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 وجوه فرهنگي ايرانيت در متون درسي عصر پهلوي اول

 (هاي تاريخ، جغرافيا و ادبيات فارسي كتاب)
 0 ریدکترمحمدعلی اکب

 2معصومه شکورقهاری

 چکیده

سازی عصر پهلوی اول، ایجاد تغییرات بنیادین در  ی ملت در مسیر پروژه

ی ایرانیتِ بدید بر مبنای الگویِ ایرانیِ  ی ایرانیت قدیم و خلق ایده ایده

در راستای تحقق . ها و سیاستگذاران این دولت بود تجدد مدنظر ایدئولوگ

ای ایدئولوژیك نظیر آموزش و پرورش و ه این هدف، دولت از دستگاه

این مقاله . مند گردید های درسی بهره اب ارهای آموزشی همچون کتاب

برآن است تا با استفاده از روش تحلیل تاریخی و روش تحلیل محتوا که 

مبتنی بر آمار و ارقام است، به بررسی وبوه فرهنگی ایرانیت بدید در 

های  یافته. آداب و رسوم ملی بپردازد محورهای ادبیات، زبان، خط، هنر و

های  تحقیق حاکی از آن است که سیاستگذاران آموزشی و مؤلفان کتاب

درسی در انعکاس مفاهیم و مصادیق فرهنگی ایرانیت بدید، نظیر تأکید بر 

زبان فارسی به عنوان زبان ملی، آداب و رسوم ملی، هنر ایرانی، مفاخر ادبی 

باط با ایران باستان را همواره مدنظر داشته و در همین برقراری ارت... ایران و 

                                                
 akbari_39@yahoo.com ایران تهران، ،یبهشت دیشه دانشگاه خ،یتار گروه.  0
 m.shakoorghahari@yahoo.com رانیا ، تهران ،یاسالم آزاد قات،دانشگاهیتحق و علوم واحد تاریخ، گروه.  2

 21/8/68:  رشیپذ خیتار                               20/2/68:  افتیدر خیتار

 مسکويه ی لنامهفص

 1231زمستان 32ی شماره 7سال 
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و ( متون ادبی و مفاخر ادبی)شان بر ادب مشترک  راستا بیشترین تأکید

 .سپس زبان فارسی بوده است

های درسی عصر  وبوه فرهنگی، ایرانیت بدید، کتاب :واژگان کلیدی

 پهلوی اول
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 مقدمه

کار آمد که شکست مشروطه و ناکامی دولت پهلوی اول در شرایط و مقتضیاتی روی 

آن ... المللی و  های ابتماعی گوناگون، اوضاع بین های پس از آن، تمایالت گروه کابینه

ترین ارکان نوسازی ایران  یکی از مهم. نمود ی نوسازی می را ناگ یر از انجام دادن پروژه

پهلوی  زی، دولتسا ی ملت در بریان پروژه. داد سازی تشکیل می در این عصر را ملت

ی  ی ایرانیت قدیم و ایجاد ایده اول در پی طراحی و ابرای تغییراتی بنیادین در ایده

ایرانیت در مفهوم قدیم آن ساختاری . ایرانیت بدید مطابق الگوی ایرانیِ تجدد بود

های روستایی و  شد که در این ساختار، ایالت و عشایر، بماعت موزاییکی را شامل می

بنابراین، دولت پهلوی اول، به . هری از یکپارچگی الزم برخوردار نبودندهای ش گروه

سازی، نیازمند تعریف اتباع و  ی ملت ی ایرانیت بدید در مسیر پروژه منظور خلق ایده

های سیاسی، تاریخی، فرهنگی،  های مشترک در زمینه بمعیت تابع خود برحسش مالک

ها و اب ارهای  این پروژه، دولت از روشدر راستای تحقق . مدنی، دینی و تباری بود

یکی از . شود، بهره گرفت تعبیر می« های ایدئولوژیك دستگاه»ها به  متفاوتی که از آن

مند  های ایدئولوژیك که دولت پهلوی اول در این زمینه از آن بهره ترین دستگاه مهم

روایت  گردید، نهاد آموزش و پرورش بود؛ به طوری که این دولت تصویر بدید و

های درسی متجلی می ساخت و آموزش آن را در  ای از عنصر ایرانی را در کتاب تازه

ترین دروسی که در آن بر ایرانیت بدید تأکید  مهم. نمود مدارس بدید ابباری می

 .شد، تاریخ، بغرافیا و ادبیات فارسی بود می

سازی  که یکسان اییاز آنج: بر این اساس پرس  اصلی این مقاله به صورت زیر است     

سازی در دولت  های آموزشی یکی از وبوه مهم روند ملت فرهنگی از طریق دستگاه

های درسی چه  آید، سیاستگذاران آموزشی و مؤلفان کتاب پهلوی اول به شمار می

اند، و به لحاظ  ی فرهنگِ مشترک در الگوی ایرانیت بدید داشته رویکردی بر مقوله

زبان، خط، ادب، هنر )های فرهنگی  هشان بر کدام یك از مؤلفهکمی بیشترین می ان توب

 معطوف بوده است؟( و آداب و رسوم مشترک و ملی
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ی  های صورت گرفته در این رابطه، بیانگر آن است که در زمینه بررسی پژوه      

سازی عصر پهلوی اول، آثار ارزشمندی، نظیر تبارشناسی هویت بدید  ی هویت  پروژه

ر قاباریه و پهلوی اول به قلم محمدعلی اکبری، هویت ایرانی به سه روایت اثر ایرانی عص

ای بر مفهوم  احمد اشرف، ایدئولوژی سیاسی و هویت ابتماعی در ایران، دیباچه

سازی اثر  ی ملت ی هویت ملی و پروژه همبستگی ملی به قلم حسین بشیریه، نی  درباره

ی  های انجام شده در زمینه پژوه . منتشر گردیده است... داریوش آشوری، و 

ی علوم ابتماعی و بر  های درسی نی  بیشتر در حوزه سازی و همبستگی ملی در کتاب ملت

نظام بمهوری )در عصر حاضر  مفاهیمی همچون هویت ملی، قومی و یا دینی، به ویژه

ی  دورههای درسی  آثاری نظیر هویت اقوام ایرانی در کتاب. است ، معطوف بوده (اسالمی

ی  ی داور شیخاوندی، همبستگی ملی در کتش درسی دوره نوشته ابتدایی و راهنمایی

های درسی  اثر حاکم قاسمی و هویت ملی در کتاب( کتش فارسی: مورد مطالعه)ابتدایی 

اما اندک . اند از این دسته... آموزش و پرورش به قلم ابراهیم خدایار و اعظم فتحی، و 

های درسی عصر  سازی و انعکاس آن در کتاب ی ملت  ی پروژه رههایی نی  دربا پژوه 

های درسی  نمودهای ناسیونالیسم در کتاب»خورد که مقاالتی نظیر  پهلوی اول به چشم می

و ( دوست، سیمین فصیحی، زهرا حامدی غالمرضا وطن)« ی پهلوی اول تاریخ دوره

به قلم « ر پهلوی اولهای درسی عص سازی و آموزش تاریخ در کتاب ملت ی پروژه»

ی هر دوی این مقاالت نی   مورد مطالعه. آید محمدعلی اکبری، از آن بمله به شمار می

های  ی ایران در کتاب همچنین الزم است به رساله. باشد های درسی تاریخ می تنها کتاب

ی این رساله با  نویسنده. نی  اشاره کرد( زاده اکبر تقی)ی پهلوی اول  درسی دوره

های درسی ادبیات فارسی مورد  را در کتاب« ایران»گیری از روش تحلیل محتوا  هبهر

 .بررسی قرار داده است

ی حاضر از سایر موارد مذکور، بررسی وبوه فرهنگی ایرانیت  ی مقاله وبه ممی ه     

های درسی تاریخ، بغرافیا و ادبیات فارسی در دو مقطع دبستان و  بدید در محتوای کتاب

ی  گیری از برنامه ن با روش ترکیبی تحلیل تاریخی و روش تحلیل محتوا و بهرهدبیرستا
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در این روش مفاهیم مورد نظر پس از . است spssاف ار  و نرم excelکامپیوتری 

