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 ده چكي

های درسي مطالعات  های آموزش چندفرهنگي در محتوای کتاب هدف پژوهش حاضر واکاوی مقوله

های کيفي بوده و از روش  اجتماعي دورۀ آموزش ابتدایي ایران است. این پژوهش از نوع پژوهش

گيری هدفمند و  شده است. روش نمونه  تحليل محتوای کيفي با رویکرد عرفي )استقرایي( استفاده

های درسي مطالعات اجتماعي پایه سوم تا ششم بوده است. این  ونه موردنظر مشتمل بر کتابنم

که بيشترین قابليت برای حمل مفاهيم چندفرهنگي رادارند.  جهت انتخاب شدند چون ها ازاین کتاب

واحد تحليل )ثبت( در اینجا مضمون، تصویر و واحد زمينه کتاب درسي است. برای تعيين پایایي 

ازاینکه بين  تحليل محتوای کيفي با رویکرد استقرایي، بازبيني مطالب در دو مرحله، یکي پس روش

محتوای کيفي  تحليلها تکميل شد و دیگری در پایان کار صورت گرفت.  بندی درصد مقوله 21-01

عمل  های فرهنگي، فرهنگ مسلط ها و مؤلفه ها نشان داد که محتوا بيشتر در راستای تبليغ ویژگي کتاب

ای پررنگ  شده و بر فرهنگ ملي نيز به شيوه اقوام مختلف نادیده گرفته فرهنگکرده و منابع هویتي 

ها آموزش چند فرهنگي بسيار ضعيف صورت گرفته به این معنا  تأکيد شده است. در این کتاب

بدون شرح و های فرهنگي اقوام مختلف یا موردتوجه قرار نگرفته یا در مواردی در قالب تصویر  مؤلفه

سازی فرهنگي  ها به دنبال اشاعه یکسان ای غریبانه مورد اشاره قرارگرفته است. محتوای کتاب به شيوه
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 چند فرهنگي های درسي، مطالعات اجتماعي، دوره ابتدایي، آموزش کتاب: واژگان کليدی

                                                           
این مقاله مستخرج از رساله دکترا تحت عنوان طراحي الگوی برنامه درسي چندفرهنگي برای دوره آموزش  *

 ابتدایي ایران در رشته مطالعات برنامه درسي است.

 sadeghi.edu@gmail.com:(نویسنده مسئولپست الکترونيکي ). 2

 شناختیمطالعات جامعه
 ـپژوهشي()علمي



383-954،شمارهدو:52دوره

 0808-9082  شاپا

 ISC در نمايه



 

 

 

 

 

 7431، شماره دو، پاييز و زمستان 25شناختی دوره مطالعات جامعه   483 
 

 

 مقدمه و طرح مسئله
اجتماعي دستخوش تغييرات  -های سياسي های جدید، نظام ملت -از زمان پيدایش دولت

های  های مردم ساالرانه پيوسته و فرهنگ ها به رویه ملت -جدیدی شده است. برخي از دولت 

همواره سعي در های خاص،  اند؛ اما برخي دیگر با وضع ایدئولوژی مختلف را در کنار هم دیده

اند. یکي از نهادهای  بسط و اشاعه ایدئولوژی خود از طریق نهادهای رسمي و غيررسمي نموده

ها و به عبارتي ایدئولوژی موردنظر  ها و آرمان های آموزشي است که ارزش رسمي مهم، نظام

و  ها کنند. در این وضعيت، کنشگران موظف به خلق و ایجاد ارزش حاکميت را بازتوليد مي

بسا ممکن است در راستای انتشار فرهنگ مسلط عمل  اند. این نوع نگرش چه های ویژه مشي خط

 های دیگر را به حاشيه براند. نموده و فرهنگ

کند در جهان امروز کمتر کشوری را سراغ داریم که از یک فرهنگ و  ( بيان مي2662) 2اریک

 ابتدا از ترکيب چند گروه قومي ساخته شده باشد. کشورهای ملي امروز یا از قوم واحد تشکيل

اند. از بين  ها ترکيب چند قومي یافته های قومي به آن اند یا در اثر مهاجرت اعضای گروه شده 

حدوداً دویست کشور جهان شاید دوازده کشور باشد که بتواند مدعي نوعي یکپارچگي یا 

است وقتي سخن از جامعه ( معتقد 2832) 2(. واتسون2837خلوص قومي باشد )سيد امامي، 

ای مرکب از یک دولت، یک ملت، یک کشور،  آید، صحبت از جامعه چند فرهنگي به ميان مي

طور ساده، محلي چون یک شهرستان یا یک مدرسه است که محاط در  یک منطقه یا حتي به

های مختلف تعلق دارند. اگر  شده که به فرهنگ مرزهای جغرافيایي است و از مردمي تشکيل

ملتي دارای جامعه چند فرهنگي باشد، در این صورت اگر دولت بقای ملت خود را بخواهد 

تواند یکي از دو کار زیر را انجام دهد: یک، کمر به نابودی بعد چند فرهنگي جامعه ببندد و  مي

کن کند. چنين جامعه تک  های دیگر را غير از یکي که حاکم خواهد شد ریشه همه فرهنگ

گویند، با به کار گرفتن نهادهای دولت  طریق سياستي که به آن استحاله قهری ميای از  فرهنگي

ها را حذف یا قانع به کنار  مثل مدارس، نظام قضایي و شرایط احراز شهروندی، دیگر فرهنگ

جای هرگونه تالش  حل دوم به آید. راه صورت تنها فرهنگ درمي کنند و فرهنگ حاکم به رفتن مي

)عزیزی،  استگرایي فرهنگي  و تشویق کثرت تجليلمعه تک فرهنگي، برای ایجاد یک جا
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ها، اقشار و اقوام  ای متشکل از فرهنگ عنوان جامعه ایران به کشور(. 2836بلندهمتان و سلطاني، 

مختلف نظير اقوام آذری، کرد، لر، ترکمن، طالشي، مازندراني، گيلک، عرب، بلوچ و سایر اقوام 

طور مستقيم دارای تنوع  های کشور به انکار آن است که نيمي از استان بوده و واقعيت غيرقابل

( به این معنا کشور ایران ازجمله کشورهای جهان 2838فرهنگي و قومي هستند )حاجياني، 

توان مشاهده کرد و این گوناگوني و تنوع عمدتاً از منظر  است که در آن تنوع فرهنگي را مي

های قومي و  دیگر، در ایران با گروه عبارت نمود یافته است. بهفرهنگي و در قالب مذهب و زبان 

های فرهنگي و احساسات هویتي  رو هستيم که از سنت فرهنگي روبه–مناطق مختلف جغرافيایي 

خاص )بر پایه مشترکات نژادی، زباني، ادبيات یا حداقل محل سکونت یا سرزمين( برخوردارند 

ها و مناطق  کند؛ بنابراین وجود گروه تر متمایز مي جامعه بزرگ عنوان گروه فرعي از ها را به که آن

 (.2837انکار است )محرابي و یونسي،  فرهنگي مختلف در کشور واقعيتي غيرقابل

ای ویژه که غالب  های سرمایه فرهنگي فراگيران طبقه عنوان حامل صورت نظام آموزشي به

های فرهنگي عموم  ها و خاطره بهها، تجر کند و از سوی دیگر حرف هم هستند، عمل مي

های  شده، نظام آموزشي یا جزیي از تجربه شود. برای این گروه سرکوب فراگيران سرکوب مي

هاست، یا حامل واقعيت تلخ تبعيض و  ای و نامربوط با زندگي آن روزانه مناسبات مدرسه

اخراج اعمال  های نظامي، اذیت و ها، مراقبت سرکوب است که از طریق گروه بندی هم قوه

(. از طرفي دیگر، مدارس هميشه در رابطه با نوع انساني که تربيت 08:2861شود )فاضلي،  مي

ای تلقي  اند. برای مثال، چه اموری اساسي و چه اموری حاشيه کنند، بسيار گزینشي عمل کرده مي

امور آید؟  شود؟ چه اموری مسئوليت مدارس و چه اموری مسئوليت دیگران به شمار مي مي

مربوط به دختران و پسران و فرزندان فقرا و ثروتمندان کدام اند؟ بدون شک قسمتي از این 

های قبلي در مورد نيازهای جامعه یا افراد است، اما قسمت اعظم آن  ها مبتني بر اندیشه گزینش

های طبقات اجتماعي است. حتي هدف متأخر تجهيز  سرریزی از باورهای عاميانه یا سنت

اخالقي بناشده ولي دارای توجيه کارکردگرایانه –های سياسي  به سواد پایه گرچه بر زمينههمگان 

های آشکار و  کننده برنامه های درسي مدارس و شرایط کالس درس، هميشه منعکس است. برنامه

ای است که حاوی مالحظاتي در مورد طبقه اجتماعي، جنسيت و  نشده های فرهنگي بيان ارزش

کند که چگونه برنامه درسي بازتابي از عقاید  ی اجتماعي است. برونر بيان ميها حقوق قدرت

گيری از  سياسي جامعه است. بهره -های اخالقي ها و سازمان ارزش -سنت های عاميانه-فرهنگي
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صورت  عنوان هدف، بلکه به تنها به شود برنامه درسي را نه یک نگاه فرهنگي موجب مي

 (.01-86:2868تنيده ببينيم )مهر محمدی،  رهمهای د ای از پویایي مجموعه

توان موردبررسي قرارداد. از منظر ابزاری و  وپرورش هر کشوری را از دو منظر مي آموزش

وپرورش نيروهای الزم برای  وپرورش عمومي، ابزاری برای آموزش تکنوکراتيک. نهاد آموزش

وپرورش  دئولوژیک، آموزشاز منظر ای اماشود.  های مختلف کار در جامعه تلقي مي بخش

وپرورش جایگاه  نظام سياسي موجود است. از این منظر آموزش "نگهبانان »  درصدد تربيت

دیگر، در مدرسه  عبارت کشمکش بر سر نوع خاصي از آموزش و سياست فرهنگي است. به

 شود تا افراد به کسب کاری مي ای دست گونه های انساني و ذهنيت دانش آموزان به ظرفيت

ترغيب شوند. از این حيث، در نهادهای آموزشي به معنای عام و  "خصایص اخالقي خاصي » 

مدرسه به معنای خاص نوعي فعاليت سياسي جریان دارد که منجر به تکوین شکل خاصي از 

های درسي خشک، متمرکز، و  (. برنامه2830)رضایي و غالمرضا کاشي،  شود تجربه انساني مي

های  سازند و سياست ما صدمات جدی بر ذهن و روان دانش آموزان وارد ميفن ساالر در کشور 

های  های درسي نيز بسيار اداری، کمي و مبتني بر دانش رسمي است. برنامه حاکم بر برنامه

ورسوم و زبان و ... را  های جوامع محلي، تاریخچه باورها، عقاید، آداب درسي موجود ظرفيت

(. با توجه به اینکه جامعه ایران تک ریخت نيست 22:2868رم کار، )قادری و ک گيرند نادیده مي

ورسوم، زبان، مذهب و سایر  کنند که هرکدام دارای آداب و در آن اقوام گوناگوني زیست مي

 –عنوان یک سند سياسي  اند، ضروری است که برنامه درسي به های فرهنگي متفاوت ویژگي

های موردنياز  توان گفت یکي از مهارت مي همچنينود. اجتماعي، مسائل فرهنگي در آن متبلور ش

های گوناگون و توانمندی در  در قرن بيست و یکم، توانایي تطبيق مستمر با افراد از فرهنگ

تواند در سایه آموزش چند فرهنگي تحقق  برقراری ارتباطات بين فرهنگي است که این مهم مي

دوران تحصيل در نظام آموزشي است و این دوره  ینتر مهمیابد. با توجه به اینکه دوره ابتدایي 

گيری دانش و نگرش دانش آموزان دارد و از طرفي دیگر بر مبنای این نظر  تأثير فراواني در شکل

های مطالعات اجتماعي در دورۀ آموزش ابتدایي باالترین ظرفيت برای حمل مفاهيم  که کتاب

به این سؤال است که: وضعيت آموزش چند چند فرهنگي دارند، این مقاله در پي پاسخگویي 

 های درسي مطالعات اجتماعي دورۀ آموزش ابتدایي ایران چگونه است؟ فرهنگي در کتاب
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 زمينه نظری پژوهش

 آموزش چند فرهنگی 

آغاز  2671و  2691های  متحده در سال رشته مطالعاتي در ایاالت عنوان یک آموزش چند فرهنگي به

عنوان  ن و محققان آموزش چند فرهنگي بود که کوشيد مدارس را بهشد. بنکس یکي از پيشگاما

های اجتماعي یک محيط چند فرهنگي موردبررسي قرار دهد. تصوراتش را از آموزش چند  سيستم

های بنکس برای  گفته طبق(. 2836ای از مساوات آموزشي بيان کرد )صادقي،  فرهنگي در ایده

های آموزشي، نگرش معلمان،  های مدرسه )سيستم نبهایجاد محيط مدرسه چند فرهنگي، همه ج

های تدریس( باید تغيير کند )مکروني و بلندهمتان،  های ارزشيابي، مواد آموزشي، شيوه روش

های درسي کمک به همه  ( هدف آموزش چند فرهنگي در برنامه2110)2(. ازنظر اسوارتویت2868

ها برای شناخت هنر و  هنگي و شباهتهای فر دانش آموزان برای درک و قدرداني از تفاوت

اجتماعي است. اميد است که این عمل  –های متنوع قومي، نژادی و اقتصادی  فضيلت گروه

های جامعه  ها توجه برابری برای مشارکت در همه گروه هایي به دانش آموزان منتقل کند تا به آن راه

چشم انداز پدیده  ای ارائه بيش از یککنند آموزش چند فرهنگي بر بدهد. ایشان در ادامه بيان مي

کند. درواقع آموزش چند فرهنگي سازوکاری است که  فرهنگي یا رویداد تاریخي کوشش مي

ها از منظر برخورداری از دانش، نگرش و مهارت  تواند از طریق توانمندسازی افراد و گروه مي

 باشد.آميز در یک جامعه چند فرهنگي مؤثر و کارساز  برای زیست مسالمت

گرایي و تنوع، در اصولي همچون دموکراسي، برابری  آموزش چند فرهنگي با بنياني از کثرت

تدریس و یادگيری باید نژادپرستي،  کند مي( اظهار 2660)2ریزی شده است. نيتو و عدالت پایه

تبعيض جنسيتي، و دیگر اشکال سلطه اجتماعي و تعصب را به چالش بکشد. بنابراین، طراحان 

اجتماعي را در موضوعات درسي ترکيب کنند و این  -مه درسي باید محتواهای فرهنگيبرنا

چند فرهنگي به  آموزششود.  اندازهای چندگانه نسبت به حقایق موجود مي منجر به درک چشم

های فرهنگي و  های مرتبط برای احترام و قدرداني از تفاوت ها و مهارت یادگيری دانش، نگرش

شود. بيشتر جوامع بزرگ  تمل بر نژاد، قوميت، مذهب و غيره ارجاع داده ميهای مش دیگر تفاوت

ها  ای مشخص از رفتارها و عقاید هستند که آن هایي از مردم با مجموعه ها یا گروه دارای فرهنگ
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ها ممکن است به  . این فرهنگکند ميها بخشي از آن هستند تفکيک  تر که آن را از فرهنگ بزرگ

هایي که  مت اعضاء، نژادشان، و قوميت یا طبقه متفاوت باشند. ویژگيدالیلي همچون قد

شناختي، مذهبي، شغلي،  ها از یکدیگر هست ممکن است زیبایي کننده تمایز فرهنگ تعيين

رسد درکشورهایي که جمعيتشان  ، جنسيتي و یا ترکيبي از این فاکتورها باشد. به نظر ميسياسي

شده است، بحث آموزش چند فرهنگي شایسته به نظر  مبا اجتماعات فرهنگي متفاوت ترسي

 (.2116، 2رسد )چریستينا عبداهلل مي

 نظریه انتقادی 

گذاری شد و باعث  در دانشگاه فرانکفورت بنيان 2مکتب فرانکفورت توسط ماکس هورکهایمر

.. و . 0، والتر بنيامين0، هربرت ماکوزه8ای همچون تئودور آدورنو های برجسته شدن چهره مطرح

گوناگون  های نظامدر جهان گردیده است. مکتب انتقادی دربرگيرنده انتقاد از جامعه و نيز 

تر ماهيت جامعه و نشان دادن روابط قدرت در  معرفتي است و هدف نهایي آن افشای دقيق

(. دیدگاه انتقادی در 2839)ابراهيمي مينق؛ اميری و عامری،  استهای فرهنگي  چارچوپ پدیده

