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 چکیده

 الزم تمایالت و ها گرایش باورها، که است کارآمدی نیروهای تربیت کشوری، هر در پرورش و آموزش رسالت  

...  و و دینیاقتصادی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، های مقوله تمام در را جامعه آن پایدار توسعه و پیشرفت برای

 نظام یافتگان تربیت در ایرانی - اسالمی هویت گیری شکل مستلزم امری چنین است بدیهی. باشند شتهدا

 ، است آن به تعلق احساس وجود و و دینی ملی هویت بر یابی آگاهی عمده محور دو دارای خود که بوده آموزشی

 و نیست کافی ولی بوده الزم ملی هویت گیری شکل برای آن وجود که است شناختی نوع از ای مقوله یابی آگاهی

 و پویایی ، تالش به میل افراد، در تواند می آن وجود که است گرایشی و عاطفی نوع از ای مقوله تعلق، احساس

  - 0: از عبارتند آموزشی نظام در ایرانی - اسالمی هویت گیری شکل ضرورت و اهمیت. نماید ایجاد را فداکاری

 قومیتها و فرهنگها خرده گسترده تنوع از که ایران کشور در خصوصا ،و اسالمی ملی وحدت و وفاق به دستیابی

 خویشتن، از مطلوب تصویری به دستیابی -0 و دینی  فرهنگی هویت نوسازی و گسترش  -0.  است برخوردار

 رد صمیمیت ایجاد-5 مدنی جامعه توفیق و پیشرفت توسعه، ، ثبات -4 جامعه و فرد در روانی سالمت ایجاد

  .وطنی جهان به دستیابی 8- مغزها فرار برابر در مانعی -7 فرهنگی تهاجم برابر در مانعی -6 آموزش نظام

نقش مدرسه در این مقاله که از روش توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته است به بررسی    

 . در دانش آموزان می پردازیم ایرانی -اسالمی تقویت هویت در 

نتایج پژوهش نشان می دهد ، قرار دادن بیشتر مبحث هویت ملی در کنار هویت اسالمی در کتب درسی ،    

نقش راهبری معلم و برنامه ریزی های بلند مدت آموزش پرورش نقش پررنگی در ایجاد و تقویت هوست اسالمی 

 ایرانی در دانش آموزان دارد . –

 نکات کلید :

 ایرانی –اسالمی  راهکارهای تقویت هویت – ایرانی میاسال هویت –دانش آموزان 
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 مقدمه

 به و مدام گروهی. است اسالمی و ایرانی هویت بحث ، بوده مطرح ما جامعه در قدیم از که هایی بحث از یکی  

 ویته بر دیگری افراطی گونه به گروهی و باستان ایران هویت بر تکیه و غلبه با ایرانی هویت بر افراطی گونه

 . باستان ایران هویت تمامی نفی با اسالمی

 توجه بدون.  است مثبت رسوم و آداب و فرهنگ و سعادت و خوبیها ، ارزشها بر تاکید ، است معقول که آنچه اما

 . افراطی گرایی ملی و ناسیونالیسم به توجه بدون و است جامعه و ملت کدام به متعلق اینکه به

 انسانها تمامی آن قلمرو و غایت ، هدف.  نیست خاصی گروه و قوم ، ملت به متعلق ماسال دین اینکه به توجه با

 های فرهنگ اسالم ، عرب جاهلی جامعه در اسالم ظهور وقت در که همانطور. است نژاد و رنگ و ملیت نوع هر با

 می.  برخواست آنها اب مبارزه به و رد را نادرست ارزشهای و فرهنگ و تأیید را انسان سعادت با مطابق و درست

 و مختلف های دوره و ها فرهنگ انواع به توجه بدون گروهی.  ایران به اسالم ورود با کرد مقایسه را همین شود

 ایران صرف به تنها ، بوده خاصی آیین و ودین اندیشه بر تکیه با آنها از کدام هر که باستان ایران متضاددر

 می باستان ایران رسوم و آداب و ها فرهنگ تبلیغ به دست ، اسالمی ویته با مبارزه هدف به هم بعضی و باستان

 . زنند

اندیشمندان و صاحب نظران مختلف ، هر یک بر مبنای مبانی فکری و معرفتی خود ، برداشت و تبیین خاصی  

این پدیده می از مفهوم و ماهیت هویت بیان داشته اند که عمدتاً بیانگر نوع نگاه و دیدگاه  خاص آنها نسبت به 

باشد . قبل از پرداختن به این تعاریف و تبیین ها ، شاید توجه به ریشه لغوی و واژه شناختی کلمه هویت بتواند 

 بهتر ما را به داللت های معنایی و مفهومی آن هدایت کند . 

اه بر ( هویت به معنای تشخیص و وجود خارجی آمده و تاکید شده که هویت گ 0040در فرهنگ دهخدا )  

ماهیت و تشخیص اطالق می گردد که حقیقت جزئیه است و گاه به معنای وجود خارجی است . فرهنگ عمید ) 

( نیز هویت را در معانی حقیقت شی یا شخص که مشتمل بر صفات جوهری او باشد ، شخصیت ، ذات ،  0080

به  0ن برای اولین بار توسط فرویدهستی و وجود منسوب به هو آورده است . اما واژه هویت به مفهوم امروزی آ

صورت کامالً تصادفی مورد استفاده قرار گرفته و آن را با معنای ضمنی روانی و اجتماعی آمیخته کرده است . در 

واقع ، از نظر فروید، هویت به ارزش های منحصر به فردی اشاره می کند که با عنایت و اتکاء به گذشته ویژه و 

                                                           
1
 )Freud 
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معروف ترین اندیشمندی  0( . بعد از فروید ، اریکسون 0075می آید ) محسنی ،  منحصر به فرد شخص پدید

خود ، تبیینی دقیق و جامع از مفهوم هویت ارائه  0است که تالش کرده است تا در قالب نظریه روانی ـ اجتماعی

 "اهنگی ایجاد کند بین آن تصور و برداشتی که از خود دارد ، هم "دهد . از دیدگاه این صاحب نظر نوجوان باید 

فرد به یک  "( . از اینرو ، اریکسون تاکید می کند که هویت زمانی حاصل می شود که 94:  0956) اریکسون ، 

احساس منسجم از اینکه در زندگی به دنبال چه چیزی است ، دست یافته باشد . از سوی دیگر ، اگر ابهامات 

) میلر ،  "است  0ی فرد مطرح باشد ، نتیجه آن بحران هویتبیش از حد درباره تعهدات و ارزش های کنونی برا

در یکی کردن نقش ها در موقعیت های متفاوت چنان مؤفق شود که در  "( . در واقع ، اگر جوان  008:  0079

ادراک از خویش به تداوم برسد ، هویت ایجاد شده است . اگر نتواند در جنبه های مختلف به ایجاد حس پایداری 

(. با توجه به مطالب فوق است که اریکسون )  000:  0069) بیلر ،  "آشفتگی نقش ایجاد می شود  برسد ،

( تاکید می کند که اصوالً هر عامل رشدی که به جوان کمک کند تا با اطمینان از خود ، متوجه شود که  0968

گی رفتاری است و در عین حال ، از سایر افراد مجزا و متمایز است و در حد معقولی دارای ثبات رأی و یکپارچ

خود را شبیه به تصوری بداند که دیگران از او دارند ، احساس هویت کاملی از خود در فرد به وجود می آید . 

