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چكيده
هدف پژوهش حاضر واکاوی مقولههای آموزش چندفرهنگي در محتوای کتابهای درسي مطالعات
اجتماعي دورۀ آموزش ابتدایي ایران است .این پژوهش از نوع پژوهشهای کيفي بوده و از روش
تحليل محتوای کيفي با رویکرد عرفي (استقرایي) استفاده شده است .روش نمونهگيری هدفمند و
نمونه موردنظر مشتمل بر کتاب های درسي مطالعات اجتماعي پایه سوم تا ششم بوده است .این
کتابها ازاینجهت انتخاب شدند چون که بيشترین قابليت برای حمل مفاهيم چندفرهنگي رادارند.
واحد تحليل (ثبت) در اینجا مضمون ،تصویر و واحد زمينه کتاب درسي است .برای تعيين پایایي
روش تحليل محتوای کيفي با رویکرد استقرایي ،بازبيني مطالب در دو مرحله ،یکي پسازاینکه بين
 01-21درصد مقولهبندیها تکميل شد و دیگری در پایان کار صورت گرفت .تحليل محتوای کيفي
کتابها نشان داد که محتوا بيشتر در راستای تبليغ ویژگيها و مؤلفههای فرهنگي ،فرهنگ مسلط عمل
کرده و منابع هویتي فرهنگ اقوام مختلف نادیده گرفته شده و بر فرهنگ ملي نيز به شيوهای پررنگ
تأکيد شده است .در این کتاب ها آموزش چند فرهنگي بسيار ضعيف صورت گرفته به این معنا
مؤلفه های فرهنگي اقوام مختلف یا موردتوجه قرار نگرفته یا در مواردی در قالب تصویر بدون شرح و
به شيوهای غریبانه مورد اشاره قرارگرفته است .محتوای کتابها به دنبال اشاعه یکسانسازی فرهنگي
بوده و در تمامي مقولههای استخراج شده توجه و مرکزیت دادن به فرهنگ مسلط به چشم ميخورد.
واژگان کليدی :کتابهای درسي ،مطالعات اجتماعي ،دوره ابتدایي ،آموزش چند فرهنگي

* این مقاله مستخرج از رساله دکترا تحت عنوان طراحي الگوی برنامه درسي چندفرهنگي برای دوره آموزش
ابتدایي ایران در رشته مطالعات برنامه درسي است.
 .2پست الکترونيکي (نویسنده مسئول)sadeghi.edu@gmail.com:
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مقدمه و طرح مسئله
از زمان پيدایش دولت -ملتهای جدید ،نظامهای سياسي -اجتماعي دستخوش تغييرات
جدیدی شده است .برخي از دولت  -ملتها به رویههای مردم ساالرانه پيوسته و فرهنگهای
مختلف را در کنار هم دیدهاند؛ اما برخي دیگر با وضع ایدئولوژیهای خاص ،همواره سعي در
بسط و اشاعه ایدئولوژی خود از طریق نهادهای رسمي و غيررسمي نمودهاند .یکي از نهادهای
رسمي مهم ،نظامهای آموزشي است که ارزشها و آرمانها و به عبارتي ایدئولوژی موردنظر
حاکميت را بازتوليد ميکنند .در این وضعيت ،کنشگران موظف به خلق و ایجاد ارزشها و
خطمشيهای ویژهاند .این نوع نگرش چهبسا ممکن است در راستای انتشار فرهنگ مسلط عمل
نموده و فرهنگهای دیگر را به حاشيه براند.
اریک )2662( 2بيان ميکند در جهان امروز کمتر کشوری را سراغ داریم که از یک فرهنگ و
قوم واحد تشکيلشده باشد .کشورهای ملي امروز یا از ابتدا از ترکيب چند گروه قومي ساخته
شدهاند یا در اثر مهاجرت اعضای گروههای قومي به آنها ترکيب چند قومي یافتهاند .از بين
حدوداً دویست کشور جهان شاید دوازده کشور باشد که بتواند مدعي نوعي یکپارچگي یا
خلوص قومي باشد (سيد امامي .)2837 ،واتسون )2832( 2معتقد است وقتي سخن از جامعه
چند فرهنگي به ميان ميآید ،صحبت از جامعهای مرکب از یک دولت ،یک ملت ،یک کشور،
یک منطقه یا حتي بهطور ساده ،محلي چون یک شهرستان یا یک مدرسه است که محاط در
مرزهای جغرافيایي است و از مردمي تشکيلشده که به فرهنگهای مختلف تعلق دارند .اگر
ملتي دارای جامعه چند فرهنگي باشد ،در این صورت اگر دولت بقای ملت خود را بخواهد
مي تواند یکي از دو کار زیر را انجام دهد :یک ،کمر به نابودی بعد چند فرهنگي جامعه ببندد و
همه فرهنگهای دیگر را غير از یکي که حاکم خواهد شد ریشهکن کند .چنين جامعه تک
فرهنگيای از طریق سياستي که به آن استحاله قهری ميگویند ،با به کار گرفتن نهادهای دولت
مثل مدارس ،نظام قضایي و شرایط احراز شهروندی ،دیگر فرهنگها را حذف یا قانع به کنار
رفتن ميکنند و فرهنگ حاکم بهصورت تنها فرهنگ درميآید .راهحل دوم بهجای هرگونه تالش
برای ایجاد یک جامعه تک فرهنگي ،تجليل و تشویق کثرتگرایي فرهنگي است (عزیزی،
1. Eric
2. Watson
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بلندهمتان و سلطاني .)2836 ،کشور ایران بهعنوان جامعهای متشکل از فرهنگها ،اقشار و اقوام
مختلف نظير اقوام آذری ،کرد ،لر ،ترکمن ،طالشي ،مازندراني ،گيلک ،عرب ،بلوچ و سایر اقوام
بوده و واقعيت غيرقابلانکار آن است که نيمي از استانهای کشور بهطور مستقيم دارای تنوع
فرهنگي و قومي هستند (حاجياني )2838 ،به این معنا کشور ایران ازجمله کشورهای جهان
است که در آن تنوع فرهنگي را ميتوان مشاهده کرد و این گوناگوني و تنوع عمدتاً از منظر
فرهنگي و در قالب مذهب و زبان نمود یافته است .بهعبارتدیگر ،در ایران با گروههای قومي و
مناطق مختلف جغرافيایي –فرهنگي روبهرو هستيم که از سنتهای فرهنگي و احساسات هویتي
خاص (بر پایه مشترکات نژادی ،زباني ،ادبيات یا حداقل محل سکونت یا سرزمين) برخوردارند
که آنها را بهعنوان گروه فرعي از جامعه بزرگتر متمایز ميکند؛ بنابراین وجود گروهها و مناطق
فرهنگي مختلف در کشور واقعيتي غيرقابلانکار است (محرابي و یونسي.)2837 ،
نظام آموزشي بهعنوان حامل صورتهای سرمایه فرهنگي فراگيران طبقهای ویژه که غالب
هم هستند ،عمل ميکند و از سوی دیگر حرفها ،تجربهها و خاطرههای فرهنگي عموم
فراگيران سرکوب ميشود .برای این گروه سرکوبشده ،نظام آموزشي یا جزیي از تجربههای
روزانه مناسبات مدرسهای و نامربوط با زندگي آنهاست ،یا حامل واقعيت تلخ تبعيض و
سرکوب است که از طریق گروه بندی هم قوهها ،مراقبتهای نظامي ،اذیت و اخراج اعمال
ميشود (فاضلي .)08:2861 ،از طرفي دیگر ،مدارس هميشه در رابطه با نوع انساني که تربيت
ميکنند ،بسيار گزینشي عمل کرده اند .برای مثال ،چه اموری اساسي و چه اموری حاشيهای تلقي
ميشود؟ چه اموری مسئوليت مدارس و چه اموری مسئوليت دیگران به شمار ميآید؟ امور
مربوط به دختران و پسران و فرزندان فقرا و ثروتمندان کدام اند؟ بدون شک قسمتي از این
گزینشها مبتني بر اندیشههای قبلي در مورد نيازهای جامعه یا افراد است ،اما قسمت اعظم آن
سرریزی از باورهای عاميانه یا سنتهای طبقات اجتماعي است .حتي هدف متأخر تجهيز
همگان به سواد پایه گرچه بر زمينههای سياسي –اخالقي بناشده ولي دارای توجيه کارکردگرایانه
است .برنامههای درسي مدارس و شرایط کالس درس ،هميشه منعکسکننده برنامههای آشکار و
ارزشهای فرهنگي بياننشدهای است که حاوی مالحظاتي در مورد طبقه اجتماعي ،جنسيت و
حقوق قدرتهای اجتماعي است .برونر بيان ميکند که چگونه برنامه درسي بازتابي از عقاید
فرهنگي-سنت های عاميانه -ارزشها و سازمانهای اخالقي -سياسي جامعه است .بهرهگيری از
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یک نگاه فرهنگي موجب ميشود برنامه درسي را نهتنها بهعنوان هدف ،بلکه بهصورت
مجموعهای از پویایيهای درهمتنيده ببينيم (مهر محمدی.)01-86:2868 ،
آموزشوپرورش هر کشوری را از دو منظر ميتوان موردبررسي قرارداد .از منظر ابزاری و
تکنوکراتيک .نهاد آموزشوپرورش عمومي ،ابزاری برای آموزشوپرورش نيروهای الزم برای
بخشهای مختلف کار در جامعه تلقي ميشود .اما از منظر ایدئولوژیک ،آموزشوپرورش
درصدد تربيت «نگهبانان" نظام سياسي موجود است .از این منظر آموزشوپرورش جایگاه
کشمکش بر سر نوع خاصي از آموزش و سياست فرهنگي است .بهعبارتدیگر ،در مدرسه
ظرفيتهای انساني و ذهنيت دانش آموزان بهگونهای دستکاری ميشود تا افراد به کسب
«خصایص اخالقي خاصي" ترغيب شوند .از این حيث ،در نهادهای آموزشي به معنای عام و
مدرسه به معنای خاص نوعي فعاليت سياسي جریان دارد که منجر به تکوین شکل خاصي از
تجربه انساني ميشود (رضایي و غالمرضا کاشي .)2830 ،برنامههای درسي خشک ،متمرکز ،و
فن ساالر در کشور ما صدمات جدی بر ذهن و روان دانش آموزان وارد ميسازند و سياستهای
حاکم بر برنامه های درسي نيز بسيار اداری ،کمي و مبتني بر دانش رسمي است .برنامههای
درسي موجود ظرفيتهای جوامع محلي ،تاریخچه باورها ،عقاید ،آدابورسوم و زبان و  ...را
نادیده ميگيرند (قادری و کرم کار .)22:2868 ،با توجه به اینکه جامعه ایران تک ریخت نيست
و در آن اقوام گوناگوني زیست ميکنند که هرکدام دارای آدابورسوم ،زبان ،مذهب و سایر
ویژگيهای فرهنگي متفاوتاند ،ضروری است که برنامه درسي بهعنوان یک سند سياسي –
اجتماعي ،مسائل فرهنگي در آن متبلور شود .همچنين ميتوان گفت یکي از مهارتهای موردنياز
در قرن بيست و یکم ،توانایي تطبيق مستمر با افراد از فرهنگهای گوناگون و توانمندی در
برقراری ارتباطات بين فرهنگي است که این مهم ميتواند در سایه آموزش چند فرهنگي تحقق
یابد .با توجه به اینکه دوره ابتدایي مهمترین دوران تحصيل در نظام آموزشي است و این دوره
تأثير فراواني در شکلگيری دانش و نگرش دانش آموزان دارد و از طرفي دیگر بر مبنای این نظر
که کتاب های مطالعات اجتماعي در دورۀ آموزش ابتدایي باالترین ظرفيت برای حمل مفاهيم
چند فرهنگي دارند ،این مقاله در پي پاسخگویي به این سؤال است که :وضعيت آموزش چند
فرهنگي در کتابهای درسي مطالعات اجتماعي دورۀ آموزش ابتدایي ایران چگونه است؟
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زمينه نظری پژوهش
 آموزش چند فرهنگی
آموزش چند فرهنگي بهعنوان یکرشته مطالعاتي در ایاالتمتحده در سالهای  2691و  2671آغاز
شد .بنکس یکي از پيشگامان و محققان آموزش چند فرهنگي بود که کوشيد مدارس را بهعنوان
سيستمهای اجتماعي یک محيط چند فرهنگي موردبررسي قرار دهد .تصوراتش را از آموزش چند
فرهنگي در ایدهای از مساوات آموزشي بيان کرد (صادقي .)2836 ،طبق گفتههای بنکس برای
ایجاد محيط مدرسه چند فرهنگي ،همه جنبههای مدرسه (سيستمهای آموزشي ،نگرش معلمان،
روشهای ارزشيابي ،مواد آموزشي ،شيوههای تدریس) باید تغيير کند (مکروني و بلندهمتان،
 .)2868ازنظر اسوارتویت )2110(2هدف آموزش چند فرهنگي در برنامههای درسي کمک به همه
دانش آموزان برای درک و قدرداني از تفاوتهای فرهنگي و شباهتها برای شناخت هنر و
فضيلت گروههای متنوع قومي ،نژادی و اقتصادی – اجتماعي است .اميد است که این عمل
راههایي به دانش آموزان منتقل کند تا به آنها توجه برابری برای مشارکت در همه گروههای جامعه
بدهد .ایشان در ادامه بيان ميکنند آموزش چند فرهنگي برای ارائه بيش از یکچشم انداز پدیده
فرهنگي یا رویداد تاریخي کوشش ميکند .درواقع آموزش چند فرهنگي سازوکاری است که
ميتواند از طریق توانمندسازی افراد و گروهها از منظر برخورداری از دانش ،نگرش و مهارت
برای زیست مسالمتآميز در یک جامعه چند فرهنگي مؤثر و کارساز باشد.
آموزش چند فرهنگي با بنياني از کثرتگرایي و تنوع ،در اصولي همچون دموکراسي ،برابری
و عدالت پایهریزی شده است .نيتو )2660(2اظهار ميکند تدریس و یادگيری باید نژادپرستي،
تبعيض جنسيتي ،و دیگر اشکال سلطه اجتماعي و تعصب را به چالش بکشد .بنابراین ،طراحان
برنامه درسي باید محتواهای فرهنگي -اجتماعي را در موضوعات درسي ترکيب کنند و این
منجر به درک چشماندازهای چندگانه نسبت به حقایق موجود ميشود .آموزش چند فرهنگي به
یادگيری دانش ،نگرشها و مهارتهای مرتبط برای احترام و قدرداني از تفاوتهای فرهنگي و
دیگر تفاوتهای مشتمل بر نژاد ،قوميت ،مذهب و غيره ارجاع داده ميشود .بيشتر جوامع بزرگ
دارای فرهنگها یا گروههایي از مردم با مجموعهای مشخص از رفتارها و عقاید هستند که آنها
1. Swartout
2. Nieto
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را از فرهنگ بزرگتر که آنها بخشي از آن هستند تفکيک ميکند .این فرهنگها ممکن است به
دالیلي همچون قدمت اعضاء ،نژادشان ،و قوميت یا طبقه متفاوت باشند .ویژگيهایي که
تعيينکننده تمایز فرهنگها از یکدیگر هست ممکن است زیبایيشناختي ،مذهبي ،شغلي،
سياسي  ،جنسيتي و یا ترکيبي از این فاکتورها باشد .به نظر ميرسد درکشورهایي که جمعيتشان
با اجتماعات فرهنگي متفاوت ترسيمشده است ،بحث آموزش چند فرهنگي شایسته به نظر
ميرسد (چریستينا عبداهلل.)2116 ،2
 نظریه انتقادی
مکتب فرانکفورت توسط ماکس هورکهایمر 2در دانشگاه فرانکفورت بنيانگذاری شد و باعث
مطرحشدن چهرههای برجستهای همچون تئودور آدورنو ،8هربرت ماکوزه ،0والتر بنيامين 0و ...
در جهان گردیده است .مکتب انتقادی دربرگيرنده انتقاد از جامعه و نيز نظامهای گوناگون
معرفتي است و هدف نهایي آن افشای دقيقتر ماهيت جامعه و نشان دادن روابط قدرت در
چارچوپ پدیدههای فرهنگي است (ابراهيمي مينق؛ اميری و عامری .)2839 ،دیدگاه انتقادی در
برنامه درسي بهوسيله مربيان جناح نئومارکسيست و پست مدرن حمایت ميشود و بيشتر
نقدهای خود را متوجه نقد فرهنگي مدرنيته و نظامهای سوداگرایانه حاکم بر برنامه درسي
مدارس جهان کردهاند (قادری.)0:2836 ،
در دهه  2691نظریه انتقادی برنامه درسي واکنشي منفي به نظریههای سنتي حوزه از طرف
افرادی مانند هيوبنر 9و شاگرد او مایکل اپل 7بود .کارکرد اصلي نظریه انتقادی برنامه درسي ،نقد
«نظم موجود ناعادالنه و ناکارآمد» جامعه از طریق برنامههای درسي مدرسه است .در عصر ما
برنامه درسي کاالیي است برای حفظ بازآفریني ساختارهای ناعادالنه و آرمانهای غيرانساني.
روح فراگيران از طریق استنشاق برنامههای درسي موجود به همه ساختارهای سلطه عادت
ميکند و نهتنها دیگران را بلکه خود را نيز به فراموشي ميسپارد .آگاهيهای کسبشده از طریق
1. Christina Abdullah
2. Max Horkheimer
3.Theodor Adorno
4.Herbert Marcuse
5.Walter Benjamin
6.Huebner
7. Michael Apple
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مدرسه نه به معنا بلکه به آگاهيهای کوری بدل ميشوند که توليدکننده ذهنيتهای پارهپاره و
مونتاژ شدهاند .عقالنيت حاکم بر برنامههای درسي عقالنيتي ابزاری است و نه عيني .ازاینجهت
بهطور کامل در معرض طوفان نهيليسم ،بيعدالتي و ظلم انسان عليه انسان قرار ميگيرد (قادری،
 .)2836نظریهپردازان انتقادی معتقدند مدارس در کانون سياست و تعارضهای فرهنگي قرار
دارند .در طول تاریخ ،مدارس تحت سلطه و نفوذ گروههای مسلط سياسي ،اجتماعي و اقتصادی
قرار داشتهاند .این گروهها با در اختيار گرفتن کتابها و مواد آموزشي درصدد حفظ و تثبيت
موقعيت خود برآمدهاند .پس مدارس نهادهای بيطرفي نيستند ،بلکه نهادهایي سياسي هستند.
کوهن )2669( 2معتقد است هيچ مکان بيطرفي در آموزش وجود ندارد .امروزه هيچ محقق
برنامه درسي بهطورجدی نميتواند بيان کند که مدارس بهطورکلي و برنامه درسي بهطور خاص،
ازنظر سياسي بيطرف هستند (ابراهيم؛ بهشتي و کشاورز .)2836 ،بعضي از منتقدان در حوزه
تعليم و تربيت همچون ژیرو 2نيز با تأکيد بر گروههای جانبي به حاشيه راندهشده ،ضرورت
توجه به تعليم و تربيت آنها را پيشنهاد ميکند .در جامعهای که نابرابری و محروميت در آن
وجود دارد ،گروههای بسياری به حاشيه رانده ميشوند و صدایي در برنامههای درسي مدارس
ندارند (فتحي واجارگاه .)72 :2862 ،ازنظر مک الرن 8نيز سؤال اصلي و عمده که باید در
پژوهشهای معاصر برنامه درسي به آن پاسخ داد ،نقش محيطهای آموزشي در شکلگيری
هویت فراگيران است .وی معتقد است فرهنگ ميتواند بهعنوان عرصه رقابت و صداهای
گوناگون تلقي شود و تلقي فرهنگ بهعنوان یک حوزه گفتماني باید دربردارنده صداهای مختلف
باشد (فتحي واجارگاه.)31 :2862 ،
اپل ( )2110در کتاب ایدئولوژی و برنامه درسي بيان ميدارد ،یک ترکيب منحصربهفرد از
فرهنگ نخبه و محبوب در مدارس وجود دارد .به همان اندازه که مؤسسات ،توانمندی اقتصادی
و سياسي فوقالعاده جالب فراهم ميکنند ،پهنهای برای بررسي مکانيسم توزیع فرهنگي در
جامعه نيز ميباشد .تفکر دربارهی مدارس بهعنوان مکانسيم های توزیع فرهنگي خيلي مهم است
تا جایي که ،آنتوني گرامشي مارکسيست ایتاليایي ذکر کرده عنصر اصلي در افزایش سلطه