شود که استفاده از  کدگذاری و شمارش در بداول و نمودارهای مربوطه نماش داده می

در این مقاله ابتدا ضمن بیان . نماید ود بدیع میتکنیك تحلیل محتوا این مقاله را در نوع خ

های درسی مورد مطالعه و تفکیك موضوعی و مقطعی این  ی آماریِ کتاب بامعه

ها، وبوه فرهنگی ایرانیت بدید در مباحو ادبیات، زبان، خط، هنر و آداب و  کتاب

بداول و  گیریم و در پایان هر مبحو انعکاس کمّی مفاهیم مرتبط در رسوم ملی، پی می

 .نمودارهایِ مج ا مورد بررسی قرار خواهد گرفت

 

 های مورد بررسی  ی آماری کتاب جامعه. 1

سازی دولت پهلوی  به منظور بررسی کمّی و آماری انعکاس اهداف ایدئولوژیك و ملت

های درسی تاریخ، بغرافیا و ادبیات فارسی  بلد از کتاب 86های درسی،  اول در کتاب

کتاب  00قرار گرفته است که این تعداد شامل « کمّی»مورد بررسی عصر پهلوی اول 

 .باشد کتاب ادبیات فارسی می 03کتاب بغرافیا و  3تاریخ، 

آموزان کتاب تاریخ و بغرافیای مج ایی  از آنجایی که تا سال پنجم ابتدایی، دان 

یی نی  بود، بغرافیا –ی مطالش تاریخی  اند و در واقع کتاب فارسی در برگیرنده نداشته

 .های ادبیات فارسی در این بررسی مورد استفاده قرار گرفته است تعداد بیشتری از کتاب

های این دوره به دو قسمت پروگرامی و وزارتی  همچنین الزم به ذکر است که کتاب     

هایی است که پی  از  های پروگرامی، کتاب منظور از کتاب. باشند بندی می قابل تقسیم

های درسی براساس آخرین پروگرام شورای عالی معارف تهیه  زی کتابسا یکسان

گیرند که در راستای  هایی را در برمی های وزراتی نی  کتاب کتاب. گردید می

ها در  ی هیئت وزیران تألیف و چاپ آن های درسی مطابق مصوبه سازی کتاب یکسان

هجری  0806از سال  هجری شمسی، و در مقطع دبیرستان 0816مقطع ابتدایی از سال 

. شمسی در انحصار دولت و زیر نظر وزارت معارف و بعدها وزارت فرهنگ قرارگرفت
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ی تحریر درآورند که  های وزارتی، مؤلفان موظف بودند مطالبی را به رشته در کتاب

عالوه بر موارد علمی و ادبی، مؤید خصال ملی و ملکات راسخه باشند که از عهد باستان 

گفتاری،  پرستی، راست پرستی، شاه ایرانیان بوده است؛ مانند میهن ی نهاد سرشته

کرداری و دیگر صفات و اخالقیات نیکو که منظور اصلی از هر تعلیم و تربیت  درست

 (.88-81: 0806الی  0805ی آمار  سالنامه) .بوده است

می های پروگرا درصد کتاب 1/50های وزارتی و  درصد کتاب 1/13در این پژوه       

 .مورد بررسی قرار گرفته است

 

 وجوه فرهنگِ مشترک در ایرانیت جدید. 2

گذاران عصر پهلوی اول بر آن  ترین وبوه مشترک ایرانیتِ بدید که سیاست یکی از مهم

 .اند، وبوه فرهنگی است تأکید بسیار داشته

ه خود های اساسی وبوه مشترک ایرانیت را ب تأکید بر مقوله فرهنگ، یکی از بخ      

های آماری، که نگارنده در می ان توبه  اختصاص داده است، به طوری که در بررسی

سیاستگذاران آموزشی بر وبوه مشترک ایرانیت نظیر وبوه سیاسی، تاریخی، فرهنگی، 

دینی و تباری انجام داده است، پس از سیاست و تاریخ، سومین می ان فراوانیِ وبوهِ  مدنی،

از . ن متون درسی عصر پهلوی اول را به خود اختصاص داده استمشترکِ ایرانیت در بی

ی وبوه مذکور، خارج از موضوع این مقاله است، در این  که بررسی کمّی کلیه آنجایی

های ادبیات، خط، زبان، هنر و آداب و رسوم  مقاله تنها وبوه فرهنگی ایرانیت با مؤلفه

 .ملی مورد بررسی قرار گرفته است
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های درسی را به وبوه مختلف فرهنگی نشان  می ان توبه مؤلفان کتاب نمودار زیر

 .دهد می
 

 های درسی عصر پهلوی اول می ان حضور وبوه مختلف فرهنگی در کتاب(: 0)ی  نمودار شماره

 
 .گیرد ها به تفکیك مورد بررسی قرار می در ادامه هر یك از این مؤلفه

 ادب مشترک( 2.الف

فرهنگیِ ایرانیت، ادبیات فارسی است زیرا بیان اهمیت نظم و نثر ترین وبوه  یکی از مهم

سازی مفاخر علمی و ادبیِ ایرانی و تأکید بر ایرانی بودنِ ب رگانی نظیر  فارسی و بربسته

به . ای است العاده سازی حائ  اهمیت فوق ، در روند ملت...فردوسی، حافظ، سعدی و 

های  لوی اول در دو مقطع زمانی، یعنی سالهمین منظور سیاستگذاران آموزشیِ عصر په

های درسی تغییراتی در  سازی کتاب ش، در بریان یکسان.هه 0806ش و .هه  0816

 .محتوای متون درسی، به ویژه ادبیات فارسی و تاریخ، ایجاد کردند

گیری  های درسی ادبیات فارسی، بهره ترین تغییر نگرش مؤلفان کتاب یکی از مهم     

های بی  از هر چی  بر آن  نویسندگان این کتاب. ی فردوسی است اشعار شاهنامهبیشتر از 

آموزان با نظم و نثر فارسی، مفاخر ادبی ایران را به آنان  سازی دان  بودند تا ضمن آشنا

به همین منظور بی  . بشناسانند و بر داشتن مفاخر ادبی مشترک ن د ایرانیان تأکید ورزند
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شك  بی. متمرک  گردیدند« شاهنامه»القاسم فردوسی و اثر وی از هر کس بر حکیم ابو

ی  دوستی است و تأکید بر گذشته پرستی و شاه مضمون اشعار شاهنامه که در راستای وطن

ی حس غرور ملی است،  کننده  پرافتخار ایران دارد با لحن حماسی بودن آن، که تقویت

 .مورد توبه سیاستگذاران آموزشی آن عصر بوده است

های تاریخ و ادبیات فارسی،  های درسی، به ویژه کتاب بدین ترتیش، در کتاب     

شدند و به آنان  آموزان با مفاخر ادبی و شاعران و نویسندگان پارسی زبان آشنا می دان 

است « در بهان معروف، و سبش سربلندی ایرانیان»گردید که نام این ب رگان  تأکید می

بی  از هر شاعر « فردوسی»طور که بیان شد،  همان. (13: 0801ن، کتاب پنجم ابتدایی دخترا)

و از « استاد ب رگ»های درسی بود و از وی به عنوان  دیگری مورد توبه مؤلفان کتاب

؛ نی  211: 0801کتاب چهارم ابتدایی، )« ترین اثر ادبی ایران ب رگ»ی او با عنوان  شاهنامه