شود و بيشتر  وسيله مربيان جناح نئومارکسيست و پست مدرن حمایت مي رسي بهبرنامه د

سوداگرایانه حاکم بر برنامه درسي  های نظامنقدهای خود را متوجه نقد فرهنگي مدرنيته و 

 (.0:2836)قادری،  اند مدارس جهان کرده

حوزه از طرف های سنتي  نظریه انتقادی برنامه درسي واکنشي منفي به نظریه 2691در دهه 

 اصلي نظریه انتقادی برنامه درسي، نقد کارکردبود.  7و شاگرد او مایکل اپل 9افرادی مانند هيوبنر

های درسي مدرسه است. در عصر ما  جامعه از طریق برنامه «نظم موجود ناعادالنه و ناکارآمد » 

های غيرانساني.  مانبرنامه درسي کاالیي است برای حفظ بازآفریني ساختارهای ناعادالنه و آر

های درسي موجود به همه ساختارهای سلطه عادت  روح فراگيران از طریق استنشاق برنامه

شده از طریق  های کسب آگاهيسپارد.  تنها دیگران را بلکه خود را نيز به فراموشي مي کند و نه مي

                                                           
1. Christina Abdullah 

2. Max Horkheimer 

3.Theodor Adorno 

4.Herbert Marcuse 

5.Walter Benjamin 

6.Huebner 

7. Michael Apple 
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پاره و  های پاره يتشوند که توليدکننده ذهن های کوری بدل مي مدرسه نه به معنا بلکه به آگاهي

جهت  های درسي عقالنيتي ابزاری است و نه عيني. ازاین اند. عقالنيت حاکم بر برنامه مونتاژ شده

گيرد )قادری،  عدالتي و ظلم انسان عليه انسان قرار مي طور کامل در معرض طوفان نهيليسم، بي به

های فرهنگي قرار  تعارض پردازان انتقادی معتقدند مدارس در کانون سياست و نظریه(. 2836

های مسلط سياسي، اجتماعي و اقتصادی  دارند. در طول تاریخ، مدارس تحت سلطه و نفوذ گروه

ها و مواد آموزشي درصدد حفظ و تثبيت  ها با در اختيار گرفتن کتاب اند. این گروه قرار داشته

دهایي سياسي هستند. طرفي نيستند، بلکه نها اند. پس مدارس نهادهای بي موقعيت خود برآمده

طرفي در آموزش وجود ندارد. امروزه هيچ محقق  ( معتقد است هيچ مکان بي2669) 2کوهن

طور خاص،  طورکلي و برنامه درسي به تواند بيان کند که مدارس به طورجدی نمي برنامه درسي به

در حوزه (. بعضي از منتقدان 2836)ابراهيم؛ بهشتي و کشاورز،  هستندطرف  ازنظر سياسي بي

شده، ضرورت  های جانبي به حاشيه رانده نيز با تأکيد بر گروه 2تعليم و تربيت همچون ژیرو

ای که نابرابری و محروميت در آن  کند. در جامعه ها را پيشنهاد مي توجه به تعليم و تربيت آن

دارس های درسي م شوند و صدایي در برنامه های بسياری به حاشيه رانده مي گروهوجود دارد، 

نيز سؤال اصلي و عمده که باید در  8(. ازنظر مک الرن72: 2862ندارند )فتحي واجارگاه، 

گيری  های آموزشي در شکل های معاصر برنامه درسي به آن پاسخ داد، نقش محيط پژوهش

عنوان عرصه رقابت و صداهای  تواند به وی معتقد است فرهنگ مي هویت فراگيران است.

عنوان یک حوزه گفتماني باید دربردارنده صداهای مختلف  و تلقي فرهنگ به دشوگوناگون تلقي 

 (.31: 2862باشد )فتحي واجارگاه، 

فرد از  دارد، یک ترکيب منحصربه ( در کتاب ایدئولوژی و برنامه درسي بيان مي2110اپل )

اقتصادی همان اندازه که مؤسسات، توانمندی  بهفرهنگ نخبه و محبوب در مدارس وجود دارد. 

ای برای بررسي مکانيسم توزیع فرهنگي در  کنند، پهنه العاده جالب فراهم مي و سياسي فوق

عنوان مکانسيم های توزیع فرهنگي خيلي مهم است  ی مدارس به باشد. تفکر درباره جامعه نيز مي

تا جایي که، آنتوني گرامشي مارکسيست ایتاليایي ذکر کرده عنصر اصلي در افزایش سلطه 

                                                           
1.Kuhn 

2. Giroux 
3. Maclaren 
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 استها، کنترل حفظ دانش و محصوالت مؤسسات در یک جامعه خاص  یدئولوژیکي در کالسا

ها و  ، روزنامهکليساهای تلویزیوني، خانواده، مدرسه،  (. همچنين گرامشي از ایستگاه20)ص 

جای سرکوب، به قدرت حاکم پيوند  کند که افراد را به های هژموني یاد مي غيره، به دستگاه

گرامشي سرکوب و تحکم به دولت اختصاص دارد، ولي هژموني مخصوص  ازنظردهد.  مي

طور مداوم در تالش توليد و بازتوليد هژموني خود در  ها همواره و به جامعه مدني است و دولت

توان  (. گرامشي معتقد بود که در فهم رفتار بشر نمي99:2672)گرامشي،  هستندی سياست  عرصه

طور اعم فرهنگ را نادیده گرفت )شارع پور،  ها، آرزوها و به عوامل ذهني نظير باورها، ارزش

06:2862.) 

 پساساختارگرایی 

( آغاز فرا ساختارگرایي یا پساساختارگرایي مصادف با سخنراني 2661)2به نظر چارلز لمبرت

است که در آن سخنراني طلوع عصر جدید پساساختارگرایي اعالم  2669در سال  2ژاک دریدا

عنوان منبع  (. دریدا با انتقاد از گفتار محوری و عقل کل مداری، به2117، 8ومب)ليپسک شود مي

کند از این دو عامل ساخت شکني کند و با این کار  انسداد فلسفه و علوم انساني سعي مي

(. به نظر او ساخت شکني، شامل تجزیه 2673)دریدا،  نمایدهای این انسداد را ویران  ریشه

(. هدف دریدا برمال 2669)اسميت،  استهای پنهان  برداشتن از تفاوت منظور پرده واحدها به

که زیر سيطره وسيع عقل کل مداری به حاشيه رفته است. او این  تفاوتيکردن تفاوت است، 

گذاری کرده است. دریدا این مفهوم را با تئاتر سنتي  نام «تئاتر قساوت »  وضعيت را تحت عنوان

نطق بازنمایي حاکم است. یعني جامعه به این تئاتر سنتي تشبيه کند که در آن م مقایسه مي

شود. تئاتری که مؤلف و خالق، غایب دورادور متني که در دست دارد و بر زمان یا معنای  مي

ای الهياتي که با عموم منفعل و  کند. صحنه بازنمایي نظارت کرده و آن را مرتب و تنظيم مي

به  2623و دریدا،  2868)ریتزر،  استحظ کننده منطبق کننده و  نشسته و تماشاچي و مصرف

مند است تا این تئاتر سنتي را بشکند تا از خالل این ساخت  (. دریدا عالقه2860نقل از قاسمي، 

                                                           
1. Charles Lambert 

2. Jacques Derrida 

3. Lipscomb 
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آید، آن است که اکنون این  ها را از حاشيه به متن آورد. آنچه از بيانات دریدا برمي شکني تفاوت

هایي که اسير پدیده عقل کل  اند، تفاوت تعارض اجتماعي ها هستند که منبع ستيز و تفاوت

 استها، جنسي، نژادی، قومي، دیني و...  اند، مصداق این تفاوت مداری شده و به حاشيه رفته

 (.2860)قاسمي، 

های مسلط بر نظام تعليم و  دریدا با ترفند ساخت شکني به مبارزه عليه اصول ثابت و اندیشه

های یقيني و  ها و اندیشه فرض های آموزشي را درگير یک سری پيش ظامپردازد. وی ن تربيت مي

ها شک کرد. وی معتقد است که باید از نو آغاز  داند که باید در یقيني بودن آن تغييرناپذیر مي

های موجود در مورد  ریخت و درنهایت، تمام نگرش های کهنه را در هم نمود و تمام ساخت

یک از نوساخت.  به کرد و تمام عناصر و اجزای آن را یک تعليم و تربيت را ساخت شکني

اند و طي ساليان  ساخت شکني خواهان است که تمام اصولي که مبنای کار تعليم و تربيت بوده

اند، مجدداً  عنوان اصولي حتمي و یقيني و غيرقابل تغيير، موردتوجه قرارگرفته متمادی به

وتحليل شوند. به بياني دیگر، نباید  دقت تجزیه ها به موردبررسي و تفسير قرارگرفته، اجزای آن

طور مداوم بنيادها و  بار و برای هميشه تعریف کرد، بلکه باید به نظام تعليم و تربيت را یک

 (.2836)ابراهيم؛ بهشتي و کشاورز،  نوساختها را از  ریخت و آن ساختارهای آن را در هم

س به معنای پذیرش کودکان و ارزش قائل شدن کند که تنوع فرهنگي در کال دریدا بيان مي

ها را بپذیرند. وقتي  ها را تائيد کرده، آن هاست. مربيان باید تفاوت ها و روش زندگي آن به آن

های قومي، نژادی و جنسيتي  گوید و یا از توجه به اقليت دریدا از ارج نهادن به تفاوت سخن مي

های نظام تعليم و تربيت، ترویج تکثرگرایي  گيکند، به این معناست که یکي از ویژ صحبت مي

ها با تمام اختالفات خود در کنار یکدیگر  فرهنگي است. در نظام تعليم و تربيت باید تمام گروه

واسطه داشتن فرهنگ متفاوت نباید از امکانات آموزشي محروم  قرار بگيرند. هيچ گروهي به

ر بداند و بر دیگران مسلط شود، زیرا تسلط بماند. درواقع هيچ فرهنگي حق ندارد خود را برت

های  ها و فرهنگ یک اندیشه و فرهنگ بر جامعه، موجب نادیده گرفتن و یا سرکوب اندیشه

ها خواهد داد.  فرهنگ شدن خرده شود و کمرنگ کردن فرهنگ مسلط، مجالي به مطرح دیگر مي

مسلط و حاکم، کمي هم از های  جای توجه صرف به گروه در کل توصيه دریدا این است که به

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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(. وی معتقد )مرکز / حاشيه پردازد موضوعي است که دریدا در بحث از تقابل دوتایي به آن مي

اند، با استفاده از  های اندکي که در رأس قدرت و حاکميت قرار داشته است ساليان متمادی، گروه

 شونداند که تنها صدایي باشند که شنيده  همين قدرت و در جهت حفظ آن، همواره کوشيده

 (.2836)ابراهيم، بهشتي و کشاورز، 

گر بر گفتمان، مقاومت و ميکروفيزیک عنوان یک پساساختارگرای دی کانون توجه فوکو به

هاست که به یک فرماسيون گفتمان متعلق  ای از گزاره قدرت است. ازنظر او گفتمان مجموعه

هاست،  گيری گفتمان بوده و مبين مناسبات قدرت است. به نظر او تاریخ بشر تاریخ شکل

اند. او در  انقطاع داشته پيوستگي نداشته بلکه تماماً تنها به هم کدام نه هایي که هيچ گفتمان

پردازد اما در تبارشناسي معتقد است که در فراسوی  ها مي صورت بندی گفتمان شناسي به دیرینه

 نامد ها را امور فرا گفتماني که همان قدرت هستند، مي اند که وی آن ها اموری نهفته گفتمان

رار دارند و چون باالترین مراتب دانش، علوم ق (. فوکو عقيده دارد در سلسله2860)قاسمي، 

رو تحليل علوم و تبارشناسي  کنند، لذا از بيشترین قدرت برخوردارند. ازاین مرتبه را اشغال مي

وپرورش نيز ميعادگاه بده  آموزشها به تحليل قدرت و تبارشناسي قدرت منجر خواهد شد.  آن

کنند که رفتارهای  ميای سعي  وپرورش عده بستان و تبادل دانش است. درون و بيرون آموزش

کوشند که خود را از قيد سلطه و  فيزیکي و ذهني دیگران را به کنترل درآورند و دیگران نيز مي

های درسي مدرسه از نوعي قدرت مهلک یعني قدرت  کند برنامه تلقين رها کنند. فوکو بيان مي

های درسي رسمي  هدر برنام آشکارکنند. قدرت انضباطي از طریق پنهان و  انضباطي حمایت مي

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 

انند درهم تنيدن و فشرده ساختن ذهن و جسم شاگردان وجود دارد و روح و بدن شاگردان م

های سختي را پشت  های جوان و وحشي برای سواری دادن و تبعيت از مسير قدرت، دوره اسب

 (.227-228:2836)قادری،  گذارد سر مي

که دریدا از تئاتر  بين نظر فوکو و دریدا همسویي خاصي وجود دارد به این معنا وقتي

هر دو یک هدف خاص دارند رسد  کند. به نظر مي برد، فوکو از گفتمان بحث مي قساوت نام مي

و آن جا انداختگي سلطه و به انفعال بردگي عموم جامعه و توده است. نظام سلطه از طریق 

طور که  ای یکدست و منظم، پدید آورد اما همان کند جامعه انضباطي، تالش مي های تکنولوژی
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ا به متن آورد، به شدگان ر ها را برمال کند و فراموش کند با ساخت شکني، تفاوت دریدا سعي مي

شوند،  های خرد، در برابر سلطه وارد بازی مي ها این بار در قالب مقاومت نظر فوکو، تفاوت

ای که به نظر او شبيه شطرنج است که دو گروه قدرتمند و توده در عرصه آن باهم پيکار  بازی

را در آن جستجو  ها آزادی و رهایي خود شدني نيست؛ ستيزی که اقليت کنند، پيکاری که تمام مي

کنند و اینجاست که پساساختارگرایي، هم با عمده ساختن و برجسته نمودن مفهوم تفاوت بر  مي

این باور است که آینده جامعه بشری، بر محور امری به نام تفاوت است که منبع ستيز اجتماعي 

 (.2860)قاسمي،  بودخواهد 

 مدرنيسم پست 

، نيچه و هایدگر دو تن از اندیشمنداني هستند که نظرها و مدرن نظران پست به عقيده بيشتر صاحب

عنوان نياکان  ها به مدرنيسم داشته است و از آن ها تأثير بسيار در ظهور پست های آن دیدگاه

برده شده است. انتقاد نيچه از مدرنيسم عمدتاً متوجه عنصر جوهری آن، یعني  مدرنيسم نام پست

( خود را نقاد 2339)« فراسوی نيک و بد»خاص در کتاب ای  گونه خردباوری است. نيچه به

کند. از دیدگاه وی عقل درواقع نقابي بر چهره خواست قدرت است. در  مدرنيته معرفي مي

حقيقت، عقل شکل منحط و فاسد خواست قدرت است. خواست قدرت در لباس عقل، 

گوید  آورد. نيچه مي پدید مي گستر اخالقي را های جهان های علمي و ارزش هایي مانند نظریه توهم

علم و اخالق روشنگری چيزی نيستند مگر نمودهای تسلط و قدرت: تسلط برجهان بيروني یا 

ها چيزی جز قدرت و سلطه  رو در پس هردوی آن طبيعت و تسلط برجهان دروني یا نفس. ازاین

آید. او  نيسم به شمار ميمدر نخواهيم دید. هایدگر نيز یکي از اندیشمنداني است که از منادیان پست

توان گفت ضدیت باخرد ورزی نوعي عنصر  طورکلي مي همانند نيچه بر خردورزی حمله برد و به

 (.29-22:2836های آن دو بوده است. )فرمهيني فراهاني،  اساسي در اندیشه

آغازشده است.  2631مدرن از دهه  عنوان یک متن پست تالش برای فهم برنامه درسي به

را  لوم بهمدرن در حوزه برنامه درسي نظریه افرادی چون: تایلر، شوآب و  پست متفکران

اند و معتقدند برنامه درسي باید دنبال نوعي تربيت تحولي باشد که موجب  موردانتقاد قرار داده

)بيرمي پور؛ بختيار  بپردازندشود معلمان و دانش آموزان در یک سفر اکتشافي به بررسي مسائل 

ها بر این عقيده هستند که برنامه درسي مدارس  مدرنيست پست(. 2836هاشمي،  نصرآبادی و
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های مختلف را در  باید با توجه به گوناگوني نژاد، طبقه و جنسيت در جامعه، نظرات و گویش