1.Kuhn
2. Giroux
3. Maclaren
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ایدئولوژیکي در کالسها ،کنترل حفظ دانش و محصوالت مؤسسات در یک جامعه خاص است
(ص  .)20همچنين گرامشي از ایستگاههای تلویزیوني ،خانواده ،مدرسه ،کليسا ،روزنامهها و
غيره ،به دستگاههای هژموني یاد ميکند که افراد را بهجای سرکوب ،به قدرت حاکم پيوند
ميدهد .ازنظر گرامشي سرکوب و تحکم به دولت اختصاص دارد ،ولي هژموني مخصوص
جامعه مدني است و دولتها همواره و به طور مداوم در تالش توليد و بازتوليد هژموني خود در
عرصهی سياست هستند (گرامشي .)99:2672 ،گرامشي معتقد بود که در فهم رفتار بشر نميتوان
عوامل ذهني نظير باورها ،ارزشها ،آرزوها و بهطور اعم فرهنگ را نادیده گرفت (شارع پور،
.)06:2862
 پساساختارگرایی
به نظر چارلز لمبرت )2661(2آغاز فرا ساختارگرایي یا پساساختارگرایي مصادف با سخنراني
ژاک دریدا 2در سال  2669است که در آن سخنراني طلوع عصر جدید پساساختارگرایي اعالم
ميشود (ليپسکومب .)2117 ،8دریدا با انتقاد از گفتار محوری و عقل کل مداری ،بهعنوان منبع
انسداد فلسفه و علوم انساني سعي ميکند از این دو عامل ساخت شکني کند و با این کار
ریشههای این انسداد را ویران نماید (دریدا .)2673 ،به نظر او ساخت شکني ،شامل تجزیه
واحدها بهمنظور پرده برداشتن از تفاوتهای پنهان است (اسميت .)2669 ،هدف دریدا برمال
کردن تفاوت است ،تفاوتي که زیر سيطره وسيع عقل کل مداری به حاشيه رفته است .او این
وضعيت را تحت عنوان «تئاتر قساوت» نامگذاری کرده است .دریدا این مفهوم را با تئاتر سنتي
مقایسه ميکند که در آن منطق بازنمایي حاکم است .یعني جامعه به این تئاتر سنتي تشبيه
مي شود .تئاتری که مؤلف و خالق ،غایب دورادور متني که در دست دارد و بر زمان یا معنای
بازنمایي نظارت کرده و آن را مرتب و تنظيم ميکند .صحنهای الهياتي که با عموم منفعل و
نشسته و تماشاچي و مصرفکننده و حظ کننده منطبق است (ریتزر 2868 ،و دریدا 2623 ،به
نقل از قاسمي .)2860 ،دریدا عالقهمند است تا این تئاتر سنتي را بشکند تا از خالل این ساخت
1. Charles Lambert
2. Jacques Derrida
3. Lipscomb
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شکني تفاوتها را از حاشيه به متن آورد .آنچه از بيانات دریدا برميآید ،آن است که اکنون این
تفاوتها هستند که منبع ستيز و تعارض اجتماعياند ،تفاوتهایي که اسير پدیده عقل کل
مداری شده و به حاشيه رفتهاند ،مصداق این تفاوتها ،جنسي ،نژادی ،قومي ،دیني و ...است
(قاسمي.)2860 ،
دریدا با ترفند ساخت شکني به مبارزه عليه اصول ثابت و اندیشههای مسلط بر نظام تعليم و
تربيت ميپردازد .وی نظامهای آموزشي را درگير یک سری پيشفرضها و اندیشههای یقيني و
تغييرناپذیر ميداند که باید در یقيني بودن آنها شک کرد .وی معتقد است که باید از نو آغاز
نمود و تمام ساختهای کهنه را در همریخت و درنهایت ،تمام نگرشهای موجود در مورد
تعليم و تربيت را ساخت شکني کرد و تمام عناصر و اجزای آن را یکبهیک از نوساخت.
ساخت شکني خواهان است که تمام اصولي که مبنای کار تعليم و تربيت بودهاند و طي ساليان
متمادی بهعنوان اصولي حتمي و یقيني و غيرقابل تغيير ،موردتوجه قرارگرفتهاند ،مجدداً
موردبررسي و تفسير قرارگرفته ،اجزای آنها بهدقت تجزیهوتحليل شوند .به بياني دیگر ،نباید
نظام تعليم و تربيت را یکبار و برای هميشه تعریف کرد ،بلکه باید بهطور مداوم بنيادها و
ساختارهای آن را در همریخت و آنها را از نوساخت (ابراهيم؛ بهشتي و کشاورز.)2836 ،
دریدا بيان ميکند که تنوع فرهنگي در کالس به معنای پذیرش کودکان و ارزش قائل شدن
به آنها و روش زندگي آنهاست .مربيان باید تفاوتها را تائيد کرده ،آنها را بپذیرند .وقتي
دریدا از ارج نهادن به تفاوت سخن ميگوید و یا از توجه به اقليتهای قومي ،نژادی و جنسيتي
صحبت ميکند ،به این معناست که یکي از ویژگيهای نظام تعليم و تربيت ،ترویج تکثرگرایي
فرهنگي است .در نظام تعليم و تربيت باید تمام گروهها با تمام اختالفات خود در کنار یکدیگر
قرار بگيرند .هيچ گروهي بهواسطه داشتن فرهنگ متفاوت نباید از امکانات آموزشي محروم
بماند .درواقع هيچ فرهنگي حق ندارد خود را برتر بداند و بر دیگران مسلط شود ،زیرا تسلط
یک اندیشه و فرهنگ بر جامعه ،موجب نادیده گرفتن و یا سرکوب اندیشهها و فرهنگهای
دیگر ميشود و کمرنگ کردن فرهنگ مسلط ،مجالي به مطرحشدن خردهفرهنگها خواهد داد.
در کل توصيه دریدا این است که بهجای توجه صرف به گروههای مسلط و حاکم ،کمي هم از
مرکز فاصله گرفته ،دید خود را معطوف به حاشيه کنيم .پيشنهاد دریدا مرکز زدایي به معنای عدم
حضور هر چيزی در مرکز و معطوف نمودن توجه به حواشي و نقاط پيرامون است .این
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موضوعي است که دریدا در بحث از تقابل دوتایي به آن ميپردازد (مرکز  /حاشيه) .وی معتقد
است ساليان متمادی ،گروه های اندکي که در رأس قدرت و حاکميت قرار داشتهاند ،با استفاده از
همين قدرت و در جهت حفظ آن ،همواره کوشيدهاند که تنها صدایي باشند که شنيده شوند
(ابراهيم ،بهشتي و کشاورز.)2836 ،
کانون توجه فوکو بهعنوان یک پساساختارگرای دیگر بر گفتمان ،مقاومت و ميکروفيزیک
قدرت است .ازنظر او گفتمان مجموعهای از گزارههاست که به یک فرماسيون گفتمان متعلق
بوده و مبين مناسبات قدرت است .به نظر او تاریخ بشر تاریخ شکلگيری گفتمانهاست،
گفتمانهایي که هيچکدام نهتنها به همپيوستگي نداشته بلکه تماماً انقطاع داشتهاند .او در
دیرینهشناسي بهصورت بندی گفتمانها ميپردازد اما در تبارشناسي معتقد است که در فراسوی
گفتمانها اموری نهفتهاند که وی آنها را امور فرا گفتماني که همان قدرت هستند ،مينامد
(قاسمي .)2860 ،فوکو عقيده دارد در سلسلهمراتب دانش ،علوم قرار دارند و چون باالترین
مرتبه را اشغال ميکنند ،لذا از بيشترین قدرت برخوردارند .ازاینرو تحليل علوم و تبارشناسي
آنها به تحليل قدرت و تبارشناسي قدرت منجر خواهد شد .آموزشوپرورش نيز ميعادگاه بده
بستان و تبادل دانش است .درون و بيرون آموزشوپرورش عدهای سعي ميکنند که رفتارهای
فيزیکي و ذهني دیگران را به کنترل درآورند و دیگران نيز ميکوشند که خود را از قيد سلطه و
تلقين رها کنند .فوکو بيان ميکند برنامههای درسي مدرسه از نوعي قدرت مهلک یعني قدرت
انضباطي حمایت ميکنند .قدرت انضباطي از طریق پنهان و آشکار در برنامههای درسي رسمي
و در اعمال قدرت مدیر ،ناظم و معلم و حتي در نظارت بر فضا ،پایگان بندی و سيستم کنترل
مدرسه مشهود است .در مدارس فعلي جهان نيز مانند گذشته نظام الگوسازی ،استانداردسازی و
درهم تنيدن و فشرده ساختن ذهن و جسم شاگردان وجود دارد و روح و بدن شاگردان مانند
اسبهای جوان و وحشي برای سواری دادن و تبعيت از مسير قدرت ،دورههای سختي را پشت
سر ميگذارد (قادری.)227-228:2836 ،
بين نظر فوکو و دریدا همسویي خاصي وجود دارد به این معنا وقتيکه دریدا از تئاتر
قساوت نام ميبرد ،فوکو از گفتمان بحث ميکند .به نظر ميرسد هر دو یک هدف خاص دارند
و آن جا انداختگي سلطه و به انفعال بردگي عموم جامعه و توده است .نظام سلطه از طریق
تکنولوژیهای انضباطي ،تالش ميکند جامعهای یکدست و منظم ،پدید آورد اما همانطور که
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دریدا سعي ميکند با ساخت شکني ،تفاوتها را برمال کند و فراموششدگان را به متن آورد ،به
نظر فوکو ،تفاوتها این بار در قالب مقاومتهای خرد ،در برابر سلطه وارد بازی ميشوند،
بازیای که به نظر او شبيه شطرنج است که دو گروه قدرتمند و توده در عرصه آن باهم پيکار
ميکنند ،پيکاری که تمامشدني نيست؛ ستيزی که اقليتها آزادی و رهایي خود را در آن جستجو
ميکنند و اینجاست که پساساختارگرایي ،هم با عمده ساختن و برجسته نمودن مفهوم تفاوت بر
این باور است که آینده جامعه بشری ،بر محور امری به نام تفاوت است که منبع ستيز اجتماعي
خواهد بود (قاسمي.)2860 ،
 پستمدرنيسم
به عقيده بيشتر صاحبنظران پستمدرن ،نيچه و هایدگر دو تن از اندیشمنداني هستند که نظرها و
دیدگاههای آنها تأثير بسيار در ظهور پستمدرنيسم داشته است و از آنها بهعنوان نياکان
پستمدرنيسم نامبرده شده است .انتقاد نيچه از مدرنيسم عمدتاً متوجه عنصر جوهری آن ،یعني
خردباوری است .نيچه بهگونهای خاص در کتاب «فراسوی نيک و بد» ( )2339خود را نقاد
مدرنيته معرفي ميکند .از دیدگاه وی عقل درواقع نقابي بر چهره خواست قدرت است .در
حقيقت ،عقل شکل منحط و فاسد خواست قدرت است .خواست قدرت در لباس عقل،
توهمهایي مانند نظریههای علمي و ارزشهای جهانگستر اخالقي را پدید ميآورد .نيچه ميگوید
علم و اخالق روشنگری چيزی نيستند مگر نمودهای تسلط و قدرت :تسلط برجهان بيروني یا
طبيعت و تسلط برجهان دروني یا نفس .ازاینرو در پس هردوی آنها چيزی جز قدرت و سلطه
نخواهيم دید .هایدگر نيز یکي از اندیشمنداني است که از منادیان پستمدرنيسم به شمار ميآید .او
همانند نيچه بر خردورزی حمله برد و بهطورکلي ميتوان گفت ضدیت باخرد ورزی نوعي عنصر
اساسي در اندیشههای آن دو بوده است( .فرمهيني فراهاني.)29-22:2836 ،
تالش برای فهم برنامه درسي بهعنوان یک متن پستمدرن از دهه  2631آغازشده است.
متفکران پستمدرن در حوزه برنامه درسي نظریه افرادی چون :تایلر ،شوآب و به لوم را
موردانتقاد قرار دادهاند و معتقدند برنامه درسي باید دنبال نوعي تربيت تحولي باشد که موجب
شود معلمان و دانش آموزان در یک سفر اکتشافي به بررسي مسائل بپردازند (بيرمي پور؛ بختيار
نصرآبادی و هاشمي .)2836 ،پستمدرنيستها بر این عقيده هستند که برنامه درسي مدارس
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باید با توجه به گوناگوني نژاد ،طبقه و جنسيت در جامعه ،نظرات و گویشهای مختلف را در
بربگيرد .مسائل نژادی ،چند فرهنگي ،جنسيتي و قومي در اولویت بحثهای آموزشي دوره
پستمدرن قرار ميگيرند (اسالتری.)812 :2119 ،
از منظر پستمدرنيسم ،فرهنگي که در آموزشوپرورش به آن بهاداده ميشود ،فرهنگ
نخبگي است یعني آن چهره برجسته فرهنگ جامعه که باهنر و دانش و تکنولوژی همراه است نه
فرهنگعامه که در زندگي روزمره مورداستفاده مردم است .بر این اساس ،پستمدرنيستها بيان
ميکنند تعليم و تربيت جریاني سياسي است برای اینکه دستاندرکار حفظ چارچوب فرهنگي
گذشته است که با حکومتي معين ،ارزشهای معين درزمينه های معين همراه است .تعليم و
تربيت بزرگترین محافظ نظام فرهنگي گذشته با تمام ابعاد آن است .برنامهریزی درسي در این
دیدگاه نميتواند فعاليتي خنثي تلقي شود ،بلکه جریاني سياسي است زیرا برنامه ریزان درسي در
تدارک ترفندهایي هستند که بتوانند ميراث نظام گذشته را بهمنزله فرهنگ مسلط ،به بهترین شيوه
و عميق ترین نوع ممکن به نسل آینده انتقال دهند .یک وجه از این امر آن است که برنامهریزی،
مدرسه را بهعنوان پایگاهي برای نظام اقتصادی جامعه لحاظ کند ،به این معنا که ببينيم چگونه
ميتوان مهارتهای موردنياز در اقتصاد جامعه را جزو مواد درسي قرارداد .وجه دیگر مسئله این
است که مدرسه بهمنزله پایگاهي برای حفظ نظام فرهنگي جامعه از حيث ارزشهای مسلط در
نظر گرفته ميشود و بر این اساس ،خردهفرهنگها کنار زده ميشوند .ازاینرو ،گفتهشده است
که تعليم و تربيت منجر بهنوعي اقتدار ميشود که به آن «اقتدار متجلي در متن" ميگویند .یعني
اقتداری که از طریق کتابها و نوشتهها و برنامههای درسي فراهم ميشود .فوکو با جریانهای
پستمدرنيستي به نحوی همراهي دارد .او از زوج قدرت /دانش سخن ميگوید و مراد او این
است که دانش هميشه رویه دیگری دارد و آن قدرت است .بهعبارتدیگر ،دانش در جهت
تحکيم قدرت حرکت ميکند .یعني مواد درسي و برنامهریزی درسي پایههای نظام سياسي معيني
را محکم ميکند و ریشه آن را در نسل جدید استوار ميگرداند (باقری.)2870 ،
پستمدرنيسم نسبت به ارزشها و نظامهایي که خود را مرجع ،فراگير و زوالناپذیر
ميدانند ،نگاه خصمانه دارند و معتقدند که هيچگونه مرجعيت و اقتدارگرایي موردپذیرش
نيست .با توجه به برساخته بودن ماهيت انسان و نظامهای ارزشي ،باید هرگونه جزمگرایي و
اقتدارگرایي را کنار زده ،برای همه فرهنگها و نظامهای ارزشي ،ارج یکسان قائل باشيم و انسان
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همساز بافرهنگ و ارزشهای اجتماعي خود آنها تربيت کنيم .باید تالش نمود از طریق تعليم و
تربيت ،فرهنگ تحمل دیگران ،یعني «هر آنچه برای خود روا ميداری برای دیگران نيز روا
داشته باش» ،در جامعه نهادینه کرد .گفتمان اجتماعي که از روشهای تربيتي مهم پستمدرنيسم
بهحساب ميآید ،پدیدآورنده احساس مسئوليت اجتماعي در برابر حاشيهنشينها ،و
بيرونيهاست .مراد از حاشيهنشينها نه لزوماً حاشيهنشينهای جغرافيایي ،بلکه حاشيهنشينهای
فرهنگي ،اقتصادی و اجتماعياند ،لذا باید به فرهنگها و طبقات توجه کرد چراکه هر کس برای
خودش ارزش دارد .در مکتب پستمدرنيسم اندیشه و فرهنگ غالبي نيست و به حاشيهها توجه
فراوان ميشود؛ افراد برابر و یکسان هستند و بر اعتقاد به آزادی افراد و احترام به فردیت انسان
و آزاد کردن وی از هرگونه تقليد تأکيد ميشود (پور شافعي .)2833 ،رهنما ( )2833نيز بيان
ميدارد پستمدرنيستها با اعتقاد به پلوراليسم ،بيان ميکنند که تعليم و تربيت باید تالش کند
که کثرت گرایي و پذیرش فرهنگهای مختلف را در درون فراگيران نهادینه نموده ،و از این
طریق هم پذیری اجتماعي را در جامعه گسترش دهد (فرخي نژاد.)2860 ،
رویکرد پستمدرنيسم دیدگاهي منتقدانه در برابر معضالت و بنبستهای مدرنيته در حوزه
تعليم و تربيت دارد به این معنا که مدرنيته توان پاسخگویي به برخي از نيازهای افراد انساني را
نداشته بنابراین حرکتي مطلوب تلقي شده که ميتواند در راستای کاهش برخي از معضالت
نظامهای آموزشي متمرکز و برنامههای درسي خطي مؤثر واقع افتد .توجه به برخي از جنبههای
تربيتي پستمدرنيسم منجر بهنقد پيامدهای آموزشوپرورش مدرن در راستای کيفيتبخشي به
آموزشوپرورش بهطور اعم و برنامههای درسي بهطور اخص خواهد شد .یکي از مضاميني که
در نوشتههای متفکران پستمدرن بسيار به چشم ميخورد توجه به دیگری و تأکيد بر عنصر
غيریت است .دیگری در اینجا کساني است که به نحوی به حاشيه رانده شدند و در حوزه تعليم
و تربيت ،نظام آموزش و برنامههای درسي مشمول تهدید ،تلقين و حذف شدند .ایران کشوری
متنوع ازنظر فرهنگي است و دیگریهای جامعه ایراني در حوزه قومي و زباني ،اقوامي همچون
آذری و ترک ،کرد ،لر ،بلوچ ،ترکمن ،عرب و  ،...در حوزه مذهب هم ميتوان اهل سنت،
اقليتهای دیني همچون مسيحيت ،یهودیت ،زرتشتيان و  ...را برشمرد.
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 منتقدان چند فرهنگی
چند فرهنگ گرایي ،یکي از موضوعات محوری موردبحث در منازعات فرهنگي آمریکا در دهه
 2661بود .این مفهوم در قدیميترین صورتبندی آن ،هم در مقام نظریه و هم در مقام
سياستگذاری ،کمابيش بهعنوان نمونهای اصلي از ابداعات شگفتانگيز «چپي –فرهنگ گرایانه»
بهحساب آمده است .یعني بهعنوان تکثر فرهنگهای یکپارچه .بارزترین نقد این است که این
مفهوم حاوی تناقض است .یقيناً منتقدان محافظهکار این مفهوم ،این تناقض را درک کردند و لذا
همچنين پي بردند که این مفهوم مادام که بر نيازها و خواستهای گروههای اجتماعي معيني با
ویژگيهای قومي و یا نژادی تأکيد ميکند ناگزیر باعث جدایي و تفرقهافکن است .آرتور
شلسينگر 2بر آن است که چند فرهنگ گرایي با تهدید ثبات ملي و ارزشهای سنتي حتي
ميتواند سبب «تجزیه آمریکا» شود .نظریه چند فرهنگ گرایي به شکل فزایندهای تمایل داشته
است «تفاوتهای قومي» را مقولهای قلمداد کند که في نفسه به لحاظ سياسي و گفتماني مخرب
است .سنجا گونيو 2استاد کنوني زبان انگليسي در دانشگاه کلمبيای بریتانيا و فمنيست اهل
استراليا ،از کشوری مينویسد که در آن چند فرهنگ گرایي بهطور عرفي بر «قوميت» و نه بر
«نژاد» داللت داشته است ،استدالل ميکند که این مفهوم سبب واسازی روایتهای ملي مسلط و
یکدست ميشود و نوعي استراتژی است که وحدتهای هژمونيک را مورد سؤال قرار ميدهد و
بدینوسيله بنياني برای برساختن پيشرفتهای داللت مند فراهم ميسازد ،پيشرفتهایي که همان
پيشزمينههای تاریخ انقالبي و غيرتکراری هستند (ميلنر و براویت.)2112 ،
اولين منتقدان دانشگاهي چند فرهنگي در استراليا ،فيلسوفان الکالن چيپمن 8و فرانک
نوپفلمچر ،0جامعه شناس تانيا بيرل 0و دانشمند سياسي ریموند سستيتو 9بودند .چيپمن و
نوپفلمچر نگران تهدید همبستگي اجتماعي بودند ،در حالي که نگراني بيرل این بود که چند
فرهنگي ،هزینههای اجتماعي مرتبط با مهاجرت در مقياس بزرگ را محو ميکند که بيشتر به
مهاجران تازهوارد و غير مجرب بستگي دارد .استداللهای سستيتو بر اساس نقش احزاب سياسي
1. Arthur Schlesinger
2.Sneja Gunew
3. Lachlan Chipman
4. Frank Knopfelmacher
5. Tanya Birrell
6. Raymond Sestito
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بود .او استدالل کرد که احزاب سياسي در پي پيجویي سياستهای چند فرهنگي بودند و این
سياستها بر سيستم سياسي تأثير ميگذارد و باعث ارتقاء درک بهتری از جامعه استراليا
نميشود .بااینحال ،جوفری به الني ،2مورخ برجسته ،جریان اصلي ضد چند فرهنگ گرایي را
برای اولين بار به رسميت شناخت ،زماني که نوشت :این چند فرهنگي ،تهدید کرده است که
استراليا را تبدیل به یک «گروهي از قبایل» ميکند (سستيتو 2632 ،و آلن.)2638 ،
بر اساس یک مطالعه انجامشده توسط دانشگاه ویکتوریا ،بسياری از کانادایيها حس قوی
احساس تعلق به کانادا ندارند و یا نميتوانند درنتيجه انحاللهای قومي خود را به جامعه تبدیل
کنند .نيل بيسوندا 2نيز استدالل ميکند که فرهنگها بسيار پيچيده هستند و باید از طریق
رابطههای خانوادگي منتقل شوند (پراتوم .)2116 ،8به نظر وی ،دیدگاه دولت نسبت به فرهنگها
در مورد جشنوارهها و غذاها ،یک فرآیند خام است که به کليشههای ساده منجر ميشود
(اميریار.)2113 ،0
دهه گذشته عقبنشيني اما نه مرگ چند فرهنگي را در ميان دموکراسيهای ليبرال غربي
دیده است .در ميان نقصهای آن ،منتقدان بهویژه به شکست ظاهری چند فرهنگي برای ادغام
مهاجران به جوامع ميزبان حمله کردند .اعتقاد بر این است که چند فرهنگي ،تشویق به
جداسازی مهاجران و به همين ترتيب مانع ادغام آنها در ساختارهای اجتماعي و اقتصادی
اصلي است .دومين شکایت بلندپروازانه بر یکپارچگي مدني و سياسي متمرکز است .برخي از
منتقدان چند فرهنگي ،فرهنگها ،ارزشها و رفتارهای استقرار مهاجران را بهعنوان ضدیت با
اعتقادات ليبرال دموکراتيک که شهروندان در کشورهای غربي را متحد ميکنند ،مشاهده ميکنند.
درحاليکه برخي از نظریهپردازان ليبرال ،چند فرهنگي را به خاطر تأکيد بر فرهنگ و حقوق
جمعي بر حقوق فردی و جهانيشدن موردحمله قرار ميدهند .واکنش عليه چند فرهنگي در
بسياری از کشورهای دریافتکننده مهاجر دیده ميشود (بلومراد )2117 ،0و گفته ميشود چند
فرهنگي وحدت فرهنگها را اغراقآميز جلوه ميدهد و باعث ميشود مردم از فرهنگهای دیگر
عجيب و متمایزتر ازآنچه واقعاً هستند ،نشان داده شوند (فيليپس.)2117 ،9
1. Geoffrey Blainey
2. Neil Bissoondath
3. Pratom
4. Ameeriar
5. Bloemraad
6. Phillips
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یکي دیگر از انتقادات وارده بر آموزش چند فرهنگي این است که گفته ميشود آموزش چند
فرهنگي برای دیگران است :یکي از تصورات نادرست در آموزش چند فرهنگي این است که
یک برنامه حقوقي و یک برنامه درسي جنبشي است که برای آمریکایي آفریقایيها ،اسپانيایيها،
فقرا ،زنان و دیگر گروههای قرباني است .بيشتر نظریهپردازان و محققان آموزش چند فرهنگي
موافقاند که حرکت برای بازسازی مؤسسات آموزشي طراحيشده است ،بهگونهای که همه
دانش آموزان ،ازجمله مردان سفيدپوست طبقه متوسط ،دانش ،مهارتها و نگرشهای موردنياز
برای عملکرد مؤثر در یک کشور و جهان متفاوت از فرهنگ و قوميت را به دست خواهند آورد.
آموزش چند فرهنگي جنبش خاص جنس یا جنسيتي نيست .این جنبش طراحيشده برای
توانمندسازی همه دانش آموزان به علم و دانش ،مراقبت ،و شهروندان فعال در یک کشور،
جهان ازنظر قومي قطبي شده است .انتقاد دیگر این است که آموزش چند فرهنگي ملت را
تقسيم خواهد کرد :بسياری از منتقدان آن ادعا ميکنند چندین فرهنگ را درهم ميشکند و سپس

