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  »بخوانیمفارسی «هاي هویت ملی در  مایه درون  
    

  
  *mailto:taslimy1962@gmail.comاقبال تسلیمی

   کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی
  

  چکیده
آنان از زمـان پـیش   . اند ري کردهور در هویت ملی خود پافشاهاي د بسیاري از ایرانیان از گذشته 

 در برابـر  ،از این هویـت مند بوده و در دفاع     آن به فرهنگ و زبان ایرانی عالقه      پس از   از اسالم تا    
ملـی توجـه    امروزه نیز بسیاري از نویـسندگان بـه هویـت           . اند هایی نشان داده   مقاومت بیگانگان

هویـت  . انـد  دهي چندانی بدان نشان نـدا      هاي درسی عالقه   مؤلفان کتاب گران و     دارند، اما تدوین  
  باستانی و مذاهب ها    اسطوره هنگ، میهن، مشاهیر وطنی،   گونه گرایش به زبان، فر    ملی شامل هر  

مقالـه آن اسـت   نتایج از . گردد میهاي وطنی درآمیخته است،  و حتی مذاهب بیگانه که با سنت  
 کتـاب فارسـی   ي آن ، نمونـه هـا شـده اسـت     به این گرایش  هایی کوتاه    در کتب درسی اشاره   که  

  .یم پرداخته استبه این مفاه% 5/7  است کهپنجم ابتدایی
 پـنجم دبـستان   » فارسـی بخـوانیم   «هاي هویت ایرانی در کتـاب        مایه این مقاله به بررسی درون    

سـوي   و هـا در سـمت     هـاي ایـن درس     درون مایـه  سازد که چه اندازه از       پردازد و مشخص می    می
  .هویت ملی استادبیات 

  
  17/12/1398:                               تاریخ پذیرش مقاله1/12/1398:    تاریخ دریافت مقاله

  واژگان کلیدي
  هویت ملی * 
   فارسی بخوانیم* 
  درون مایه * 
  زبان و ادبیات* 
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  مقدمه
ی  و جغرافیـای ، ادبیهاي تاریخی، اساطیري، دینی، فرهنگی، زبانی    ایرانی شامل ویژگی   )1( هویت

گیـرد و تفـاوت و    مـی ساً هویت در برابر دیگران شکل    اسا. کند است که آن را از دیگران جدا می       
 ي دهکـده «اکنـون در   درست اسـت کـه مـا هـم    . دهد  برابر آنها هویت ملی را نشان می   تمایز در 

ملی یـک  هویت هاي  . هاي ملی را نادیده بگیریم     توانیم هویت  بریم، اما نمی   سر می   به )2(» جهانی
هـا را   ایـن هویـت  .  تداوم داشته باشديآمیز  مسالمت ي  گونه تواند در کنار دیگري به     سرزمین می 

سی توجه شایانی بـه ایـن   هاي در مؤلفان کتاب. وجوانی شناسایی کرد باید در روزگار کودکی و ن     
آن هم در یـک کتـاب ادبـی     بیشتري به شناساندن فرهنگ ملی       ي  آنها باید عالقه  . اند امر نکرده 

یـشتر شـده تـا      البته در سالهاي اخیر توجه مسئوالن فرهنگی کشور به این امـر ب            . داشته باشند 
آغاز شده است، اما این » ملی و میهنی«هاي فارسی با عنوان      هاي کتاب  برخی از فصل  جایی که   

ي حاضـر بـه بررسـی        مقالـه .  نیز ضروري اسـت    )3(ها   مایه تر شدن درون   ملیاندازه کافی نیست،    
  .زدمی پردا) 1392(هاي هویت ملی در کتاب فارسی بخوانیم پنجم دبستان  مایه میزان درون

مـاري   آي بنـابراین جامعـه   . هاست مایه توصیف و تحلیل کاربردي درون    روش پژوهش در این اثر      
رخـی از  چـه بـه ب  هـایش هویـت ملـی باشـد، اگر       مایـه  گردد که درون   هایی باز می   مقاله به درس  