یاد شده است، که  (12-18: 0816ششم ابتدایی،  ی امیر، تاریخ پنجم و خسروپور، مجموعه

 (.051: تا اقبال آشتیانی، بی)ها بوده است  اشعار وی همه وقت مورد استشهاد و زبان د ایرانی

تأثیر حس  همچنین فردوسی نخستین شاعر ایرانی بعد از اسالم خوانده شده که تحت

خود پرداخته و با خلق اثر  میهنها و تاریخ  و با سری پرشور به نظم داستان« دوستی میهن»

شیبانی و )باودان خود به نام شاهنامه، ایران و ایرانی را با پارسی خود زنده کرده است 

 .(211-210: 0821دیگران، 

ای بود که مؤلفان  های درسی عصر پهلوی اول به گونه توبه ویژه به فردوسی در کتاب     

و اعاظم بلغاءِ، ایران و یکی از ب رگترین  اکابر شعرا»های درسی، فردوسی را از  کتاب

در  ]فردوسی[»: اند معرفی کرده و نوشته( 01: 0801قریش گرکانی، )« مفاخر ایرانیان

ی کتش تاریخ پارسی و تازی  دوستی بسیار متعصش بوده و اوقات خود را به مطالعه ایران

ی تواریخ  مطالعه. دانست میشود زبان پهلوی نی   گذرانید و چنانکه از آثار او معلوم می می

های ملی ایران را به نظم  ایران، باالخره فردوسی را بر آن داشت که تاریخ قدیم و داستان

، و چون دارای طبعی موزون بود و میل (211: 0808کتاب ششم ابتدایی، )« درآورد

لی های م ها و افسانه زیادی به تجدید و احیای آثار ابداد خوی  و زنده کردن داستان
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قریش گرکانی، )ها در این راه رنج برد  ایران داشت، به نظم شاهنامه همت گماشت و سال

ی تاریخ  کننده همچنین گفته شده که وی سرآمد شعرای دوران و زنده(. 05-01: 0801

که به سبش نظم شاهنامه خدمت ب رگی نسبت به ( 12:  رشیدیاسمی،)باستان ایران است 

های ملی آن را زندگی تازه و  نجام داده و مفاخر و داستانزبان و ادبیات وطن خود ا

ب رگترین اثر ادبی و شعری ما و یکی »همچنین شاهنامه (. 01: همان)باوید بخشیده است 

 .خوانده شده است( 38: شیبانی و دیگران، همان)« های دنیا از بهترین کتاب

ی وی به  یر فردوسی و شاهنامهو انتساب مفاخر ادبی ایران نظ« ما»استفاده از ضمیر      

ایران و ایرانی، سبش ایجاد حس غرور ملی و مباهات به چنین ب رگان ادبی در تاریخ این 

با همین هدف مؤلفان این متون به . رسانید شد و به همبستگی ملی یاری می مرز و بوم می

، زیرا «بخوانند ی ایرانیان باید ی فردوسی را همه شاهنامه»: کردند آموزان توصیه می دان 

(. 38-31: شیبانی و دیگران، همان)« های شیرین بسیاری دارد که باید دانست داستان»

اشعار شاهنامه در نهایت متانت و سالست و دارای مضامین بلند »: شد سپس تأکید می

است و برای لغات زبان فارسی حکم فرهنگی را دارد و با آنکه لغات عربی آن به غایت 

م آن آسان و همین خود دلیل ب رگی بر فصاحت و استادی و مهارت اندک است فه

 (.01: گرکانی، همان قریش)« ی زبردست آن است گوینده

در راستای اهداف ایدئولوژیك دولت پهلوی اول، سیاستگذاران آموزشی عالوه بر      

این  اقدامات. دادند فردوسی، شعرای ب رگ دیگر نظیر سعدی را نی  مورد توبه قرار می

دولت نظیر برگ اری هفتصدمین سال تصنیف گلستان و بوستان و نی  ترمیم و مرمت 

های  نویسندگان کتاب. ی شیخ ابل سعدی نی  در همین راستا صورت پذیرفت مقبره

درسی، سعدی را به عنوان یکی از گویندگان عالی مقام کشور و تنها شاعری که در انواع 

همچنین متون درسی به (. 23: 0806تربتی، )کنند  می نظم و نثر مانندی ندارد، معرفی

نی  اشاره دارند و همواره از ... شعرای نامدار دیگری نظیر حافظ، خیام، مولوی، رودکی و 

؛ نی  تربتی،  31و  86: گرکانی، همان قریش)«ب رگترین مفاخر ایرانیان»آنان به عنوان 

 .کنند یاد می( 10-11: 0806
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های درسی عصر پهلوی  ی تأثیرگذار در ساخت ملت از خالل کتاببررسی وبوه ادب     

در این متون در . اول، در مجموع در دو مقطع قبل و بعد از مغول قابل پیگیری است

ی اعراب به ایران و تأثیر زبان  توصیف نظم و نثر فارسیِ قبل از مغول، به ویژه به حمله

کید بر این مطلش که با وبود عربی بر خط و کتابت فارسی اشاره شده و ضمن تأ

تأثیرپذیری ادبیات فارسی از اعراب، فضالی نامداری از ایران برخاستند که در 

های ایرانی نژاد  سنجی در ادبیات عرب هم استاد ادبای عرب گشتند، به نق  سلسله نکته

ان و در ماوراءالنهر، و ترک در ایران، نظیر سامانیان، غ نویان و سلجوقیان، در احیای زب

 :ادب پارسی اشاره شده و آمده است

ی آنان در ایران زبان فارسی به  ساله ی عرب و حکومت دویست گرچه در ضمن حمله»

کلی از میان نرفت، لیکن لغات عرب چنان رواج یافت که اگر چند تن از شعرای نامدار 

ی هم به رسیدند بیم آن بود که زبان فارس عهد سامانیان و غ نویان در این میان نمی

(. 063-066: 0821شیبانی و دیگران، )« روزگار خط فارسی افتد و یکبباره فراموش شود

لغت »: سپس به تأثیرپذیری شعر فارسی از اسلوب شعر عرب اشاره شده و آمده است

عرب تأثیر خود را در ادبیات ایران بخشید به این معنی که صرف نظر از لغات عربی که 

گویی به اسلوب ادبای عرب سرمشق شعرای فارسی زبان  ی شعر در فارسی وارد شد شیوه

گشت و اشعار فارسی از حیو وزن و چگونگی ترکیش همنوع اشعار عربی گردید لیکن 

از حیو مضمون و لطافت بیان اصالت خود را حفظ کرد و بلکه در ادبیات عرب هم تأثیر 

 (.با همان)« نمود

امانیان، غ نویان و سلجوقیان، مورد توبه مؤلفان هایی نظیر س در همین راستا سلسله     

ی نق  سامانیان در ترویج علم و ادب  در کتاب تاریخ دوم دبیرستان، درباره. قرار گرفتند

که در ضمن  های ب رگ سامانیان نسبت به میهن این یکی از خدمت»: پارسی آمده است

شتند و گذشته از تهیه تاریخ احیاءِ ملیت ایرانی به زنده کردن تاریخ ایران هم همت گما

با این ترتیش در واقع . منثور فرمان دادند تا داستان دیرین میهن ما به نظم هم سروده شود

نخستین طرح شاهنامه را شاهان سامانی ریختند منتهی تکمیل آن به زمان سلطان محمود 
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و بینیم که ه ار سال پی  که قسمت ب رگ بهان در تاریکی  پس می. غ نوی رسید

بُرد ایران مرک  علم و بایگاه دانشمندان و سرزمین هنر بوده و شاهان  نادانی به سر می