های آموزشي دوره  بربگيرد. مسائل نژادی، چند فرهنگي، جنسيتي و قومي در اولویت بحث

 (.812: 2119سالتری، )ا گيرند ميمدرن قرار  پست

شود، فرهنگ  وپرورش به آن بهاداده مي مدرنيسم، فرهنگي که در آموزش از منظر پست

نخبگي است یعني آن چهره برجسته فرهنگ جامعه که باهنر و دانش و تکنولوژی همراه است نه 

بيان  ها مدرنيست عامه که در زندگي روزمره مورداستفاده مردم است. بر این اساس، پست فرهنگ

اندرکار حفظ چارچوب فرهنگي  کنند تعليم و تربيت جریاني سياسي است برای اینکه دست مي

های معين درزمينه های معين همراه است. تعليم و  گذشته است که با حکومتي معين، ارزش

ریزی درسي در این  ترین محافظ نظام فرهنگي گذشته با تمام ابعاد آن است. برنامه تربيت بزرگ

تواند فعاليتي خنثي تلقي شود، بلکه جریاني سياسي است زیرا برنامه ریزان درسي در  ه نميدیدگا

منزله فرهنگ مسلط، به بهترین شيوه  تدارک ترفندهایي هستند که بتوانند ميراث نظام گذشته را به

زی، ری ترین نوع ممکن به نسل آینده انتقال دهند. یک وجه از این امر آن است که برنامه و عميق

عنوان پایگاهي برای نظام اقتصادی جامعه لحاظ کند، به این معنا که ببينيم چگونه  مدرسه را به

های موردنياز در اقتصاد جامعه را جزو مواد درسي قرارداد. وجه دیگر مسئله این  توان مهارت مي

ط در های مسل منزله پایگاهي برای حفظ نظام فرهنگي جامعه از حيث ارزش است که مدرسه به

شده است  رو، گفته شوند. ازاین ها کنار زده مي فرهنگ شود و بر این اساس، خرده نظر گرفته مي

گویند. یعني  مي "اقتدار متجلي در متن »  شود که به آن نوعي اقتدار مي که تعليم و تربيت منجر به

های  وکو با جریانشود. ف های درسي فراهم مي ها و برنامه ها و نوشته اقتداری که از طریق کتاب

گوید و مراد او این  مدرنيستي به نحوی همراهي دارد. او از زوج قدرت /دانش سخن مي پست

دیگر، دانش در جهت  عبارت است که دانش هميشه رویه دیگری دارد و آن قدرت است. به

ي های نظام سياسي معين ریزی درسي پایه کند. یعني مواد درسي و برنامه تحکيم قدرت حرکت مي

 (.2870)باقری،  گرداند کند و ریشه آن را در نسل جدید استوار مي را محکم مي

ناپذیر  هایي که خود را مرجع، فراگير و زوال ها و نظام مدرنيسم نسبت به ارزش پست

گونه مرجعيت و اقتدارگرایي موردپذیرش  دانند، نگاه خصمانه دارند و معتقدند که هيچ مي

گرایي و  های ارزشي، باید هرگونه جزم بودن ماهيت انسان و نظام نيست. با توجه به برساخته

های ارزشي، ارج یکسان قائل باشيم و انسان  ها و نظام اقتدارگرایي را کنار زده، برای همه فرهنگ
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ها تربيت کنيم. باید تالش نمود از طریق تعليم و  های اجتماعي خود آن همساز بافرهنگ و ارزش

برای دیگران نيز روا  داری ميهر آنچه برای خود روا  »  گران، یعنيتربيت، فرهنگ تحمل دی

مدرنيسم  های تربيتي مهم پست ، در جامعه نهادینه کرد. گفتمان اجتماعي که از روش«داشته باش

ها، و  نشين آید، پدیدآورنده احساس مسئوليت اجتماعي در برابر حاشيه حساب مي به

های  نشين های جغرافيایي، بلکه حاشيه نشين ها نه لزوماً حاشيه نشين هاست. مراد از حاشيه بيروني

ها و طبقات توجه کرد چراکه هر کس برای  اند، لذا باید به فرهنگ فرهنگي، اقتصادی و اجتماعي

ها توجه  مدرنيسم اندیشه و فرهنگ غالبي نيست و به حاشيه خودش ارزش دارد. در مکتب پست

یکسان هستند و بر اعتقاد به آزادی افراد و احترام به فردیت انسان شود؛ افراد برابر و  فراوان مي

( نيز بيان 2833) رهنما(. 2833)پور شافعي،  شود و آزاد کردن وی از هرگونه تقليد تأکيد مي

کنند که تعليم و تربيت باید تالش کند  ها با اعتقاد به پلوراليسم، بيان مي مدرنيست دارد پست مي

های مختلف را در درون فراگيران نهادینه نموده، و از این  ذیرش فرهنگکه کثرت گرایي و پ

 (.2860)فرخي نژاد،  دهدطریق هم پذیری اجتماعي را در جامعه گسترش 

های مدرنيته در حوزه  بست مدرنيسم دیدگاهي منتقدانه در برابر معضالت و بن رویکرد پست

پاسخگویي به برخي از نيازهای افراد انساني را تعليم و تربيت دارد به این معنا که مدرنيته توان 

تواند در راستای کاهش برخي از معضالت  نداشته بنابراین حرکتي مطلوب تلقي شده که مي

های  های درسي خطي مؤثر واقع افتد. توجه به برخي از جنبه های آموزشي متمرکز و برنامه نظام

بخشي به  پرورش مدرن در راستای کيفيتو نقد پيامدهای آموزش مدرنيسم منجر به تربيتي پست

از مضاميني که  یکيطور اخص خواهد شد.  های درسي به طور اعم و برنامه وپرورش به آموزش

خورد توجه به دیگری و تأکيد بر عنصر  مدرن بسيار به چشم مي های متفکران پست در نوشته

ده شدند و در حوزه تعليم غيریت است. دیگری در اینجا کساني است که به نحوی به حاشيه ران

های درسي مشمول تهدید، تلقين و حذف شدند. ایران کشوری  و تربيت، نظام آموزش و برنامه

های جامعه ایراني در حوزه قومي و زباني، اقوامي همچون  متنوع ازنظر فرهنگي است و دیگری

اهل سنت،  توان آذری و ترک، کرد، لر، بلوچ، ترکمن، عرب و ...، در حوزه مذهب هم مي

 ... را برشمرد. های دیني همچون مسيحيت، یهودیت، زرتشتيان و اقليت
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 منتقدان چند فرهنگی 

چند فرهنگ گرایي، یکي از موضوعات محوری موردبحث در منازعات فرهنگي آمریکا در دهه 

بندی آن، هم در مقام نظریه و هم در مقام  ترین صورت بود. این مفهوم در قدیمي 2661

  « فرهنگ گرایانه–چپي  »  انگيز ای اصلي از ابداعات شگفت عنوان نمونه ذاری، کمابيش بهگ سياست

های یکپارچه. بارزترین نقد این است که این  عنوان تکثر فرهنگ حساب آمده است. یعني به به 

 کار این مفهوم، این تناقض را درک کردند و لذا مفهوم حاوی تناقض است. یقيناً منتقدان محافظه

های اجتماعي معيني با  های گروه همچنين پي بردند که این مفهوم مادام که بر نيازها و خواست

افکن است. آرتور  کند ناگزیر باعث جدایي و تفرقه های قومي و یا نژادی تأکيد مي ویژگي

های سنتي حتي  بر آن است که چند فرهنگ گرایي با تهدید ثبات ملي و ارزش 2شلسينگر

ای تمایل داشته  شود. نظریه چند فرهنگ گرایي به شکل فزاینده   « تجزیه آمریکا »  تواند سبب مي

ای قلمداد کند که في نفسه به لحاظ سياسي و گفتماني مخرب  را مقوله   « های قومي تفاوت »  است

استاد کنوني زبان انگليسي در دانشگاه کلمبيای بریتانيا و فمنيست اهل  2است. سنجا گونيو

 و نه بر «قوميت »  طور عرفي بر نویسد که در آن چند فرهنگ گرایي به اليا، از کشوری مياستر

های ملي مسلط و  کند که این مفهوم سبب واسازی روایت داللت داشته است، استدالل مي   « نژاد»

دهد و  های هژمونيک را مورد سؤال قرار مي شود و نوعي استراتژی است که وحدت یکدست مي

هایي که همان  سازد، پيشرفت های داللت مند فراهم مي سيله بنياني برای برساختن پيشرفتو بدین

 (.2112)ميلنر و براویت،  هستندهای تاریخ انقالبي و غيرتکراری  زمينه پيش

و فرانک  8اولين منتقدان دانشگاهي چند فرهنگي در استراليا، فيلسوفان الکالن چيپمن

بودند. چيپمن و  9و دانشمند سياسي ریموند سستيتو 0بيرل ، جامعه شناس تانيا0نوپفلمچر

نوپفلمچر نگران تهدید همبستگي اجتماعي بودند، در حالي که نگراني بيرل این بود که چند 

کند که بيشتر به  های اجتماعي مرتبط با مهاجرت در مقياس بزرگ را محو مي فرهنگي، هزینه

های سستيتو بر اساس نقش احزاب سياسي  . استداللوارد و غير مجرب بستگي دارد مهاجران تازه

                                                           
1. Arthur Schlesinger 

2.Sneja Gunew 
3. Lachlan Chipman 
4. Frank Knopfelmacher 
5. Tanya Birrell 
6. Raymond Sestito 

https://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Knopfelmacher
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های چند فرهنگي بودند و این  جویي سياست بود. او استدالل کرد که احزاب سياسي در پي پي

گذارد و باعث ارتقاء درک بهتری از جامعه استراليا  ها بر سيستم سياسي تأثير مي سياست

جریان اصلي ضد چند فرهنگ گرایي را  ، مورخ برجسته،2الني بهحال، جوفری  شود. بااین نمي

برای اولين بار به رسميت شناخت، زماني که نوشت: این چند فرهنگي، تهدید کرده است که 

 (.2638و آلن،  2632)سستيتو،  کند مي« گروهي از قبایل»استراليا را تبدیل به یک 

ها حس قوی  ایيشده توسط دانشگاه ویکتوریا، بسياری از کاناد بر اساس یک مطالعه انجام

های قومي خود را به جامعه تبدیل  توانند درنتيجه انحالل احساس تعلق به کانادا ندارند و یا نمي

ها بسيار پيچيده هستند و باید از طریق  کند که فرهنگ نيز استدالل مي 2کنند. نيل بيسوندا

ها  ت نسبت به فرهنگ(. به نظر وی، دیدگاه دول2116، 8)پراتوم شوندهای خانوادگي منتقل  رابطه

 شود های ساده منجر مي ها و غذاها، یک فرآیند خام است که به کليشه در مورد جشنواره

 (.2113، 0)اميریار

های ليبرال غربي  نشيني اما نه مرگ چند فرهنگي را در ميان دموکراسي دهه گذشته عقب

د فرهنگي برای ادغام ویژه به شکست ظاهری چن های آن، منتقدان به دیده است. در ميان نقص

مهاجران به جوامع ميزبان حمله کردند. اعتقاد بر این است که چند فرهنگي، تشویق به 

ها در ساختارهای اجتماعي و اقتصادی  جداسازی مهاجران و به همين ترتيب مانع ادغام آن

ز اصلي است. دومين شکایت بلندپروازانه بر یکپارچگي مدني و سياسي متمرکز است. برخي ا

عنوان ضدیت با  ها و رفتارهای استقرار مهاجران را به ها، ارزش منتقدان چند فرهنگي، فرهنگ

کنند.  کنند، مشاهده مي اعتقادات ليبرال دموکراتيک که شهروندان در کشورهای غربي را متحد مي

ق پردازان ليبرال، چند فرهنگي را به خاطر تأکيد بر فرهنگ و حقو که برخي از نظریه درحالي

دهند. واکنش عليه چند فرهنگي در  شدن موردحمله قرار مي جمعي بر حقوق فردی و جهاني

شود چند  ( و گفته مي2117، 0)بلومراد شود کننده مهاجر دیده مي بسياری از کشورهای دریافت

های دیگر  شود مردم از فرهنگ دهد و باعث مي آميز جلوه مي ها را اغراق فرهنگي وحدت فرهنگ

 (.2117، 9)فيليپس شوندتمایزتر ازآنچه واقعاً هستند، نشان داده عجيب و م
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شود آموزش چند  یکي دیگر از انتقادات وارده بر آموزش چند فرهنگي این است که گفته مي

تصورات نادرست در آموزش چند فرهنگي این است که  فرهنگي برای دیگران است: یکي از

ها،  ها، اسپانيایي است که برای آمریکایي آفریقایيیک برنامه حقوقي و یک برنامه درسي جنبشي 

پردازان و محققان آموزش چند فرهنگي  های قرباني است. بيشتر نظریه فقرا، زنان و دیگر گروه

ای که همه  گونه شده است، به اند که حرکت برای بازسازی مؤسسات آموزشي طراحي موافق

های موردنياز  ها و نگرش ، دانش، مهارتدانش آموزان، ازجمله مردان سفيدپوست طبقه متوسط

برای عملکرد مؤثر در یک کشور و جهان متفاوت از فرهنگ و قوميت را به دست خواهند آورد. 

شده برای  جنبش طراحي اینآموزش چند فرهنگي جنبش خاص جنس یا جنسيتي نيست. 

در یک کشور، توانمندسازی همه دانش آموزان به علم و دانش، مراقبت، و شهروندان فعال 

دیگر این است که آموزش چند فرهنگي ملت را  انتقادجهان ازنظر قومي قطبي شده است. 

شکند و سپس  کنند چندین فرهنگ را درهم مي تقسيم خواهد کرد: بسياری از منتقدان آن ادعا مي

خلع  » ، آورد. شلسينگر این دیدگاه را در عنوان کتاب خود کند و وحدت آن را پایين مي تقسيم مي
کند: این تصور غلط، تا حدودی بر  تأکيد ميسالح امریکا: بازتاب جامعه چند فرهنگي 

متحده و تا حدودی بر فهم اشتباه  مفروضات مشکوک دربارۀ ماهيت جامعه ایاالت

وپرورش چند فرهنگي مبتني است. این ادعا که آموزش چند فرهنگي کشور را تقسيم  آموزش

که امریکا ازنظر سياسي یک ملت  اکنون متحد است. درحالي لت همکند که م کند، فرض مي مي

شده  شناختي، ملت ما عميقاً با خطوط نژادی، جنسيتي و طبقاتي تقسيم است و ازلحاظ جامعه

شده  شده طراحي است. آموزش چند فرهنگي برای کمک به متحد کردن یک کشور عميقاً تقسيم

 (.2668)بنکس،  است

چند فرهنگي گرایي، آن را متهم به سست کردن همگرایي و انسجام  برخي نقدها بر الگوی

کند. مطابق با این نقدها، الگوی چند فرهنگ گرایي با دامن زدن به خاص گرایي و  اجتماعي مي

ها، پيوندهای اجتماعي و ملي بر پایه اصول و هویت عام را با چالش مواجه  تأکيد بر تفاوت

گرایي را با اعتماد اجتماعي ناسازگار دانسته و با تأکيد بر  ای نيز چند فرهنگ سازد. عده مي

دانند که جامعه را  ای مي مثابه استراتژی سياسي صفات ستيزه برانگيز چند فرهنگ گرایي، آن را به

گردد. نقدهای مذکور، عالوه بر  کند و حتي منجر به گسترش نارضایتي در جامعه مي پاره مي پاره

های فرهنگي با جریان غالب  است چند فرهنگي در همگرا کردن اقليتنادیده گرفتن تأثير سي
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گذارند که  ها، این مسئله اساسي را بدون پاسخ مي جامعه و تقویت درک و وفاداری مشترک آن

تواند در  های قومي و فرهنگي، مي آیا طرد و بدون پاسخ گذاشتن مطالبات مربوط به تفاوت

رسد چه در جوامع  جتماعي نائل آید؟ به نظر ميجهان معاصر به همگرایي و انسجام ا

فرهنگي، طرح و تالش برای یافتن  –توسعه چند قومي  یافته و چه در جوامع درحال توسعه

ناپذیر شده و سياست  فرهنگي در دنيای معاصر، اجتناب –های قومي  حل برای مسئله تفاوت راه

همگرایي و انسجام اجتماعي و ملي را سازی فرهنگي نيز دیگر قابليت الزم برای تأمين  همسان