متقابالً هر عاملی که در استنباط های جوان از خود اختالل ایجاد کند ، باعث سردرگمی یا آشفتگی هویت می 

تبیین دیدگاهی از رشد که به خود فرد و عوامل فرهنگی و اجتماعی پیرامونی گردد. مجموعاً آنکه اریکسون با 

و  "که هست "در تالش است تا این موضوع را کشف کند که واقعاً   "وی می پردازد ، معتقد است که جوان 

 ( .  05:  0087) رهنما و عبدالملکی ،  "دیگران چگونه او را می بینند 

 

 4ملی هویت

 خاص مفهومی قالب المللی بین نظام سیاسی گیری شکل از بعد و بیستم قرن در که است والتیمق از ملی هویت  

 نیز، ملی هویت. است بوده ایرانی اندیشمندان ذهنی های مشغله از یکی همواره که چند هر کرد؛ پیدا را خود

 ملی اجتماع به نسبت دتعه و تعلق احساس همان ملی، هویت: تعریف یک در. دارد مختلفی تعاریف هویت، مانند

 جامعه، یک افراد که معناست این به ملی هویت گفت توان می و است، شده گرفته نظر در جامعه کل به نسبت و

 ملی، هویت: »دیگر تعریفی در(. 07 و 06:  0079 یوسفی،) کنند می احساس خود در را مشترک منشأ نوعی

 و شود؛ می یکدیگر از جوامع تفاوت سبب که است روانی، و گیفرهن زیستی، مادی، آثار و ها نشانه از ای مجموعه

                                                           
1
 ) Erikson 

2
) psycho – social   theory  

3
 ) identity  diffusion 

4
 National identity 
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 «است فراملی عام های هویت و محلی خاص های هویت بین ارتباطی ی حلقه و سنتز ترین اصلی ملی، هویت لذا،

 به نسبت مثبت های نگرش و ها گرایش از ای مجموعه ملی، هویت تر کامل تعبیری در(. 097:  0079 حاجیانی،)

 ص) است سیاسی واحد یک عنوان به کشور یک سطح در کننده یکپارچه و بخش هویت الگوهای و ناصرع عوامل،

097) 

 ملی هویت ی سازنده عناصر و ابعاد

 ترین مهم جمله از. باشد می ای سازنده عناصر دارای مفهوم این آید، می بر ملی هویت تعریف از که گونه همان   

 فرهنگی مشترکات تمامی ملی، های ارزش. کرد اشاره انسانی و ای جامعه دینی، ملی، های ارزش به توان می ها، آن

 و دینی مشترکات تمام دینی، های ارزش شود؛ می شامل را ادبیات و ها سنت ملی، نمادهای زبان، سرزمین،: از اعم

 و دارد، نظر اجتماعی هنجارهای و قواعد اصول، به ای جامعه های ارزش شود؛ می شامل را دینی فرهنگ

 نوع برای جغرافیایی و اجتماعی محدودیت گونه هر از فارغ انسانی، قواعد و اصول ی کلیه به انسانی، های ارزش

 غیره، و تاریخ جغرافیا، اجتماعی، سیاسی، علوم اندیشمندان میان در البته(. 010:  0080 زهیری،) دارد نظر بشر

 و سرزمین به جغرافیا، در. دارد وجود نظر اختالف دیگری به نسبت فوق های ارزش از یک هر اصالت ی درباره

 ملیت مشترک، سیاسی ساختار به سیاسی، علوم در و مشترک دین و زبان به اجتماعی، علوم در مشترک؛ تاریخ

 که دارد هم گوناگونی: ابعاد خود، ی سازنده عناصر کنار در  ملی هویت. است شده تأکید مدنی ی جامعه و ملت و

 ابعاد، این از یک هر. شود می ادبیات و زبان فرهنگی، دینی، سیاسی، جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی، عاداب شامل

 یک به شخص تعلق ی دهنده نشان اجتماعی بعد دارد، را خود خاص اهمیت ملی، هویت تشخص و تکوین در

 آگاهی از است عبارت ی،تاریخ بعد دهد؛ می شکل را او اجتماعی هویت محدوده که است، خاص اجتماعی محیط

 هم و تاریخی هویت احساس لذا، و آن؛ به دلبستگی احساس و تاریخی ی گذشته از جامعه یک افراد مشترک

 اش تاریخ از نسل یک شدن جدا مانع که است یکدیگر به مختلف های نسل ی دهنده پیوند پنداری، تاریخی

 ملت آن جغرافیایی محیط ی زاییده نخست ی هدرج در ملت، هر ملی هویت که حالی در ؛(010 ص) شود می

 .آید می حساب به ملی هویت مشهود و ملموس عینی، فیزیکی، تبلور جغرافیایی، محیط زیرا است؛

 نظام یک عضو قانونی، و فیزیکی لحاظ از که افرادی که گیرد می شکل صورتی در سیاسی، بعد در ملی هویت  

 هستند؛ کشور آن قوانین مخاطب یا موضوع و کنند، می زندگی ورکش یک ملی مرزهای داخل و هستند سیاسی

 در فوق ابعاد انکارناپذیر تأثیر رغم علی(. 0078 معمار،) بدانند سیاسی نظام آن اعضای را خود هم روانی لحاظ از

 همیم منبع چنان هم خود، ابعاد تمام در مذهب نوسازی، و توسعه فرایندهای یافتن شدت وجود با و ملی، هویت

 شعایر، به عمومی هویت مهم های شاخص. رود می شمار به آشفته و متجدد جهان در معنابخشی و هویت برای

 شود می دینی و مذهبی های آیین و ظواهر به عملی تمایل و مشارکت باألخره و دینی نهادهای و مناسک
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 سبب که است جامعه یک ملی تهوی اجزای ترین مهم از نیز ملی هویت فرهنگی بعد(. 005: 0079 روپسینگه،)