هـاي یـاد شـده، بررسـی      در این راستا ده درس از کتاب      . ردهایی دا  هاي هویت نیز اشاره    موضوع
گفتـه در    ي پـیش    مایـه  درونطور جدي    درسی است که به    اساسی مقاله سه     ي   اما تکیه  شوند می

هـا بـراي دگرگـونی اساسـی در      مایـه  هـدف مقالـه شناسـایی ایـن درون    . خـورد  آن به چشم می  
  . استویژه ادبی  بههاي درسی کتاب

  پژوهشي پیشینه
رباره کتاب هاي درسـی آنچـه   هاي فراوانی درباره هویت ایرانی به عمل آمده است، اما د      پژوهش

وجـه بـه   میـزان ت بررسـی  «صالحی عمران و شکیباییان در   :  ارائه می شود   ،شایان یادآوري است  
هـاي هویـت ملـی،     بـه ارزش »  آموزش ابتـدایی هاي درسی دورة  ي هویت ملی در کتاب    ها مؤلفه

ه ها انتقاد نموده هاي مؤلفان در این زمین  وارد دیگر رو کرده و از کم توجهی       مذهبی، انقالبی و م   
بررسـی محتـوایی کتـاب    (تبلور هویت ملی در کتب درسـی  «منصوري و فریدونی در مقاله      . اند

چون فرهنگ، وطن، مشاهیر، اسـاطیر،      هاي هویت ملی و ایرانی      به مؤلفه » )فارسی دوره ابتدایی  
ته و به همـان  وام ایرانی پرداخادبیات، آثار تاریخی، تاریخ و سیاست، هنر و معماري و فرهنگ اق       

  .ها اشاره کرده است توجهی کم
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اي به کتاب فارسی بخوانیم رو کرده و  مایه با نگاهی دیگر یعنی با نگرش درون       حاضر   ي  اما مقاله 
ها، موضـوعات و  ان، نام بررسی واژگ (تقریباً به همان نتایجی رسیده است که دیگران از راه دیگر            

  .اند رسیده...) 
  مفاهیم مرتبط

از مفـاهیم  . مایه است هاي هویت ملی و درون  مقاله عبارت از هویت ملی، مؤلفه  تبط با مفاهیم مر 
  .و ادبیات است  )5( فرهنگ ،)4(فرعی دیگر اسطوره 

  هویت ملی
. خـورد   دیگران به چـشم مـی  همین مفهوم در تعریف.  تعین چیزي است در برابر دیگري      ،هویت

  : اهراً متناقض به کار می رودبه دو معناي ظ«اند که هویت  براي نمونه گفته
  همسانی و یکنواختی مطلق   -1
     . تمایز که در برگیرنده ثبات یا تداوم در طول زمان است-2

 دو جنبـه اصـلی و    بـه و متضاد به نظر می آیند، ولی در اصلگرچه دو معناي نام برده متناقض    
ولـی نخـست الزم   . شدمکمل هویت معطوف هستند که در بحث از چیستی هویت بیان خواهد      

شناسـان عالقـه منـد بـه      شناسـان و جامعـه   وعی سخن بگوییم که محل نـزاع روان       است از موض  
ایـن  . )222 : 1383گـل محمـدي،    (» فردي و یا اجتمـاعی بـودن هویـت    شناخت هویت است؛  

 بیـشتر روان «. اندیشی ندارند و هنوز بر سر آن اختالف نظر دارند    درباره هویت هم  نظران   صاحب
دانند و  ر درجه نخست امري فردي و شخصی می   اسان و نظریه پردازان شخصیت، هویت را د       شن

 شخـصیتی و احـساس فـرد معطـوف     هاي ت به ویژگی  اصلی هوی  ي  معتقدند که دو معنا و جنبه     
بلکـه ایـن دو   کنند،  ازان، هویت اجتماعی را انکار نمی    البته اکثر این دسته از نظریه پرد      . هستند

حـال از ایـن دیـدگاه، هویـت      هـر  بـه . کننـد  ایز و مستقل از یکدیگر قلمداد می   منوع هویت را مت   
 »احساس تمایز شخصی، احساس تداوم شخصی و احـساس اسـتقالل شخـصی   «عبارت است از   