ندارد. حال با توجه به موفقيت نسبي الگوی چند فرهنگ گرایي در مقایسه با الگوهای دیگر در 

های  های اقليت تأمين انسجام ملي و اجتماعي و همچنين موفقيت آن در پاسخگویي به نگراني

تواند درزمينه های  این الگو مي رسد که ها به صورتي برابر، به نظر مي فرهنگي و دولت -قومي

اجتماعي و سياسي مختلف در صورت کاربست مطالعه شده و انتقادی، از کارآمدی الزم 

 (.2839)تقي لو،  باشدبرخوردار 

 سابقه پژوهشی
( در خصوص آموزش علوم و 2861نام؛ مهرمحمدی؛ فاضلي و فردانش ) نتایج پژوهش نيک

های دانستن و یادگيری علوم  هنگي دانش آموزان بر روشفرهنگ حاکي از آن است که پيشينه فر

گرفته است. ابزارهای  گذارد. این پيشينه فرهنگي در یک فرایند تاریخي شکل تأثير مي

ها و الگوهای مناسبات اجتماعي و تمام  ها، نمودارها، نقشه شناختي مانند زبان، ادبيات طرح روان

رو وقتي  ی دیگر عوامل سازنده فرهنگ هستند. ازاینانواع عالئم قراردادی و بسياری از چيزها

کنيم فراتر از دیدگاه  در یادگيری علوم تجربي پيشينه فرهنگي دانش آموزان را لحاظ مي

 نگریم. شناختي و تکوین فردی به مسئله یادگيری مي روان

طراحي الگوی مطلوب برنامه درسي چند فرهنگي برای  »  پژوهش خود در( 2862صادقي )

های درسي و طراحي برنامه  دارد بحث پاسخگویي فرهنگ به برنامه بيان مي   « معلم ایران ربيتت

های درسي رسمي کشور تا اندازه زیادی  درسي پاسخگو و حساس به فرهنگ در طراحي برنامه

دفعات،  تناسب و به شده است. با توجه به اینکه اسناد و قوانين باالدستي کشور، به مغفول واقع

ها و چند فرهنگي را مورد تأکيد قرار داده است، اما در تدوین  وع توجه به فرهنگموض
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( 2666) 2شده است. ساپریدی های درسي این امر مغفول واقع های اجرایي و در برنامه سياست

های سودمند و مفيد و موفقيت دانش  دارد ارتباط مثبت و معناداری بين محتوای کتاب اذعان مي

کنند با توجه  های درسي هنوز فرایند تدریس و یادگيری را دیکته مي رد. ولي کتابآموزان وجود دا

های مدارس  یافته است و اینکه کتاب های درسي افزایش که اهميت فرهنگ در محتوای کتاب به این

های اجتماعي فرهنگي دانش آموزان از  های گوناگون باشد و زمينه باید مبتني بر فرهنگ

 8و گلمز 2شان تأثيرگذار است را شناسایي کند. ساهين را که بر روی یادگيریهای متنوع  فرهنگ

ها و مناطق مختلف ترکيه موردبررسي  ( منابع اجتماعي شکست در آموزش را در بخش2111)

قراردادند و به این نتيجه رسيدند فرهنگ یکي از فاکتورهای مهمي است که عدم توجه به آن باعث 

( پاسخگویي فرهنگ برنامه درسي مدارس و 2112مچنين ساهين )شود. ه شکست آموزشي مي

شکست دانش آموزان در جنوب و جنوب شرقي آنتاليا را مورد تحليل قرارداد. نتایج نشان داد 

ها و هنجارهای  های قومي مختلف، به یک برنامه درسي که بر اساس ارزش دانش آموزان گروه

های  ( در خصوص سياست2116) 0ژوهش ارسالنتوجه هستند. پ نشده است، بي ها تدوین آن

های حساس به فرهنگ در سيستم آموزشي ترکيه حاکي از آن است که  آموزشي در مقابل برنامه

های متنوع و مختلف  های گروه تعليم و تربيت حساس به فرهنگ نياز به فهم و شناخت ارزش

همه دانش آموزان در مدرسه دارد؛ بنابراین ضرورت دارد برنامه درسي روی واقعيات فرهنگي 

 حساب باز کند و زمينه فرهنگي همه دانش آموزان باید در برنامه درسي منعکس شود.

صورت برجسته  کند که دانش آکادميک به صورت واضح و ضمني بحث مي به 0هوارد

ینکه کند و ا پوست را تقویت مي در دانش آموزان رنگين   « ها و تجربيات مفاهيم، نمونه»ترین  عالي

ای در کالس بمباران  وسيله مفاهيم اطالعاتي آموزان متنوع ازنظر فرهنگي به چگونه دانش

ها،  شوند که با مفاهيم، توضيحات و تفسيرهایي که دانش آموزان از تجارب شخصي در خانه مي

کنند، در تضاد است به عبارتي، محيط کالس  های اجتماعشان استنتاج مي ها و فرهنگ خانواده

گيرد و  های آمریکایي مورداستفاده قرار مي نوان فضایي برای تلقين و یا برجسته کردن ایدئالع به

گيرد همکاری یا توجه به تجارب فرهنگي را  مواد درسي که در کالس مورداستفاده قرار مي
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 (.2121کند )هوارد،  جستجو نمي

را برای توجه به  دارد آموزش چند فرهنگي باید چارچوبي ( نيز بيان مي2122) 2هينتون

( از تدریس 2آموزشي، سياسي، اقتصادی و اجتماعي فراهم کند. معلمان باید:  نابرابری های

( 8( یاد بگيرند چگونه برنامه درسي فرهنگي را آماده کنند؛2برنامه درسي پنهان اجتناب کنند؛

هنگي بهره هایي تنظيم کنند که از مدل تعليم و تربيت چند فرهنگي و برنامه درسي فر هدف

ها کار کنند.  ( بر روی تغيير نگرش9ها دخالت دهند؛ و  ( والدین را در تعليم و تربيت بچه0ببرد؛

های متنوع جامعه در حال افزایش است و در جمعيت دانش  یایيدارد پو ( بيان مي2122) 2آرالنو

باشد، بنابراین ضروری است که دانش آموزان پذیرش و درک درستي از  آموزان بسيار مشهود مي

های مختلف داشته باشند. دانش جهان متنوع منجر به ارتباطات، فهم و  نژادها، اقوام و فرهنگ

 کند. ردن هویت دیگری کمک ميو در پيدا ک شود ميها  پذیرش تفاوت

منظور پروردن  ای که به یابد؛ نهاد اجتماعي ویژه وپرورش در مدرسه تحقق مي آموزش

(. به 22:2667شده است )گوتک،  های مطلوب در متعلمان تأسيس ها و ارزش ها، دانش مهارت

نظام  ترین دوران تحصيل در ( در دوره ابتدایي که یکي از مهم2862) ظهيرزعم تقي پور 

ها و بهتر کردن  آموزشي است، اگر قرار است برنامه درسي مدارس ابتدایي در شکوفایي توانایي

 زندگي مؤثر واقع افتد باید برنامه آن متناسب بازمان، مکان و سایر شرایط اجتماعي باشد.

 شناسی پژوهش روش
های متني از  دهتوان روش تحقيقي برای تفسير ذهني محتوایي دا تحليل محتوای کيفي را مي

شده  مند، کدبندی و تم سازی یا طراحي الگوهای شناخته بندی نظام طریق فرایندهای طبقه

 ی شده کنترلتوان یک رویکرد تجربي، روش شناسانه و  دانست. با تحليل کيفي مي

کند که تحليل  مرحله را با رعایت عناصر موردمطالعه در نظر گرفت. این تعاریف بيان مي به مرحله

ای ذهني، ولي با روش  گونه ها را به دهد اصالت و حقيقت داده محتوای کيفي به محققان اجازه مي

شود.  مند تضمين مي وسيله وجود یک فرایند کدبندی نظام علمي تفسير کنند. عينيت نتایج به

ا ها و الگوهایي ر رود و تم تحليل محتوای کيفي به فراسویي از کلمات یا محتوای عيني متون مي
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(. بر 2861آزماید. )ایمان و نوشادی،  صورت محتوای آشکار مي که آشکار یا پنهان هستند به

تحليل محتوا را به سه  ی زمينههای موجود در  توان رهيافت مي 2و شانون 2اساس نظریه شي یه

. تحليل 2؛ 8. تحليل محتوای عرفي و قراردادی )استقرایي(2اند از:  دسته تقسيم کرد که عبارت

 )همان(. 0. تحليل محتوای تلخيصي یا تجمعي8؛0دار )قياسي( حتوای جهتم

 : اختالفات اساسی کدگذاری در سه رویكرد تحليل محتوا1جدول شماره 

 آغاز تحقيق نوع تحليل محتوا
زمان تشخيص رمزها یا 

 کلمات کليدی

رمزها یا کلمات  منشأ

 کليدی

 عرفيتحليل محتوای 

 )استقرایي(
 مشاهده

زمان با تحليل داده  رمزها هم

 شوند معين مي

ها مشتق  رمزها از داده

 شوند مي

 دار تحليل محتوای جهت

 )قياسي(
 نظریه

زمان با تحليل  رمزها هم

ها و یا قبل ازآانها  داده

 شوند مشخص مي

رمزها از تئوری یا 

های تحقيق مشتق  یافته

 شوند مي

 کلمات کليدی تحليل محتوای تلخيصي

و در کلمات کليدی قبل 

ها تعریف  ضمن تحليل داده

 شوند مي

کلمات کليدی بر اساس 

عالقه محقق یا ادبيات 

 آیند تحقيق به دست مي

در این پژوهش، روش تحقيق، روش تحليل محتوی کيفي است. برای انجام تحليل محتوای 

ش های آموز های درسي مطالعات اجتماعي ابتدا سؤال پژوهش مبني بر واکاوی مقوله کيفي کتاب

های درسي مطالعات اجتماعي مشخص شد، در گام دوم نمونه  چند فرهنگي در محتوای کتاب

های درسي مطالعات اجتماعي دورۀ  گيری هدفمند مبني بر انتخاب کتاب موردنظر از طریق نمونه

های سوم تا ششم مشخص شد. واحد تحليل )ثبت( در اینجا  آموزش ابتدایي مشتمل بر پایه

واحد زمينه کتاب درسي است. در گام سوم رویکرد تحليل محتوایي انتخاب مضمون، تصویر و 

شد که در این پژوهش رویکرد تحليل محتوای عرفي و قراردادی )استقرایي( انتخاب شد، درگام 

ریزی شد و برای هر کتاب مطالعات اجتماعي جداولي جداگانه  چهارم، فرایند رمزگذاری طرح

                                                           
1.Hsieh 
2.Shannon 
3.Conventional Content Analysis 
4.Directed Content Analysis 
5.Summative Content Analysis 



  
 
 
 
 
 

 334  هاي درسی مطالعات ...  هاي آموزش چندفرهنگی در كتاب واكاوي مقوله
 

 
 

ها( ترسيم شد. به این  ها/ مقوله يدی متون/ کدها/ زیر مقولهکل جمالتدر پنج ستون )ردیف، 

توان از مراحلي شبيه جدول  معنا که در این مرحله، برای کدگذاری در رویکرد استقرایي مي

شود شبيه مراحلي است که  ( بهره گرفت. باید دقت نمود مراحلي که در اینجا ذکر مي2 شماره)

 رود. ه کار ميدر کدگذاری باز درروش داده بنياد ب

 . مراحل کدگذاری در تحليل محتوای کيفی با رویكرد استقرایی2جدول شماره 

 متونجمالت کليدی  ردیف

ها،  ها، مشاهده )مصاحبه

 اسناد(

ها/ زیر  زیر مقوله ها / کدها برچسب

 ها طبقه

 ها ها / طبقه مقوله

2- 

2- 

8- 

... 

2- 

2- 

8- 

... 

2- 

2- 

8- 

... 

2- 

2- 

8- 

... 

2- 

2- 

8- 

... 

 

امتياز بارز تحليل محتوای کيفي بر اساس رویکرد استقرایي، به دست آوردن اطالعات 

 استشده  های از پيش تعيين مستقيم و آشکار از مطالعه، بدون تحميل کردن مقوله یا نظریه

های درسي مطالعات  (. در گام پنجم فرایند رمزگذاری بر متن کتاب2861)ایمان و نوشادی، 

ها موردمطالعه و  مال شد و برای دستيابي به بصيرت جدید بارها و بارها متن کتاباجتماعي اع

ازآن  ها ادامه یافت و پس گذاری آن ها مفاهيم و نام بررسي قرار گرفت و این فرایند تا استخراج

وجود داشت تحت عنوان مقوله )طبقه(  بينشانهایي که  ها و شباهت مفاهيم بر اساس تفاوت

ند. در گام ششم برای تعيين پایایي روش تحليل محتوای کيفي با رویکرد گذاری شد نام

ها تکميل  بندی درصد مقوله 01-21ازاینکه بين  استقرایي، بازبيني مطالب در دو مرحله، یکي پس

در مرحله آخر  و( 2861)ر.ک به ایمان و نوشادی،  گرفتشد و دیگری در پایان کار صورت 

 ذاری تحليل شد.نتایج حاصل از فرایند رمزگ
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 (1931)ایمان و نوشادی،  استقرایی: مدل مرحله کاربرد مقوله 1 نمودار

 

 های پژوهش یافته
های درسي مطالعات اجتماعي دوره آموزش  های مربوط به تحليل محتوای کيفي کتاب یافته

 ابتدایي:

ات اجتماعي پایه تحصيلي است، در پایه اول و دوم کتاب مطالع دوره ابتدایي مشتمل بر شش

شده است؛ بنابراین  ارائه نشده است و آموزش مطالعات اجتماعي از پایه سوم به بعد ارائه

های سوم به بعد  های مطالعات اجتماعي پایه شود، مربوط به کتاب هایي که در اینجا ارائه مي یافته

رسي های د است که موردبررسي قرارگرفته است. در اینجا مقوالت مستخرج از متن کتاب

 شود. مطالعات اجتماعي تشریح، توصيف و تفسير مي

 های مختلف معرفی فرهنگ
های محلي و غذاهای محلي مختص به فرهنگ  نواحي مختلف فرهنگي در ایران دارای سوغاتي 

های شهر کرمانشاه ازجمله  های درسي مطالعات اجتماعي تنها به سوغاتي کتاب درخود هستند. 