 ملت آن انسانی خالقیت پویای و زنده کلیت ملت، یک فرهنگی میراث و فرهنگ زیرا شود؛ می فرهنگی توافق

: شامل بعد این مهم های شاخص. دهد می قرار تأثیر تحت را ملت آن ناخودآگاه، یا خودآگاه نحوی به که است،

 رسوم؛ ها؛ مکان و بناها معماری پوشش؛ طرز و لباس سنتی؛ های ارزش اعیاد؛ و ها جشن عام؛ های سنت و ها آیین

 ملتی هر مکتوب میراث از مهمی بعد نیز، زبان(. 67 و66: 0078 ورجاوند،) هستند بومی و ملی هنرهای و عرف

 به خود بلکه رود، می شمار به ارتباطات ی وسیله و  ابزار اجتماعی، محصول یک عنوان به تنها نه زبان. است

 دارد؛ مهمی نقش جامعه هر ی ویژه هویت و فرهنگ تولید باز و تولید در که اجتماعی روابط متن از بخشی عنوان

 تعاریف به توجه با(. 019 ـ 000:  0078 همتی،) است ملت آن معنایی نظام ملت، یک زبان گفت توان می لذا، و

 توان می را خاصی کارکردهای ملی هویت برای کدام، هر متفاوت ابعاد و ملی هویت ی سازنده عناصر مذکور،

. اند جمله آن از سیاسی فرهنگ سازوکارهای تعیین و ملی آگاهی ایجاد ملی؛ همبستگی و آفرینی انسجام. برشمرد

 ملی همبستگی به تواند می مشترک، منافع و تاریخی گذشته دین، زبان، مانند نمادین های توانایی از گیری بهره

 دارد، اقتصاد و سیاست اجتماع، فرهنگ، ی حوزه در ملی هویت که ای کننده تعیین نقش به وجهت با. شود منجر

 دوام و قوام در را ای عمده نقش اجتماعی، ـ سیاسی نظام به بخشیدن مشروعیت و همبستگی ایجاد بر عالوه

 نقش ملی، دافاه و آینده در جمعی زندگی مسیر تعیین برای حتی و کند، می ایفا ملت یک سیاسی حیات

 .گیرد می عهده بر را خاصی

 

 0اسالمی هویت

 هرگونه و اند برآمده ها انسان دینی هویت با مقابله درصدد مهاجم، های فرهنگ ابداع با آوری فن صاحبان امروزه   

 .کنند می انکار عالم در را قدسی ارتباط

 همان از. دارد ای دیرینه بس قدمت که است یایران و اسالمی باورهای از ای آمیزه ایران، کشور در کنونی فرهنگ

 نشرش و ترویج در آنگاه و پذیرفتند گرمی به را آن یافتند خویش روی فرا را اسالمی فرهنگ ایرانیان، که زمان

 .کوشیدند

 

                                                           
1
 . Islamic identity 
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 ابعاد هویت اسالمی

 عمیق و نبنیادی های پرسش به پاسخ دینی هویت دستاور ترین مهم و اولین: بنیادین های پرسش به پاسخ.  0

 هستند رو روبه دست این از هایی پرسش با که کسانی برای دین: »است معتقد هانتینگتون ساموئل. است آدمی

 «دارد ای کننده قانع های پاسخ دارم؟ تعلق کجا به و کیستم؟ من: که

 جانبه مهه شمول و جامعیت بر زندگی و اسالم رابطه تبیین در نیز راحل امام:. زندگی به بخشیدن جهت .  0

 چگونه و کن عبادت را خدا که گوید می انسان به اینکه با همزمان اسالم، مذهب: »گویند می و نموده تأکید دین

 «کن زندگی چگونه گوید، می او به کن، عبادت

 برای نشاط و امیدواری روحیه تقویت منزله به جوان، نسل برای دینی هویت احراز: آینده به مثبت رویکرد .0

 نسلی و است( عج) مهدی حضرت جهانی حکومت انتظار اسالم، مبین دین های جلوه از زیرا است؛ بهتر یا آینده

 .است امروز از بهتر مراتب به که باشد می امیدوار فردایی به حقیقت در است، منتظر که

 را تمایل این هابار مسلمانان، اضطرار موارد در اسالم، جهان در: »است معتقد لویس، برنارد: اعتقادی وحدت .4

 با نه که هویتی یعنی بازیابند، را خود ایمان و بنیادین هویت دینی، وحدت یک قالب در که اند داده نشان

  .«است شده تعریف اسالم، وسیله به بلکه سرزمینی، یا قومی معیارهای

 میان در کننده عیینت و مهم مباحث از یکی ها تمدن و ادیان رابطه: تمدنی هویت ساز زمینه دینی، هویت . 5

 فرهنگ و ادب و دانش و گشتند تمدن خود مسلمانان،: »است معتقد وایتهد. است شناسان تمدن و نگاران تاریخ

 «دادند نجات سقوط از را

 است؛ اثرگذار نیز اجتماعی پذیرش بر بلکه است فطری نیاز یک به پاسخ تنها نه دینداری،: اجتماعی مقبولیت . 6

 دانند می اعتماد مورد دیگران، از بیش خداجویند، و موحد که را آنهایی خدایی، و زالل اک،پ های فطرت زیرا

 .نباشند آگاه آن دالیل به خود هرچند

 خداوند کند، اصالح خدا با را خود رابطه که کس آن: »فرمودند که است شده نقل معصوم امام از روایتی در

 «کرد خواهد اصالح دیگران با را اش رابطه

 در را واالیی تعابیر و دهد می قرار رفیع و ارزشمند جایگاهی در را جوان دینی، هویت: جوانی منزلت و شأن .7

 به معتقد دیگر سوی از و داند می دیگران از تر نزدیک ملکوت به را جوان سو یک از دین،. دارد می عرضه او شأن

 بزرگساالن شأن هم و تراز هم را او الهی، فتکلی به شدن مکلف مبنای بر و باشد می وی بزرگداشت و تکریم

  .داند می
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 بر کند عبادت جوانی آغاز از که عابد جوان فضیلت: فرمودند که است آمده( ص) اکرم رسول از حدیثی در»

 «است مردم سایر بر پیغمبران فضیلت همچون کند، عبادت یافت، بسیار سن وقتی که پیری

 موجب آن، تجلی ترین عالی در دین و جوان نسل پیوند که کرد اذعان باید حقیقت در: جهان به بخشیدن معنا. 8