سامانی به دست وزیران الیق از طرفی به نشر علم و ادب و ترویج ادبیات فارسی و زنده 

کردن تاریخ ایران کوشیده و از طرفی نی  به فرو نشاندن شورشگران و رفع نفاق و 

: ؛ نی  خسروپور، همان011-010: همان)« اند ملی همت ورزیدهستی گی و ایجاد وحدت 

 (.56-11: 0816؛ رشیدیاسمی، 11

آید، خواندن این متون احساس غرور ملی و  گونه که از محتوای متون فوق برمی همان     

کرد و سبش  آموزان زنده می فخر و مباهات به ادبا و نویسندگانِ ایرانی را در اذهان دان 

گشت که همواره مرک  علم و بایگاه  اس خرسندی و سربلندی از ایرانی میایجاد احس

 .دانشمندان و سرزمین هنر و ادب بوده است

های درسی به کرات به نق  غ نویان در احیای  عالوه بر سامانیان، نویسندگان کتاب

 ]دسلطان محمو[ترین مآثر این پادشاه ب رگ  ب رگ»: اند ادب پارسی اشاره کرده و نوشته

آن است که در ترویج زبان و ادبیات فارسی سعی بلی  مبذول داشته و فضال و ادبای 

که به اندک زمان دربار وی مجمع  کرد چنان پارسی زبان را زیاده نوازش و تشویق می

سخنوران نامی مانند عنصری و عسجدی و فرخی و فردوسی و دانشمندان ب رگ از قبیل 

کتاب )« ترین مرک  علم و ادب شد ردید و شهر غ نین مهمابوریحان بیرونی و امثال وی گ

 (.211-212: ؛ شیبانی و دیگران، همان211: 0801چهارم ابتدایی، 

همچنین به نق  صفاریان و به ویژه سلجوقیان در نشر و گسترش زبان و ادب پارسی      

در این » :ی ایشان آمده است اشاره شده و در توصیف وضعیت شعر و نثر فارسی در دوره

. دوره شعر فارسی تقریباً در تمام ایران رواج و رونق گرفته و شمار شاعران بسیار است

باشند که هر یك رکنی از  ب رگان ایشان مع ّی و انوری و سنایی ونظامی و خاقانی می

؛ کتاب چهارم 212: شیبانی و دیگران، همان)« .روند ارکان شعر و فرهنگ ایران بشمار می

 (.213: مانابتدایی، ه
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های درسی همچنین به تحول و دگرگونی ادبیات فارسی پس از مغول  مؤلفان کتاب     

کنند و ضمن اشاره به مضمون شعر و ادب فارسی در عصر مغول و تیموری که  اشاره می

استیالی مغول و »: نویسند ی مغول است می متأثر از تحمل مصائش و شدائد ناشی از حمله

دیگری که قبل از تشکیل دولت صفویه در ایران اتفاق افتاد چون همه  تیموریان و وقایع

باعو قتل و غارت و سبش خرابی و ویرانی شد نه تنها ایران بلکه ممالك اسالمی مشرق 

را رو به تن ل برد و به تدریج مشاغل علم و ادب را که قبل از مغول نور و فروغی بس ا 

سالمی عموماً و ایران که از همه بیشتر صدمه داشت، خاموش بلکه نابود کرد و ممالك ا

سپس با (. 218: 0815اقبال آشتیانی، )« دیده بود خصوصاً در پرتگاه انحطاط عجیش افتاد

اشاره به تن ل نظم و نثر فارسی در عصر صفویه و افشاریه و ترقی آن از اواخر زندیه و 

به بروز افکار ( 215: ؛ اقبال آشتیانی، همان6: 0801گرکانی،  قریش)اوایل قابار 

و از ( 002: 0806تربتی، )خواهانه در ادبیات عصر مشروطه اشاره  پرستانه و آزادی میهن

میرزا محمدحسین فروغی اصفهانی ملقش به ذکاءالملك به عنوان خادم ب رگ معارف و 

 (.211-211: اقبال آشتیانی، همان)کنند  ادبیات این مملکت در عصر معاصر یاد می

ی کمّی مفاهیم مرتبط با ادبیات، دو بخ  نظم و نثر ادب فارسی و مفاخر در بررس

 :به تفکیك مورد بررسی قرار گرفته است( شعرا و نویسندگان)ادبی 
 فراوانی مفاهیم مربوط به ادب مشترک به تفکیک عنوان کتاب. 1ی جدول شماره
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ادبیات 

 فارسی
2 81 1 0 6 0 2 21 1 1 30 

 018 01 1 88 1 2 08 0 2 61 2 کل

 

 51شورای عالی معارف فراهم آمده، هایی که براساس پروگرام  این مفاهیم در کتاب     

هایی که زیر  مرتبه در کتاب 36و ( بار در ادبیات فارسی 21تاریخ و  بار در کتاب 81)بار 
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بار در کتاب  55تاریخ و  بار در کتاب 82)اند  فرهنگ تألیف شده/ نظر وزارت معارف 

سازی  ن یکسانالبته الزم به ذکر است که در بریا. ملحوظ گردیده است( ادبیات فارسی

تألیف ( فرهنگ)ها زیر نظر وزارت معارف  که کتاب های درسی، پس از آن کتاب

گری بوده، بی  از زمانی  گردیدند، می ان توبه به مفاهیمی که در راستای تقویت ایرانی

به عنوان، مثال . شدند ها براساس پروگرام شورای عالی معارف تهیه می است که کتاب

هایی که براساس پروگرام شورای عالی معارف تهیه شده  ر کتابی فردوسی د شاهنامه

مرتبه  25ی وزارت معارف تألیف گردید،  هایی که براساس برنامه بار، و در کتاب 3بود، 

 .شود دیده می

 82بار، ششم  1چهارم )بار  55مفاهیم مرتبط با فرهنگ و ادب فارسی در مقطع ابتدایی      

بار،  12بار، سوم  06بار، دوم  0اول )بار  33و در مقطع دبیرستان ( بار 06بار، پنجم و ششم 

 .خورد به چشم می( بار 21بار و سوم و چهارم مشترکاً  2اول و دوم مشترکاً 

خورد، می ان فراوانی تعداد اسامی شاعران  بج  مفاهیمی که در بدول باال به چشم می     

باشد که  بار تکرار و فراوانی می 101های درسی دارای  و نویسندگان فارسی در کتاب

 .بیشترین می ان آن مربوط به حکیم ابوالقاسم فردوسی است

 زبان ملی( 2.ب

وبود یك زبان ملیِ مشترک در درون مرزهای یك کشور برای انجام کارکردهای »

اقتصادی، اداری، سیاسی، نظامی و آموزشیِ دولت مدرن، به ویژه در کشورهایی که 

دار رشد و پیشرفت بامعه است از  ای برعهده دارد و عهده یار پیچیدهدولت وظایف بس

پهلوی اول نی  در  دولتِ مدرنِ(. 060: 0836آشوری، )« های ناگ یر است بمله ضرورت

که همان زبان فارسی بود، تأکید « زبان مشترک»سازیِ خود بر وبود  ی ملت مسیر پروژه

تنها وبود زبان فارسی بود »گرای این دولت  ستانزیرا بر مبنای ایدئولوژیِ با. بسیار داشت

 (.031: همان)« زد که ایرانِ پس از اسالم را یکراست با ایرانِ پی  از اسالم پیوند می

زبان »های درسی،  در کتاب« دستگاهی ایدئولوژیك»آموزش و پرورش نی  در بایگاه      

های درسی نی   د و مؤلفان کتابکر را به عنوان زبان رسمیِ مردم ایران معرفی می« فارسی
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ساختند  و ضرورت استفاده از آن آشنا می« زبان فارسی»آموزان را با قدمت  همواره دان 

و این ( 5: 0813کتاب سوم ابتدایی، )« زبان ما فارسی است»آموختند که  ها می و به آن

یعنی کنیم یادگار عهد قدرت و عظمت ایران  زبان فارسی که امروز بدان تکلم می»