صورت تصویری نيز کالش، گليم و  شده و به مانشاهي اشاره، گيوه کرکاکنان برنجي، 



  
 
 
 
 
 

 335  هاي درسی مطالعات ...  هاي آموزش چندفرهنگی در كتاب واكاوي مقوله
 

 
 

توان گفت غذاهای سنتي شهر  شده است. در خصوص غذاهای محلي مي دستي معرفي صنایع

ها به  شده است. در قسمت کاربرگه کرمانشاه ازجمله آش عباسعلي و خورش خالل اشاره

هواز؛ ميرزاقاسمي غذای غذاهای محلي سه شهر ایران همچون: خورش باميه غذای محلي ا

 شده است. تبریزی غذای محلي مراغه اشاره محلي الهيجان؛ و کوفته

های مختلف در کشور، تنها موقعيت  های مطالعات اجتماعي همچنين از بين استان در کتاب

 شده است. معرفي همدان، شيراز، اصفهان و کرمانشاهجغرافيایي چهار شهر 

مانشاه و اصفهان در بين این چهار شهر تا حدودی گرایي شهرهای همدان و کر منطقه

انداز گردشگری همدان بيشتر مدنظر قرارگرفته، و بعد جغرافيایي و بعد  شده، چشم معرفي

رسد. در باب  تر به نظر مي ترین شهرهای جهان پررنگ عنوان یکي از معروف جمعيتي اصفهان به

 281شده است که پاسارگاد در حدود  گفتهای نشده و فقط  موقعيت جغرافيایي شهر شيراز اشاره

صورت جزیي به موقعيت جغرافيایي این  ها به کيلومتری شيراز قرار دارد. درمجموع در این کتاب

 های دیگر سخني به ميان نيامده است. شده است و از شهرهای متعلق به فرهنگ شهرها اشاره

فته است. هرکدام در فرهنگ، گر های فرهنگي، قومي و زباني متنوعي شکل ایران از گروه

های گوناگون  هایي با یکدیگر هستند. این گروه ورسوم، زبان، دین و مذهب دارای تفاوت آداب

آميز در کنار یکدیگر زندگي کنند، باید از  طور مسالمت فرهنگي و قومي برای آنکه بتوانند به

ها و  لذا باید تفاوتگرایي فرهنگي حرکت کنند.  تعصب و قوم مداری دوری و به سمت نسبي

های یکدیگر را بشناسند و در جهت رشد روابط بين فرهنگي و بين قومي تالش کنند  شباهت

 (.2860)وفایي و سبحاني نژاد، 

های مختلف به دانش آموزان در  معرفي فرهنگ »  های ( بر مؤلفه2860) نژادوفایي و سبحاني 

های قومي و فرهنگي در  تجارب و نظرات گروهگنجاندن تنوعي از  »  ؛«های درسي محتوای کتاب

انعکاس نواحي جغرافيایي مربوط به اقوام مختلف در محتوای  ؛  « های درسي محتوای کتاب

احترام    ؛«های درسي های فرهنگي اقوام در محتوای کتاب توجه به تفاوت »  ؛«های درسي کتاب

را در پژوهش    « های درسي ی کتاببودن در راستای فرهنگ خاص خود در محتوا حق متفاوت به

  ؛ «نژادهای مختلف »  ؛«های مختلف آشنایي با قوميت »  های اند. همچنين مؤلفه کاربرده خود به

 محيطي(؛ انعکاس تنوع قومي، مذهبي و 2868)مکروني و بلندهمتان،    « مشاغل اقوام مختلف 

)علي  فرهنگخرده  بعد(؛ 2860 )عبدلي سلطان احمدی؛ نادری؛ شریعتمداری و سيف نراقي،
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)قربان نژاد و عبدلي سلطان  محيطيو  مذهبيتنوع قومي،  انعکاس(؛ 2860پور و علي پور، 

عدالت حقوق و مزایای آموزشي در مورد اقوام گوناگون؛ طبيعي جلوه  رعایت(؛ 2862احمدی، 

حسيني مهر و  ؛فقيهيجویي و رویارویي )رحماني؛  نظر و تفکيک آن از ستيزه دادن اختالف

)سند فلسفه تربيت رسمي و  محليهای  ورسوم و فرهنگ به آداب احترام(؛ 2860سرمدی، 

؛ 006گرایي؛ شورای عالي انقالب فرهنگي مصوبه،  عمومي، اصل تنوع و کثرت، اصل وحدت

(؛ توجه به مقتضيات 2862)بابلي بهمئي، یارمحمدیان و یوزباشي،  22پنجم توسعه، ماده  برنامه

فلسفه  سندانداز، بند اول؛  )سند چشم توسعهگي، جغرافيایي و تاریخي در جریان تربيت و فرهن

)بابلي بهمئي،  2تربيت رسمي و عمومي، اصل عدالت تربيتي، برنامه پنجم توسعه، ماده 

های قومي و  (؛ انعطاف در برنامه درسي با توجه به ویژگي2862) یوزباشيیارمحمدیان و 

ی تنوع در جامعه خود؛  (؛ آماده کردن دانش آموزان با اطالعاتي درباره2861فرهنگي )صادقي، 

ها و  (؛ توسعه پرورش کودکان برای استقالل از طریق مطرح کردن عقاید، ارزش2669)فينبرگ، 

های مختلف  ( در پژوهش2121)ميرا،  اقليتهای  فرهنگ گروه حفظهای زندگي و ...؛  شيوه

 کاربرده شده است. به

 های مختلف در باب غذاهای سنتي و  ایي از مفاهيم مربوط به مقوله معرفي فرهنگه گزیده

 معرفي سوغاتي:

در مهمانسرا مادر عليرضا گفت: ما دوست داریم غذاهای محلي کرمانشاه بخوریم. آقای  -
 صدهيم ) اميری گفت: پيشنهاد خوبي است. پس آش عباسعلي و خورش خالل سفارش مي

 (0 پایه/98

های  رویم. نان برنجي، کاک، گيوه کرمانشاهي سوغاتي ازار سنتي کرمانشاه ميامروز به ب -
 (.0 پایه/98 ص) هستندمعروف کرمانشاه 

 های مطالعات اجتماعي: ها در کتاب هایي از معرفي استان گزیده 

 (0/ پایه 09های الوند است )ص  وهوا در دامنه کوه همدان شهری بسيار زیبا و خوش آب  -

های زاگرس  کوه در غرب ایران و مرکز استان کرمانشاه است و در ميان رشتهشهر کرمانشاه  -
 (0 پایه/06 ص) داردقرار 
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 تاریخ و هویت اقوام

شده است که  ها معرفي عنوان سرزمين آریایي های درسي مطالعات اجتماعي، ایران به در کتاب

گروه آریایي تنها قوم متشکل از سه قوم ماد و پارس و پارت است. البته در خصوص این سه 

پارس موردتمجيد قرارگرفته و دو درس از کتاب مطالعات اجتماعي پایه چهارم به آن اختصاص 

که در مورد سایر اقوام همچون قوم ماد که در ایران سکني گزیدند،  شده است، درصورتي داده

نظمي و  بي شده و البته بيشتر از عدم هماهنگي بين سپاهيان، صورت بسيار جزیي اشاره به

ها نيز همچون قوم ماد اطالعات  ها سخن به ميان آمده است. در خصوص پارت آشفتگي آن

های درسي گنجانده نشده است و بين این سه قوم، تنها قومي که  خاصي در محتوای کتاب

شده است، قوم پارس است و از اقوام دیگر ایراني سخني به ميان نيامده است.  برجسته نشان داده

شده که در شمال شرقي ایران سکني گزیدند و  به محل زیست ترکان در زمان باستان اشارهفقط 

 هایي را بعداً به وجود آوردند. اینکه سلسله

)ماد، پارس و  آریایيهای درسي مطالعات اجتماعي خاستگاه جغرافيایي اقوام  در کتاب

تنها خاستگاه  ده است. نهش گونه توضيحي با فلش بر روی نقشه ایران مشخص پارت( بدون هيچ

صورت روشن تشریح نشده بلکه خاستگاه و موقعيت  جغرافيایي اقوام آریایي در زمان باستان به

شده است. کما اینکه ضرورت دارد دانش  جغرافيایي اقوام کنوني ایراني نيز مورد غفلت واقع

باید یاد بگيرد کردها در  آموز آموزان با اقوام مختلف در کشور آشنا شوند. به این معنا که دانش

ها؟  کجا هستند؟ ترکمن ها بلوچکنند؟  ها زندگي مي ها هستند؟ لرها در کدام استان کدام استان

 ها و...؟ ها و ترک ها؟ آذری عرب

های  با توجه به اینکه کشور ایران ازلحاظ ساختار اجتماعي، کشوری ناهمگن است و گروه

گاه  ؛ به این معنا که ایران سکونتکنند ميدر آن زیست  مختلف زباني، نژادی، فرهنگي و مذهبي

اقوام مختلفي همچون: آذری و ترک، بلوچ، ترکمن، عرب، لر، کرد و فارس و... است، ضرورت 

های مختلف ایراني و پذیرش  های معرفي فرهنگ دارد در همين دوره آموزش ابتدایي، زمينه

انش آموزان در باب مسائل مختلف چند ها و کسب دانش بومي و سواد قومي برای د تفاوت

های مختلفي که در  صورت مساوی فراهم آورده شود چراکه نژادها و اقوام و فرهنگ فرهنگي به
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توان گفت ایدئولوژی قوم  طور واضح مي ایران ساکن بوده و هستند، فقط نژاد آریایي نيستند. به

 د.خور مطالعات اجتماعي به چشم مي های کتابمحورانه ای در 

های آموزش  صورت مؤلفه هایي به پژوهشگران مقوله تاریخ و هویت اقوام را، در پژوهش

توان به  چند فرهنگي به کاربردند که با مقوله حاضر، اشتراک معنایي دارد. در این راستا مي

هایي همچون: توجه  ( اشاره کرد که این مقوله را در عبارت2860) نژادپژوهش وفایي و سبحاني 

های درسي؛  های گوناگون در محتوای کتاب دادهای مختلف تاریخي در جغرافيای فرهنگبه روی

های درسي بيان  های مختلف در محتوای کتاب ایجاد زمينه درک متقابل از سير تحول فرهنگ

( که بر بعد تاریخي و بعد سرزميني تأکيد کرده؛ 2860) پوراند؛ پژوهش علي پور و علي  کرده

که بر اصالح اسناد تاریخي تأکيد نموده؛ پژوهش رحماني؛ فقيهي، حسيني  (2121پژوهش ميرا )

ها؛  فرهنگ ی خرده ها در تاریخ ایران؛ قدمت و سابقه فرهنگ (، تأثير خرده2860) سرمدیمهر و 

اند و پژوهش حميدی  زمين را مطرح کرده حسن مدیریت و حکومت اقوام در طول تاریخ ایران

 ه اقوام اشاره داشته است.( که بر قدمت و سابق2862)

 شود: های درسي مطالعات اجتماعي ارائه مي هایي از کتاب در ادامه گزیده 

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

 (0/ پایه 07)ص  ها ها و پارت ها سه گروه بودند: مادها، پارس آریایي -

کردند. آنان پس از مدتي  که در نواحي شمال شرقي ایران زندگي ميترکان مردمي بودند  -
/ 212های غزنویان، سلجوقيان و خوارزمشاهيان را تشکيل دهند )ص  موفق شدند سلسله

 (0 پایه

 معرفی ميراث فرهنگی
در خصوص آثار باستاني مفاهيم زیر موردتوجه قرارگرفته است: منطقه تپه تاریخي هگمتانه، 

نامه، مقبره کورش، تخت جمشيد، سکه هخامنشي، ظرف طالیي هخامنشي،  گنج، موزه هگمتانه

بستان، آتشکده و سنگ نبشته بيستون، برج طغرل، مسجد جامع  مجسمه مرد پارتي، طاق

اهلل، مسجد  رشتخوار، مسجد جامع ساوه، مسجد جامع نطنز، مسجد گوهرشاد، مسجد شيخ لطف

قاپو، ظروف سفالي، سکه، مجسمه، بند امير،  شرف، کاخ عاليامام، بقایای کاروانسرا، کاروانسرای 

 جهان و گنبد چمستان. ميدان نقش
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نامه( جزو آثار باستاني در شهر  )منطقه تپه تاریخي هگمتانه، موزه هگمتانه و گنج اثرسه 

همدان مطرح شدند. مقبره کورش، تخت جمشيد، سکه هخامنشي، ظرف طالیي هخامنشي جزو 

ر شهر شيراز معرفي شدند و مجسمه مرد پارتي که در موزه ایران باستان نگهداری آثار باستاني د

ها، سورنا است که درواقع جزو آثار  زاده اشکاني و سردار مشهور پارت شود متعلق به بزرگ مي

)در کتاب مطالعات  باشد آمده در روستای شمي شهر ایذه در استان خوزستان مي دست باستاني به

بستان، آتشکده  اکتشاف مجسمه مرد پارتي سخني به ميان نيامده است(. طاق ی ينهزماجتماعي در 

 شده است. و سنگ نبشته بيستون جزو آثار باستاني شهر کرمانشاه معرفي

شده از آثار  توان به موارد زیر اشاره کرد: ظروف سفالي کشف های تمدني مي در مورد جلوه

)سيستان و  زابلیعقوب ليث صفاری،  مجسمه، )خراسان رضوی( نيشابوردوره طاهریان در 

)استان فارس( و  شد)آل بویه( ساخته  عضدالدولهبلوچستان(، بند امير در فارس که به دستور 

)استان مازنداران( از نمادهای فرهنگ  علویانی  گنبد چمستان در مازنداران، ساری از آثار دوره

بویه و علویان(  آل، صفاریان، سامانيانیان، های اسالمي )طاهر و تمدن ایراني در دوره حکومت

 شود. محسوب مي

جای مانده از  جامع رشتخوار، استان خراسان رضوی به مسجدبرج طغرل در شهر )ری(، 

دوره خوارزمشاهيان، مسجد جامع ساوه و بقایای کاروانسرا رباط قره عشق، در خراسان شمالي 

 شود. لمداد ميعنوان آثار تاریخي در دوره حکومت ترکان ق به

 -مسجد جامع نطنز، مسجد گوهرشاد در مشهد، کاروانسرای شرف در نزدیکي سرخس

عنوان آثار تاریخي در دوره مغول  های طال در دوره ایلخانان به استان خراسان رضوی و سکه

 شود. )ایلخانان و تيموریان( محسوب مي

شده و در آن زمان  ان ساختهعباس صفوی در مرکز شهر اصفه فرمان شاه جهان به ميدان نقش

اهلل و مسجد امام )مسجد جامع  های جهان بوده است. مسجد شيخ لطف ترین ميدان از بزرگ

 قاپو از آثار تاریخي شهر اصفهان است. عباسي( و کاخ عالي

در تمامي نقاط ایران و گوشه و کنار آن اماکن تاریخي و باستاني زیادی وجود دارد ولي 

الی  تواند در البه شود، این اماکن نمي گزینش در انتخاب محتوا پيروی ميکه از سنت  مادامي

های کشور دارای هویت تاریخي و باستاني  ها معرفي شود. اغلب شهرها و استان صفحات کتاب

 ها سخني به ميان نيامده است. هستند که از آن
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 پوري پور و علي در پژوهش عل   « بعد ميراث فرهنگي »  مقوله ميراث فرهنگي با عنوان

( نيز 2868) بلندهمتاندر پژوهش مکروني و « ميراث فرهنگي اقوام مختلف»  (؛ و2860)

کند که به دانش آموزان متعلق به  بيان مي نيز( 2669موردبررسي قرارگرفته است. فينبرگ )

 های محروم از مزایای اقتصادی و اجتماعي باید کمک کرد تا مباهات و افتخارشان را اقليت

 نسبت به ميراث فرهنگي خود توسعه دهند.

 قرار ذیل است: های درسي مطالعات اجتماعي به هایي از این آثار در کتاب گزیده 

/پایه 01)ص  دیدندکوه  های سنگبه خط ميخي روی  هایي نوشتهوقتي به گنج نامه رسيدند،  -

0) 

 (0 پایه/02 تصویرص) کوروشمقبره  -

 (0 پایه/218 ص)تصویر  ریبرج طغرل در شهر  -

 (9 پایه/92 ص) داردمسجد امام چهار ایوان در چهار جهت جغرافيایي  -

 معرفی مشاهير
اند از: رودکي،  اند عبارت شده های درسي مطالعات اجتماعي معرفي مشاهير ادبي که در کتاب

های درسي  و خيام. به عبارتي در کتاب حافظفردوسي، عطار نيشابوری، مولوی، سعدی، 

عنوان مشاهير ادبي موردتوجه قرار  عي دورۀ آموزش ابتدایي ایران، این افراد بهمطالعات اجتما

گرفتند. مشاهير علمي شامل: معرفي ابوعلي سينا، خواجه نظام الملک، خواجه رشيد الدین فضل 

نصيرالدین توسي، اسماعيل جزری، زکریای رازی، جابر بن حيان،  خواجهاهلل همداني، 

 روني.خوارزمي، و ابوریحان بي

اند از: دیااکو، کوروش، داریوش، آریوبرزن، مهرداد  اند عبارت شده مشاهير سياسي که معرفي

خان فراهاني،  دوم، سورنا، سلطان محمود غزنوی، طغرل، سلطان محمد خوارزمشاه، ميرزا تقي

اهلل کاشاني، حسن مدرس، شيخ  علي دلواری، محمد مصدق، آیت کوچک خان، رئيس ميرزا

 اني، و امام خميني )ره(.محمد خياب

های درسي مطالعات  هایي از مشاهير ادبي، علمي و سياسي هستند که در کتاب ها نمونه این

اند بيشتر  شده شده است. البته مشاهير علمي و ادبي که معرفي اشارهها  اجتماعي به آن

چنين از های ملي هستند و از مشاهير دوران معاصر سخني به ميان نيامده است. هم شخصيت
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ها نيز کم نيست، سخني به ميان نيامده است. در باب  مشاهير اقوام دیگر که تعداد آن

بخشي توضيح مبسوطي  صورت رضایت تنها به های سياسي نيز از زمان باستان تاکنون نه شخصيت

ها بدون نام و نشان در قالب یک تصویر یا یک  ارائه نشده است بلکه برخي از این شخصيت

اند. در طول تاریخ و به روایت تاریخ، اقوام ایراني در دفاع و حراست از  شده رفيمجسمه مع

مرزهای کشور و حفظ تماميت ارضي نقش تام و تمامي داشته و دارند ولي در این خصوص 

 ها نشده است. های رجال سياسي آن ها و رشادت ای به دالور مردی اشاره

نوعي موردتوجه قرارگرفته است،  نيز بهها و اسناد باالدستي  این مقوله در پژوهش

)قانون اساسي،  بوميمثال در عباراتي همچون: توجه کتاب به ادبيات اقوام مختلف و  عنوان به