 و ها کوه درخشان، ستارگان زیبا، طبیعت با فردی چنین. شود می هستی جهان با یگانگی و همدلی احساس

 ارائه دین نقش از که زیبایی تحلیل در جیمز ویلیام. کند می خویشاوندی احساس باابهت، و مرموز های دره

 درخواهیم را حقایق ترین عالی چیزها، ترین پست در بینیم، می چیز همه در را خدا که وقتی: »نویسد می دهد، می

 که باورند این بر نیز شناس تمدن صاحبنظران از برخی. «کرد خواهد جلوه دیگر دنیای دنیا، که حقیقتاً یافت،

 . بخشد می جهان به جدیدی معنای دینی، هویت

 سالهاهمیت و ضرورت م

 در را فردی هر کیستی دهد، می پاسخ «کیستم؟ من» سوال به که کنیم تعریف چیزی آن هر را «هویت» اگر    

 .آموزشی نظام و سیستم یا دهد می تشکیل خانواده یا کودکی،

 فراهم و تمهید یا تقویت آموزشی، نظام وظایف از جوامع، همه در و سیاسی های نظام همه در که است طبیعی

 من» به باورمند و عمیق مستقل، روشن، دقیق، پاسخی فرد، آن که است ای گونه به پذیری جامعه نآورد

 آورد می زبان به که هایی گزاره قالب در ،«کیست» که شود می پرسیده او از وقتی و باشد داشته خودش «کیستم؟

 .کند تعریف را خودش گذراند می ذهن از یا

 جوامع کیستی با را خود کیستی بتوانند که دهند می پرورش را افراد ای گونه به جوامع، همه در طبیعی صورت به

 .کنند تعریف مستقل دیگر عبارت به و متفاوت همسایه،

 هم ی ا اشاره بحث همین در خود سخنان در رهبری معظم مقام لذا نیست، مستثنا قاعده این از هم ایران جامعه

 ابتدایی، دوره یا کودکستان دوره در که کنید مشاهده ای جامعه مترک در شاید. داشتند انگلیسی زبان بحث به

 قرار تاثیر تحت را مستقلش هویت و فرد آن کیستی زیرا بیاموزند، را جامعه آن زبان از غیر به زبانی ها بچه

 .دهد می

 تا شود انجام ترکیه مانند همسایه کشوری های دبستان و کودک های مهد از بازدیدی است کافی مثال، عنوان به

 تمام با بتواند کودک که است ای گونه به شرایط مدارس، فیزیکی فضای عمق تا ورودی در از که شود مالحظه

 پاسخی بتواند آینده در تا کند ضبط تمامی به را خود جغرافیایی و دینی مذهبی، ملی، تاریخی، هویت وجود،

 هایی آسیب که این دلیل به هم ایران در. باشد هداشت اوست هویت از سوال که «کیستم؟ من» سوال به روشن
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 فرهنگ با اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، سیاسی، رقابتی در اسالمی ایران آن، بر عالوه و شده پدیده این متوجه

 متذکر که مباحثی جمله از انقالب معظم رهبر است گرفته قرار تمدن این فشار معرض در غرب، مسلط تمدن و

 پارازیته بدون ما کودکان و ما نسل هویت حتما باید کشور و انقالب آینده تضمین برای که است این شوند می

 .بگیرد شکل هویتشان، شدن

 هویت دارای کودکان که رود می انتظار است، اسالم نام به و ایران در انقالبی اسالمی، انقالب که آنجایی از

 مستحکم و مشخص متقن، تعریفی بتوانند شود، می والس آنها کیستی از وقتی که باشند اسالمی -ایرانی مستقل

 بود، خواهد ها فرهنگ اختالط و ها هویت تالقی جهان گذشته، از بیش شاید که آینده جهان در تا باشند داشته

 .کنند دفاع خودشان تمدنی و فرهنگی هویتی، بودن زالل از بتوانند

 وا را کشور پرورش و آموزش نظام اندرکاران افراد،دست در اسالمی -ایرانی  هویت گیری شکل ضرورت و اهمیت  

 درسی،کتب ریزی برنامه)تربیت و  تعلیم های مؤلفه در الزم های حساسیت اعمال و نظر دقت با که دارد می

 -اسالمی  هویت به تعلق حس و آگاهی ایجاد برای مناسب  های روش اتخاذ با را الزم تمهیدات...(و درسی،معلم

 زمینه این در و دینی اجتماعی و فردی مناسب رفتارهای بروز موجب و آوردند فراهم آموزان نشدا در ایرانی

 .شوند

 

 پژوهش پیشینه ی

 اجزای و عناصر و ندارد وجود نظر اتفاق اسالمی - ایرانی هویت سازنده عناصر به نسبت پژوهشگران میان در

 به  هویتی سازنده عناصر از برخی. است شده ردهبرشم ایرانی هویت کننده تعیین عناصر عنوان به  گوناگونی

 زبان از اندیشمندان از برخی مثال عنوان به. نیستند برخوردار الزم جامعیت از اول وهله در بودن بدیهی رغم

 آنکه بی ایرانی اقوام از بسیاری که صورتی در کنند می یاد ایرانی هویت سازنده ارکان از یکی عنوان به فارسی

 به ایرانی هویت سازنده ارکان از یکی دین چه اگر همچنین. هستند فارسی فرهنگ دارای باشد رسیفا زبانشان

 از قبل ایرانیان که چرا. باشد نمی صحیح هویتی سازنده عنصر عنوان به خاص دینی اطالق ولی آید می حساب

 به که دارند وجود ایرانی قواما همچنین. شدند می خوانده ایرانی عنوان با و بودند زرتشتی اسالم دین به تشرف

  .هستند زمین ایران فرهنگ به متعلق نبودن مسلمان رغم

 از یکی عنوان به دین از بودن ایرانی و تجدد سنت، کنار در "ایرانیان هویت مشکله" کتاب در رجایی فرهنگ  

. شود می محسوب یرانیانا هویت سازنده ارکان از یکی دینی هویت.  کند می یاد ایرانیان هویتی سازنده ارکان
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 این بررسی موضوع گیرد می قرار توجه مورد ایرانیان هویت سازنده عناصر از یکی عنوان به عنصر این چرا اینکه

  .است نوشتار

 محسوب ایرانی هویت سازنده اجزء از یکی وحدانیت و خداگرایی و معنویت تدین، مذهب، تاریخی دالیل به بنا

  .شود می

 به اعتقاد این. کردند می برقرار آسمان و خود میان پیوندی همواره و بودند پرست یگانه ایرانیان ماسال از پیش   