ی کورس و داریوش ب رگترین پادشاهان این سامان است و چون عظمت و استقالل  دوره

ی سالطین فارس که یکی از ایالت ایران است شروع گردیده لهذا  این مملکت به واسطه

 (.5: 0801گرکانی،  قریش)« زبان اهل این سرزمین نی  به فارسی موسوم و مشهور شده

ی پرافتخار ایرانِ  بین گذشته« عنصر زبان»در برقراری ارتباط  متن فوق حاکی از تالش     

 :در کتابی دیگر نی  آمده است. باستان با ایرانِ عصر پهلوی است

کنیم از حیو ریشه و بعضی قواعد  زبان فارسی که در این عصر ما بدان تکلم می»     

تالط آن با زبان ی گردش روزگار و اخ همان زبان مردم عهد ساسانی است که به واسطه

زبان . های دیگر آمیخته شده است اقوام و ملل مختلفه تغییر کلی یافته و با لغات زبان

فارسی کنونی به همت شعرا و نویسندگان ب رگ در قرون متمادی بسط و توسعه کامل 

بغرافیای ایران ششم ابتدایی، )« رود های مهم ادبی به شمار می یافته و امروز یکی از زبان

ی واژگان بیگانه، به ویژه  های درسی به کرات به رخنه نویسندگان کتاب(. 10: 0816

ای که اعراب  ی غلبه به واسطه»: نویسند کنند و می واژگان عربی، به زبان فارسی اشاره می

به ایران در سال بیست و یك هجری پیدا کردند عالوه بر اینکه ایرانیان را مسلمان نمودند 

  بر ایرانیان تحمیل نمودند و زبان پهلوی که زبان رسمی و معمولی زبان خودشان را نی

هایی  ها و نوشته زمان سلطنت ساسانیان و هنگام استقالل ایران بود متروک داشته و کتاب

ها  که به آن زبان نوشته شده بود کلیه را سوزانیدند به قسمی که تا مدت زمانی آب حمام

نمودند و تا مدت دویست سال زبان ایرانیان که  را با سوزاندن کتاب و کاغذ گرم می

(. 6-01: 0811ی ادب، سوم ابتدایی،  گنجینه)« تحت حکومت عرب بودند، عربی بود

سپس به تالش علما، حکما و به خصوص شعرای ایرانی در احیای زبان فارسی اشاره 

ظ، ث، ح، ص، ض، ط، )اند که هشت حرف عربی  آموزان متذکر شده کرده و به دان 
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ای که یکی از آن حروف را دارا باشد،  داخل حروف فارسی گردیده و هر کلمه( ع، ق

 (.با همان)است « ابنبی»فارسی 

ها آموخته شد  آموزان همچنین با حروف خاص زبان فارسی آشنا شدند و به آن دان      

ای که  از حروف مخصوص زبان فارسی است و هر کلمهپ، چ، ژ، گ که چهار حرف 

هایی که  از این حروف را دارد، عربی نیست بلکه ممکن است فارسی یا از زبانیکی 

 (.با همان) های اروپاییان، گرفته شده باشد همریشه با زبان فارسی هستند، مثل زبان

های  های ایرانی یا آریایی از شعش زبان در کتش درسی، زبان فارسی ب و زبان     

ژاد آرین و اقوامی است که از هندوستان تا اروپا هندواروپایی خوانده شده که مخصوص ن

های  در بین ایرانی»سپس تأکید شده است که (. 011: 0800گالب،  گل)سکنی دارند 

ی متعدده شیوع داشته که همه از  ی ایران عهد هخامنشی السنه قدیم و در والیات مختلفه

و کتبی نداشته از بین آثار ادبی مدون  ی آریایی مشتق بوده لکن چون اغلش آنها ریشه

های عهد  کتیبه... اند زبان مادها معلوم نیست چه بوده زیرا که هیچ اثری از آنها نمانده رفته

هخامنشی که به خط میخی است به لغت معمول پارسه یعنی به زبان فرس قدیم نوشته شده 

و ( پهلوی)و فرس قدیم که با زبان اوستا قرابتی دارد همان است که فارسی عهد ساسانی 

فارسی امروز، از آن اشتقاق یافته و بسیاری از لغات آن با اختصار و تحریفاتی هنوز هم 

و در کتابی دیگر، ضمن بیان تفاوت میان ( 060-062: تا اقبال آشتیانی، بی)« معمول است

ی این دو  زبان فارسی امروز ما از ریشه»: زبان پهلوی ساسانی با پهلوی اشکانی، آمده است

در عهد ساسانیان . ن پهلوی گرفته شده و لغات عربی بسیار در آن داخل گردیده استزبا

نوشتند و معنی فارسی آن را  هم لغات خاربی در زبان فارسی بود ولی اکثر آنها را می

شیبانی و دیگران، )« گفتند نوشتند باب، ولی در موقع خواندن در می خواندند مثالً می می

0821 :56-53.) 

زبان ایرانیان عهد ساسانی »: همین رابطه در کتاب تاریخ دوم متوسطه آمده است در     

یك نوع فارسی بوده که برز  بین فرس قدیم و عهد هخامنشی و فارسی بدید بعد از 

گویند و چون بیشتر  شود و به همین بهت هم آن را فارسی میانه می اسالم محسوب می
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فارسی پهلوی به مرور . د به زبان پهلوی مشهور شدهان نوشته الخط پهلوی می آن را به رسم

فاحشی ندارد  ایام با فرس قدیم زیاد اختالط پیدا کرده لیکن با فارسی بعد از اسالم تفاوت

های مختلفه از آن زبان هنوز هم در والیات دور دست ایران و  چون لهجه و مخصوصاً

ن ارتباط آن دو زبان را با یکدیگر توا ی مطالعه آنها می ها معمول است به وسیله کوهستان

 (.15: 0805اقبال آشتیانی، )« بخوبی کشف کرد

های درسی همواره بین زبان فارسی  شود مؤلفان کتاب طور که مالحظه می همان     

کنند و به منظور ایجاد و تقویت حس  امروزی با زبان ایرانیان باستان پیوند برقرار می

ها را  ان بسیاری از اقوام ایرانی اشاره کرده و زبان آنگری و وحدت ملی به زب ایرانی

 :ها آمده است به عنوان مثال، در برخی از این کتاب. دانند بقایای زبان فارسی قدیم می

ی  توان ریشه های زبان فارسی قدیم بوده و می ترین لهجه زبان کردی یکی از شیرین»     

ی شدیدی که  در اثر عالقه. وبی پیدا کرداصلی غالش لغات فارسی را در زبان کردی به خ

اند، عالوه بر زبان، بیشتر آداب و رسوم ملی  کردها از روز اول به ایران و میهن خود داشته

؛ و یا (001: تا پور، بی ع ت)« اند و قدیمی خود را به هر قیمتی که بوده تا کنون حفظ کرده

« .های زبان فارسی قدیم است کنند که از لهجه اهالی سمنان بلهجه خاصی تکلم می»

پس از اسالم یك چندی مازندرانی را »؛ و نی  (11: 0816بغرافیای ایران، ششم ابتدایی، )

طبری یا مازندرانی زبانی است مشتق از پهلوی و لغات فارسی . خواندند به نام طبری می

« دیك استشود و به زبان اصلی پهلوی از پارسی ما بیشتر ن  خالش در آن بسیار دیده می

ی مازندرانی که  ی بومی آن مرز و بوم عموماً به لهجه سکنه»(. 016: پور، همان ع ت)

کنند و بدان زبان آوازهای مطبوع و شیرین  ست صحبت می ای از زبان فارسی قدیم  شعبه

بغرافیای ایران، ششم )« .گویند اهالی شهر و قصبات معتبر به فارسی کنونی سخن می. دارند