 26؛ برنامه پنجم توسعه، ماده 233، 006، 900عالي انقالب فرهنگي مصوبه  شورای؛ 20اصل 

ها؛ معرفي مشاهير،  فرهنگ ي خردهو موسيق شعر(؛ 2862)بابلي بهمئي، یارمحمدیان و یوزباشي، 

 (.2860) سرمدیها )رحماني؛ فقيهي؛ حسيني مهر و  فرهنگ و هنرمندان خرده نویسندگانشعرا، 

 های مطالعات اجتماعي: هایي از معرفي مشاهير ادبي در کتاب گزیده 

 (0/پایه 212 ص) بودرودکي شاعر معروف دوره سامانيان  -

 های مطالعات اجتماعي: ابهایي از مشاهير علمي در کت گزیده 

 (0/پایه 212 ص) بودبویه  ابوعلي سينا، دانشمند بزرگ ایراني وزیر یکي از شاهزادگان آل -

 (9/پایه 06)ص  داردها کتاب در شيمي نوشته است و شهرت جهاني  جابر بن حيان ده -

 های مطالعات اجتماعي: هایي از مشاهير سياسي در کتاب گزیده 

 (0 پایه/07)ص  آوردندو حکومت ماد را به وجود مادها به رهبری دیااک -

ها را شکست داد و  های فراوان با مادها آن کوروش مردی از قوم پارس بود، او پس از جنگ -
 (0/پایه 02)ص  آوردحکومت قدرتمند هخامنشيان را به وجود 

/پایه 222)ص  آمدخان فراهاني مشهور به اميرکبير در روستایي در اراک به دنيا  ميرزا تقي -
9) 

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

 (9/پایه 228)ص  گشودعلي دلواری در اطراف شهر بوشهر چشم به جهان  رئيس -
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 انعكاس سبک پوشش اقوام
های  کتاب درهای مختلف تنوع و تفاوت وجود دارد.  در دوران باستان در لباس مردمان دوره

های مختلف، همچون لباس مردان هخامنشي،  طالعات اجتماعي، پوشش ایرانيان در دورهدرسي م

پيراهن زنان و لباس مردان در دوره اشکاني، کاله نادری در دوره افشاریه )که در اینجا تصویر 

درستي ترسيم نشده است(؛ لباس مردان در دوره صفویه و لباس زنان در دوره قاجار  کاله به

های  ه توضيحي فقط به تصویر کشيده شده است. همچنين در خصوص فرهنگگون بدون هيچ

آبادی، لباس محلي مردم  کنوني ایران، تصاویری از لباس مردمان قوم عرب، کرد، زنان قاسم

 شده است. ترکمن و بلوچ نمایش داده

طورکلي بخشي از تاریخ تمدن و فرهنگ انسان است. آنچه امروزه بين  تاریخ پوشاک به

ها و راز و  شناس از اهميت شایان برخوردار است، توجه به پيام شناس و جامعه یشمندان مردماند

پيام خود  اینرمزهای موجود در انواع پوشاک در ادوار متفاوت و در ميان ملل گوناگون است. 

وضوح بيانگر یکي از  ها برخاسته که یا به از باورها، آداب و سنن و خاستگاه قومي این ملت

کند )دهقاني اشکذری و رحيمي  است و یا با زبان نمادین منظور خاصي را القاء مي اصول

کنند و هرکدام  های مختلف انساني که در مناطق مختلف ایران زندگي مي (. گروه2861زارچي، 

ای هستند و تحت عوامل گوناگون ازجمله اکولوژیکي منطقه  های قومي برجسته دارای ویژگي

ای به تن دارند که در همان نگاه نخست، قوميت، حوزه زندگي، زبان و  ویژه پوش قرار دارند، تن

سایر مشخصات فرهنگي و حتي مذهب و اشتغال اصلي زندگي آنان را در ذهن بيننده تداعي 

های  هایي از لباس درستي معرفي نشده است. نمونه های درسي، پوشش اقوام به کتاب درکند.  مي

صویر کشيده شده و در خصوص لباس اقوام و مناطق مختلف کشور مردمان ایران باستان به ت

ای نشده  ای جزیي شده و به ذکر معرفي اجزاء پوششي هر قوم اشاره فقط در حد تصویر اشاره

است. در خصوص معرفي پوشش در ادوار مختلف تاریخي و از دوران باستان تاکنون )مادها، 

، قاجاریه، و پهلوی( به ذکر صفویانتيموریان،  هخامنشيان، اشکانيان، ساسانيان، سلجوقيان،

که بر پایه  درصورتيشده است؛  ها از دوره هخامنشيان به بعد اشاره ای از لباس نمونه

هایي که به فالت ایران آمدند، به سه دسته اصلي  های کنوني، آریایي ترین نظریه شده پذیرفته

تين دودمان ایراني را در ایران تشکيل دادند. ها. مادها نخس ها و پارت تقسيم شدند: مادها، پارس
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پوشاک  کتابتوان پيشاهنگ دولت آریایي و دولت بزرگ هخامنشي دانست.  دولت ماد را مي

گوید  بر نقوش برجسته بر جامانده مي باستاني ایرانيان درباره پوشش زنان در دوران مادها با تکيه

ی آن نقوش  ردان یکسان است در ادامه دربارهکه پوشاک زنان آن دوران از دید شکل با پوشاک م

واسطه اختالفي که ميان پوشش سرشان وجود دارد، از هم تميز  نویسد: مرد و زن به چنين مي

های  (. معرفي پوشش اقوام و گروه2861)دهقاني اشکذری و رحيمي زارچي،  شوند داده مي

تواند  یافته مي علمي و سازمان ای مختلف چه در دوران باستان و چه در دوران کنوني به شيوه

اطالعات ارزشمندی در باب این مقوله به دانش آموزان ارائه کند تا دانش آموزان بتواند به ادراک 

 های قومي مختلف برسند. فرهنگي در خصوص نوع پوشش

مقوله انعکاس سبک پوشش اقوام در تحقيقات پژوهشگراني دیگر با عناویني مشابه 

)رحماني؛ فقيهي؛    « ها فرهنگ بعد پوشش و لباس خرده »  توان به که مي کاربرده شده است به

های  پوشش »  ( و2860)علي پور و علي پور، « بعد پوشش» (؛2860) سرمدیحسيني مهر و 

 ( اشاره کرد.2868)مکروني و بلندهمتان، « قومي و محلي اقوام

 ت اجتماعيهای درسي مطالعا هایي از سبک پوشش اقوام در کتاب گزیده 

در کشور پهناور ما اقوام مختلفي مانند فارس، ترک، لر، گيلک، کرد، بلوچ و ...زندگي  -
 (9 پایه/31 ص) خوددارندهای مخصوص به  کنند. هر یک از این اقوام لباس مي

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

 (9 پایه/32 صلباس مردان در دوره صفویه )تصویر  -

 (9 پایه/76 ص)تصویر  کردمرد  لباس -

 (9 پایه/31 ص)تصویر  بلوچلباس مرد  -

 های اقوام ایرانی معرفی و توجه به زبان
ای کوتاه به زبان ایرانيان باستان شده است و  های درسي مطالعات اجتماعي فقط اشاره در کتاب

های  ان زبانشده است. در ایر عنوان زبان مسلط، مطرح در دوره کنوني فقط زبان فارسي به

توجهي قرار  مختلفي همچون کردی، ترکي، ترکمني، بلوچي، عربي و، ... وجود دارد که مورد بي

گویند که هيچ  های مختلف سخن مي گرفتند. همچنين در این سرزمين، ایرانيان به گویش

 ها نشده است. ای به آن اشاره
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مورداستفاده در دوران باستان؛  های زبان پارسي باستان، زبان ایالمي و زبان بابلي از زبان

دوران هخامنشيان ذکرشده است و زبان فارسي از زمان ورود اسالم به ایران تاکنون موردتوجه 

 قرارگرفته است.

ها در هزاره اول  بررسي تاریخي ایران حاکي از آن است که، پيش از استقرار مادها و پارس

)عيالميان(، کاسي  ایالميانم دیگری چون پيش از ميالد، یعني حدود سه هزار سال پيش، اقوا

ها  ها از بين رفته، و زبان اند که اکنون زبان و دین آن کرده زندگي مي ها کویتها، لولوبي ها و 

ها و ادیان کنوني در ایران از  ها، گویش اند. تمام زبان ها شده و ادیان دیگری جایگزین آن

های  ها و گویش اند. همه زبان رزمين آورده شدهوسيله اقوام مختلف به این س جاهای دیگر و به

 باشند ميمغولي(  –)ترکي  آلتای -کنوني متعلق به سه خانواده زباني آریایي، سامي و اورال

 (.2831)امان اللهي بهاروند، 

 های زبانی در ایران . خانواده9جدول شماره 

 ردیف
خانواده 

 زبانی
 زبان و گویش کنونی تاریخ ورود

 ه هزار سال پيشس آریایي 2

، ارمني، مازندراني، گيلکي، بلوچيفارسي، لری، الری، 

، تاتي، براهویيبهدیني )دری(، طالشي، کردی، لکي، 

 گویش دیگر ها دهو  شهميرزادی

 سامي 2
  سال به بعد 2011

 سال پيش 2011بيشتر از 
 عربي، آسوری، نياندایيعبری، 

8 
 -اورال

 آلتای
 جي، ترکمنيترکي آذری، خل سال پيش 611

 

برای اینکه عاملي فرهنگي همچون زبان به یک عنصر ناسازگار تبدیل نشود، نباید با آن 

های قومي، مورد تهدید قرار نگرفته  برخورد قهرآميزی کرد: چراکه زبان فارسي از سوی زبان

های قومي نيز  های زبان ظرفيت بهاست. ضرورت دارد برای تحکيم هر چه بيشتر وحدت ملي، 

وجه شود. در عصر جدید، تالش عمده بر این بوده که زبان ملي گسترش یابد، اما به این نتيجه ت

های مختلف، و در مواردی چند زباني  های قومي و گویش اند که ضروری است زبان نيز رسيده
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نيز پذیرفته شود؛ بنابراین هویت ملي را منحصر به زبان کردن در یک کشور چندزبانه، امر 

 (.2868)رضاپورقوشچي و نادری،  رسد ه نظر نميمعقولي ب

با توجه به گوید:  مي« در خدمت و خيانت روشنفکران »  کتاب در( 2807) احمد جالل آل

که در ایجاد و وحدت  های چندزبانه در روزگار ما اندک نيستند و نيز با توجه به این اینکه مليت
ها و بسياری عوامل  ریخ، آداب، شرایط اقليتی جغرافيایي، عوامل مذهب، تا ملي مردم یک ناحيه

دیگر نيز مطرح است، به هر صورت، وحشتي نيست که اگر مردم آذربایجان را در به کار بردن 
 (.288) بگذاریم ترکي آزاد و مختار 

و من «  شده است به اختالفات زباني افراد بشریت اشاره 22در قرآن کریم در سوره روم آیه  

« وات و االرض و اختالف السنتکم و الوانکم ان في ذلک الیات للعالمينآیاته خلق السما

 .(22)روم/

های شماست.  های شما و رنگ ها و زمين و اختالف زبان او آفرینش آسمان های نشانهو از »

 «.هایي است قطعاً در این )امر( برای دانشوران نشانه
حق حفظ زبان قومي برای  م بهاحترا» هایي همچون ( مؤلفه2860) نژادوفایي و سبحاني 

های قومي و محلي در محتوای  توجه به آموزش زبان »  ؛«های درسي ها در محتوای کتاب اقليت

های آموزش چند فرهنگي مطرح نمودند؛ رحماني؛ فقيهي؛  عنوان مؤلفه را به   « های درسي کتاب

جا و مناسب از اقوام  ج، بههای رای المثل هره گرفتن از ضربب» ( بر2860) سرمدیحسيني مهر و 

 پوراند؛ علي پور و علي  تأکيد نموده   « های محلي و قومي توجه به زبان و گویش ؛  « گوناگون

های  عنوان یکي از مؤلفه به   « زبان »  ( نيز بر2862تأکيد کرده وحميدی زاده )   « بعد زبان »  ( بر2860)

مچنين قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران در اصلي آموزش چند فرهنگي تأکيد کرده است. ه

؛ سند فلسفه تربيت رسمي و عمومي، اصل تنوع و کثرت؛ شورای عالي انقالب فرهنگي 20اصل 

  « توجه کتاب به زبان محلي و قومي »  بر 26پنجم توسعه، ماده  برنامه، 233، 006، 900مصوبه 

شورای عالي انقالب  900(؛ و مصوبه 2862) یوزباشياشاره داشته )بابلي بهمئي، یارمحمدیان و  

 استتأکيد کرده    « های محلي در کتاب انعکاس گویش »  بر 22فرهنگي؛ برنامه پنجم توسعه ماده 

( نيز در پژوهشي 2868) بلندهمتان(؛ و مکروني و 2862) یوزباشي)بابلي بهمئي، یارمحمدیان و 

 پدیده دوزبانگي یا چندزبانگي را مطرح نمودند.
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 های درسي مطالعات اجتماعي اشاره  ها در کتاب هایي از معرفي زبان در ادامه به گزیده

 شود: مي

سنگ نبشته ها از آثار دوره هخامنشيان هستند و به سه زبان پارسي باستان، ایالمي و  -

 (0 پایه/01)ص  اند شده بابلي نوشته

فارسي اهميت زیادی های ایراني مانند سامانيان و صفاریان، به زبان  برخي حکومت -

 (0 پایه/212 ص) کردند دادند و شاعران و دانشمندان را تشویق مي مي

ویژه سلجوقيان زبان و ادب فارسي موردتوجه قرار  تبار به های ترک دو دوره حکومت -

های حکومتي  ها و فرمان مقرر شد که نامه ازجملهگرفت و در قلمرو پهناور آن رواج یافت. 
 (.0 پایه/218 ص) شونده به زبان فارسي نوشت

 تكثرگرایی دینی و مذهبی
دین زرتشت دین ایرانيان زمان باستان بوده است و از زمان ورود اسالم به ایران، دین مردم ایران 

های اوليه  ها به ایران، به اسالم تغيير پيدا کرد. در بين حکومت در اثر حمالت مکرر عرب

بویه و علویان پيرو مذهب  بویه و علویان( حکومت آل لاسالمي )طاهریان، سامانيان، صفاریان، آ

های درسي مطالعات اجتماعي در باب مذاهب اسالمي همچون اهل سنت  شيعه بودند. در کتاب

 های دیني موجود در ایران سخني به ميان نيامده است. و مذاهب سایر اقليت

های گوناگوني  هيافتها در برابر تنوع دیني ر دارد دولت ( بيان مي2831) پاکخوبروی 

اند. برخي کشورها تنوع دیني را امری طبيعي قلمداد کرده و حقوق شهروندان را از هر  داشته

شمارند و در آن کشورها با پيروان ادیان و مذاهب با گذشت  دین و مذهبي که باشند محترم مي

رورش قدرتمند، وپ (. نهاد آموزش2836)به نقل از صالحي اميری،  کنند و رواداری برخورد مي

عنوان نقطه قوت نگاه کند و  ها را در مرکز توجه خود قرار دهد و به آن به نهادی است که تفاوت

نوع نگاه خود را از تک انگارانه به همتا انگارانه تغيير دهد، چراکه اولين مهارت برای بقاء در 

و سپس شناخت ها خودی و بومي  یک دنيای چند فرهنگي در وهله نخست، درک و فهم ارزش

 ها در ارتباط است. های فرهنگي افرادی است که شخص با آن ارزش

ها و اسناد باالدستي با عناوین مختلفي بکار رفته  مقوله تکثرگرایي دیني و مذهبي در پژوهش

توان به موارد زیر اشاره کرد: کمک به درک و احترام به  و موردتوجه قرارگرفته است که مي
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های ادیان و مذاهب  های درسي؛ آشنایي کلي با آموزه گون در محتوای کتابادیان و مذاهب گونا

های درسي؛ کمک به اطالع از مکان جغرافيایي زندگي پيروان ادیان و  توحيدی در محتوای کتاب

(؛ پرداختن به حقوق 2860های درسي )وفایي و سبحاني نژاد،  مذاهب مختلف در محتوای کتاب