. است داشته دنبال به اسالم ورود از بعد حتی و هموار را عرفانی گرایشهای طرح زمینه ناپیدا، و یگانه خدای

 همین و دارد طوالنی و جدی سابقه تانباس ایران در دینی وجه یک عنوان به "میترائیسم" و پرستی مهر اندیشه

 همین در توان می را مزدک و مانی اشراق پای رد و است شده عرفانی های اندیشه رشد موجب که است عاملی

  .کرد شناسایی خصوص

 از پیش به آن سابقه که سرزمین این دینی تاریخ از بخش آن یعنی ایرانیان باستانی ادیان جزئیات چند هر  

 دست به که ایران فالت ساکن اصلی اقوام دین هنوز و است مدفون تاریک عمق در رسد می یانآریای ورود

 نیست، روشن اند شده ساکن فالت این در که آریایی اقوام ادیان یا دین جزئیات نیز و اند رفته بین از ها آریایی

 از تری دقیق گزارشهای است شده تشکیل ایران فالت در پایدار و مستقر دولتهای نخستین که زمانی از اما

  .است دست در ایرانیان دینی باورهای

 منطقه همین در میالد، از پیش نخست هزاره های سده نخستین در زرتشت ایرانیان، باستانی دین بنیانگذار   

 یهمانند هند آریاییان مذهبی سرود با اوستا سرودهای که شود می ادعا و فراخواند خود دین پذیرش به را مردم

  .است بوده ایران شرق شمال ایران باستانی پیامبر زرتشت زادگاه بنابراین. دارد فراوانی های

 بسیاری که چرا شد؛ رسمی و پذیرفته هخامنشی شاهان توسط تحول و دگرگونی سال هزار از پس زرتشت دین

 بویژه مردم میان در شتزرت دین عملکردهای و ها آیین از بسیاری که دهند می گواهی هرودوت مثل مورخین از

  .است مشهور پارسیان دینی رفتارهای و شدند می آورده جا به ها مغ به موسوم گروهی

 باور به هخامنشی پادشاهان( فرهنگی و قومی لحاظ از متنوع و)جهانی امپراطوری اداره ضرورت حسب بر و بعدها

 دین دخالت حدودی تا و پذیرفتند را مذهبی تکثرگرایی نوعی و گذاشته احترام دیگر اقوام خدایان و داشتها

  .دهند افزایش ادیان پیروان همه برای را خود مشروعیت تا کردند کمرنگ شاهنشاهی قدرت در را زرتشت



 مقاله اين ويرايش قابل و ورد فايل خريد براي. باشد مي مشاهده براي فقط فايل اين

  .کنيد مراجعه آسمان پژوهشي علمي سايت به تومان  0333 فقط قيمت با

www.asemankafinet.ir 

13 
 

 کیومرثیان،:شامل مغان:کند می بندی تقسیم ذیل صورت به را باستان ایران کیشهای و ادیان شهرستانی

 و صیامیان کنسرقیان، مرفونیان، دیصانیان، مزدکیان، مانویان،: شامل گرایان ثنویه و زرتشتیان رزوانیان،

  .تناسخیان

 دهد می قرار اسالمی هویت با همراهی و سازگاری در را خود ایرانیان دینی هویت ایران به اسالم دین ورود با  

 می تأثیر آن بر و هدد می ادامه خود حیات به هویتی سازنده عنصر این کنار در کماکان نیز ملی هویت چند هر

 .گیرد می تأثیر آن از و گذارد

 دین ساله، ده چند دوره یک بجز هجری، دهم قرن آغازین های سال تا ایران به مسلمان اعراب حمله زمان از   

 در دین حضور شدت و قوت دهنده نشان تاریخی مقطع این در رویداد چند اما. بود سنی رسمی مذهب و رسمی

  .است دهبو ایران سرزمین

 سقوط از بعد اما. بود سنی مذهب حامی عباس بنی و امیه بنی عربی، خالفت دستگاه مغول حمله زمان تا   

 بر حاکم دینی سازمان بودند، عباسی های خلیفه حامی جملگی که نژاد ترک تبار ایرانی دولتهای و عباسیان

 را مغول دین بار این ایرانیان. شد ادیان تاریخی رقابت عرصه دیگر بار ایران فالت و شد خال دچار ایران جامعه

 روی با و چهارم قرن از که مذهبی همان. تشیع مذهب رشد برای شد بستری ایران فرهنگ مقابل در و نپذیرفته

 .شد مقابله آن های مجموعه زیر و آن با و خراسان در غزنویان آمدن کار

 شیعی دولت شامل و اند بوده مؤثر ایران در عهشی فرهنگ رشد در همگی که شیعی دولتهای میان در  

 صفویه دولت سربداران، امرای و( بنده خدا محمد) خان غازان بویژه مغول ایلخانان بویه، آل دولت طبرستان،

 ایران توانستند ایرانیان برای شیعی هویت طرح با حکومت سال 001 طی صفویان. است داشته تری افزون نقش

  .آورند وجود به لمستق هویت صورت به را

 می اجتماعی های جنبش چه اگر. هستند اجتماعی های جنبش ایران دراجتماع دین حضور مظاهر از یکی

 تعیین نقش دین عامل جنبشها این از بسیاری در اما باشند گوناگون علتهای از گرفته نشأت و معلول توانند

 نتیجه در که است بوده تنباکو نهضت دین بر تکیم اجتماعی نهضتهای ترین مهم از یکی. است داشته ای کننده

 مرجعیت گیری موضع جریان این در. آمد پدید استعمار یا دینی ضد هویت با( اسالمی)دینی هویت تعارض

 و است ناصری عهد جامعه در اسالمی هویت زنده وجود بیانگر شیرازی میرزای حکم از مردم استقبال و دینی

 نشان دینی غیر هویتهای مقابل در خود از ای چهره تا یافت، تبلور فرصت رژی قرارداد موضوع در هویت این

  .دهد
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 برجسته روحانیون و دین عامل نقش ایران در نفت صنعت شدن ملی جریان در و مشروطه قضایای در همچنین

 .است

 علیه فشفا گیری موضع ضمن مصدق محمد دکتر کنار در کاشانی... ا آیت نفت، صنعت شدن ملی جریان در

 دغدغه ویژ به او. گرفت می بهره مکرر انگلستان کافر دولت و دینی احکام جهاد، مثل مذهبی مفاهیم از انگلستان

  .داشت را مسلمانان حقوق از دفاع و بیگانگان سیطره نفی دینی، هویت از دفاع

 آن در که کرد قلمداد اجتماعی نهضتهای و جنبشها مهمترین از یکی توان می را اسالمی انقالب پیروزی    