تقسيم ميکند و وحدت آن را پایين ميآورد .شلسينگر این دیدگاه را در عنوان کتاب خود« ،خلع
سالح امریکا :بازتاب جامعه چند فرهنگي تأکيد ميکند :این تصور غلط ،تا حدودی بر
مفروضات مشکوک دربارۀ ماهيت جامعه ایاالتمتحده و تا حدودی بر فهم اشتباه
آموزشوپرورش چند فرهنگي مبتني است .این ادعا که آموزش چند فرهنگي کشور را تقسيم
ميکند ،فرض ميکند که ملت هماکنون متحد است .درحاليکه امریکا ازنظر سياسي یک ملت
است و ازلحاظ جامعهشناختي ،ملت ما عميقاً با خطوط نژادی ،جنسيتي و طبقاتي تقسيمشده
است .آموزش چند فرهنگي برای کمک به متحد کردن یک کشور عميقاً تقسيمشده طراحيشده
است (بنکس.)2668 ،
برخي نقدها بر الگوی چند فرهنگي گرایي ،آن را متهم به سست کردن همگرایي و انسجام
اجتماعي ميکند .مطابق با این نقدها ،الگوی چند فرهنگ گرایي با دامن زدن به خاص گرایي و
تأکيد بر تفاوت ها ،پيوندهای اجتماعي و ملي بر پایه اصول و هویت عام را با چالش مواجه
ميسازد .عدهای نيز چند فرهنگ گرایي را با اعتماد اجتماعي ناسازگار دانسته و با تأکيد بر
صفات ستيزه برانگيز چند فرهنگ گرایي ،آن را بهمثابه استراتژی سياسيای ميدانند که جامعه را
پارهپاره ميکند و حتي منجر به گسترش نارضایتي در جامعه ميگردد .نقدهای مذکور ،عالوه بر
نادیده گرفتن تأثير سياست چند فرهنگي در همگرا کردن اقليتهای فرهنگي با جریان غالب
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جامعه و تقویت درک و وفاداری مشترک آنها ،این مسئله اساسي را بدون پاسخ ميگذارند که
آیا طرد و بدون پاسخ گذاشتن مطالبات مربوط به تفاوتهای قومي و فرهنگي ،ميتواند در
جهان معاصر به همگرایي و انسجام اجتماعي نائل آید؟ به نظر ميرسد چه در جوامع
توسعهیافته و چه در جوامع درحالتوسعه چند قومي – فرهنگي ،طرح و تالش برای یافتن
راهحل برای مسئله تفاوتهای قومي – فرهنگي در دنيای معاصر ،اجتنابناپذیر شده و سياست
همسانسازی فرهنگي نيز دیگر قابليت الزم برای تأمين همگرایي و انسجام اجتماعي و ملي را
ندارد .حال با توجه به موفقيت نسبي الگوی چند فرهنگ گرایي در مقایسه با الگوهای دیگر در
تأمين انسجام ملي و اجتماعي و همچنين موفقيت آن در پاسخگویي به نگرانيهای اقليتهای
قومي -فرهنگي و دولتها به صورتي برابر ،به نظر ميرسد که این الگو ميتواند درزمينه های
اجتماعي و سياسي مختلف در صورت کاربست مطالعه شده و انتقادی ،از کارآمدی الزم
برخوردار باشد (تقي لو.)2839 ،