 (60: همانابتدایی، 

ترین  های درسی زبان را محکم ی در خور توبه آن است که برخی از کتاب نکته     

شمارند و به  می( 011: 0821شیبانی و دیگران، )ی ملیَت و اسباب بقای ملیَت ایرانی  رابطه

کنند که  کنند و به محصالن توصیه می نقاط کشور تأکید می سازی زبان در اقصی یکسان
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گرکانی،  قریش)« ملتی منوط و مربوط به حیات ادبیات و زبان آن ملت استحیات هر »

ی  ی قومیت و رابطه ی زبان خود بکوشد، رشته و هر ملتی که در حفظ و توسعه(. 2: 0811

همچنین به نق  . کند ملیت خوی  را استوار و خود را در بین ملل عالم نامبردار می

کنند و بر ل وم ایجاد زبانی مشترک  ره میمدارس در گسترش و حفظ زبان مشترک اشا

امروز ملل متمدنه اروپا برای توسعه و انتشار زبان »: ورزند در اقصی نقاط ایران تأکید می

. دارند ها باز و از بذل هرگونه مساعی و مصارف دری  نمی خود در ممالك بیگانه دبستان

پردازیم چه  ویج زبان خود نمیولی ما ایرانیان در مملکت ایران و وطن خوی  به نشر و تر

ی فارسی که مخصوص هر شهر و قریه است هنوز بسیاری  با وبود لغات مختلفه و شکسته

دانند و با  فهمند و نمی رانند و زبان فارسی را نمی از والیات ایران به زبان دیگر سخن می

ا از یکدیگر ه ی اختالف زبان فرسنگ آنکه همه ایرانی و از یك نژاد و گوهریم به واسطه

 (.8: همان)« ایم دور و با کمال آشنایی بیگانه

مؤلف کتاب، ضمن اشاره به یکسان بودن نژاد ایرانیان در سراسر کشور، به ضرورت      

خواهد همچون اسالف  آموزان می کند و از دان  سازی زبانِ ایرانیان نی  اشاره می یکسان

، «داری نمودند چون بان ع ی  نگه»متمادی و نیاکان خود که زبان فارسی را در طی قرون 

را « به دست خود اساس ملیت خود»کارگیری الفاظ بیگانه دوری بویند تا  ها نی  از به آن

در آنچه گفتیم دقت کنند و بی  »: کند سپس به فرزندانِ ایران توصیه می. منهدم نسازند

فظ زبان ملیح فارسی و رفع اعتنایی به زبان خود ننگرند در ح قیدی و بی از این بنظر بی

االمکان بکوشند که علوم به  معایش و اصالح نواقش آن سعی بمیل مبذول دارند و حتی

کم رفع احتیاج ما از  فارسی تربمه شود و از این راه زبان ایران دارای اهمیت گردد و کم

شویم  میغفلت بیدار و از مستی بهالت هشیار  ی بیگانه بشود و گرنه روزی از خواب السنه

 (.1: همان)« که آب از سر ما گذشته و خود کرده را چاره نباشد

های درسی تاریخ، بغرافیا و  بررسی کمّی مفاهیم مرتبط با زبان به تفکیك در کتاب     

 :باشد ادبیات فارسی براساس بدول ذیل می
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 فراوانی مفاهیم مربوط به زبان ملی به تفکیك عنوان کتاب. 2ی  بدول شماره
 

 
زبان پهلوی 

 اشکانی

زبان پهلوی 

 ساسانی
 کل زبان فارسی زبان رسمی

 65 53 1 1 00 تاریخ

 81 23 1 1 1 جغرافیا

 026 020 1 1 1 ادبیات فارسی

 283 216 1 01 00 کل

 

بار،  3بار، چهارم  20بار، سوم  0اول )بار در مقطع ابتدایی  32این می ان به تفکیك      

بار،  81بار، دوم  26اول )بار در مقطع دبیرستان  055و ( بار 20م بار، پنجم و شش 20ششم 

( بار 16بار و سوم و چهارم مشترکاً  02بار، اول و دوم مشترکاً  0بار، چهارم  81سوم 

بار در کتاب  26بار در کتاب تاریخ،  21)مورد  011از این می ان . ملحوظ شده است

هایی است که براساس پروگرام  کتاب مربوط به( بار در کتاب فارسی 35بغرافی و 

بار  12بار در کتاب بغرافی،  6بار در کتاب تاریخ،  16)مورد  63شورای عالی معارف و 

فرهنگ تألیف /هایی است که زیر نظر وزارت معارف مربوط به کتاب( در کتاب فارسی

 .شده است

 خط مشترک( 9.ج

های درسی عصر  کتاب. یت استهای فرهنگی ایران خط، بج  زبان، یکی دیگر از مؤلفه

ی باستان، به خط کنونی ایرانیان که خطی  پهلوی اول، ضمن اشاره به انواع خط در دوره

 :نویسند  کنند و می عربی است، اشاره می

که اساس آن از خطوط میخی »( 85: 0816تاریخ فرهپور، )« ها میخی بود خط ایرانی»     

گردید و خط م بور از چپ به راست نوشته دو مملکت کلده و آشور اخذ و اقتباس 

خط میخی  شوند که تفاوت سپس متذکر می(. 5: 0801گرکانی،  قریش)« شده است می

النهرین خط  خط میخی اهالی بین»النهرین در این است که  ایرانی با خط میخی اهالی بین

که  ورتیرفته است؛ در ص رم ی بوده و هر عالمت آن به بای کلمه یا صوتی به کار می

عالمت ازآن خط را به عنوان  81ها پس از اقتباس،  خط میخی ایرانی الفبا داشته و ایرانی
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اگر چه برای نوشتن . اند الفبا اختیار و با آن خط میخی مخصوص خود را درست کرده

ها، خط میخی معمول سالطین هخامنشی بوده لیکن مراسالت و احکام رسمی و  کتیبه

ی که از بنس همان خطوط مشتق از الفبای فینیقی که معمول فنیقی دفاتر را با خط دیگر

نوشتند لیکن به واسطه  های پوستی می النهرین بود، روی کاغذ های بین و معمول آرامی

؛ 062ص : تا اقبال آشتیانی، بی)« مرور زمان از این خط و آثار آن چی ی باقی نمانده است

عدد عنوان شده  12های خط میخی ایرانی  تعداد عالمت ، در این کتاب : 0803شیبانی و دیگران، 

 (.است

کنند و ضمن اشاره به خط پهلوی  ی ساسانی اشاره می سپس به خط ایرانیان دوره     

های عهد  خط ایرانی»: نویسند می( 56: 0821شیبانی و دیگران، )ها و خط اوستایی  کتیبه

الخطی است مأخوذ از یکدسته از  سمساسانی یعنی خط پهلوی اصالً ایرانی نیست بلکه ر

. ها که در ساحل فرات و سرزمین کلده قدیم سکونت داشتند سام یعنی آرامی اقوام بنی

ی اشکانی در ایران شروع به انتشار کرده و تا مدتی بعد از اسالم  این خط از اواخر دوره

گرکانی،  ریش؛ ق15: 0805اقبال آشتیانی، )« هم در بعضی نقاط ایران معمول بوده است

بعد از استیالی عرب تمام این خطوط منسو  و متروک »: شوند و متذکر می( 028: 0818

داریم به کار رفت و این امر یکی از اسباب مفقود شدن  شد و بجای آن خط عربی که فعالً

شیبانی و دیگران، )« های قدیم فارسی بود که امروز از آنها هیچ باقی نمانده است کتاب

 (.15: 0813و نی  فروغی،  56: 0821

های تاریخ، بغرافیا و ادبیات  بررسی کمی مفاهیم مرتبط با خط به تفکیك در کتاب     

 :باشد فارسی براساس بدول ذیل می
 

 فراوانی مفاهیم مربوط به خط مشترک به تفکیك عنوان کتاب. 8ی بدول شماره
 

 
خط 

 پهلوی

خط 

 میخی

خط پهلوی 

 اشکانی

خط پهلوی 

 ساسانی

ط خ

 اوستایی
 کل خط

 66 12 0 2 8 28 1 تاریخ

 8 1 1 1 1 8 1 جغرافیا

 03 08 1 1 1 8 2 ادبیات فارسی

 003 65 0 2 8 26 3 کل
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مورد نی  در  10های پروگرامی و  مورد در کتاب 56مورد فراوانی خط،  003از تعداد 