 داران دین میان در مذهبی خیزشهای سرمنشا خود بعدها اسالمی انقالب. است مهم و برجسته دینی عامل نقش

 شکل به منجر که چرا شد ایران در مذهبی هویت احیاء و مجدد گیری شکل مبدا و شد اسالم جهان در ویژه به

 دولت پس آن از و شد شیعه مذهب و اسالم دین بر مبتنی اساسی قانون تدوین و اسالمی جمهوری نظام گیری

 گماشت همت ایرانیان دینی هویت احیاء و تولید باز به سیاسی نهاد یک عنوان به دینی

 بر آنها همهء در که گرفته  صورت کشور از خارج در زیادی تحقیقات تربیت و تعلیم در ملی هویت زمینهء در    

 نظام مختلف های بخش در ملی هویت به یک هر در و شده تأکید آموزان انشد در ملی هویت گیری شکل لزوم

 ایجاد در ملی درسی برنامهء نقش بر کانادا تربیت و تعلیم در جمله آن از.است شده پرداخته آموزشی

 در .است شده تأکید کشور یک در پیشرفته جامعهء و اقتصاد،فرهنگ های مقوله در همسان های ها،ارزش نگرش

 تا باید که است  کرده تأکید اصل این بر و شده وارد درسی برنامهء ساختار در ملی هویت نیز نروژ آموزشی  نظام

 های ارزش زمره در دوستی یونسکو،میهن شدهء تنظیم برنامهء در .ساخت نزدیک هم به را فراگیرندگان امکان حد

 فرهنگ و خودی فرهنگ به رامملی،احت بستگی هم  قالب در که است انسانی شأن مرکزیت با اصلی

 شمرده درسی برنامهء اهداف اجتماعی،از های مسؤولیت و دینی تعلیمات ملی، میراث به گذاری دیگران،ارزش

 .یابد می  درسی،تحقق مختلف های حوزه در بعد های سال و اولیه های سال در ویژه تمرینات با و است شده

 مبحث این اند، قائل زیادی اهمیت ایرانی -اسالمی  هویت بحث رایب که کشورها از بسیاری ما،برخالف کشور در 

 رغم داخلی،علی تحقیقات پیشینهء  بررسی در.دارد برمی را ابتدایی های قدم هنوز تربیت و تعلیم در خصوصا

 در مدارس فرهنگی های فعالیت جمله،بررسی آن از که خورد می چشم به معدودی موارد فراوان وجوی جست

 است آموزان دانش  ایرانی هویت دهی شکل

 و نویسی،مطالعه قصه و شعر مسابقات  شامل مدارس برنامهء فوق های فعالیت بر تمرکز با دریکی از پژوهش ها  

 نتایج.است بوده ها فعالیت این محتوای در ایرانی هویت وجوی جست و آموزان دانش بازدیدهای محتوای در تحقیق

 :از اند عبارت پژوهش
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 خود به(درصد 5/07)بازدیدها و آموزی دانش آثار در را فراوانی باالترین ملی،مذهبی های ارزش به توجه-0

 .است داده اختصاص

 نظیر ملی های اسطوره از و دارد قرار مدارس تربیتی مربیان توجه کانون در(اسالمی)مذهبی های اسطوره-0

 .است شده غفلت معموال شاهنامه های اسطوره

 بوده مربیان توجه مورد-اسالمی  انقالب پیروزی جشن مانند-ملی و-اسالمی اعیاد مانند-یمذهب هنجارهای-0

 انجام خاصی مرسوم،فعالیت هنجارهای دیگر و یلدا شب  نوروز،رسم عید مانند ملی هنجارهای مورد در اما است

 .است نشده

 .نگردید مشاهده آموزی دانش آثار در ملی نمادهای به توجه-4

 داشته معطوف خود به تر کم را مربیان ایرانیان،توجه بخش هویت های مقوله از یکی عنوان به ایران جغرافیای-5

 .است

 پرورشی های فعالیت دیگر در اما یافته تجلی بازدیدها قالب در تر مدارس،بیش در فرهنگی میراث به توجه-6

 .است نیافته را خویش جایگاه هنوز مدارس

 آموزان دانش در اسالمی - ایرانی هویت دهی شکل در مدارس های فعالیت نقش هک دهد می نشان فوق تحقیق   

 بندی پای و خاطر آگاهی،تعلق است نتوانسته درستی به و بوده رنگ کم

 سازندهء که-را فرهنگی  میراث و ایران جغرافیای از آگاهی و ملی های ها،باورها،هنجارها،نمادها،اسطوره ارزش به

 توجهی بی مورد مدارس در ایرانی اصیل فرهنگ دیگر، عبارت به.کند ایجاد آموزان دانش در-است ایرانی هویت

 .است گرفته قرار

( در مورد دانش آموزان ایرانی بوده است که درصد قابل  0080و  0080از سوی دیگر ، پژوهش لطف آبادی )   

تاریخ ، جغرافیا و ادبیات فارسی %(  معتقدند که آموزش دروسی مانند 64توجهی از دانش آموزان متوسطه ) 

 000:  0088هویت ملی و روح ایران دوستی را در دانش آموزان تقویت نمی کند . کهنه پوشی و کهنه پوشی ) 

طبق تحقیقات متعدد ، مصادیق عینی هویت ملی علیرغم تأکید زیاد رسانه ها و برنامه های  "( با اشاره به اینکه 

در پژوهش خود ، ضمن تائید برخورد غیر علمی و سیاسی با مفهوم  "ی باشد درسی در جامعه ایران ضعیف م

هویت در نظام آموزشی ایران ، تصریح می کنند این رویکرد موجبات تضعیف احساس تعلق و میزان تعهد به 

ه را که در عمل ، آنچ "جامعه را فراهم کرده و افراد را به حاشیه و انزوا و ناهنجاری های اجتماعی می کشاند . 