سابقه پژوهشی
نتایج پژوهش نيکنام؛ مهرمحمدی؛ فاضلي و فردانش ( )2861در خصوص آموزش علوم و
فرهنگ حاکي از آن است که پيشينه فرهنگي دانش آموزان بر روشهای دانستن و یادگيری علوم
تأثير ميگذارد .این پيشينه فرهنگي در یک فرایند تاریخي شکلگرفته است .ابزارهای
روانشناختي مانند زبان ،ادبيات طرحها ،نمودارها ،نقشهها و الگوهای مناسبات اجتماعي و تمام
انواع عالئم قراردادی و بسياری از چيزهای دیگر عوامل سازنده فرهنگ هستند .ازاینرو وقتي
در یادگيری علوم تجربي پيشينه فرهنگي دانش آموزان را لحاظ ميکنيم فراتر از دیدگاه
روانشناختي و تکوین فردی به مسئله یادگيری مينگریم.
صادقي ( )2862در پژوهش خود «طراحي الگوی مطلوب برنامه درسي چند فرهنگي برای
تربيتمعلم ایران» بيان ميدارد بحث پاسخگویي فرهنگ به برنامههای درسي و طراحي برنامه
درسي پاسخگو و حساس به فرهنگ در طراحي برنامههای درسي رسمي کشور تا اندازه زیادی
مغفول واقعشده است .با توجه به اینکه اسناد و قوانين باالدستي کشور ،بهتناسب و بهدفعات،
موضوع توجه به فرهنگها و چند فرهنگي را مورد تأکيد قرار داده است ،اما در تدوین
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سياستهای اجرایي و در برنامههای درسي این امر مغفول واقعشده است .ساپریدی)2666( 2
اذعان ميدارد ارتباط مثبت و معناداری بين محتوای کتابهای سودمند و مفيد و موفقيت دانش
آموزان وجود دارد .ولي کتابهای درسي هنوز فرایند تدریس و یادگيری را دیکته ميکنند با توجه
به اینکه اهميت فرهنگ در محتوای کتابهای درسي افزایشیافته است و اینکه کتابهای مدارس
باید مبتني بر فرهنگهای گوناگون باشد و زمينههای اجتماعي فرهنگي دانش آموزان از
فرهنگهای متنوع را که بر روی یادگيریشان تأثيرگذار است را شناسایي کند .ساهين 2و گلمز

8

( )2111منابع اجتماعي شکست در آموزش را در بخشها و مناطق مختلف ترکيه موردبررسي
قراردادند و به این نتيجه رسيدند فرهنگ یکي از فاکتورهای مهمي است که عدم توجه به آن باعث
شکست آموزشي ميشود .همچنين ساهين ( )2112پاسخگویي فرهنگ برنامه درسي مدارس و
شکست دانش آموزان در جنوب و جنوب شرقي آنتاليا را مورد تحليل قرارداد .نتایج نشان داد
دانش آموزان گروههای قومي مختلف ،به یک برنامه درسي که بر اساس ارزشها و هنجارهای
آنها تدویننشده است ،بيتوجه هستند .پژوهش ارسالن )2116( 0در خصوص سياستهای
آموزشي در مقابل برنامههای حساس به فرهنگ در سيستم آموزشي ترکيه حاکي از آن است که
تعليم و تربيت حساس به فرهنگ نياز به فهم و شناخت ارزشهای گروههای متنوع و مختلف
دارد؛ بنابراین ضرورت دارد برنامه درسي روی واقعيات فرهنگي همه دانش آموزان در مدرسه
حساب باز کند و زمينه فرهنگي همه دانش آموزان باید در برنامه درسي منعکس شود.
هوارد 0بهصورت واضح و ضمني بحث ميکند که دانش آکادميک بهصورت برجسته
عاليترین «مفاهيم ،نمونهها و تجربيات» در دانش آموزان رنگينپوست را تقویت ميکند و اینکه
چگونه دانشآموزان متنوع ازنظر فرهنگي بهوسيله مفاهيم اطالعاتيای در کالس بمباران
ميشوند که با مفاهيم ،توضيحات و تفسيرهایي که دانش آموزان از تجارب شخصي در خانهها،
خانوادهها و فرهنگهای اجتماعشان استنتاج ميکنند ،در تضاد است به عبارتي ،محيط کالس
بهعنوان فضایي برای تلقين و یا برجسته کردن ایدئالهای آمریکایي مورداستفاده قرار ميگيرد و
مواد درسي که در کالس مورداستفاده قرار ميگيرد همکاری یا توجه به تجارب فرهنگي را
1. Supriadi
2.Sahin
3.Gülmez
4. Arslan
5.Howard
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جستجو نميکند (هوارد.)2121 ،
هينتون )2122( 2نيز بيان ميدارد آموزش چند فرهنگي باید چارچوبي را برای توجه به
نابرابری هایآموزشي ،سياسي ،اقتصادی و اجتماعي فراهم کند .معلمان باید )2 :از تدریس
برنامه درسي پنهان اجتناب کنند؛ )2یاد بگيرند چگونه برنامه درسي فرهنگي را آماده کنند؛)8
هدفهایي تنظيم کنند که از مدل تعليم و تربيت چند فرهنگي و برنامه درسي فرهنگي بهره
ببرد؛ )0والدین را در تعليم و تربيت بچهها دخالت دهند؛ و  )9بر روی تغيير نگرشها کار کنند.
آرالنو )2122( 2بيان ميدارد پویایيهای متنوع جامعه در حال افزایش است و در جمعيت دانش
آموزان بسيار مشهود ميباشد ،بنابراین ضروری است که دانش آموزان پذیرش و درک درستي از
نژادها ،اقوام و فرهنگهای مختلف داشته باشند .دانش جهان متنوع منجر به ارتباطات ،فهم و
پذیرش تفاوتها ميشود و در پيدا کردن هویت دیگری کمک ميکند.
آموزشوپرورش در مدرسه تحقق ميیابد؛ نهاد اجتماعي ویژهای که بهمنظور پروردن
مهارتها ،دانشها و ارزشهای مطلوب در متعلمان تأسيسشده است (گوتک .)22:2667 ،به
زعم تقي پور ظهير ( )2862در دوره ابتدایي که یکي از مهمترین دوران تحصيل در نظام
آموزشي است ،اگر قرار است برنامه درسي مدارس ابتدایي در شکوفایي توانایيها و بهتر کردن
زندگي مؤثر واقع افتد باید برنامه آن متناسب بازمان ،مکان و سایر شرایط اجتماعي باشد.

روششناسی پژوهش
تحليل محتوای کيفي را ميتوان روش تحقيقي برای تفسير ذهني محتوایي دادههای متني از
طریق فرایندهای طبقهبندی نظاممند ،کدبندی و تم سازی یا طراحي الگوهای شناختهشده
دانست .با تحليل کيفي ميتوان یک رویکرد تجربي ،روش شناسانه و کنترلشدهی
مرحلهبهمرحله را با رعایت عناصر موردمطالعه در نظر گرفت .این تعاریف بيان ميکند که تحليل
محتوای کيفي به محققان اجازه ميدهد اصالت و حقيقت دادهها را بهگونهای ذهني ،ولي با روش
علمي تفسير کنند .عينيت نتایج بهوسيله وجود یک فرایند کدبندی نظاممند تضمين ميشود.
تحليل محتوای کيفي به فراسویي از کلمات یا محتوای عيني متون ميرود و تمها و الگوهایي را
1.Hinton
2.Arellano
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که آشکار یا پنهان هستند بهصورت محتوای آشکار ميآزماید( .ایمان و نوشادی .)2861 ،بر
اساس نظریه شي یه 2و شانون 2ميتوان رهيافتهای موجود در زمينهی تحليل محتوا را به سه
دسته تقسيم کرد که عبارتاند از .2 :تحليل محتوای عرفي و قراردادی (استقرایي)8؛  .2تحليل
محتوای جهتدار (قياسي)0؛ .8تحليل محتوای تلخيصي یا تجمعي( 0همان).
جدول شماره  :1اختالفات اساسی کدگذاری در سه رویكرد تحليل محتوا
نوع تحليل محتوا
تحليل محتوای عرفي
(استقرایي)
تحليل محتوای جهتدار
(قياسي)

تحليل محتوای تلخيصي

آغاز تحقيق
مشاهده

نظریه

کلمات کليدی

زمان تشخيص رمزها یا

منشأ رمزها یا کلمات

کلمات کليدی

کليدی

رمزها همزمان با تحليل داده

رمزها از دادهها مشتق

معين ميشوند

ميشوند

رمزها همزمان با تحليل

رمزها از تئوری یا

دادهها و یا قبل ازآانها

یافتههای تحقيق مشتق

مشخص ميشوند

ميشوند

کلمات کليدی قبل و در

کلمات کليدی بر اساس

ضمن تحليل دادهها تعریف

عالقه محقق یا ادبيات

ميشوند

تحقيق به دست ميآیند

در این پژوهش ،روش تحقيق ،روش تحليل محتوی کيفي است .برای انجام تحليل محتوای
کيفي کتابهای درسي مطالعات اجتماعي ابتدا سؤال پژوهش مبني بر واکاوی مقولههای آموزش
چند فرهنگي در محتوای کتابهای درسي مطالعات اجتماعي مشخص شد ،در گام دوم نمونه
موردنظر از طریق نمونهگيری هدفمند مبني بر انتخاب کتابهای درسي مطالعات اجتماعي دورۀ
آموزش ابتدایي مشتمل بر پایههای سوم تا ششم مشخص شد .واحد تحليل (ثبت) در اینجا
مضمون ،تصویر و واحد زمينه کتاب درسي است .در گام سوم رویکرد تحليل محتوایي انتخاب
شد که در این پژوهش رویکرد تحليل محتوای عرفي و قراردادی (استقرایي) انتخاب شد ،درگام
چهارم ،فرایند رمزگذاری طرحریزی شد و برای هر کتاب مطالعات اجتماعي جداولي جداگانه
1.Hsieh
2.Shannon
3.Conventional Content Analysis
4.Directed Content Analysis
5.Summative Content Analysis
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در پنج ستون (ردیف ،جمالت کليدی متون /کدها /زیر مقولهها /مقولهها) ترسيم شد .به این
معنا که در این مرحله ،برای کدگذاری در رویکرد استقرایي ميتوان از مراحلي شبيه جدول
(شماره  ) 2بهره گرفت .باید دقت نمود مراحلي که در اینجا ذکر ميشود شبيه مراحلي است که
در کدگذاری باز درروش داده بنياد به کار ميرود.
جدول شماره  .2مراحل کدگذاری در تحليل محتوای کيفی با رویكرد استقرایی
جمالت کليدی متون

ردیف

برچسبها  /کدها

زیر مقولهها /زیر

(مصاحبهها ،مشاهدهها،

مقولهها  /طبقهها

طبقهها

اسناد)
-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-8

-8

-8

-8

-8

...