بیش از همـه شـهرت دارد،    درباره هویت اجتماعی آنکه ).Jacobson, 1998: 9همان به نقل از (
دهـی    خـود را از راه سـامان       )6(کس هویت یا خویشتن     راز دیدگاه وي ه   . جرج هربرت مید است   

. دهد هی شکل میاجتماعی یا گرو  ي     یافته هاي سازمان  نگرشهاي فردي دیگران در قالب       نگرش
کنـد،   و احساسی که نـسبت بـه خـود پیـدا مـی     سازد  ، تصویري که فرد از خود میبه بیان دیگر  

  )Mead, 1964: 222نک، همان، . (بازتاب نگرشی است که دیگران نسبت به او دارند
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     هویـت ملـی بـه مشخـصات و         . شـود  ز پـسِ هویـت اجتمـاعی نـشان داده مـی           هویت ملی نیز ا   
و در جامعـه نـوعی       سازد  ه را از جامعه دیگر متمایز می      هایی گفته می شود که یک جامع      ویژگی

نـدهاي جغرافیـایی،   پیوها و  ها، وابستگی  اي از ویژگی   هویت ملی مجموعه  . کند انسجام ایجاد می  
بالد  گیرد و عضو جامعه به آن می       است که زندگی انسانی را دربرمی     تاریخی، فرهنگی و حماسی     

هـاي هویـت     هویت ملی از مهمتـرین جنبـه      ). 30: 1388منصوري، فریدونی،   (کند   و افتخار می  
ت هویـ . ین خـود دارنـد    تک افراد جامعه احساس تعلق و وابستگی به سـرزم          است که در آن تک    

تواند در جامعه آشکار شود که اعـضاي جامعـه تـصورات روشـنی از مؤلفـه هـا و                  ملی زمانی می  
نیازهـاي طبیعـی انـسان اسـت کـه بـه       نمادهاي آن داشته باشند؛ زیرا احساس هویت از جمله         

کند و این شناختن خـود نیازمنـد شـناختن هویـت          ودشناسی و شناختن اصل فرد کمک می      خ
  )29 : 1386، ذولفقاري، 31-30: همان. (کارناشدنی استملی به عنوان یک اصل ان

رجـایی،  ( هویت ایرانی مفهوم ایران است       ي  ترین عنصر شکل دهنده رودخانه     نخستین و قدیمی  
  .که این مقاله به طور خاص از ایران و هویت ایرانی تحقیق می کند) 73 : 1382

  مؤلفه هاي هویت ملی
. گـردد  تاریخ، اساطیر و دین مـی  سرزمین،  ادبیات، نگ،مؤلفه هاي هویت ملی شامل زبان و فره       

هـاي مـشخص هویـت     داب و رسوم مشترك به عنـوان مؤلفـه  در علوم اجتماعی، زبان، دین و آ «
 نظام و ساختار سیاسی مشترك، جغرافیا، داشتن مرز و سـرزمین       ملی، در علوم سیاسی، داشتنِ    

 مـشخص هویـت ملـی یـک ملـت بـر       ي  مشترك را به عنوان مؤلفـه ي  مشترك و تاریخ، گذشته   
  )31 : 1388منصوري، فریدونی، (» .اند شمرده

 اسـت کـه   شود، چرا که اعتقاد بر ایـن  رین مؤلفه هاي هویت ملی معرفی می      زبان از جمله مهمت   
فرهنـگ بـه عنـوان    ). 31 : 1386ذوالفقـاري،  (ساز یک ملـت اسـت     فرهنگ و تاریخي  زبان پایه 

ذار، در انـسجام و شـکل گیـري وحـدت ملـی نقـش اساسـی دارد               اي مهم و بسیار تأثیرگ     مؤلفه
اسطوره ها، افسانه ها و باورهاي دینی و مردمـی کـه   ادبیات،  ). 31 : 1388منصوري، فریدونی،   (

همچنین است افراد  . دهند  نیز هویت ملی را نشان می      ،خیزند دل فرهنگ یک ملت بر می     گاه از   
 این افراد چـه تـاریخی باشـند و چـه اسـاطیري      .تاریخی و مشاهیر گذشته و حال یک سرزمین      