به مذاهب  احترام(؛ 2860حماني؛ فقيهي؛ حسيني مهر و سرمدی، )ر قوميهای دیني و  اقليت

 درسيها در کتاب  مذاهب دیگر و احترام به آن انعکاس(؛ 2868)مکروني و بلندهمتان،  مختلف

؛ سند فلسفه تربيت عمومي و رسمي، اصل 28 و 20 و 28 و 22)قانون اساسي، اصول 

)اسگندرپور،  مذهبيدیني و  تنوع(؛ 2862، گرایي )بابلي بهمئي، یارمحمدیان و یوزباشي وحدت

آزادی پيروان مذاهب دیگر در انجام مراسم دیني و تدریس دروس متناسب با  انعکاس(؛ 2862

)بابلي 221 و 226 و 212 مصوبهفرهنگي  شورای؛ 29 و 28 و 22 اصول)قانون اساسي،  مذهب

 (2862) یوزباشيبهمئي، یارمحمدیان و 

 تکثرگرایي دیني و مذهبي در متون کتب مطالعات اجتماعي ارائه  هایي از در ادامه گزیده

 شود: مي

 (0 پایه/92)ص  بودنددر ایران باستان بيشتر مردم پيرو دین زرتشت  -

 (0 پایه/66)ص  بودندبویه پيرو مذهب شيعه  علویان و آل -
 های درسي مطالعات اجتماعي دوره آموزش ابتدایي، جمعاً هفت درمجموع از تحليل کتاب

 0ها در جدول شماره  های آن مقوله حاصل شد. این هفت مقوله همراه با مفاهيم و زیر مقوله

 شده است. نمایش داده

های درسی مطالعات  شده در کتاب های استخراج ها و مقوله . مفاهيم، زیر مقوله4جدول شماره 

 (1931اجتماعی دورۀ آموزش ابتدایی ایران )
 مقوله زیر مقوله مفاهيم ردیف

2 

غذاهای محلي  غذاهای محلي
 اقوام

معرفي 
های  فرهنگ

 مختلف

های  سوغاتي سوغاتي محلي
 محلي اقوام

موقعيت  بار( 2) گرایي انداز گردشگری، منطقه چشم
 جغرافيایي

2 
خاستگاه نژادی  ها، بعد جغرافيایي ها، مقر پارت مقر مادها، مقرر پارس

 و جغرافيایي
تاریخ و هویت 

 اقوام
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های درسی  شده در کتاب های استخراج ها و مقوله . مفاهيم، زیر مقوله4دول شماره مه جادا

 (1931مطالعات اجتماعی دورۀ آموزش ابتدایی ایران )
 مقوله زیر مقوله مفاهيم ردیف

8 

نامه، مقبره  گنجمنطقه تپه تاریخي هگمتانه، موزه هگمتانه، 
کورش، تخت جمشيد، سکه هخامنشي، ظرف طالیي 

نبشته  سنگبستان، آتشکده،  امنشي، مجسمه مرد پارتي، طاقهخ
 بيستون

 آثار باستاني

 
معرفي ميراث 

 فرهنگي
امير، گنبد  بندیعقوب ليث صفاری،  مجسمهظروف سفالي، 

 چمستان
 های تمدني جلوه

برج طغرل، مسجد جامع رشتخوار، مسجد جامع ساوه، مسجد 
اهلل، مسجد امام،  فجامع نطنز، مسجد گوهرشاد، مسجد شيخ لط

 قاپو بقایای کاروانسرا، کاروانسرای شرف، کاخ عالي
 آثار تاریخي

0 

 ، خيامحافظرودکي، فردوسي، عطار نيشابوری، مولوی، سعدی، 
 

 مشاهير ادبي

 معرفي مشاهير

اهلل  ابوعلي سينا، خواجه نظام الملک، خواجه رشيدالدین فضل
يل جزری، معرفي نصيرالدین توسي، اسماع همداني، خواجه

 زکریای رازی، جابر بن حيان، خوارزمي، ابوریحان بيروني
 مشاهير علمي

دیااکو، کوروش، داریوش، آریوبرزن، مهرداد دوم، سورنا، سلطان 
خان  محمود غزنوی، طغرل، سلطان محمد خوارزمشاه، ميرزا تقي

علي دلواری، محمد مصدق،  کوچک خان، رئيس ميرزافراهاني، 
کاشاني، حسن مدرس، شيخ محمد خياباني، امام خميني  اهلل آیت
 )ره(

 مشاهير سياسي

0 

لباس مردان هخامنشي، پيراهن زنان و لباس مردان در دوره 
اشکاني، کاله نادری در دوره افشاریه، لباس مردان در دوره 

 صفویه، لباس زنان در دوره قاجار

معرفي پوشش 
 در دوران باستان

انعکاس سبک 
 مپوشش اقوا

 
 

آبادی، لباس  لباس مرد عرب، لباس مرد کرد، لباس زنان قاسم
 مرد ترکمن، لباس مرد بلوچ

معرفي پوشش 
 در دوران کنوني

9 

  هویت زباني زبان پارسي باستان، زبان ایالمي، زبان بابلي، زبان فارسي
معرفي و توجه 

های اقوام  به زبان
 ایراني

7 
تکثرگرایي دیني  تکثر دیني معرفي دین زرتشت، معرفي دین اسالم

 و مذهبي
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 گيری بحث و نتيجه
های غالب  تنوع و تکثر فرهنگي، نژادی، قومي، دیني و زباني یکي از بارزترین ابعاد و مشخصه

ای ایفا  هایي که طبعاً برای هر جامعه ها و ظرفيت موازات فرصت جوامع بشری امروز است که به

های  و مغفول ماندن بسترساز بسياری از مشکالت و چالش توجهي تواند در صورت بي کند، مي مي

(. جامعه ایران نيز با تنوع اقليم و اختالط نژادی و قومي شرایط 2837اجتماعي گردد )خسروی، 

مداران و برنامه ریزان قرار داده است به این معنا که جامعه امروز  خاصي را پيش روی سياست

گذاری و  های چند فرهنگي نيازمند نوعي سياست ژگيایران با برخورداری از بسياری از وی

های مختلف به رسميت شناخته و بسترهای الزم  ریزی است که این تنوع و تکثر را در عرصه برنامه

را برای توجه بدان فراهم نماید. بدیهي است این بسترسازی نيازمند فراهم کردن مقدمات و 

های درسي آن است )اميني،  ام آموزشي و برنامههای فرهنگي و آموزشي الزم از طریق نظ زمينه

های درسي از اهميت زیادی  های آموزشي متمرکز همچون ایران، کتاب (. در نظام2862

های  گردد و کتاب برخوردارند و تقریباً عوامل آموزشي بر اساس محتوای آن تعيين و اجرا مي

ی آموزشي دارند کانون توجه ها مشي درسي به خاطر اهميت زیادی که در تعيين محتوا و خط

(. دریدا بيان 2862آبادی،  نفس و علي وپرورش است )نيک بسياری از دست در کاران آموزش

شناختي و  کند برنامه درسي باید شامل مباحثي باشد که آگاهي فرهنگي، تاریخي، سياسي، بوم مي

های اساسي  مفاهيم و فرضای باشد که بتواند بر اساس  گونه شناختي را افزایش دهد و به زیبایي

های علمي دائم تغيير کند. لذا این برنامه باید از حالت متمرکز خارج شود و منعطف  برخي از رشته

گرایي فرهنگي و  و سازگار و مشارکتي باشد. دریدا نيز طرفدار برنامه درسي است که بر کثرت

ها توجه  های فرهنگي آن به تفاوت های فردی افراد و ای که به تفاوت کند. برنامه برابری تأکيد مي

های برابر آموزشي را  حال فرصت داشته باشد و از تحميل فرهنگ خاص مسلط بپرهيزد و درعين

تواند  ای نمي نظر از طبقه اجتماعي و اقتصادی برای همه فراگيران در نظر بگيرد. چنين برنامه صرف

طور یکنواخت در همه  االجرا و به ای الزم صورت برنامه توسط گروه خاصي تدوین گردد و به

شده و  ها، تجربيات از پيش تعيين ها، روش مدارس اجرا گردد. برنامه درسي نباید در چارچوب متن

قطعي محدود شود؛ باید به محصالن اجازه داد بر اساس تجارب خود محتواها را درک و 

 (.2836)ابراهيم، بهشتي و کشاورز،  کنندریزی  برنامه
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توان گفت توجه ضعيفي  ها مي ش هفت مقوله استخراج شد که در تمامي مقولهدر این پژوه

به بحث تنوع فرهنگي، قومي، زباني و دیني و درمجموع آموزش چند فرهنگي شده است. در 

ها در قالب سه  های مطالعات اجتماعي به معرفي قوم آریایي و خاستگاه قومي آن محتوای کتاب

صورت آشکار بيشتر قوم پارس موردستایش  شده است و به هقوم ماد، پارس و پارت پرداخت

توجه در اینجا این است که اکنون در کشور ایران اقوام مختلفي در  قرارگرفته است. نکته قابل

توان به خاطر اینکه از  کنند و نمي ایران سکني گزیدند که در داخل مرزهای ایراني زیست مي

گرفت. در هزاره جدید برای آموزش چند فرهنگي در نظام ها را نادیده  نژاد آریایي نيستند آن

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 

پس بهتر است پذیرای حقيقت بوده و  های کنوني جامعه چند فرهنگي ایران نيست واقعيت

های چند فرهنگي  اقدامات مناسب در جهت توانمند شدن دانش آموزان در جهت افزایش آگاهي

های درسي  ها صورت گيرد. از طرف دیگر ترسيم موقعيت جغرافيایي اقوام ایراني در کتاب آن

یراني به دانش آموزان تواند در بازشناسي جایگاه جغرافيایي اقوام ا مطالعات اجتماعي مي

کننده باشد. در بين شهرهای مختلف ایران تنها موقعيت جغرافيایي چهار شهر همدان،  کمک

توان مابقي شهرهای  ای مناسب مي شيراز، کرمانشاه و اصفهان مدنظر قرارگرفته است. به شيوه

کرد تا در این ها ساکن هستند را به دانش آموزان معرفي  مختلف ایران که اقوام مختلف در آن

ای که در اینجا حائز اهميت است این است که  ها افزایش یابد. نکته زمينه اطالعات جغرافيایي آن

های درسي مطالعات اجتماعي با دقت تمام همسایگاني همچون )پاکستان،  در محتوای کتاب

پوشي شده  چشم اند ولي از معرفي اقوام ایراني شده صورت کامل معرفي افغانستان، عراق و ...( به

شناساندیم و سپس به  است! شاید بهتر آن بود که ما ابتدا اقوام مختلف را به دانش آموزان مي

 پرداختيم! معرفي همسایگان مي

توان  های تمدني زیادی را مي در سرزمين پهناور ایران آثار باستاني و تاریخي و جلوه

های تمدني  جهي نشده و بيشتر بر جلوههای درسي چندان تو موردنظر قرارداد ولي در متن کتاب

 مذهبي دارند تأکيد شده است. ی صبغهکه 

شده، چه در حوزه ادبي و چه در  های درسي مطالعات اجتماعي معرفي مشاهيری که در کتاب

عنوان یکي از نمادهای هویت ملي  شود و به ها یاد مي عنوان مشاهير ملي از آن حوزه علمي به
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های  های ایراني نشده است و کتاب ای به مشاهير فرهنگ گونه اشاره اما هيچگيرند  مدنظر قرار مي

 اند. درسي در این زمينه سياست سکوت را پيشه کرده

عنوان مشاهير سياسي معرفي شدند که برخي از این  هایي در تاریخ ایران به شخصيت

ان معاصر؛ اما های سياسي ایران در زمان باستان هستند و برخي نيز زم ها، شخصيت شخصيت

های نافذ بسياری  ها بيشتر در قالب تصویر بدون شرح بوده است. شخصيت معرفي این شخصيت

های مختل ایراني و ساکن در ایران در سرنوشت کشور ایران نقش و تأثير داشتند و  از فرهنگ

ن مهری قرار بگيرند. سياست حذف و سوگيری محتوایي تنها باعث برهنه ساخت نباید مورد بي

 شود. هایشان مي ذهن دانش آموزان از داشته

هایي از پوشش ایرانيان در دوران باستان  پوشش اقوام ایراني بيشتر در قالب تصویر به نمونه

شده و در خصوص اقوام مختلف  صورت مبسوط و کامل بلکه بسيار جزیي اشاره البته نه به

شده است. همچنين با  لب تصویر معرفيهای قومي و محلي در قا هایي از لباس ایراني نيز نمونه

توجهي  های متفاوت هستند مورد بي ها و گویش توجه به اینکه اقوام مختلف ایراني دارای زبان

های فرهنگ  ترین مؤلفه عنوان یکي از مهم تواند زمينه نابودی زبان به اند و این خود مي قرارگرفته

سي است و حل آن منوط به را فراهم آورد. مشکل زبان در ایران یک مشکل سيا

های سياسي حکومتگران برای گسترش سيستم آموزشي حول محور آموزش به  گيری تصميم

ذکر این است  زبان مادری است در غير این صورت تقابل فرهنگي ایجاد خواهد کرد. نکته شایان

کردها شود. که ایران همچون ترکيه بر مبنای ناسيوناليسم ترکي بنا نشده است تا مجبور به نفي 

دانند. هر ایراني وجود و حضور  ها( نيز ریشه زباني خود را جدا از فارسي نمي ها )آذری ترک

شمارد. مسلماً هر  های مختلف فرهنگي در کشور را یک امتياز برای کشور مي ها و سنت گویش

زبان رسمي برای ارتباط رسمي واداری است که در ایران زبان فارسي  کشوری دارای یک

( اما هرکدام از اقوام ایراني زبان مختص 2839شده است )نوربخش،  عنوان زبان رسمي معرفي به

ها  های فرهنگي معرفي و موردتوجه قرار دادن آن به خود رادارند و برای حفظ فرهنگ و مؤلفه

 خالي از لطف نيست.

ماعي به های مطالعات اجت توان گفت کتاب در رابطه با تکثرگرایي دیني و مذهبي نيز مي

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 

 های مذهبي در ایران نشده است. ای به سایر اقليت نيامده است و همچنين هيچ اشاره

ها در برخورد با تنوع فرهنگي موجود در جامعه دو سياست را پيش رودارند. یکي  دولت

های فرهنگي، قومي و زباني و تالش  سازی فرهنگي که مبتني بر حذف تفاوت سياست همسان

در جهت یکدست نمودن جامعه است و دیگری سياست چند فرهنگي که بر ارج نهادن به 

( سابقه اجرای 2839) لوزعم تقي  در یک جامعه اشاره دارد. به ها و پذیرش تکثر فرهنگي تفاوت

عنوان  متحده به و استراليا و ایاالت کاناداسياست چند فرهنگي در کشورهایي همچون سوئيس، 

توسعه، نشان از  ای درحال ی جامعه مثابه یافته و در کشورهایي همچون هند به کشورهایي توسعه

ها  فرهنگي و حکومت –های قومي  برآوردن مطلوبات گروهها در  موفقيت نسبي این سياست

که اجرای سياست چند فرهنگي در کشور کانادا که اساساً  زمان داشته است. چنان صورت هم به

به بعد تا ميزان زیادی از شدت  2671زبان کبک بوده است، از سال  های فرانسوی ناظر بر اقليت

چند فرهنگي در این زمينه بر  سياستانجاميده است. حس واگرایي کاسته و به تقویت تعلق ملي 

مبنای تعریفي کثرت گرایانه از هویت شهروندی ملي کانادایي پيش برده شده و با بسترسازی 

شود، مبنایي  وسيله دولت تضمين مي های فرهنگي و زباني که به قانوني و نهادی حفظ تفاوت

ت. سياست چند فرهنگي در آمریکا، بر برای تقویت حس همگرایي در جامعه کانادا بوده اس

ای  های حاشيه ها، زنان و گروه های اقدام مثبت در جهت حمایت از اقليت مبنای اجرای سياست

عمل کرده است. در جامعه استراليا نيز سياست چند فرهنگي دارای سه بعد: حمایت از هویت 

که در جامعه استراليا، سياستي فرهنگي، عدالت اجتماعي و کارآمدی اقتصادی است. به این معنا 

طورکلي در نظر گرفته  برای مدیریت پيامدهای تنوع فرهنگي مطابق با منافع فرد و جامعه به

توانست ازلحاظ مذهبي،  ای همچون هند که مي توسعه شود. اما کشور کثيرالقوم و درحال مي

از الگوی چند فرهنگ قومي و زباني شاهد منازعه ميان اقوام و مذاهب باشد، به جهت پيروی 

توجه است. در قانون اساسي هند  گرایانه در حوزه مسائل مربوط به تنوع قومي و فرهنگي قابل

 آمده است:

های مختلف تفاوتي قائل نشده و ميزان  دولت ميان مردم متعلق به فرهنگ»

 .«کند های مذهبي تضمين مي برخورداری از آزادی را برای هرکدام از جماعت
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های فرهنگي و قومي،  فرهنگي اتخاذشده در جامعه ایران در برخورد با گروه اما سياست

صورت موفق و کامل به  سازی فرهنگي است که این سياست تاکنون نتوانسته به سياست همسان

گرفته است. با  های قومي شکل اجرا دربياید زیرا در برابر آن مقاومت فرهنگي از جانب گروه

باالدستي بحث تنوع فرهنگي تا حدودی موردتوجه قرارگرفته است ولي توجه به اینکه در اسناد 

شده  بيان 26مثال در قانون اساسي کشور ایران دربند  عنوان بهجامه عمل به خود نپوشانده است. 