...

...

...

...

امتياز بارز تحليل محتوای کيفي بر اساس رویکرد استقرایي ،به دست آوردن اطالعات
مستقيم و آشکار از مطالعه ،بدون تحميل کردن مقوله یا نظریههای از پيش تعيينشده است
(ایمان و نوشادی .)2861 ،در گام پنجم فرایند رمزگذاری بر متن کتابهای درسي مطالعات
اجتماعي اعمال شد و برای دستيابي به بصيرت جدید بارها و بارها متن کتابها موردمطالعه و
بررسي قرار گرفت و این فرایند تا استخراجها مفاهيم و نامگذاری آنها ادامه یافت و پسازآن
مفاهيم بر اساس تفاوتها و شباهتهایي که بينشان وجود داشت تحت عنوان مقوله (طبقه)
نامگذاری شد ند .در گام ششم برای تعيين پایایي روش تحليل محتوای کيفي با رویکرد
استقرایي ،بازبيني مطالب در دو مرحله ،یکي پسازاینکه بين  01-21درصد مقولهبندیها تکميل
شد و دیگری در پایان کار صورت گرفت (ر.ک به ایمان و نوشادی )2861 ،و در مرحله آخر
نتایج حاصل از فرایند رمزگذاری تحليل شد.
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نمودار  :1مدل مرحله کاربرد مقوله استقرایی (ایمان و نوشادی)1931 ،

یافتههای پژوهش
یافتههای مربوط به تحليل محتوای کيفي کتابهای درسي مطالعات اجتماعي دوره آموزش
ابتدایي:
دوره ابتدایي مشتمل بر ششپایه تحصيلي است ،در پایه اول و دوم کتاب مطالعات اجتماعي
ارائه نشده است و آموزش مطالعات اجتماعي از پایه سوم به بعد ارائهشده است؛ بنابراین
یافتههایي که در اینجا ارائه ميشود ،مربوط به کتابهای مطالعات اجتماعي پایههای سوم به بعد
است که موردبررسي قرارگرفته است .در اینجا مقوالت مستخرج از متن کتابهای درسي
مطالعات اجتماعي تشریح ،توصيف و تفسير ميشود.

معرفی فرهنگهای مختلف
نواحي مختلف فرهنگي در ایران دارای سوغاتيهای محلي و غذاهای محلي مختص به فرهنگ
خود هستند .در کتابهای درسي مطالعات اجتماعي تنها به سوغاتيهای شهر کرمانشاه ازجمله
نان برنجي ،کاک ،گيوه کرمانشاهي اشارهشده و بهصورت تصویری نيز کالش ،گليم و
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صنایعدستي معرفيشده است .در خصوص غذاهای محلي ميتوان گفت غذاهای سنتي شهر
کرمانشاه ازجمله آش عباسعلي و خورش خالل اشارهشده است .در قسمت کاربرگهها به
غذاهای محلي سه شهر ایران همچون :خورش باميه غذای محلي اهواز؛ ميرزاقاسمي غذای
محلي الهيجان؛ و کوفتهتبریزی غذای محلي مراغه اشارهشده است.
در کتابهای مطالعات اجتماعي همچنين از بين استانهای مختلف در کشور ،تنها موقعيت
جغرافيایي چهار شهر همدان ،شيراز ،اصفهان و کرمانشاه معرفيشده است.
منطقهگرایي شهرهای همدان و کرمانشاه و اصفهان در بين این چهار شهر تا حدودی
معرفيشده ،چشمانداز گردشگری همدان بيشتر مدنظر قرارگرفته ،و بعد جغرافيایي و بعد
جمعيتي اصفهان بهعنوان یکي از معروفترین شهرهای جهان پررنگتر به نظر ميرسد .در باب
موقعيت جغرافيایي شهر شيراز اشارهای نشده و فقط گفتهشده است که پاسارگاد در حدود 281
کيلومتری شيراز قرار دارد .درمجموع در این کتابها بهصورت جزیي به موقعيت جغرافيایي این
شهرها اشارهشده است و از شهرهای متعلق به فرهنگهای دیگر سخني به ميان نيامده است.
ایران از گروههای فرهنگي ،قومي و زباني متنوعي شکلگرفته است .هرکدام در فرهنگ،
آدابورسوم ،زبان ،دین و مذهب دارای تفاوتهایي با یکدیگر هستند .این گروههای گوناگون
فرهنگي و قومي برای آنکه بتوانند بهطور مسالمتآميز در کنار یکدیگر زندگي کنند ،باید از
تعصب و قوم مداری دوری و به سمت نسبيگرایي فرهنگي حرکت کنند .لذا باید تفاوتها و
شباهت های یکدیگر را بشناسند و در جهت رشد روابط بين فرهنگي و بين قومي تالش کنند
(وفایي و سبحاني نژاد.)2860 ،
وفایي و سبحاني نژاد ( )2860بر مؤلفههای «معرفي فرهنگهای مختلف به دانش آموزان در
محتوای کتابهای درسي»؛ «گنجاندن تنوعي از تجارب و نظرات گروههای قومي و فرهنگي در
محتوای کتابهای درسي»؛ انعکاس نواحي جغرافيایي مربوط به اقوام مختلف در محتوای
کتابهای درسي»؛ «توجه به تفاوتهای فرهنگي اقوام در محتوای کتابهای درسي»؛ احترام
بهحق متفاوتبودن در راستای فرهنگ خاص خود در محتوای کتابهای درسي» را در پژوهش
خود بهکاربردهاند .همچنين مؤلفههای «آشنایي با قوميتهای مختلف»؛ «نژادهای مختلف»؛
مشاغل اقوام مختلف» (مکروني و بلندهمتان)2868 ،؛ انعکاس تنوع قومي ،مذهبي و محيطي
(عبدلي سلطان احمدی؛ نادری؛ شریعتمداری و سيف نراقي)2860 ،؛ بعد خرده فرهنگ (علي
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پور و علي پور)2860 ،؛ انعکاس تنوع قومي ،مذهبي و محيطي (قربان نژاد و عبدلي سلطان
احمدی)2862 ،؛ رعایت عدالت حقوق و مزایای آموزشي در مورد اقوام گوناگون؛ طبيعي جلوه
دادن اختالفنظر و تفکيک آن از ستيزهجویي و رویارویي (رحماني؛ فقيهي؛ حسيني مهر و
سرمدی)2860 ،؛ احترام به آدابورسوم و فرهنگهای محلي (سند فلسفه تربيت رسمي و
عمومي ،اصل تنوع و کثرت ،اصل وحدتگرایي؛ شورای عالي انقالب فرهنگي مصوبه006 ،؛
برنامه پنجم توسعه ،ماده ( 22بابلي بهمئي ،یارمحمدیان و یوزباشي)2862 ،؛ توجه به مقتضيات
فرهنگي ،جغرافيایي و تاریخي در جریان تربيت و توسعه (سند چشمانداز ،بند اول؛ سند فلسفه
تربيت رسمي و عمومي ،اصل عدالت تربيتي ،برنامه پنجم توسعه ،ماده ( 2بابلي بهمئي،
یارمحمدیان و یوزباشي ()2862؛ انعطاف در برنامه درسي با توجه به ویژگيهای قومي و
فرهنگي (صادقي)2861 ،؛ آماده کردن دانش آموزان با اطالعاتي دربارهی تنوع در جامعه خود؛
(فينبرگ)2669 ،؛ توسعه پرورش کودکان برای استقالل از طریق مطرح کردن عقاید ،ارزشها و
شيوههای زندگي و ...؛ حفظ فرهنگ گروههای اقليت (ميرا )2121 ،در پژوهشهای مختلف
بهکاربرده شده است.
 گزیدههایي از مفاهيم مربوط به مقوله معرفي فرهنگهای مختلف در باب غذاهای سنتي و
معرفي سوغاتي:

 در مهمانسرا مادر عليرضا گفت :ما دوست داریم غذاهای محلي کرمانشاه بخوریم .آقایاميری گفت :پيشنهاد خوبي است .پس آش عباسعلي و خورش خالل سفارش ميدهيم (ص
/98پایه )0
 امروز به بازار سنتي کرمانشاه ميرویم .نان برنجي ،کاک ،گيوه کرمانشاهي سوغاتيهایمعروف کرمانشاه هستند (ص /98پایه .)0
 گزیدههایي از معرفي استانها در کتابهای مطالعات اجتماعي:

 همدان شهری بسيار زیبا و خوش آبوهوا در دامنه کوههای الوند است (ص  /09پایه )0 شهر کرمانشاه در غرب ایران و مرکز استان کرمانشاه است و در ميان رشتهکوههای زاگرسقرار دارد (ص /06پایه )0
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تاریخ و هویت اقوام
در کتابهای درسي مطالعات اجتماعي ،ایران بهعنوان سرزمين آریایيها معرفيشده است که
متشکل از سه قوم ماد و پارس و پارت است .البته در خصوص این سه گروه آریایي تنها قوم
پارس موردتمجيد قرارگرفته و دو درس از کتاب مطالعات اجتماعي پایه چهارم به آن اختصاص
دادهشده است ،درصورتيکه در مورد سایر اقوام همچون قوم ماد که در ایران سکني گزیدند،
بهصورت بسيار جزیي اشارهشده و البته بيشتر از عدم هماهنگي بين سپاهيان ،بينظمي و
آشفتگي آنها سخن به ميان آمده است .در خصوص پارتها نيز همچون قوم ماد اطالعات
خاصي در محتوای کتابهای درسي گنجانده نشده است و بين این سه قوم ،تنها قومي که
برجسته نشان دادهشده است ،قوم پارس است و از اقوام دیگر ایراني سخني به ميان نيامده است.
فقط به محل زیست ترکان در زمان باستان اشارهشده که در شمال شرقي ایران سکني گزیدند و
اینکه سلسلههایي را بعداً به وجود آوردند.
در کتابهای درسي مطالعات اجتماعي خاستگاه جغرافيایي اقوام آریایي (ماد ،پارس و
پارت) بدون هيچگونه توضيحي با فلش بر روی نقشه ایران مشخصشده است .نهتنها خاستگاه
جغرافيایي اقوام آریایي در زمان باستان بهصورت روشن تشریح نشده بلکه خاستگاه و موقعيت
جغرافيایي اقوام کنوني ایراني نيز مورد غفلت واقعشده است .کما اینکه ضرورت دارد دانش
آموزان با اقوام مختلف در کشور آشنا شوند .به این معنا که دانشآموز باید یاد بگيرد کردها در
کدام استانها هستند؟ لرها در کدام استانها زندگي ميکنند؟ بلوچها کجا هستند؟ ترکمنها؟
عربها؟ آذریها و ترکها و...؟
با توجه به اینکه کشور ایران ازلحاظ ساختار اجتماعي ،کشوری ناهمگن است و گروههای
مختلف زباني ،نژادی ،فرهنگي و مذهبي در آن زیست ميکنند؛ به این معنا که ایران سکونتگاه
اقوام مختلفي همچون :آذری و ترک ،بلوچ ،ترکمن ،عرب ،لر ،کرد و فارس و ...است ،ضرورت
دارد در همين دوره آموزش ابتدایي ،زمينههای معرفي فرهنگهای مختلف ایراني و پذیرش
تفاوتها و کسب دانش بومي و سواد قومي برای دانش آموزان در باب مسائل مختلف چند
فرهنگي بهصورت مساوی فراهم آورده شود چراکه نژادها و اقوام و فرهنگهای مختلفي که در
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ایران ساکن بوده و هستند ،فقط نژاد آریایي نيستند .بهطور واضح ميتوان گفت ایدئولوژی قوم
محورانه ای در کتابهای مطالعات اجتماعي به چشم ميخورد.
پژوهشگران مقوله تاریخ و هویت اقوام را ،در پژوهشهایي بهصورت مؤلفههای آموزش
چند فرهنگي به کاربردند که با مقوله حاضر ،اشتراک معنایي دارد .در این راستا ميتوان به
پژوهش وفایي و سبحاني نژاد ( )2860اشاره کرد که این مقوله را در عبارتهایي همچون :توجه
به رویدادهای مختلف تاریخي در جغرافيای فرهنگهای گوناگون در محتوای کتابهای درسي؛
ایجاد زمينه درک متقابل از سير تحول فرهنگهای مختلف در محتوای کتابهای درسي بيان
کردهاند؛ پژوهش علي پور و علي پور ( )2860که بر بعد تاریخي و بعد سرزميني تأکيد کرده؛
پژوهش ميرا ( )2121که بر اصالح اسناد تاریخي تأکيد نموده؛ پژوهش رحماني؛ فقيهي ،حسيني
مهر و سرمدی ( ،)2860تأثير خردهفرهنگها در تاریخ ایران؛ قدمت و سابقهی خردهفرهنگها؛
حسن مدیریت و حکومت اقوام در طول تاریخ ایرانزمين را مطرح کردهاند و پژوهش حميدی
( )2862که بر قدمت و سابقه اقوام اشاره داشته است.