هاي اسـاطیري   تنها فردوسی، بلکه شخصیت   دیگر نه گذارند؛ به زبان     ملی را به نمایش می    هویت  
  ...)هشت و  : 1387نک، نامور مطلق، . ( هویت ملی باشندي توانند نشانه شاهنامه نیز می
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  فرهنگ
   امـا  . کنـد  اگون معـانی متفـاوتی پیـدا مـی      ي گون تعریف فرهنگ بسیار دشوار است و در بسترها       

میـراث  می توان گفت که فرهنگ آنجایی آغـاز مـی شـود کـه انـسان هـا از هـر آنچـه کـه در                   
سـان، پـرورش دادن جهـان طبیعـی، در      بـدین . گیرنـد  اند، پیشی مـی  شان دریافت کرده  طبیعی

م یـا عـام فرهنـگ را     دو عنصر مهرو، از این. عنصري اصلی در فرهنگ است کشاورزي و باغبانی    
ها در به کارگیري زبان به شـمار   ختن و بنا کردن، و توانایی انسانتوان توانایی انسان در برسا     می

اساساً فرهنگ یک ظرفیت است؛ ظرفیت انسان در تولیـد     ). 365 : 1387ادگار، سجویک،   (آورد  
  .آفریند هنگ میی حتی در امور مادي نیز فر دست آدم.و بازتولید چیزهاي مادي و غیرمادي

زم بـراي داشـتن    هـاي متعـددي اسـت کـه صـالحیت ال           نسان به عنوان حیوان داراي مشخصه     ا
داشتن قامت راسـت  : هاي زیر یاد کرد ها باید از مشخصه  از میان این  . بخشند فرهنگ را به او می    

بـل  نگشت شـستی در مقا   گیرد، داشتن ا    می )7(که وظیفه حرکت و راه رفتن را از پیش اندام ها            
ها،  آورد، قدرتِ دیدِ ابعاد و رنگ می فعالی دري  که دست را به صورت اندام گیرنده     سایر انگشتان 

اما مهمترین خـصوصیت او توانـایی      . جویی و شاید داشتن چند ویژگی دیگر       داشتن روحیه گروه  
... هـا، صـداها و     به ترکیب اشیا، رنـگ  ،تواندازي می نمادس). 21 : 1379وایت،  (نمادسازي است   

  .بپردازد و معناي تازه اي را پدید آورد تا حدي که اسطوره سازي نام دارد
  اسطوره

 ي ترین تعریف اسـطوره آن اسـت کـه روایتـی اسـت دربـاره      بنیادي. اسطوره معانی فراوانی دارد 
اسـطوره در چگـونگی    اهمیـت   . داردموجودات فراطبیعـی کـه بـا موجـودات طبیعـی شـباهت              

بهـره   در آنها هـم هایی است که یک گروه مشخص فرهنگی   ورها و ارزش  برگیري و نمایاندن با   در
تواند خاستگاه آن گـروه، جایگـاه آن گـروه     از این رو اسطوره می  . شود است و با آنها شناخته می     

ها روشن کند و گواه یـا تـصویرگر ارزش هـاي اخالقـی مـورد               جهان و نسبتش با دیگر گروه     در  
هـایی کـه ایـران از    ، بـراي نمونـه اسـطوره   )50 : 1387جویک، ادگار، سـ (احترام آن گروه باشد    

هاي دیگر قابـل مقایـسه اسـت     شاهنامه دارد، با برخی از اسطورهخدایان تا قهرمانان در اوستا و      
  .اما با آنها تفاوت دارد

  مایه درون
ه هـایی در آنهـا دیـد    با موضوع نزدیکی دارد، امـا تفـاوت       از اصطالحات ادبی است که      مایه   درون

هاي بنیادي و خـاص   مایه به اندیشه  هاي کلی متن نظر دارد، اما درون       موضوع به جنبه  . شود می
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 ,Cuddon)اسـت  از شکـسپیر، حـسادت   » اُتللـو  «ي مایـه  ، درونبراي نمونه. کند متن توجه می

. دتـر مـتن قـرار دار    تر و بنیادي حسد در روابط پنهانی. آن عشق است، اما موضوع  (651 :1977
ونـی و محـوري اثـر آشـکار      هـاي در   که گوشه  افزوده گردد    یهای بر موضوع، محمول یا گزاره    اگر  