در رویکرد آموزش هویت به حساس ترین سن هویت یعنی نوجوانی شاهد هستیم ، رویکردی است که همچنان 
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در پارادایم قدیمی ملت سازی باقی مانده و هرگونه تکثری را در درون کشور نفی می کند . این رویکرد می تواند 

)  "جامد و یا حتی به بحران هویت تبدیل شود به نتایج زیانباری در عرصه احساس تعلق و تعهد به جامعه بین

( در تحقیق خود نشان می  0086( . صالحی عمران و شکیبائیان )  006:  0088کهنه پوشی و کهنه پوشی ، 

دهند که در کتب درسی دوره ابتدایی به نمادهای هویت ملی توجهی نشده و لذا کتاب های مذکور نمی توانند 

ی و تحکیم مؤلفه های اسطوره ای و نمادین هویت ملی دانش آموزان داشته نقش چندان مؤثری در شکل ده

( این نکته مورد تصریح قرار گرفته است که عالقه مندی به وطن و ملی  0080باشند . در پژوهش منادی ) 

گرایی در میان دانش آموزان دوره متوسطه بسیار ضعیف است و تعداد انگشت شماری این عالقه را نشان داده 

اند.... در عین حال ، شناخت و عالقه به حفظ آثار تاریخی نیز برای آنها چندان مهم نیست . همچنین شرفی جم 

( با تأکید بر اتخاذ رویکرد آسیب شناسانه نسبت به بحران هویت ، از گسست فرهنگی ، تضاد نسل ها ، 0085) 

نشینی به عنوان نقاط آسیب پذیر هویت در مهاجرت وسیع ، تحوالت فزاینده ، فن آوری ماهواره و گسترش شهر

( نیز نشانگر آن است که محتوای کتب درسی تاریخ و  0087ایران نام می برد . تحقیق صادق زاده و منادی ) 

فارسی دوره متوسطه رشته علوم انسانی به طور متعادل و متوازن به نمادهای هویت ملی توجه نکرده است و 

چندان مؤثری در تقویت و پرورش هویت ملی دانش آموزان ایفا کند .  نقش محتوای این کتب ، نمی تواند

( نیز مؤید آن است که مرور برخی کتب درسی نشان می دهد که در آنها به مقوله  0080پژوهش شیخاوندی ) 

( نشانگر وجود همبستگی معنادار  0087های هویت و فرهنگ قومی پرداخته نشده است . پژوهش آذرخش ) 

غیرهای سن ، پایگاه اقتصادی ، اجتماعی و تحصیالت پدر با هویت دینی دانش آموزان می باشد . فرهمند بین مت

( نیز در تحقیق خود ثابت می کند که میان تغییرات ایجاد شده در هویت جوانان و کاربرد فن آوری  0087) 

( مؤید ارتباط  0087فرزانه خو )  اطالعات و ارتباطات و فرآیند جهانی شدن فرهنگ ارتباط وجود دارد. پژوهش

( نیز در پژوهش خود نتیجه 0084میان پایگاه هویتی دانش آموزان دختر و عملکرد خانواده می باشد . رمضانی )

گیری می کند که بین سرمایه فرهنگی و هویت اجتماعی و نیز میان جنسیت و هویت رابطه معناداری وجود 

( بیانگر آن است افرادی که نمره های باالیی در باورهای مذهبی  0088دارد . تحقیق رجایی و همکاران ) 

 اساسی داشتند ، در بحران هویت نمره کمتر و در سالمت عمومی نمره بیشتری کسب کرده اند. 

 ایرانی -اسالمی تعلیم و تربیت و هویت 

 هویت گوییم می  زمانی و  است گرایش و دانش نوع از ای مقوله ایرانی -اسالمی  هویت که است این توجه قابل   

 و شناختی،عاطفی  نظام در ذهنی شبکهء یا طرحواره یک صورت به که است گرفته شکل ایرانی -اسالمی 

 از سازمانی-کند می اشاره گانیه  که چنان-طرحواره از منظور جا این در.باشد شده ایجاد فرد رفتاری

 یک به مربوط معنادار اطالعات از تری بزرگ مجموعهء  که است(ها نگرش و ذهنی ها،تصویرهای موضوع)عناصر

 حاالت به آنان از که هستند؛چرا ای ویژه اهمیت دارای ها مقوله،نگرش این در دهد و می نشان را کلی مفهوم



 مقاله اين ويرايش قابل و ورد فايل خريد براي. باشد مي مشاهده براي فقط فايل اين

  .کنيد مراجعه آسمان پژوهشي علمي سايت به تومان  0333 فقط قيمت با

www.asemankafinet.ir 

17 
 

 کنندهء تعیین و گذارد می اثر رویدادها یا دیگر،چیزها افراد به نسبت فرد رفتار بر که شود می یاد انسانی پیچیدهء

 جنبهء تر بیش حاضر پژوهش در وصف، این با.بود خواهد اجتماعی و فردی مسائل با برخورد فرد،در رفتار عنو

 و ملت مجموعهء بر یابی آگاهی از است عبارت  ملی هویت و است مطرح*ملی هویت به تعلق حس و گرایش

 هویت که است صف،ضروریو این با.آن به نسبت وفاداری و ملی بزرگ  اجتماعی با عاطفی بستگی هم احساس

 وضعیت شناخت با و گیرد قرار بررسی مورد آموزان دانش در ملی هویت به  تعلق جنبهء از ایرانی - اسالمی

 که جا  آن از.شود برداشته گام مطلوب وضعیت ایجاد سوی به مناسب ریزی برنامه و روش و بینش اتخاذ و موجود

روش های :»گیرد می  شکل عنوان بدین تحقیق ست،مسألها آن دقیق مسأله،شناخت حل برای قدم نخستین

 « در دانش آموزان ایرانی -اسالمی تقویت هویت 

 

 ایرانی - اسالمی کتب درسی و هویت

 اهمیت و شمول  به توجه با که هستند تربیت و تعلیم های مؤلفه ترین مهم از درسی دانیم،کتب می که چنان   

 به که00.محتوا تحلیل نوع از پژوهشی در.گیرند قرار خاص توجه مورد است الزم متمرکز آموزشی نظام در آنها

 .است شده داده دارد،نشان اشاراتی نیز ایرانی - اسالمی هویت  به و پرداخته ایرانی مختلف اقوام وضعیت بررسی

 وابستگی انقیاد تحت نیز  آن و آید می ملی وابستگی بعد.دارد قرار پایه در قومی وابستگی درسی های کتاب در   

 رغم به وطن به خدمت در را مردم وحدت تا آیند می ها نوشته کمک به تصویر،نقاشی،عکس گاه آن.است مذهبی

 .کنند بازگو ای منطقه و قومی گوناگونی

 افراد در ملی هویت گیری شکل لزوم بر شده انجام های پژوهش همهء در که این به توجه با    

 و ایرانی - اسالمی هویت  به تعلق احساس در آموزان دانش موجود وضعیت به ولی ستا شده تأکید(آموزان دانش)

 پرداخته آموزشی نظام در ریزی برنامه و گذاری سیاست برای مطلوب وضعیت و موجود وضعیت بین فاصله بررسی

 .است نشده

 فعالیت ترین پردامنه و کزترینمتمر که نمود مطرح را ادعا این توان می آموزشی، نظام و مدرسه جایگاه فهم با   