در ادامه گزیدههایي از کتابهای درسي مطالعات اجتماعي ارائه ميشود:

-

ایران یعني سرزمين یا محل آریایيها :آریایيها هم یعني نجيب و اصيل (ص  /07پایه )0

-

آریایيها سه گروه بودند :مادها ،پارسها و پارتها (ص  /07پایه )0

-

ترکان مردمي بودند که در نواحي شمال شرقي ایران زندگي ميکردند .آنان پس از مدتي
موفق شدند سلسلههای غزنویان ،سلجوقيان و خوارزمشاهيان را تشکيل دهند (ص /212
پایه )0

معرفی ميراث فرهنگی
در خصوص آثار باستاني مفاهيم زیر موردتوجه قرارگرفته است :منطقه تپه تاریخي هگمتانه،
موزه هگمتانه ،گنجنامه ،مقبره کورش ،تخت جمشيد ،سکه هخامنشي ،ظرف طالیي هخامنشي،
مجسمه مرد پارتي ،طاقبستان ،آتشکده و سنگ نبشته بيستون ،برج طغرل ،مسجد جامع
رشتخوار ،مسجد جامع ساوه ،مسجد جامع نطنز ،مسجد گوهرشاد ،مسجد شيخ لطفاهلل ،مسجد
امام ،بقایای کاروانسرا ،کاروانسرای شرف ،کاخ عاليقاپو ،ظروف سفالي ،سکه ،مجسمه ،بند امير،
ميدان نقشجهان و گنبد چمستان.
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سه اثر (منطقه تپه تاریخي هگمتانه ،موزه هگمتانه و گنجنامه) جزو آثار باستاني در شهر
همدان مطرح شدند .مقبره کورش ،تخت جمشيد ،سکه هخامنشي ،ظرف طالیي هخامنشي جزو
آثار باستاني در شهر شيراز معرفي شدند و مجسمه مرد پارتي که در موزه ایران باستان نگهداری
ميشود متعلق به بزرگزاده اشکاني و سردار مشهور پارتها ،سورنا است که درواقع جزو آثار
باستاني بهدستآمده در روستای شمي شهر ایذه در استان خوزستان ميباشد (در کتاب مطالعات
اجتماعي در زمينهی اکتشاف مجسمه مرد پارتي سخني به ميان نيامده است) .طاقبستان ،آتشکده
و سنگ نبشته بيستون جزو آثار باستاني شهر کرمانشاه معرفيشده است.
در مورد جلوههای تمدني ميتوان به موارد زیر اشاره کرد :ظروف سفالي کشفشده از آثار
دوره طاهریان در نيشابور (خراسان رضوی) ،مجسمه یعقوب ليث صفاری ،زابل (سيستان و
بلوچستان) ،بند امير در فارس که به دستور عضدالدوله (آل بویه) ساخته شد (استان فارس) و
گنبد چمستان در مازنداران ،ساری از آثار دورهی علویان (استان مازنداران) از نمادهای فرهنگ
و تمدن ایراني در دوره حکومتهای اسالمي (طاهریان ،سامانيان ،صفاریان ،آل بویه و علویان)
محسوب ميشود.
برج طغرل در شهر (ری) ،مسجد جامع رشتخوار ،استان خراسان رضوی بهجای مانده از
دوره خوارزمشاهيان ،مسجد جامع ساوه و بقایای کاروانسرا رباط قره عشق ،در خراسان شمالي
بهعنوان آثار تاریخي در دوره حکومت ترکان قلمداد ميشود.
مسجد جامع نطنز ،مسجد گوهرشاد در مشهد ،کاروانسرای شرف در نزدیکي سرخس-
استان خراسان رضوی و سکههای طال در دوره ایلخانان بهعنوان آثار تاریخي در دوره مغول
(ایلخانان و تيموریان) محسوب ميشود.
ميدان نقشجهان بهفرمان شاهعباس صفوی در مرکز شهر اصفهان ساختهشده و در آن زمان
از بزرگترین ميدانهای جهان بوده است .مسجد شيخ لطفاهلل و مسجد امام (مسجد جامع
عباسي) و کاخ عاليقاپو از آثار تاریخي شهر اصفهان است.
در تمامي نقاط ایران و گوشه و کنار آن اماکن تاریخي و باستاني زیادی وجود دارد ولي
ماداميکه از سنت گزینش در انتخاب محتوا پيروی ميشود ،این اماکن نميتواند در البهالی
صفحات کتابها معرفي شود .اغلب شهرها و استانهای کشور دارای هویت تاریخي و باستاني
هستند که از آنها سخني به ميان نيامده است.
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مقوله ميراث فرهنگي با عنوان «بعد ميراث فرهنگي» در پژوهش علي پور و علي پور
()2860؛ و «ميراث فرهنگي اقوام مختلف» در پژوهش مکروني و بلندهمتان ( )2868نيز
موردبررسي قرارگرفته است .فينبرگ ( )2669نيز بيان ميکند که به دانش آموزان متعلق به
اقليت های محروم از مزایای اقتصادی و اجتماعي باید کمک کرد تا مباهات و افتخارشان را
نسبت به ميراث فرهنگي خود توسعه دهند.
 گزیدههایي از این آثار در کتابهای درسي مطالعات اجتماعي بهقرار ذیل است:

 وقتي به گنج نامه رسيدند ،نوشتههایي به خط ميخي روی سنگهای کوه دیدند (ص /01پایه)0
 مقبره کوروش (تصویرص /02پایه )0 برج طغرل در شهر ری (تصویر ص /218پایه )0 -مسجد امام چهار ایوان در چهار جهت جغرافيایي دارد (ص /92پایه )9

معرفی مشاهير
مشاهير ادبي که در کتابهای درسي مطالعات اجتماعي معرفيشدهاند عبارتاند از :رودکي،
فردوسي ،عطار نيشابوری ،مولوی ،سعدی ،حافظ و خيام .به عبارتي در کتابهای درسي
مطالعات اجتماعي دورۀ آموزش ابتدایي ایران ،این افراد بهعنوان مشاهير ادبي موردتوجه قرار
گرفتند .مشاهير علمي شامل :معرفي ابوعلي سينا ،خواجه نظام الملک ،خواجه رشيد الدین فضل
اهلل همداني ،خواجه نصيرالدین توسي ،اسماعيل جزری ،زکریای رازی ،جابر بن حيان،
خوارزمي ،و ابوریحان بيروني.
مشاهير سياسي که معرفيشدهاند عبارتاند از :دیااکو ،کوروش ،داریوش ،آریوبرزن ،مهرداد
دوم ،سورنا ،سلطان محمود غزنوی ،طغرل ،سلطان محمد خوارزمشاه ،ميرزا تقيخان فراهاني،
ميرزا کوچک خان ،رئيسعلي دلواری ،محمد مصدق ،آیتاهلل کاشاني ،حسن مدرس ،شيخ
محمد خياباني ،و امام خميني (ره).
اینها نمونههایي از مشاهير ادبي ،علمي و سياسي هستند که در کتابهای درسي مطالعات
اجتماعي به آنها اشاره شده است .البته مشاهير علمي و ادبي که معرفيشدهاند بيشتر
شخصيتهای ملي هستند و از مشاهير دوران معاصر سخني به ميان نيامده است .همچنين از
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مشاهير اقوام دیگر که تعداد آنها نيز کم نيست ،سخني به ميان نيامده است .در باب
شخصيتهای سياسي نيز از زمان باستان تاکنون نهتنها بهصورت رضایتبخشي توضيح مبسوطي
ارائه نشده است بلکه برخي از این شخصيتها بدون نام و نشان در قالب یک تصویر یا یک
مجسمه معرفيشدهاند .در طول تاریخ و به روایت تاریخ ،اقوام ایراني در دفاع و حراست از
مرزهای کشور و حفظ تماميت ارضي نقش تام و تمامي داشته و دارند ولي در این خصوص
اشارهای به دالور مردیها و رشادتهای رجال سياسي آنها نشده است.
این مقوله در پژوهشها و اسناد باالدستي نيز بهنوعي موردتوجه قرارگرفته است،
بهعنوانمثال در عباراتي همچون :توجه کتاب به ادبيات اقوام مختلف و بومي (قانون اساسي،
اصل 20؛ شورای عالي انقالب فرهنگي مصوبه 233 ،006 ،900؛ برنامه پنجم توسعه ،ماده 26
(بابلي بهمئي ،یارمحمدیان و یوزباشي)2862 ،؛ شعر و موسيقي خردهفرهنگها؛ معرفي مشاهير،
شعرا ،نویسندگان و هنرمندان خردهفرهنگها (رحماني؛ فقيهي؛ حسيني مهر و سرمدی (.)2860
 گزیدههایي از معرفي مشاهير ادبي در کتابهای مطالعات اجتماعي:

 رودکي شاعر معروف دوره سامانيان بود (ص /212پایه )0

گزیدههایي از مشاهير علمي در کتابهای مطالعات اجتماعي:

 ابوعلي سينا ،دانشمند بزرگ ایراني وزیر یکي از شاهزادگان آلبویه بود (ص /212پایه )0 جابر بن حيان دهها کتاب در شيمي نوشته است و شهرت جهاني دارد (ص /06پایه )9 گزیدههایي از مشاهير سياسي در کتابهای مطالعات اجتماعي:

 مادها به رهبری دیااکو حکومت ماد را به وجود آوردند (ص /07پایه )0 کوروش مردی از قوم پارس بود ،او پس از جنگهای فراوان با مادها آنها را شکست داد وحکومت قدرتمند هخامنشيان را به وجود آورد (ص /02پایه )0
-

ميرزا تقيخان فراهاني مشهور به اميرکبير در روستایي در اراک به دنيا آمد (ص /222پایه
)9

-

یونس معروف به ميرزا کوچک خان در رشت دیده به جهان گشود (ص /228پایه )9

 -رئيسعلي دلواری در اطراف شهر بوشهر چشم به جهان گشود (ص /228پایه )9
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انعكاس سبک پوشش اقوام
در دوران باستان در لباس مردمان دورههای مختلف تنوع و تفاوت وجود دارد .در کتابهای
درسي مطالعات اجتماعي ،پوشش ایرانيان در دورههای مختلف ،همچون لباس مردان هخامنشي،
پيراهن زنان و لباس مردان در دوره اشکاني ،کاله نادری در دوره افشاریه (که در اینجا تصویر
کاله بهدرستي ترسيم نشده است)؛ لباس مردان در دوره صفویه و لباس زنان در دوره قاجار
بدون هيچگونه توضيحي فقط به تصویر کشيده شده است .همچنين در خصوص فرهنگهای
کنوني ایران ،تصاویری از لباس مردمان قوم عرب ،کرد ،زنان قاسمآبادی ،لباس محلي مردم
ترکمن و بلوچ نمایش دادهشده است.
تاریخ پوشاک بهطورکلي بخشي از تاریخ تمدن و فرهنگ انسان است .آنچه امروزه بين
اندیشمندان مردمشناس و جامعهشناس از اهميت شایان برخوردار است ،توجه به پيامها و راز و
رمزهای موجود در انواع پوشاک در ادوار متفاوت و در ميان ملل گوناگون است .این پيام خود
از باورها ،آداب و سنن و خاستگاه قومي این ملتها برخاسته که یا بهوضوح بيانگر یکي از
اصول است و یا با زبان نمادین منظور خاصي را القاء ميکند (دهقاني اشکذری و رحيمي
زارچي .)2861 ،گروههای مختلف انساني که در مناطق مختلف ایران زندگي ميکنند و هرکدام
دارای ویژگيهای قومي برجستهای هستند و تحت عوامل گوناگون ازجمله اکولوژیکي منطقه
قرار دارند ،تنپوش ویژهای به تن دارند که در همان نگاه نخست ،قوميت ،حوزه زندگي ،زبان و
سایر مشخصات فرهنگي و حتي مذهب و اشتغال اصلي زندگي آنان را در ذهن بيننده تداعي
ميکند .در کتابهای درسي ،پوشش اقوام بهدرستي معرفي نشده است .نمونههایي از لباسهای
مردمان ایران باستان به تصویر کشيده شده و در خصوص لباس اقوام و مناطق مختلف کشور
فقط در حد تصویر اشارهای جزیي شده و به ذکر معرفي اجزاء پوششي هر قوم اشارهای نشده
است .در خصوص معرفي پوشش در ادوار مختلف تاریخي و از دوران باستان تاکنون (مادها،
هخامنشيان ،اشکانيان ،ساسانيان ،سلجوقيان ،تيموریان ،صفویان ،قاجاریه ،و پهلوی) به ذکر
نمونهای از لباسها از دوره هخامنشيان به بعد اشارهشده است؛ درصورتيکه بر پایه
پذیرفتهشدهترین نظریههای کنوني ،آریایيهایي که به فالت ایران آمدند ،به سه دسته اصلي
تقسيم شدند :مادها ،پارسها و پارتها .مادها نخستين دودمان ایراني را در ایران تشکيل دادند.
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دولت ماد را ميتوان پيشاهنگ دولت آریایي و دولت بزرگ هخامنشي دانست .کتاب پوشاک
باستاني ایرانيان درباره پوشش زنان در دوران مادها با تکيهبر نقوش برجسته بر جامانده ميگوید
که پوشاک زنان آن دوران از دید شکل با پوشاک مردان یکسان است در ادامه دربارهی آن نقوش
چنين مينویسد :مرد و زن بهواسطه اختالفي که ميان پوشش سرشان وجود دارد ،از هم تميز
داده ميشوند (دهقاني اشکذری و رحيمي زارچي .)2861 ،معرفي پوشش اقوام و گروههای
مختلف چه در دوران باستان و چه در دوران کنوني به شيوهای علمي و سازمانیافته ميتواند
اطالعات ارزشمندی در باب این مقوله به دانش آموزان ارائه کند تا دانش آموزان بتواند به ادراک
فرهنگي در خصوص نوع پوششهای قومي مختلف برسند.
مقوله انعکاس سبک پوشش اقوام در تحقيقات پژوهشگراني دیگر با عناویني مشابه
بهکاربرده شده است که ميتوان به «بعد پوشش و لباس خردهفرهنگها» (رحماني؛ فقيهي؛
حسيني مهر و سرمدی ()2860؛ «بعد پوشش» (علي پور و علي پور )2860 ،و «پوششهای
قومي و محلي اقوام» (مکروني و بلندهمتان )2868 ،اشاره کرد.


گزیدههایي از سبک پوشش اقوام در کتابهای درسي مطالعات اجتماعي

-

در کشور پهناور ما اقوام مختلفي مانند فارس ،ترک ،لر ،گيلک ،کرد ،بلوچ و ...زندگي

ميکنند .هر یک از این اقوام لباسهای مخصوص به خوددارند (ص /31پایه )9
-

لباس مردان در دورهی هخامنشي (تصویر ص /32پایه )9

-

لباس مردان در دوره صفویه (تصویر ص /32پایه )9

-

لباس مرد کرد (تصویر ص /76پایه )9

-

لباس مرد بلوچ (تصویر ص /31پایه )9

معرفی و توجه به زبانهای اقوام ایرانی
در کتابهای درسي مطالعات اجتماعي فقط اشارهای کوتاه به زبان ایرانيان باستان شده است و
در دوره کنوني فقط زبان فارسي بهعنوان زبان مسلط ،مطرحشده است .در ایران زبانهای
مختلفي همچون کردی ،ترکي ،ترکمني ،بلوچي ،عربي و ... ،وجود دارد که مورد بيتوجهي قرار
گرفتند .همچنين در این سرزمين ،ایرانيان به گویشهای مختلف سخن ميگویند که هيچ
اشارهای به آنها نشده است.
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زبان پارسي باستان ،زبان ایالمي و زبان بابلي از زبانهای مورداستفاده در دوران باستان؛
دوران هخامنشيان ذکرشده است و زبان فارسي از زمان ورود اسالم به ایران تاکنون موردتوجه
قرارگرفته است.
بررسي تاریخي ایران حاکي از آن است که ،پيش از استقرار مادها و پارس ها در هزاره اول
پيش از ميالد ،یعني حدود سه هزار سال پيش ،اقوام دیگری چون ایالميان (عيالميان) ،کاسي
ها ،لولوبي ها و کویتها زندگي ميکرده اند که اکنون زبان و دین آن ها از بين رفته ،و زبانها
و ادیان دیگری جایگزین آنها شده اند .تمام زبانها ،گویش ها و ادیان کنوني در ایران از
جاهای دیگر و به وسيله اقوام مختلف به این سرزمين آورده شده اند .همه زبانها و گویشهای
کنوني متعلق به سه خانواده زباني آریایي ،سامي و اورال -آلتای (ترکي – مغولي) ميباشند
(امان اللهي بهاروند.)2831 ،
جدول شماره  .9خانوادههای زبانی در ایران
ردیف