 .فرهنگ تألیف شده است/ هایی است که زیر نظر وزارت معارف کتاب

 هنر مشترک( 9.ج

های درسی معطوف به  در مبحو هنر و معماری ایرانی بیشترین توبه نویسندگان کتاب

ها،  های بسیاری از تصاویر انواع ظروف، مجسمه هنر و معماری عصر باستان بود و نمونه

های درسی به چشم  عصر باستان در کتاب... ها و  مسکوکات، بناهای عظیم، حجاری

ی هنر و معماری اسالمی، بیشترین  همچنین، درباره(. ران، همانشیبانی و دیگ)خورد  می

: شود گردد و گفته می ی معماری، به معماریِ عصر صفوی باز می می ان توبه در زمینه

معماری عصر صفوی معماری ایرانی خاصی است که به کلی با معماری عرب و هندی و »

بناهای عصر صفوی، به عنوان  ؛ و از(211: 0815اقبال آشتیانی، )« مغولی فرق دارد

همچنین، به تحول . یاد شده است( همان)« کبیر ی افتخار ایران در عهد شاه عباس نماینده»

در ( 062: همان)ایجاد شده در صنایع مستظرفه، به خصوص نقاشی، تذهیش و خوشنویسی 

رضا عصر مغول و تیموری اشاره و از استادان ب رگ نقاشی نظیر به اد، بهانگیر، علی

 (.216: همان)شود  نام برده می... عباسی، مانی شیرازی و 

شود و از  معرفی می« خط خاص فارسی»ی خوشنویسی نی  خط نستعلیق  در زمینه

... میرعلی تبری ی، سلطانعلی مشهدی، میرعلی هروی، میرعماد ق وینی، میرزارضا کلهر و 

غیر از نقاشی و معماری و ( با همان. )شود به عنوان استادان خوشنویسی ایران اسم برده می

گری و بافت  کاری و ساخت ظروف سفالین و فل کاری و شیشه خوشنویسی، به هنر کاشی

های ممتاز توسط ایرانیان اشاره شده و به  قالی های منق  و قلمکار و بافت اقسام پارچه

 :کرات تأکید شده

 «ندارند شیر ژیان را به کس هنر ن د ایرانیان است و بس»

 (8: 0803؛ نی  بهار و دیگران، 01: 0805کتاب سوم ابتدایی، )
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مورد بوده است که به  011های درسی عصر پهلوی اول،  می ان فراوانی هنر در کتاب

 .نماید ها به تفکیك ضروری نمی دلیل کثرت انواع هنر بیان می ان فراوانی هر یك از آن

 آداب و رسوم مشترک( 1.د

که برای  از آنجایی. نگی ایرانیت بدید، آداب و رسوم ملی استیکی دیگر از وبوه فره

ایجاد و ساخت ملت، اتحادی معنوی و عواطفی مشترک مورد نیاز است، توبه به آداب 

فرهنگ به طور عام . ای برخوردار خواهد بود و رسوم ملی و پرداختن بدان از اهمیت ویژه

های فرهنگی، از عناصر مقوم ملیت  ای از مؤلفه و آداب و رسوم به عنوان زیرمجموعه

های  اما آنچه در کتاب. اند است که مؤلفین کتش درسی نی  از پرداختن بدان غافل نبوده

خورد این است که آداب و رسوم ملی و باستانی،  درسی عصر پهلوی اول به چشم می

به . بی  از آداب و رسوم مذهبی، مدنظر سیاستگذاران آموزشی آن عصر بوده است

ای که فراوانی مفاهیم مرتبط به آداب و رسوم ملی تقریباً پنج برابر مفاهیم مرتبط به  نهگو

بشن سده، بشن مهرگان و نوروز از بمله مفاهیمی است . آداب و رسوم مذهبی است

در کتاب درسی سال اول . شده است های درسی آن دوره بدان توبه ویژه که در کتاب

« هر ملتی یك بور سالم و علیك دارد»آموزند  ان میکه به کودک گونه ابتدایی، همان

، به آداب و رسوم ملی و اعیاد باستانی خاص ایرانیان (23: 0816کتاب اول ابتدایی، )

که ( 11و  21: همان)« عید نوروز، اول سال ایرانیان است»: نویسند اشاره کرده و می

طین ب رگ پیشدادی ب رگترین عید ایرانی بوده و توسط بمشید پسر طهمورث از سال

؛ نی  21: 0816؛ نی  تاریخ فرهپور، 82: 0813کتاب سوم ابتدایی، )است  مرسوم گشته 

 (.1: 0816قریش گرکانی، 

همچنین، برگ اری بشن سده نی  از دیگر رسوم ملی ایرانیان خوانده شده و تأکید      

ختن آت  در افرو. بشن سده، رسم شریفی است از رسوم عهد باستان»: گردیده است

بهار و دیگران، )« ایام عید و روزهای پایانی سال، از این رسم شریف به یادگار مانده است

هوشنگ [ بشن سده از یادگارهای این پادشاه »: در کتابی دیگر آمده است(. 011: 0806

« است و گرفتن بشن سده در دهم بهمن ماه هنوز بین پارسیان معمول است ]پیشدادی
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عالوه بر نوروز و بشن سده، بشن مهرگان نی  یکی (. 20: تدایی، همانکتاب سوم اب)

مهرگان ماه هفتم شمسی فارسی »: دیگر از آداب و رسوم ایرانیان معرفی و گفته شده است

« اند گرفته مطابق با می ان و بشن مهرگان بشنی بوده است که پارسیان در اول ماه مهر می

شود، ایجاد پل ارتباطی بین تاریخ  ر که مالحظه میطو همان(. 51: 0818گرکانی،  قریش)

باستان و آداب و رسومی که از آن دوران به یادگار مانده است با ایران کنونی، هدف 

اند که این آداب و رسوم  اصلی نویسندگان این متون بوده است و همواره تأکید کرده

ها و آداب و رسوم  ناین حس مشترک و برگ اری بش. هنوز هم بین ایرانیان رایج است

هایی است که به  ملی که از عهد پدران ما برایمان به یادگار مانده است، یکی از مؤلفه

که هنوز هم اعیاد باستانی و ملیی نظیر عید نوروز، بین  چنان آن. انجامد وحدت ملی می

 .رساند ایرانیان حس مشترکی ایجاد کرده که به همبستگی ملی مدد می

 

های درسی،  ه مرتبط با آداب و رسوم ملی، به تفکیك کتاببررسی کمّی وبو

 .براساس بدول ذیل است
 

 فراوانی مفاهیم مربوط به آداب و رسوم مشترک ملی به تفکیك عنوان کتاب. 1ی بدول شماره
 

 
جشن 

 سده

جشن 

 مهرگان
 نوروز مهرگان

آداب و رسوم 

 ملی
 کل

 5 8 2 1 1 1 تاریخ

 2 2 1 1 1 1 جغرافیا

 81 1 21 6 0 2 فارسیادبیات 

 86 5 22 6 0 2 کل

بار،  8بار، سوم  0بار، دوم  1اول )بار در مقطع ابتدایی  03مفاهیم مورد نظر به تفکیك      