از همین روسـت  . رشک و حسد را در پی دارد» اُتللو«آید؛ عشق در  مایه به دست می شود، درون 
 داستان اسـت و جهـت   ي درون مایه، هماهنگ کننده موضوع با شخصیت و صحنه : که گفته اند  

  )300 : 1376همان، میرصادقی، . (دهد یسنده را نشان میکري و ادراکی نوف
  ها و بررسی آنها داده

اسـت کـه از ایـن میـان حـدوداً ده         ادبی و فرهنگی    داراي چهل درس    » فارسی بخوانیم «کتاب  
درس  . آنهـا هویـت ملـی نیـست    ي  همـه ي مایـه  رد، امـا درون  درس آن با هویت ملی سروکار دا      

گویـد از کـدام    امـا نمـی  . کنـد  به اصل وطن پرستی اشاره می»  گاوزمینی به اندازه پوست یک  «
  . کند وطن حمایت می

شود، اما موضوع و درون      بسنده می تنها به نام شاهنامه و فردوسی       » هاي مرجع  کتاب«در درس   
هـاي دیگـر نیـز کـه شـعرهایی از فردوسـی و               درس. گردد  می شناسی باز   درس به مرجع   ي  مایه

خدمت بـه مـردم   «مایه درس درون. ه، سخنی از هویت ملی به میان نیاورده است      دیگران را آورد  
داستان یک  «درس. اي از آن به وطن اشاره شده است       هویت نیست، اما در گوشه    » ادت است عب

هـاي هویـت     ایرانی است و تنهـا انـدکی بـه بحـث      مایه اش ارزش یک طبیب     درون» بیمارستان
ز اهمیت دانـشمندان ایرانـی    ا اما،نیز همین گونه است» ن درخشا ي  دو ستاره «. شود نزدیک می 

دانشمند دیگري به نام برزویه وزیـر انوشـیروان در          . شودتر   کند تا به بحث هویت نزدیک      یاد می 
 بلکه از یـک  ، هوشمند نیست به چشم می خورد، اما وي در این داستان چندان »درخت دانش «

نیـز بـه هویـت دیگـران        ز داسـتانهاي دیگـر      آموزد که درخت دانش چیست؟ برخی ا       هندي می 
کـن و در   تـو نیکـی مـی   «کند؛ فضاي داستان  نهد و از ارزش هاي دیگران یاد می        بیشتر ارج می  

کـشد و در     نمـی بـومی    هم مرزي میـان بـومی و غیـر        » نگارگر«درس  . عربی است » دجله انداز 
یخ زبـان فارسـی سـخن بـه     تاراز » طوفان نوح«در درس . نشانی از ایرانی بودن نیست  ها   نقاشی

درس .  بحث پیوندي نـدارد  ي  آید که مطلبی برچسبی و اضافی است و با ساختار و تنه            میان می 
نـده  تـوان فردوسـی را نمای      می.  برخوردار نیست  نیز چندان از نشانه هاي هویت ایرانی      » حافظ«

. شـود   تـصور مـی    فقط جزیی از هویت ایران    شمار آورد، اما حافظ      بزرگتري براي هویت ایرانی به    
کند، نماد هویـت ایرانـی     که تماماً از هویت ایران دفاع می      با اثر گرانقدر خود، شاهنامه      فردوسی  
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شـد، هویـت ملـی پـر      اد گردیده سخن گفته مـی اگر از فردوسی بدین گونه که از حافظ ی     . است
  .نمود تر می رنگ
زش حفـظ  رمختلف ایران و ا  ، توصیف نقاط    »اگر طبیعت زیباي ایران نباشد    « درس   ي  مایه درون

تا اینجا رنگ هویـت ملـی      . تواند پیوندي نسبی با مباحث هویت داشته باشد       آنهاست و فقط می   
  .بسیار ناچیز است

. اسـت، چهـار درس بیـشتر نـدارد        » ملـی و میهنـی    «هـاي    وضوعفصل ششم کتاب که درباره م     
سـت  ایـن درس شـعري ا     . نیز وطن و خاك ایران نیست     » بچه هاي ماندگار  « درس   ي  مایه درون