خانواده
زبانی

تاریخ ورود

زبان و گویش کنونی
فارسي ،لری ،الری ،بلوچي ،گيلکي ،مازندراني ،ارمني،

2

آریایي

2

سامي

سه هزار سال پيش

بهدیني (دری) ،طالشي ،کردی ،لکي ،براهویي ،تاتي،
شهميرزادی و دهها گویش دیگر

8

اورال-
آلتای

 2011سال به بعد
بيشتر از  2011سال پيش
 611سال پيش

عبری ،نياندایي ،آسوری ،عربي
ترکي آذری ،خلجي ،ترکمني

برای اینکه عاملي فرهنگي همچون زبان به یک عنصر ناسازگار تبدیل نشود ،نباید با آن
برخورد قهرآميزی کرد :چراکه زبان فارسي از سوی زبانهای قومي ،مورد تهدید قرار نگرفته
است .ضرورت دارد برای تحکيم هر چه بيشتر وحدت ملي ،به ظرفيتهای زبانهای قومي نيز
ت وجه شود .در عصر جدید ،تالش عمده بر این بوده که زبان ملي گسترش یابد ،اما به این نتيجه
نيز رسيدهاند که ضروری است زبانهای قومي و گویشهای مختلف ،و در مواردی چند زباني
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نيز پذیرفته شود؛ بنابراین هویت ملي را منحصر به زبان کردن در یک کشور چندزبانه ،امر
معقولي به نظر نميرسد (رضاپورقوشچي و نادری.)2868 ،

جالل آلاحمد ( )2807در کتاب «در خدمت و خيانت روشنفکران» ميگوید :با توجه به
اینکه مليتهای چندزبانه در روزگار ما اندک نيستند و نيز با توجه به اینکه در ایجاد و وحدت
ملي مردم یک ناحيهی جغرافيایي ،عوامل مذهب ،تاریخ ،آداب ،شرایط اقليتها و بسياری عوامل
دیگر نيز مطرح است ،به هر صورت ،وحشتي نيست که اگر مردم آذربایجان را در به کار بردن
ترکي آزاد و مختار بگذاریم (.)288
در قرآن کریم در سوره روم آیه  22به اختالفات زباني افراد بشریت اشارهشده است »و من
آیاته خلق السما وات و االرض و اختالف السنتکم و الوانکم ان في ذلک الیات للعالمين»
(روم.)22/

«و از نشانههای او آفرینش آسمانها و زمين و اختالف زبانهای شما و رنگهای شماست.
قطعاً در این (امر) برای دانشوران نشانههایي است».
وفایي و سبحاني نژاد ( )2860مؤلفههایي همچون «احترام بهحق حفظ زبان قومي برای
اقليتها در محتوای کتابهای درسي»؛ «توجه به آموزش زبانهای قومي و محلي در محتوای
کتابهای درسي» را بهعنوان مؤلفههای آموزش چند فرهنگي مطرح نمودند؛ رحماني؛ فقيهي؛
حسيني مهر و سرمدی ( )2860بر «بهره گرفتن از ضربالمثلهای رایج ،بهجا و مناسب از اقوام
گوناگون»؛ توجه به زبان و گویشهای محلي و قومي» تأکيد نمودهاند؛ علي پور و علي پور
( )2860بر «بعد زبان» تأکيد کرده وحميدی زاده ( )2862نيز بر «زبان» بهعنوان یکي از مؤلفههای
اصلي آموزش چند فرهنگي تأکيد کرده است .همچنين قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران در
اصل 20؛ سند فلسفه تربيت رسمي و عمومي ،اصل تنوع و کثرت؛ شورای عالي انقالب فرهنگي
مصوبه  ،233 ،006 ،900برنامه پنجم توسعه ،ماده  26بر «توجه کتاب به زبان محلي و قومي»
اشاره داشته (بابلي بهمئي ،یارمحمدیان و یوزباشي ()2862؛ و مصوبه  900شورای عالي انقالب
فرهنگي؛ برنامه پنجم توسعه ماده  22بر «انعکاس گویشهای محلي در کتاب» تأکيد کرده است
(بابلي بهمئي ،یارمحمدیان و یوزباشي ()2862؛ و مکروني و بلندهمتان ( )2868نيز در پژوهشي
پدیده دوزبانگي یا چندزبانگي را مطرح نمودند.
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در ادامه به گزیدههایي از معرفي زبانها در کتابهای درسي مطالعات اجتماعي اشاره
ميشود:

-

سنگ نبشته ها از آثار دوره هخامنشيان هستند و به سه زبان پارسي باستان ،ایالمي و
بابلي نوشتهشدهاند (ص /01پایه )0

-

برخي حکومتهای ایراني مانند سامانيان و صفاریان ،به زبان فارسي اهميت زیادی
ميدادند و شاعران و دانشمندان را تشویق ميکردند (ص /212پایه )0

-

دو دوره حکومتهای ترکتبار بهویژه سلجوقيان زبان و ادب فارسي موردتوجه قرار
گرفت و در قلمرو پهناور آن رواج یافت .ازجمله مقرر شد که نامهها و فرمانهای حکومتي
به زبان فارسي نوشته شوند (ص /218پایه .)0

تكثرگرایی دینی و مذهبی
دین زرتشت دین ایرانيان زمان باستان بوده است و از زمان ورود اسالم به ایران ،دین مردم ایران
در اثر حمالت مکرر عربها به ایران ،به اسالم تغيير پيدا کرد .در بين حکومتهای اوليه
اسالمي (طاهریان ،سامانيان ،صفاریان ،آلبویه و علویان) حکومت آلبویه و علویان پيرو مذهب
شيعه بودند .در کتابهای درسي مطالعات اجتماعي در باب مذاهب اسالمي همچون اهل سنت
و مذاهب سایر اقليتهای دیني موجود در ایران سخني به ميان نيامده است.
خوبروی پاک ( )2831بيان ميدارد دولتها در برابر تنوع دیني رهيافتهای گوناگوني
داشته اند .برخي کشورها تنوع دیني را امری طبيعي قلمداد کرده و حقوق شهروندان را از هر
دین و مذهبي که باشند محترم ميشمارند و در آن کشورها با پيروان ادیان و مذاهب با گذشت
و رواداری برخورد ميکنند (به نقل از صالحي اميری .)2836 ،نهاد آموزشوپرورش قدرتمند،
نهادی است که تفاوتها را در مرکز توجه خود قرار دهد و به آن بهعنوان نقطه قوت نگاه کند و
نوع نگاه خود را از تک انگارانه به همتا انگارانه تغيير دهد ،چراکه اولين مهارت برای بقاء در
یک دنيای چند فرهنگي در وهله نخست ،درک و فهم ارزشها خودی و بومي و سپس شناخت
ارزشهای فرهنگي افرادی است که شخص با آنها در ارتباط است.
مقوله تکثرگرایي دیني و مذهبي در پژوهشها و اسناد باالدستي با عناوین مختلفي بکار رفته
و موردتوجه قرارگرفته است که ميتوان به موارد زیر اشاره کرد :کمک به درک و احترام به
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ادیان و مذاهب گوناگون در محتوای کتابهای درسي؛ آشنایي کلي با آموزههای ادیان و مذاهب
توحيدی در محتوای کتابهای درسي؛ کمک به اطالع از مکان جغرافيایي زندگي پيروان ادیان و
مذاهب مختلف در محتوای کتابهای درسي (وفایي و سبحاني نژاد)2860 ،؛ پرداختن به حقوق
اقليتهای دیني و قومي (رحماني؛ فقيهي؛ حسيني مهر و سرمدی)2860 ،؛ احترام به مذاهب
مختلف (مکروني و بلندهمتان)2868 ،؛ انعکاس مذاهب دیگر و احترام به آنها در کتاب درسي
(قانون اساسي ،اصول  22و  28و  20و 28؛ سند فلسفه تربيت عمومي و رسمي ،اصل
وحدتگرایي (بابلي بهمئي ،یارمحمدیان و یوزباشي)2862 ،؛ تنوع دیني و مذهبي (اسگندرپور،
)2862؛ انعکاس آزادی پيروان مذاهب دیگر در انجام مراسم دیني و تدریس دروس متناسب با
مذهب (قانون اساسي ،اصول  22و  28و 29؛ شورای فرهنگي مصوبه  212و  226و (221بابلي
بهمئي ،یارمحمدیان و یوزباشي ()2862
 در ادامه گزیدههایي از تکثرگرایي دیني و مذهبي در متون کتب مطالعات اجتماعي ارائه
ميشود:

 در ایران باستان بيشتر مردم پيرو دین زرتشت بودند (ص /92پایه )0 علویان و آلبویه پيرو مذهب شيعه بودند (ص /66پایه )0درمجموع از تحليل کتابهای درسي مطالعات اجتماعي دوره آموزش ابتدایي ،جمعاً هفت
مقوله حاصل شد .این هفت مقوله همراه با مفاهيم و زیر مقولههای آنها در جدول شماره 0
نمایش دادهشده است.
جدول شماره  .4مفاهيم ،زیر مقولهها و مقولههای استخراجشده در کتابهای درسی مطالعات
اجتماعی دورۀ آموزش ابتدایی ایران ()1931
مفاهيم

ردیف
غذاهای محلي

زیر مقوله
غذاهای محلي
اقوام

2

سوغاتي محلي

سوغاتيهای
محلي اقوام

چشمانداز گردشگری ،منطقهگرایي ( 2بار)

مقوله

موقعيت

معرفي
فرهنگهای
مختلف

جغرافيایي
2

مقر مادها ،مقرر پارسها ،مقر پارتها ،بعد جغرافيایي

خاستگاه نژادی

تاریخ و هویت

و جغرافيایي

اقوام
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ادامه جدول شماره  .4مفاهيم ،زیر مقولهها و مقولههای استخراجشده در کتابهای درسی
مطالعات اجتماعی دورۀ آموزش ابتدایی ایران ()1931
مفاهيم

ردیف

زیر مقوله

مقوله

منطقه تپه تاریخي هگمتانه ،موزه هگمتانه ،گنجنامه ،مقبره
کورش ،تخت جمشيد ،سکه هخامنشي ،ظرف طالیي
هخامنشي ،مجسمه مرد پارتي ،طاقبستان ،آتشکده ،سنگ نبشته

آثار باستاني

بيستون
8

ظروف سفالي ،مجسمه یعقوب ليث صفاری ،بند امير ،گنبد
چمستان

جلوههای تمدني

معرفي ميراث
فرهنگي

برج طغرل ،مسجد جامع رشتخوار ،مسجد جامع ساوه ،مسجد
جامع نطنز ،مسجد گوهرشاد ،مسجد شيخ لطفاهلل ،مسجد امام،

آثار تاریخي

بقایای کاروانسرا ،کاروانسرای شرف ،کاخ عاليقاپو
رودکي ،فردوسي ،عطار نيشابوری ،مولوی ،سعدی ،حافظ ،خيام

مشاهير ادبي

ابوعلي سينا ،خواجه نظام الملک ،خواجه رشيدالدین فضلاهلل
همداني ،خواجهنصيرالدین توسي ،اسماعيل جزری ،معرفي
0

مشاهير علمي

زکریای رازی ،جابر بن حيان ،خوارزمي ،ابوریحان بيروني

معرفي مشاهير

دیااکو ،کوروش ،داریوش ،آریوبرزن ،مهرداد دوم ،سورنا ،سلطان
محمود غزنوی ،طغرل ،سلطان محمد خوارزمشاه ،ميرزا تقيخان
فراهاني ،ميرزا کوچک خان ،رئيسعلي دلواری ،محمد مصدق،

مشاهير سياسي

آیتاهلل کاشاني ،حسن مدرس ،شيخ محمد خياباني ،امام خميني
(ره)

0

لباس مردان هخامنشي ،پيراهن زنان و لباس مردان در دوره

معرفي پوشش

اشکاني ،کاله نادری در دوره افشاریه ،لباس مردان در دوره

در دوران باستان

صفویه ،لباس زنان در دوره قاجار
لباس مرد عرب ،لباس مرد کرد ،لباس زنان قاسمآبادی ،لباس