 است:

ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،  مردم ایران از هر قوم و قبيله»

 .«ب امتياز نخواهد بودها سب نژاد، زبان و مانند این

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 

گسيختگي  ترین چالش سياست فرهنگي در ایران وجود کنند مهم ( بيان مي2862فاضلي و قليچ )

اند از: سياست فرهنگي  بين سطوح سياست فرهنگي است )سه سطح سياست فرهنگي عبارت

ها و  مصوب، سياست فرهنگي محقق و سياست فرهنگي دریافت شده(. و از طرفي دیگر آرمان

های واقعي و موجود  های موجود در جامعه ایران بر اساس نيازها، امکانات و موقعيت ایدئولوژی

 اند. جتماعي و جامعه شکل نگرفتهدر نظام ا

زباني در تأمين انسجام اجتماعي و همگرایي  -سازی فرهنگي شکست تاریخي الگوی همسان

گرایي فرهنگي و قومي، الگوی  شدن و اهميت کثرت ملي، بروز تحوالت جدید مربوط به جهاني

دهد. این  ميفرهنگي قرار -های چندقومي ازپيش موردتوجه دولت چند فرهنگ گرایي را بيش

نکته را باید مدنظر داشت که تحقق هویت اجتماعي در معنای جامع خود که مستلزم توجه و به 

ها و تکثرها در درون یک جامعه انساني است، جریاني است دائمي  رسميت شناختن تمامي تنوع

صر ای از پيشرفت تدریجي و بدون وقفه عنا و متشکل از عوامل مختلف در جامعه که بر زمينه

های درسي هنوز در  توان گفت کتاب گيرد؛ بنابراین مي رشد دهنده فکری و تربيتي شکل مي

 ی گونهمانده است و در پرداختن به هویت قومي و تنوع قومي نه به  سازی باقي پارادایم ملت

(. بدون 2833پوشي،  پوشي و کهنه )کهنه استعلمي بلکه بيشتر به شيوه سياسي عمل شده 

سازی  م ساختن بستر فکری و تربيتي مناسب جهت پذیرش تنوع و تکثر و زمينهتردید، فراه

های مختلف و دادن آگاهي به دانش آموزان در باب مسائل چند فرهنگي  احترام به فرهنگ
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های خطير برنامه درسي چند فرهنگي است که باید بتواند با ایجاد  بخشي از وظایف و مسئوليت

های مرتبط مقدمات الزم را برای  ها و عواطف منطقي و مهارت های مناسب، رشد گرایش آگاهي

مشروعيت بخشي و به رسميت شناختن تنوع و تکثر در داخل جامعه انساني فراهم سازد )اميني، 

های  ها و پایه تنها در دوره ابتدایي بلکه در تمامي دوره های درسي نه برنامه بنابراین(. 2862

های فرهنگي طراحي شوند به همين  بستر اجتماعي و زمينه تحصيلي ضرورت دارد با توجه به

ریزی، مباني اجتماعي مخصوصاً  دليل نياز هست که برنامه ریزان درسي در تمام مراحل برنامه

دهنده برنامه درسي در صورت  بافت و زمينه فرهنگي را دارای اهميت بدانند. عناصر تشکيل

شود ميزان  آموز باعث مي های فرهنگي دانش يهای فرهنگي جامعه و ویژگ انطباق با ویژگي

مثابه سندی است که هم مسائل  موفقيت نظام آموزشي افزایش پيدا کند چراکه برنامه درسي به

فرهنگي است؛  -اصطالح سندی سياسي شود و به سياسي و هم مسائل فرهنگي در آن متبلور مي

انکار است را در حوزه طراحي  توان مسائل فرهنگي که یک واقعيت غيرقابل شک نمي پس بي

 های درسي نادیده گرفت. برنامه

 منابع
 ( .بررسي اندیشه2836ابراهيم، احترام؛ بهشتي، سعيد و کشاورز، سوسن .)  های تربيتي دریدا و نقد

 293-207(، 2)0. رویکردهای نوین آموزشيآن. 

 ( .مکتب فرا2839ابراهيمي مينق، جعفر؛ اميری، محمد و عامری، مهدی .) انتقادینکفورت و نظریه 

 39-99(، 0)2، نامه علوم اجتماعي پژوهشها(.  )آراء و نظریه

 ( .تحليل محتوای کتاب هدیه2862اسگندرپور، فاطمه .)  های آسماني پایه سوم ابتدایي از منظر

، 2862، دوم اسفندماه وپرورش چند فرهنگي همایش ملي آموزشهای آموزش چند فرهنگي.  مؤلفه

 اروميه

 ترجمه صمد ایزدی؛ مصطفي ) مدرن ریزی درسي در عصر پست برنامه(. 2119. )پاتریکتری، اسال

 نور آوای: تهران(. 2868قادری و فاطمه حسيني(. )

 شناسي.  (. بررسي علل گونه گوني قومي در ایران از دیدگاه انسان2831اللهي بهاروند، سکندر. ) امان

 80-20(، 6)8، فصلنامه مطالعات ملي

 ،ریزی  (. تبيين برنامه درسي چند فرهنگي و چگونگي اجرای آن در نظام برنامه2862محمد. ) اميني

 82-22(، 29) 7، فصلنامه مطالعات برنامه درسي ایراندرسي ایران. 
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 ( .تحليل محتوای کيفي. 2861ایمان، محمدتقي و نو شادی، محمود رضا .)00-20(، 2)8، پژوهش 

 ( تحليل محتوای کتاب 2862یان، محمدحسين و یوزباشي، زهرا. )بابلي بهمئي، عزیزاهلل؛ یارمحمد

مطالعات اجتماعي پایه هفتم بر اساس شاخص )مؤلفه( های چند فرهنگي مستخرج از اسناد 

 ، اروميه2862، دوم اسفندماه وپرورش چند فرهنگي همایش ملي آموزشباالدستي. 

 ( تعليم و تربيت در منظر پست2870باقری، خسرو .) شناسي و  فصلنامه دانشکده روانسم، مدرني
 98-38 ص، 2-0، شماره علوم تربيتي دانشگاه تهران

 ( .2836بيرمي پور، علي؛ بختيار نصرآبادی، حسنعلي و هاشمي، سيد حسن .)مدرن و  پست

 90-82(، 2)0، رویکردهای نوین آموزشياصالحات برنامه درسي. 

 ( .پست2833پورشافعي، هادی و آذین، ناهيد .) اسالم و های آن در تربيت دیني.  رنيسم و داللتمد
 91-0(، 2)2. های تربيتي پژوهش

 ( .2862تقي پور ظهير، علي .)تهران: آگاهریزی درسي برای مدارس ابتدایي در هزاره سوم برنامه . 

 ( .تنوع قومي، سياست چندفرهنگي و الگوی شهروندی: بررسي موردی 2839تقي لو، فرامرز .)

 82-21(، 2)21، صلنامه مطالعات راهبردیفایران معاصر. 

 ( .2838حاجياني، ابراهيم.)  « مجموعه مقاالت . "مسئله وحدت ملي و الگوی سياست قومي در ایران
 شناسي ایران ، انجمن جامعهمسائل اجتماعي ایران

  (. بررسي جایگاه برنامه 2862، محمد و شيری، فاطمه. )شيریحميدی زاده، کتایون؛ ملکي، حسن؛

)ادبيات، تاریخ و تعليمات اجتماعي( دوره راهنمایي سال  درسيهای  درسي چند فرهنگي در کتاب

 ، اروميه2862، دوم اسفندماه وپرورش چند فرهنگي همایش ملي آموزش. 2862-2861تحصيلي 

 ( .آموزش چند فرهنگي، الزامي برای جهاني2837خسروی، محبوبه .)  شدن آموزش. همایش

هشتمين همایش انجمن مطالعات ها.  ها و فرصت ماندن برنامه درسي؛ چالش شدن و بومي جهاني
 آبان 6و  3، مازندران. برنامه درسي ایران

 ( .پوشش ایرانيان در بستر تاریخ 2861دهقاني اشکذری، محمدرضا و رحيمي زارچي، محمدرضا .)

 اردیبهشت، اکسومين کنفرانس ملي مهندسي نساجي و پوشو تحليل تطبيقي با فرنگ اسالمي. 

 ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد2861

 ( .اعتبارسنجي 2860رحماني، عذرا؛ فقيهي، عليرضا؛ حسيني مهر، علي و سرمدی، محمدرضا .)

پژوهشي رهيافتي نو  -فصلنامه علميهای آموزش چند فرهنگي برای طرح در دوره ابتدایي.  مؤلفه
 201-288(، 0)7، در مدیریت آموزشي
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 شدن و تکثرگرایي قومي در ایران؛  جهاني(. 2868. )محمودو نادری،  محمدچي، رضاپور قوش

 62-09(، 20)0، فصلنامه مطالعات راهبردی جهاني شدنها.  ها و فرصت چالش

  ،های بازتوليد هژموني دولت از طریق  چالش(. 2830و غالمرضا کاشي، محمدجواد. ) محمدرضایي

 03-80(، 0)9.نشناسي ایرا مجله جامعهگفتمان مدرسه. 

 ( .هویت2837سيد امامي، کاووس .) های اصلي.  خيزند؟ مروری بر نظریه های قومي از کجا برمي

 82-29(، 7)2، فصلنامه خط اول

 ( .2862شارع پور، محمود .)تهران: سازمان چاپ و انتشارات وپرورش شناسي آموزش جامعه .

 شده است( چاپ 2838وابسته به اوقاف و امور خيریه. )کتاب اصلي در سال 

 ( .بررسي سند برنامه درسي ملي جمهوری اسالمي ایران بر اساس رویکرد 2836صادقي، عليرضا .)

 220-261(، 23) 0، فصلنامه مطالعات برنامه درسي ایرانآموزش چند فرهنگي. 

 ( .2861صادقي، عليرضا .)معلم چند فرهنگي ایران طراحي الگوی مطلوب برنامه درسي تربيت ،

 شناسي و علوم تربيتي دکتری. دانشگاه عالمه طباطبایي. دانشکده روان رساله

 ( .ویژگي2862صادقي، عليرضا .) های تدوین برنامه درسي چند فرهنگي در ایران؛  ها و ضرورت

 (23و  27، )راهبرد فرهنگها و ارائه راهکارها.  بررسي چالش

 ( .2836صالحي اميری، سيد رضا .)تهران: پژوهشکده تحقيقات گيانسجام ملي و تنوع فرهن .

 استراتژیک

 (. 2860اهلل؛ شریعتمداری، علي و سيف نراقي، مریم. ) عبدلي سلطان احمدی، جواد؛ نادری، عزت

 -)فصلنامه علمي سخنبهارستان های ادبيات فارسي،  نگاهي به آموزش چند فرهنگي در کتاب
 202-280(، 282)28(، پژوهشي ادبيات فارسي

 (. بررسي وضعيت آموزش چند 2836؛ بلندهمتان، کيوان و سلطاني، مسعود. )اهلل عزیزی، نعمت

، فصلنامه انجمن آموزش عالي ایرانمعلم شهر سنندج از منظر دانشجویان.  فرهنگي در مراکز تربيت

8(2 ،)00-73 

 ( .آموزش چند فرهنگي و قوميت در برنامه درسي. 2860علي پور، نسرین و علي پور ليال .) فصلنامه
 232-297(، 22)2، شناسي و علوم تربيتي مطالعات روان

 تهران: انتشارات علمينگاری آموزش مردم(. 2861اهلل. ) فاضلي، نعمت . 

 ( .2862فاضلي، نعمت اهلل و قليچ، مرتضي .)تيساتهران. نگرشي نو به سياست فرهنگي : 

 ( .2862فتحي واجارگاه، کورش .)آیيژهرانت. های جدید سوی هویت برنامه درسي به : 
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 ( .بررسي تأثير پست2860فرخي نژاد، پریسا .)  .فصلنامه مدرنيسم بر تحوالت فرهنگي و اجتماعي
 89-20(، 22)2، شناسي و علوم تربيتي مطالعات روان

 ( .2836فرمهيني فراهاني، محسن .)آیيژ: تهران. مدرنيسم و تعليم و تربيت پست 

 ( .2836قادری، مصطفي .)داری  م و تربيت: نقد برنامه درسي مدرنيته و سرمایهنظریه انتقادی تعلي
 پژوه دانش: تهران. متأخر

  ،و به هم آوری ها ها رویارویيبرنامه درسي و فرهنگ؛ (. 2868وکرم کار، سودا. ) مصطفيقادری .

 نور آوایتهران: 

 ( .پي جویي خاستگاه2860قاسمي، یارمحمد .)  .ي مجموعه مقاالت همایش ملهای ستيز اجتماعي
 ، شيراز2860ماه  اردیبهشت 22 و 22، اخالق مهار جنگ، اخالق صلح، اخالق عفو و دوستي

 ( .بررسي جایگاه نمادهای آموزش چند 2862قربان نژاد، ناهيد و عبدلي سلطان احمدی، جواد .)

همایش . 62-62های درسي بخوانيم پایه چهار و ششم ابتدایي در سال تحصيلي  فرهنگي در کتاب
 ، اروميه2862اسفندماه  2، وپرورش چند فرهنگي شملي آموز

 ( .تحليل محتوای مفهوم هویت کتاب2833کهنه پوشي، سيد مصلح و کهنه پوشي، سيد حامد .)  های

فصلنامه مطالعات برنامه متوسطه(.  ی دورهادبيات و علوم انساني  ی رشته)2و  2شناسي  درسي جامعه
 201-220(، 20و  28)0، درسي ایران

 (. تهران: اختران2838ترجمه عباس ميالني(. )) مدنيو جامعه  دولت (.2672. )آنتونيوي، گرامش 

 ( .2667گوتک، جرالد آل .)سرشت(.  . )ترجمه محمدجعفر پاکمکاتب فلسفي و آراء تربيتي

 (. تهران: سمت2836)

 چالش و ها (. تنوع قومي و انسجام ملي در ایران؛ فرصت2837رضا و یونسي، علي. ) محرابي، علي ،

 71-02(، 7)8، مجله مطالعات ميان فرهنگيراهبردها. 

 ( .آموزش چند فرهنگي در کتاب2868مکروني، گالله و بلندهمتان، کيوان .) های درسي دوره  ٔ 

 62-78(، 22)9، مجله علوم تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهوازابتدایي. 

 ( .2868مهرمحمدی، محمود .)تهران: سمت ها(. ههای برنامه درسي )نظری فرهنگ 

 ( .2112ميلنر، آندرو و براویت، جف .) ترجمه جمال محمدی(. ) معاصردرآمدی بر نظریه فرهنگي

 (. تهران: ققنوس2830)

 ( .فرهنگ و قوميت مدلي برای ارتباطات فرهنگي در ایران. 2837نوربخش، یونس .) فصلنامه
 73-97(، 0)2، تحقيقات فرهنگي
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 (. نقش تحليل محتوا در فرایند آموزش و طراحي 2862، خدیجه. )آبادی نيک نفس، سعيد و علي

 201-220(، 2)3، مجله جهاني رسانههای درسي.  کتاب

 (. آموزش علوم 2861اهلل و فردانش، هاشم. ) نام، زهرا؛ مهرمحمدی، محمود؛ فاضلي، نعمت نيک

، ت برنامه درسي ایرانفصلنامه مطالعاشناختي یادگيری علوم تجربي.  انسان تبيينتجربي و فرهنگ: 

0( ،21 ،)3-89 

 ( .مؤلفه2860وفایي، رضا و سبحاني نژاد، مهدی .)  های آموزش چند فرهنگي و تحليل آن در

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