بار در مقطع  06و ( بار 0بار و پنجم و ششم مشترکاً  1بار، ششم  0بار، پنجم  1چهارم 

بار، سوم و چهارم  2وم مشترکاً بار، اول و د 8بار، سوم  8بار، دوم  6اول )دبیرستان 

هایی که طبق آخرین پروگرام شورای عالی  این می ان در کتاب. آمده است( بار 2مشترکاً 
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فرهنگ /هایی که  زیر نظر وزارت معارف مورد، و در کتاب 01اند،  معارف تهیه شده

 .مورد است 26اند،  تألیف شده

 گیری نتیجه

ف ایدئولوژیك خود، توبهی بدی نسبت به دولت پهلوی اول به منظور تحقق اهدا

گیری از اب ارهای آموزشی، نظیر  کارکرد آموزش رسمی مدارس داشته و به دلیل بهره

مردان فردا و »ها را  آموزان که آن های درسی اهداف خود را به دان  کتاب

ین ترین اهداف ا یکی از مهم. نمود دانست، القا می می« ی ایرانی دهندگان بامعه تشکیل

سازی تصویر رسمی از ایرانیت بدید در  سازی، القا و نهادینه ی ملت دولت در مسیر پروژه

در این تصویر، ایرانیان دارای وبوه مشترک سیاسی، تاریخی، . محتوای متون درسی بود

آنچه در وبه فرهنگیِ ایرانیت بدید آرمان و . فرهنگی، مدنی، دینی و تباری بودند

آمد، تصویری از ایرانیتی بود که زبان  گذاران آموزشی به شمار میی آرمانی سیاست نمونه

زبان »رسمی آن از هر قومی که بودند چه کرد، چه لر، چه ترک و چه بلوچ و غیره 

بوده و این زبان یادگار عهد قدرت و عظمت ایران باستان و زبانی آریایی از « فارسی

ها نی  خطی  خط ایرانی. ستهای هندواروپایی مخصوص نژاد برتر آریا شعش زبان

 .است بوده که پس از استیالی اعراب بایگ ین خطوط ایرانی عصر باستان شده  عربی

گوی همچون فردوسی، سعدی،  همچنین، ایران مفاخر ادبی بسیاری نظیر شاعران پارسی

ترین  ترین آنان فردوسی، و مهم حافظ و غیره در تاریخ کهن خود پرورش داده که ب رگ

 .ی فردوسی معرفی شده است بی ایران شاهنامهاثر اد

ی پر افتخار ایران، در اشعار  پرستی و تأکید بر گذشته دوستی، شاه مضمون وطن     

ی  شاهنامه که منجر به تقویت حس غرور ملی و همبستگی ملی بوده، از دالیل توبه ویژه

اری ایرانیان نی  به هنر و معم. ی وی است های درسی به فردوسی و شاهنامه مؤلفان کتاب

مانده از عصر باستان همواره زبان د خاص و عام بوده و آداب و  در بناهای بربای ویژه

توبه . رسوم ملی آن نظیر نوروز، مهرگان و غیره، از آن عصر تاکنون تداوم داشته است
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ی پرعظمت ایران در عصر باستان، و عصر پهلوی اول  ویژه به برقراری ارتباط بین گذشته

همچنین، . گرایی موبود در ایدئولوژی این دولت توبیه پذیر است با توبه به باستان

های  مورد فراوانی را در کتاب 0151وبوه فرهنگی مشترک در ایرانیت بدید در مجموع 

مورد بررسی به خود اختصاص داده که از این می ان بیشترین مقدار فراوانی مربوط به ادب 

، هنر مشترک (بار 003)، خط مشترک (بار 283)ان ملی ، سپس زب(بار 556)مشترک 

 .است( بار 86)و در نهایت آداب و رسوم مشترک ( بار 011)

 کتابنامه

 .صراط تهران، ،مدرنیت و ما ،0836. داریوش آشوری، .1

 ،(متوسطه اول سال) عمومی تاریخ ی دوره ،]تا بی[. عباس آشتیانی، اقبال .2

 .]نا بی[ ،]با بی[

 قاجار، ی دوره تا مغول هجوم از عمومی تاریخ ی دوره ،0815.. هههههههههههههههههه .3

 شوروی بماهیر اتحاد تجاری نمایندگی ی مطبعه تهران، ،1ج ،(متوسطه سوم تاریخ)

 .طهران در

 شرکت ،]با بی[ ،(متوسطه دوم) عمومی، تاریخ ی دوره ،0805. هههههههههههههههههه .4

 .(سعادت ی مطبعه) مطبوعات

 .معارف وزارت تهران، ،دبیرستان اول فارسی  ،0803. دیگران و یمحمدتق بهار، .5

 .علمی ی چاپخانه تهران، ،دبیرستان سوم فارسی  ،0806. هههههههههههههههههههه .6

 سوم سال ی ویژه ایران عمومی تاریخ ی  دوره ،0806. محمدبواد تربتی، .7

 .فردوسی ی چاپخانه تهران، ،دبیرستان

 ششم سال برای ایران جغرافیای و پنجم سال برای قطعه پنج جغرافیای .8

 .فرهنگ ی چاپخانه تهران، ،0816 ،ابتدایی
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 عالم تاریخ از قسمتی و ایران مختصر تاریخ امیر، ی مجموعه ،0816. خسروپور .9

 .سعادت ی کتابخانه تهران، ،ابتدایی مدارس ششم و پنجم سال برای

 و پنجم سال در تدریس برای ایران، تاریخ ،0816. غالمرضا یاسمی، رشید .11

 .روشنایی ی مطبعه تهران، ،ابتدایی ششم

 ی چاپخانه تهران، ،دبیرستان اول تاریخ ،0803. دیگران و عبدالحسین شیبانی، .11

 .مجلس

 .فردوسی چاپخانه تهران، ،دبیرستان دوم تاریخ ،0821. هههههههههههههههههههه .12

 سوم سال مخصوص ادب، ی گنجینه ،0811. میرزامحمدحسین آموخته، صدر .13

 .شرافت حسین: ]با بی[ ،ابتدایی مدارس

 سوم سال برای ایران و آسیا بر مشتمل نو جغرافیای ،]تا بی[. پور ع ت .14

 .مظفری ی کتابخانه تهران، ،دبیرستان

 ششم و پنجم سال برای عالم، و ایران مختصر تاریخ ،0813. محمدعلی فروغی، .15

 .علمی ی مطبعه تهران، ،ایران ابتدایی مدارس

 ،ابتدایی پنجم کالس مخصوص فرهپور تاریخ ،0816. خان مهدی میرزا ،فرهپور .16

 .علمی ی کتابخانه تهران،

 در االدب، فرائد دوم ی دوره اول بخش ،0801. عبدالعظیم گرکانی، قریش .17

 چهارم و سوم مخصوص متوسطین و متقدمین فصحا و شعرا احوال تاریخ

 .علمی ی چایخانه تهران، ،متوسطه

 به منتخب نثر و نظم در فرائداالدب چهارم ی دوره ،0818. هههههههههههههههههههه  .18

 .]نا بی[ تهران، ،متوسطه دوم و اول کالس مخصوص ،جدید اسلوب

 .مجلس ی مطبعه تهران، ،0816 ،ابتدایی اول کتاب .19

 .مجلس ی مطبعه تهران، ،0813  ،ابتدایی سوم کتاب .21

Archive of SID

www.SID.ir



29 ی شماره/ 7سال/ هیمسکو  92 

 .معارف وزارت تهران، ،0805  ،ابتدایی سوم کتاب .21

 .ایران فرهنگ ی چاپخانه شرکت تهران، ،0801 ،ابتدایی چهارم ابکت .22

 .اطالعات ی مطبعه تهران، ،0808 ،ابتدایی ششم کتاب .23

 اول سال برای جغرافیا کلیات امیر، ی مجموعه ،0800. حسین گالب، گل .24

 .مطبوعات شرکت تهران، ،0ج ،متوسطه مدارس
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