معرفي پوشش

مرد ترکمن ،لباس مرد بلوچ

در دوران کنوني

زبان پارسي باستان ،زبان ایالمي ،زبان بابلي ،زبان فارسي

انعکاس سبک
پوشش اقوام

هویت زباني
معرفي و توجه

9

به زبانهای اقوام
ایراني

7

معرفي دین زرتشت ،معرفي دین اسالم

تکثر دیني

تکثرگرایي دیني
و مذهبي
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بحث و نتيجهگيری
تنوع و تکثر فرهنگي ،نژادی ،قومي ،دیني و زباني یکي از بارزترین ابعاد و مشخصههای غالب
جوامع بشری امروز است که بهموازات فرصتها و ظرفيتهایي که طبعاً برای هر جامعهای ایفا
ميکند ،ميتواند در صورت بيتوجهي و مغفول ماندن بسترساز بسياری از مشکالت و چالشهای
اجتماعي گردد (خسروی .)2837 ،جامعه ایران نيز با تنوع اقليم و اختالط نژادی و قومي شرایط
خاصي را پيش روی سياستمداران و برنامه ریزان قرار داده است به این معنا که جامعه امروز
ایران با برخورداری از بسياری از ویژگيهای چند فرهنگي نيازمند نوعي سياستگذاری و
برنامهریزی است که این تنوع و تکثر را در عرصههای مختلف به رسميت شناخته و بسترهای الزم
را برای توجه بدان فراهم نماید .بدیهي است این بسترسازی نيازمند فراهم کردن مقدمات و
زمينههای فرهنگي و آموزشي الزم از طریق نظام آموزشي و برنامههای درسي آن است (اميني،
 .)2862در نظامهای آموزشي متمرکز همچون ایران ،کتابهای درسي از اهميت زیادی
برخوردارند و تقریباً عوامل آموزشي بر اساس محتوای آن تعيين و اجرا ميگردد و کتابهای
درسي به خاطر اهميت زیادی که در تعيين محتوا و خطمشيهای آموزشي دارند کانون توجه
بسياری از دست در کاران آموزشوپرورش است (نيکنفس و عليآبادی .)2862 ،دریدا بيان
ميکند برنامه درسي باید شامل مباحثي باشد که آگاهي فرهنگي ،تاریخي ،سياسي ،بومشناختي و
زیبایيشناختي را افزایش دهد و بهگونهای باشد که بتواند بر اساس مفاهيم و فرضهای اساسي
برخي از رشتههای علمي دائم تغيير کند .لذا این برنامه باید از حالت متمرکز خارج شود و منعطف
و سازگار و مشارکتي باشد .دریدا نيز طرفدار برنامه درسي است که بر کثرتگرایي فرهنگي و
برابری تأکيد ميکند .برنامهای که به تفاوتهای فردی افراد و به تفاوتهای فرهنگي آنها توجه
داشته باشد و از تحميل فرهنگ خاص مسلط بپرهيزد و درعينحال فرصتهای برابر آموزشي را
صرفنظر از طبقه اجتماعي و اقتصادی برای همه فراگيران در نظر بگيرد .چنين برنامهای نميتواند
توسط گروه خاصي تدوین گردد و بهصورت برنامهای الزماالجرا و بهطور یکنواخت در همه
مدارس اجرا گردد .برنامه درسي نباید در چارچوب متنها ،روشها ،تجربيات از پيش تعيينشده و
قطعي محدود شود؛ باید به محصالن اجازه داد بر اساس تجارب خود محتواها را درک و
برنامهریزی کنند (ابراهيم ،بهشتي و کشاورز.)2836 ،
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در این پژوهش هفت مقوله استخراج شد که در تمامي مقولهها ميتوان گفت توجه ضعيفي
به بحث تنوع فرهنگي ،قومي ،زباني و دیني و درمجموع آموزش چند فرهنگي شده است .در
محتوای کتابهای مطالعات اجتماعي به معرفي قوم آریایي و خاستگاه قومي آنها در قالب سه
قوم ماد ،پارس و پارت پرداختهشده است و بهصورت آشکار بيشتر قوم پارس موردستایش
قرارگرفته است .نکته قابلتوجه در اینجا این است که اکنون در کشور ایران اقوام مختلفي در
ایران سکني گزیدند که در داخل مرزهای ایراني زیست ميکنند و نميتوان به خاطر اینکه از
نژاد آریایي نيستند آنها را نادیده گرفت .در هزاره جدید برای آموزش چند فرهنگي در نظام
آموزشي اقدامات منطقي و قابل قبولي در برخورد و معرفي اقوام مختلف ایراني و ساکن در
ایران الزم است صورت گيرد .سياست مرز کشيدن و ترسيم دیوار بين اقوام ایراني جوابگوی
واقعيتهای کنوني جامعه چند فرهنگي ایران نيست پس بهتر است پذیرای حقيقت بوده و
اقدامات مناسب در جهت توانمند شدن دانش آموزان در جهت افزایش آگاهيهای چند فرهنگي
آنها صورت گيرد .از طرف دیگر ترسيم موقعيت جغرافيایي اقوام ایراني در کتابهای درسي
مطالعات اجتماعي ميتواند در بازشناسي جایگاه جغرافيایي اقوام ایراني به دانش آموزان
کمککننده باشد .در بين شهرهای مختلف ایران تنها موقعيت جغرافيایي چهار شهر همدان،
شيراز ،کرمانشاه و اصفهان مدنظر قرارگرفته است .به شيوهای مناسب ميتوان مابقي شهرهای
مختلف ایران که اقوام مختلف در آنها ساکن هستند را به دانش آموزان معرفي کرد تا در این
زمينه اطالعات جغرافيایي آنها افزایش یابد .نکتهای که در اینجا حائز اهميت است این است که
در محتوای کتابهای درسي مطالعات اجتماعي با دقت تمام همسایگاني همچون (پاکستان،
افغانستان ،عراق و  )...بهصورت کامل معرفيشدهاند ولي از معرفي اقوام ایراني چشمپوشي شده
است! شاید بهتر آن بود که ما ابتدا اقوام مختلف را به دانش آموزان ميشناساندیم و سپس به
معرفي همسایگان ميپرداختيم!
در سرزمين پهناور ایران آثار باستاني و تاریخي و جلوههای تمدني زیادی را ميتوان
موردنظر قرارداد ولي در متن کتابهای درسي چندان توجهي نشده و بيشتر بر جلوههای تمدني
که صبغهی مذهبي دارند تأکيد شده است.
مشاهيری که در کتابهای درسي مطالعات اجتماعي معرفيشده ،چه در حوزه ادبي و چه در
حوزه علمي بهعنوان مشاهير ملي از آنها یاد ميشود و بهعنوان یکي از نمادهای هویت ملي
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مدنظر قرار ميگيرند اما هيچگونه اشارهای به مشاهير فرهنگهای ایراني نشده است و کتابهای
درسي در این زمينه سياست سکوت را پيشه کردهاند.
شخصيتهایي در تاریخ ایران بهعنوان مشاهير سياسي معرفي شدند که برخي از این
شخصيتها ،شخصيتهای سياسي ایران در زمان باستان هستند و برخي نيز زمان معاصر؛ اما
معرفي این شخصيتها بيشتر در قالب تصویر بدون شرح بوده است .شخصيتهای نافذ بسياری
از فرهنگهای مختل ایراني و ساکن در ایران در سرنوشت کشور ایران نقش و تأثير داشتند و
نباید مورد بيمهری قرار بگيرند .سياست حذف و سوگيری محتوایي تنها باعث برهنه ساختن
ذهن دانش آموزان از داشتههایشان ميشود.
پوشش اقوام ایراني بيشتر در قالب تصویر به نمونههایي از پوشش ایرانيان در دوران باستان
البته نه بهصورت مبسوط و کامل بلکه بسيار جزیي اشارهشده و در خصوص اقوام مختلف
ایراني نيز نمونههایي از لباسهای قومي و محلي در قالب تصویر معرفيشده است .همچنين با
توجه به اینکه اقوام مختلف ایراني دارای زبانها و گویشهای متفاوت هستند مورد بيتوجهي
قرارگرفتهاند و این خود ميتواند زمينه نابودی زبان بهعنوان یکي از مهمترین مؤلفههای فرهنگ
را فراهم آورد .مشکل زبان در ایران یک مشکل سياسي است و حل آن منوط به
تصميمگيریهای سياسي حکومتگران برای گسترش سيستم آموزشي حول محور آموزش به
زبان مادری است در غير این صورت تقابل فرهنگي ایجاد خواهد کرد .نکته شایانذکر این است
که ایران همچون ترکيه بر مبنای ناسيوناليسم ترکي بنا نشده است تا مجبور به نفي کردها شود.
ترکها (آذریها) نيز ریشه زباني خود را جدا از فارسي نميدانند .هر ایراني وجود و حضور
گویشها و سنتهای مختلف فرهنگي در کشور را یک امتياز برای کشور ميشمارد .مسلماً هر
کشوری دارای یکزبان رسمي برای ارتباط رسمي واداری است که در ایران زبان فارسي
بهعنوان زبان رسمي معرفيشده است (نوربخش )2839 ،اما هرکدام از اقوام ایراني زبان مختص
به خود رادارند و برای حفظ فرهنگ و مؤلفههای فرهنگي معرفي و موردتوجه قرار دادن آنها
خالي از لطف نيست.
در رابطه با تکثرگرایي دیني و مذهبي نيز ميتوان گفت کتابهای مطالعات اجتماعي به
معرفي دو دین زرتشت و اسالم پرداخته است .دین زرتشت دین ایرانيان در زمان باستان و دین
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اسالم نيز دین کنوني مردم ایران است .منتهي در رابطه با مذاهب مختلف در ایران سخني به ميان
نيامده است و همچنين هيچ اشارهای به سایر اقليتهای مذهبي در ایران نشده است.
دولت ها در برخورد با تنوع فرهنگي موجود در جامعه دو سياست را پيش رودارند .یکي
سياست همسانسازی فرهنگي که مبتني بر حذف تفاوتهای فرهنگي ،قومي و زباني و تالش
در جهت یکدست نمودن جامعه است و دیگری سياست چند فرهنگي که بر ارج نهادن به
تفاوتها و پذیرش تکثر فرهنگي در یک جامعه اشاره دارد .بهزعم تقي لو ( )2839سابقه اجرای
سياست چند فرهنگي در کشورهایي همچون سوئيس ،کانادا و استراليا و ایاالتمتحده بهعنوان
کشورهایي توسعهیافته و در کشورهایي همچون هند بهمثابهی جامعهای درحالتوسعه ،نشان از
موفقيت نسبي این سياستها در برآوردن مطلوبات گروههای قومي – فرهنگي و حکومتها
بهصورت همزمان داشته است .چنانکه اجرای سياست چند فرهنگي در کشور کانادا که اساساً
ناظر بر اقليتهای فرانسویزبان کبک بوده است ،از سال  2671به بعد تا ميزان زیادی از شدت
حس واگرایي کاسته و به تقویت تعلق ملي انجاميده است .سياست چند فرهنگي در این زمينه بر
مبنای تعریفي کثرت گرایانه از هویت شهروندی ملي کانادایي پيش برده شده و با بسترسازی
قانوني و نهادی حفظ تفاوتهای فرهنگي و زباني که بهوسيله دولت تضمين ميشود ،مبنایي
برای تقویت حس همگرایي در جامعه کانادا بوده است .سياست چند فرهنگي در آمریکا ،بر
مبنای اجرای سياستهای اقدام مثبت در جهت حمایت از اقليتها ،زنان و گروههای حاشيهای
عمل کرده است .در جامعه استراليا نيز سياست چند فرهنگي دارای سه بعد :حمایت از هویت
فرهنگي ،عدالت اجتماعي و کارآمدی اقتصادی است .به این معنا که در جامعه استراليا ،سياستي
برای مدیریت پيامدهای تنوع فرهنگي مطابق با منافع فرد و جامعه بهطورکلي در نظر گرفته
ميشود .اما کشور کثيرالقوم و درحالتوسعهای همچون هند که ميتوانست ازلحاظ مذهبي،
قومي و زباني شاهد منازعه ميان اقوام و مذاهب باشد ،به جهت پيروی از الگوی چند فرهنگ
گرایانه در حوزه مسائل مربوط به تنوع قومي و فرهنگي قابلتوجه است .در قانون اساسي هند
آمده است:
«دولت ميان مردم متعلق به فرهنگهای مختلف تفاوتي قائل نشده و ميزان
برخورداری از آزادی را برای هرکدام از جماعتهای مذهبي تضمين ميکند».
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اما سياست فرهنگي اتخاذشده در جامعه ایران در برخورد با گروههای فرهنگي و قومي،
سياست همسانسازی فرهنگي است که این سياست تاکنون نتوانسته بهصورت موفق و کامل به
اجرا دربياید زیرا در برابر آن مقاومت فرهنگي از جانب گروههای قومي شکلگرفته است .با
توجه به اینکه در اسناد باالدستي بحث تنوع فرهنگي تا حدودی موردتوجه قرارگرفته است ولي
جامه عمل به خود نپوشانده است .بهعنوانمثال در قانون اساسي کشور ایران دربند  26بيانشده
است:
«مردم ایران از هر قوم و قبيلهای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،
نژاد ،زبان و مانند اینها سبب امتياز نخواهد بود».

در اسناد باالدستي کشور در رابطه با تنوع فرهنگي یکسری مصوبات وجود دارد ولي جامعه
ایران شاهد عدم اجرایي شدن این مصوبات در طول چهل سال گذشته بوده است .در این راستا
فاضلي و قليچ ( )2862بيان ميکنند مهمترین چالش سياست فرهنگي در ایران وجود گسيختگي
بين سطوح سياست فرهنگي است (سه سطح سياست فرهنگي عبارتاند از :سياست فرهنگي
مصوب ،سياست فرهنگي محقق و سياست فرهنگي دریافت شده) .و از طرفي دیگر آرمانها و
ایدئولوژیهای موجود در جامعه ایران بر اساس نيازها ،امکانات و موقعيتهای واقعي و موجود
در نظام اجتماعي و جامعه شکل نگرفتهاند.
شکست تاریخي الگوی همسانسازی فرهنگي -زباني در تأمين انسجام اجتماعي و همگرایي
ملي ،بروز تحوالت جدید مربوط به جهانيشدن و اهميت کثرتگرایي فرهنگي و قومي ،الگوی
چند فرهنگ گرایي را بيشازپيش موردتوجه دولتهای چندقومي-فرهنگي قرار ميدهد .این
نکته را باید مدنظر داشت که تحقق هویت اجتماعي در معنای جامع خود که مستلزم توجه و به
رسميت شناختن تمامي تنوعها و تکثرها در درون یک جامعه انساني است ،جریاني است دائمي
و متشکل از عوامل مختلف در جامعه که بر زمينهای از پيشرفت تدریجي و بدون وقفه عناصر
رشد دهنده فکری و تربيتي شکل ميگيرد؛ بنابراین ميتوان گفت کتابهای درسي هنوز در
پارادایم ملتسازی باقيمانده است و در پرداختن به هویت قومي و تنوع قومي نه به گونهی
علمي بلکه بيشتر به شيوه سياسي عمل شده است (کهنهپوشي و کهنهپوشي .)2833 ،بدون
تردید ،فراهم ساختن بستر فکری و تربيتي مناسب جهت پذیرش تنوع و تکثر و زمينهسازی
احترام به فرهنگ های مختلف و دادن آگاهي به دانش آموزان در باب مسائل چند فرهنگي
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بخشي از وظایف و مسئوليتهای خطير برنامه درسي چند فرهنگي است که باید بتواند با ایجاد
آگاهيهای مناسب ،رشد گرایشها و عواطف منطقي و مهارتهای مرتبط مقدمات الزم را برای
مشروعيت بخشي و به رسميت شناختن تنوع و تکثر در داخل جامعه انساني فراهم سازد (اميني،
 .)2862بنابراین برنامههای درسي نهتنها در دوره ابتدایي بلکه در تمامي دورهها و پایههای
تحصيلي ضرورت دارد با توجه به بستر اجتماعي و زمينههای فرهنگي طراحي شوند به همين
دليل نياز هست که برنامه ریزان درسي در تمام مراحل برنامهریزی ،مباني اجتماعي مخصوصاً
بافت و زمينه فرهنگي را دارای اهميت بدانند .عناصر تشکيلدهنده برنامه درسي در صورت
انطباق با ویژگيهای فرهنگي جامعه و ویژگيهای فرهنگي دانشآموز باعث ميشود ميزان
موفقيت نظام آموزشي افزایش پيدا کند چراکه برنامه درسي بهمثابه سندی است که هم مسائل
سياسي و هم مسائل فرهنگي در آن متبلور ميشود و بهاصطالح سندی سياسي -فرهنگي است؛
پس بيشک نميتوان مسائل فرهنگي که یک واقعيت غيرقابلانکار است را در حوزه طراحي
برنامههای درسي نادیده گرفت.
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محرابي ،عليرضا و یونسي ،علي .)2837( .تنوع قومي و انسجام ملي در ایران؛ فرصتها ،چالش و
راهبردها .مجله مطالعات ميان فرهنگي71-02 ،)7(8 ،



مکروني ،گالله و بلندهمتان ،کيوان .)2868( .آموزش چند فرهنگي در کتابهای درسي دورهٔ
ابتدایي .مجله علوم تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهواز62-78 ،)22(9 ،



مهرمحمدی ،محمود .)2868( .فرهنگهای برنامه درسي (نظریهها) .تهران :سمت



ميلنر ،آندرو و براویت ،جف .)2112( .درآمدی بر نظریه فرهنگي معاصر (ترجمه جمال محمدی).
( .)2830تهران :ققنوس



نوربخش ،یونس .)2837( .فرهنگ و قوميت مدلي برای ارتباطات فرهنگي در ایران .فصلنامه
تحقيقات فرهنگي73-97 ،)0(2 ،

7431  پاييز و زمستان، شماره دو،25  مطالعات جامعهشناختی دوره328
 نقش تحليل محتوا در فرایند آموزش و طراحي.)2862( . خدیجه، سعيد و عليآبادی،نيک نفس



201-220 ،)2(3 ، مجله جهاني رسانه.کتابهای درسي
 آموزش علوم.)2861( . هاشم، نعمتاهلل و فردانش، محمود؛ فاضلي، زهرا؛ مهرمحمدی،نيکنام



، فصلنامه مطالعات برنامه درسي ایران. تبيين انسانشناختي یادگيری علوم تجربي:تجربي و فرهنگ
89-3 ،)21( ،0
 مؤلفههای آموزش چند فرهنگي و تحليل آن در.)2860( . مهدی، رضا و سبحاني نژاد،وفایي



.223-222 ،)0(8 ، دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسي.محتوای کتب درسي
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