هـا هـم     حتی عراقی . دیگر نیز استفاده شود   تواند براي کشورهاي     درباره جانبازان و شهدا که می     
هـاي   نیز جنبـه » سرود ملی«درس . ه کنند آن را براي سربازان خود بخوانند و استفاد    ،توانند می

 اسـت نـه ایـران    صـر  ایـران معا ي  چشمگیري ندارد، به ویژه کـه بیـشتر دربـاره         ي  پرستانه میهن
ن گذشته یا ایران کهـن نیـز یـاد          شد که افزون بر شهداي امروز ایران از دالورا         بهتر می . تاریخی

بهتـري پیـدا   » هویـت « ملّـی،  د تا سـرود اي به گذشته ایران می ش   کم اشاره  گردید، یا دست   می
د، شـو  آنهـا سـخن از هویـت ایرانـی گفتـه مـی          دو درس دیگـر کـه تنهـا در           مانـد  مـی . کرد می

داسـتان زال و   «در درس. دالوريِ یک ایرانـی در دفـاع از وطـن اسـت       » آریوبرزن «ي  مایه درون
  .دیوگ سخن می میهنی ي هاي ایرانی و دالوري یک اسطوره از اسطوره» سیمرغ

شـود   ل درس کتاب به هویت ملی مربوط میدر جدول نشان داده شده است که ده درس از چه       
توانـد   ی جدي است؛ درصد بقیه درس هـا نمـی  مایه هویت ي دروناین میان سه درس دارا که در   
اي  مایـه  ب اسـت و آنهـا مؤلفـه هـاي غیـر درون     اي کاذ بودن آنها نتیجه% 25 باشد، یعنی   جدي

  .هستند
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    طوفان نوح

 و زبان و فرهنگ
 ملی و ادب

  مذهبی

  سرود ملی

  ت زیباي ایرانطبیع  وطن
  آریوبرزن
  حافظ

  دو ستاره درخشان
  نگارگر

  درخت دانش

  
  
 ملی و مشاهیر

  مذهبی

  شاهنامه

  
  
  
  

اکنده و غیر هاي پر مؤلفه
  اي مایه درون

  زال و سیمرغ  اساطیر
  طبیعت زیباي ایران  وطن

  آریوبرزن  مشاهیر
  

  اي مایه هاي درون مؤلفه
  زال و سیمرغ  اساطیر

  رانهاي هویت ملی ای جدول فراوانی و درصد موضوع
  

  مؤلفه
پراکنده و غیر 

  درون مایه
  

  درصد
درون مایه 
  هاي هویت

  
  درصد

  0  0  %5  2  زبان و فرهنگ
  %5/2  1  %5/2  1  وطن

  %5/2  1  %15  6  مشاهیر
  %5/2  1  %5/2  1  اساطیر
  %5/7  3  25/0  10  جمع
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نـام   به افزون بر قصه نوح، تاریخ زبان فارسی و یکی از منابع فرهنگ ایرانی       » طوفان نوح «درس  
       این کتـاب بـه بررسـی تـاریخ، اسـاطیر و قـصه هـاي پیـامبران         (کند   تاریخ بلعمی را معرفی می    

ن و فرهنـگ جـاي      در حـد ضـعیفی در زمـره زبـا         » سرود ملی «این درس و درس     ). می پردازد 
  )جدول. نک (.ایرانی نیز دارد -هاي اسالمی گیرد اما برخی از جنبه می

اي وطنـی دارد و در       مایـه   آنکه چنـدان فرهنگـی نیـست، درون        با» طبیعت زیباي ایران  «درس  
  )جدول. نک. (گیرد طن قرار می وي مؤلفه

ت که جداً از هویت ایـران دفـاع    مشاهیر، تنها آریوبرزن اسي هاي مربوط به مؤلفه در میان درس  
نمـاد  شود؛ وي به عنـوان    هویتی مطرح میي کند و در آن شخصی کامالً ایرانی با درون مایه   می

 ي دو ســتاره«، »حــافظ«هــاي  امــا درس. یِ ایــران معرفــی شــده اســتدالوري و مــیهن پرســت
ه جاي می گیرنـد، داراي      که در همین مؤلف   » شاهنامه«،  »درخت دانش «،  »نگارگر«،  »درخشان

از هویـت ایرانـی دفـاعی       هـاي ضـعیف هـویتی هـستند و دسـت کـم               ها و شخصیت   درون مایه 
  .کنند چشمگیر نمی

 است که می تواند  اي هویت نیست، اما از شاعران ارزنده     ینکه مانند فردوسی، نماد بارز      حافظ با ا  
در این درس از ایرانی بـودن حـافظ و هویـت ایرانـی او      . اش اشاره بیشتري شود    به هویت ایرانی  

  )170 : 1392. (»داشت او شیراز را دوست می«شده است که تنها به این جمله بسنده 
 از خواجه نصیر طوسی و خواجه نظام الملـک یـاد کـرده و اشـاره    » رخشان دي دو ستاره «درس  

مغـول و  (که خیام بیش از آن دو که در خدمت ترکان  حالیدر. کوچکی هم به خیام نموده است     
 به هرحـال خواجـه   .بودند و به واسطه آنها دستی در قدرت داشتند، نماد هویت ایرانی است            ...) 

  . اند  مذهبی-اي ملیه نصیر و نظام ملک داراي جنبه
گـردد، امـا از      ود و تصاویر زیبایی نیز ارائه مـی       ش از محمود فرشچیان یاد می    » نگارگر«در درس   

  .کنند نمیاند، نگارگر را نماد یک شخصیت ملی معرفی   آنها تصویر هویت ایرانی نبودهآنجا که
هـاي    به عظمت  اما داستان کتاب   ،ملی است یک شخصیت تاریخی و     » درخت دانش «برزویه در   

  .اي ندارد، تنها یک داستان سرگرم کننده دارد او اشاره
هـایی اسـت کـه     ، از داسـتان )نک، جدول(که در مؤلفه اساطیر قرار دارد   » زال و سیمرغ  «درس  

ناخودآگاهانـه  رود که مؤلفان محتـرم   ، اما گمان می هویت ملی داشته باشد    ي  مایه تواند درون  می
ارزشی است که حتی  چنان آدم بی زال، پدر رستم، آن :  می گوید  د که نتبا اسفندیار هم صدا هس    

اسفندیار این سخن را می گوید تا رستم را تحقیـر کنـد و          . توانستند او را بخورند    سیمرغان نمی 
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که در تمامی شاهنامه این داستان را برگزیـده انـد، نامـستقیم بـا اسـفندیار علیـه                   شاید کسانی 
ا دیگر این داستانِ شـگفت، زیبـایی هـاي خـود ر    اگرچه با نگاهی  (هویت ملی هم صدا شده اند       

  : به رستم می گوید) ستاند(اسفندیار درباره زال ). دارد
  تنش تیره بد موي و رویش سپید

  چو دیدش دل سام شد ناامید
  بیامد بگسترد سیمرغ پر

  ندید اندرو هیچ آیین و فر
  ببردش به جایی که بودش کنام

  رش بود کامز دستان مر او را خو
  بینداختش پس به پیش کنام

  )255-6 : 1374فردوسی، ( د شاد کامبه دیدار او کس نب
  گیري و پیشنهادها نتیجه

 ایرانـی   شود که مؤلفان کتاب فارسی توجه چندانی بـه هویـت ملـی             ها روشن می   با بررسی داده  
 با نتایج دیگران هـم  ودخو خاص  اي    مایه  با روش و ادبیات درون     حاضر   ي  مقالهنتایج  . اند نداشته

      اسـت در   ، مطالعـه دقیقـی  » ملـی در کتـب درسـی   تبلـور هویـت  «سوست، بـراي نمونـه مقالـه      
میـزان توجـه    «اش این است که      و نتیجه ) 1386(ابتدایی  » فارسی بخوانیم «کتاب هاي درسی    

ت ملـی  هـاي سـرزمینی و تـاریخی هویـ       نگارندگان و برنامه ریزان دروس دوره ابتدایی به مقوله        
کم بوده است   ) فرهنگ، مشاهیر، ادبیات، وطن، تاریخ، جغرافیا و هنر و میراث فرهنگی          (ایرانیان  

 ،)42 : 1388منـصوري، فریـدونی،     (هـد   د  کل موارد بررسی شده را تشکیل می       %7و این مقدار    
ه را جـ  دیگر به یکی از این کتاب ها پرداخته، تقریبـاً همـان نتی    ي   حاضر نیز که از جنبه     ي  مقاله

کتاب فارسی بخوانیم پنجم ابتـدایی بـا هویـت ملـی ارتبـاط        هاي   درون مایه % 5/7: گرفته است 
یا نامستقیم، خواسته یا ناخواسته به هویت ملی توجهی ندارند، شاید اگـر             مؤلفان مستقیم . دارد

اي به هویت ملی ایرانـی نـدارد، شـعر و آثـاري را بـراي درس فارسـی                   ایرانی که عالقه   یک غیر 
کـم آثـاري را بـه طـور      آورد یا دسـت  این کتاب از هویت ایرانی شاهد می  نتخاب کند، بیشتر از     ا

هنگـامی کـه سـخن از    . خود همین درصد از هویت ملی ارائه شـود  گزیند که خودبه   اتفاقی برمی 
در آن بـه نمـایش     ) ایرانی(به میان می آید، انتظار می رود که هویت فارسی           » فارسی بخوانیم «

تـوان گفـت کـه      حتـی نمـی  . ایرانـی و فارسـی نـدارد    ي شناسـنامه  ،ایـن کتـاب   . ودگذاشته شـ  
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ن جزیـی از هویـت   از آنجا که اسالم پـس از ورودش بـه ایـرا     . داردرا   ایران اسالمی    ي  شناسنامه
نی پیوند داشته باشـد بـه میـان      اي با هویت ایرا    شود، سخنی از آن که به گونه       ایرانی قلمداد می  

. اسـالمی اسـت   - ایرانـی یشخـصیت شـود کـه    از بلعمی یاد مـی   » وفان نوح ط« در   فقط. آید نمی
 اسالمی هستند کـه در چنـد   -هاي ایرانی ظام الملک، خواجه نصیر نیز شخصیتحافظ، خواجه ن 

  . درس از کتاب به آنها پرداخته شده است
 مـثالً . خـود نمـاد هویـت ایرانـی نیـستند      اي مذهبی و سـامی خودبـه  ه ناگفته نماند که داستان  

هویت ایرانـی پیونـد یابـد    تواند با  انی پیوندي ندارد و فقط زمانی می   با هویت ایر  » نوح«داستان  
  . در میان باشداي چون بلعمی  که واسطه

  :شود بنابراین پیشنهاد می
 ملـی را    نویسندگان به هویت ملی توجه نمایند و آگاهانه به متونی مراجعه کنند که روحیـه               -1

  .نماید ت میدر دانش آموزان تقوی
 مغوالن،  ي  سپرده و سر  ایران بوده  واقعی   ي  ههایی را معرفی کنند که نمایند       معموالً شخصیت  -2

 نمـاد یـک   ، خالفت بغـداد اسـت  ي آیا محمود غزنوي که نماینده    . یونانیان و اعراب نبوده باشند    
  .ایرانی است یا فردوسی؟ فردوسی از افتخارات ملی ایرانیان است

 و از دادن مایـه وار ارائـه کننـد       عات ملی را به صورت منسجم و درون       ید موضو  نویسندگان با  -3
  .نظمی در ارائه مطالب بپرهیزند اطالعات پراکنده و بی

توانیم درصـد کمتـري بـراي هویـت ملـی قایـل              می» فارسی بخوانیم «هاي غیر از    ب در کتا  -4
  .ره داشته باشندبا ادبیات فارسی باید درصد چشمگیري در اینهاي  کتاب اما،شویم

  
  ها نوشت پی

  
1- Identity  

 .Mلوهـان  تین بـار مـک   اصطالحی است براي جهانی شدن کـه نخـس  Global Village جهانی ي  دهکده-2
Mcluhanآن را مطرح کرده است .  

3- Theme 
4- Myth 
5- Culture 
6- The Self 
7- Forelimbs 
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