 و فرهنگی میراث حفظ ،اسالمی هویت و تعلق احساس ملی، همبستگی های مؤلفه تضعیف یا تقویت راستای در

 عنصر عنوان به درسی، متن میان، این در. است نهاد این از متأثر آموزان دانش میان در جمعی مشارکت احساس

 و جمعی حیات در شدن سهیم برای آموزان دانش فکری قوای رورشپ در عطفی نقطه تواند می آموزش، محوری

 به دادن جهت عمل، از خاصی طرق به فرد برانگیختن با که باشد دیگران با افتراق یا پیوندی هم تصور ایجاد

 هویتی الگوهای تثبیت همه از تر مهم و پذیری جامعه برای را مؤثری شرایط بدن، حتی و احساسات و عواطف
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 یافته قطعیت نسبتاً و جاافتاده معارف عمومی توزیع اغلب، که فرایند این از(. 076: 0060 کانل،) آورد یم فراهم

 سیاسی نظام بخش مشروعیت و بخش سامان های ارزش و مبانی با متناسب شهروندان تربیت و عمومی عرصه در

 برای ابزاری عنوان به ،(040: 0085 مجاهدی،) دارد خود کار دستور در را ملی واحد در مستقر اجتماعی ـ

 ایجاد کالن، تعبیر در. شود می یاد درازمدت و( 008: 0079 مشایخی، و فارسون در نفیسی،) “تأخیر با تأثیرات”

 ناپذیر پایان منبعی عنوان به که است درسی ریزان برنامه عالیه اهداف از آموزان، دانش های اندیشه در ابداع ظرفیت

 .نمود تجهیز و کرد تربیت داد، بسط را آن توان می مستمر طور به و شود می قلمداد

 مقطع در اوالً، که شود می بیشتر جایی آن از درسی، منابع و متون به تر جدی اهتمام ضرورت و اهمیت   

 جدید ای مرحله وارد و کرده طی را بصری ادراک و هویتی سازی شخصی از گذار فرایند آموزان دانش دبیرستان

 با ارتباط پرتو در صرفاً فرد هویت، از سازانه شخصی یا بصری فرایند در. شوند می “شناختی هویت” انعنو تحت

 با آید برمی درصدد شناختی مرحله در اما یابد؛ می تماس بیرونی های واقعیت با خود پیرامونی اشخاص یا ها عکس

 اطرافیان با تری منطقی طور به و دریابد را اجتماعی یابی تعامل و پیوند دالیل دیگران، با خود روابط نوع درک

 رسانی اطالع مختلف منابع به دسترسی تعامالت، و ارتباطات گسترش واسطه به ثانیاً،. نماید برقرار ارتباط خود

 با که هایی لباس نظیر فرهنگی های نشانه و محصوالت انواع و ماهواره، ای، رایانه افزارهای نرم اینترنت، نظیر

 برای که شود می درک مسأله این به توجه ضرورت لباس، متنوع مدهای هجوم و اند شده آراسته صیخا تصاویر

 ـ عاطفی آگاهی ایجاد منظور به را الزم های آموزش پیش بایست می آموزان دانش جدید، شرایط با رویارویی

 .باشند گذاشته سر پشت خود هویت با رابطه در شناختی

 

 ایرانی -اسالمی  هویت ایجاد در تربیت و تعلیم نظام نقش

 دارای انسانی نیروی تربیت رود، می شمار به هویت مختلف ابعاد تقویت مهم ابزار پرورش، و آموزش نظام    

 پیشرفت و ارضی تمامیت استقالل، حفظ برای کشور آن سازان آینده که شود می موجب کشوری، هر در هویت

 .نورزند دریغ تالشی هیچ از

 آفرین نقش دارند، حضور تربیت و تعلیم نظام هرم راس در که ریزان برنامه و مسئولین ابتدا ه،زمین این در 

 .است معلمان یعنی ها، برنامه کنندگان اجرا عهده بر مسئولیت اصلی بار البته و هستند
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 تالش نیازمند پرورش و آموزش توسط آموزان دانش درایرانی  –اسالمی  هویت ایجاد برای راهکار از صحبت

 دانش وملی دینی هویت ملی منشور» تواند می آن ثمره که است روانشناختی و شناختی جامعه فکری، عمیق

 . باشد «آموزان

 

 اولیه و مهم گام سیستم اصالح

 وارداتی فرسوده، ما آموزشی نظام کلیت و اساس است، شده صحبت آن به راجع بارها که طور همان و متاسفانه  

 اصلی اولویت بنابراین. بود مثبت نتیجه بروز متوقع و کرد اصالح را آن از بخشی توان ینم و است سکوالر و

 سند اجرای شود می احصا اسالمی، تربیت و تعلیم نظام وجود برای آنچه، تمام به یافتن دست برای مسئولین

 .است کشور تربیت و تعلیم امر نخبگان تالش ثمره که است، بنیادین تحول

 نه و واقعی اجرای خصوص در امر، متولیان کلیه از فرهنگیان عموم مطالبه تحول سند اجرای های زمینه از یکی

 .است سند این شعاری و ورزانه سیاست

 

 محوری آموزش از خروج

 بدتر و باشد علمی محتوای انتقال و مطالب و مفاهیم صرف آموختن اصالت تربیت، و تعلیم نظام در که زمانی   

 دانش آن خروجی باشد، مسئله این تحقق راستای در آموزشی نظام در بندی بودجه و شسنج نحوه آن از

 !کنند می مطالعه کنکور در بهتر رتبه برای تنها را دینی درس حتی که است آموزانی

 و ایرانی هویت با انسانی نیروی و شد نخواهد تربیت اسالمی جمهوری تراز آموز دانش آموزشی، نظام این در   

 و هویتی بی گرایی، مادی منفیِ پیامدهای ندهد، روی زمینه این در تحولی اگر و شود نمی تربیتی اسالم

 .یابد می افزایش پیش از بیش سرزمین و دین به تعلق نداشتن

 که _باشد داشته وجود دینی و ملی هویت رشد و ایجاد برای مفید محتوای اگر حتی آموزشی سیستم این در  

 دانش تربیت انتظار توان نمی دانش، سنجش غلط های شیوه وجود با _هستیم آن شدن کمرنگ و حذف شاهد

 .داشت ملی و دینی مستقل هویت با آموزانی
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 دینی مستقل هویت ایجاد برای تعلیم بر آن تقدم و تربیت امر به اهمیت

 در آموزان دانش تتربی تحقق و تبیین در نیست، پرورشی مربی به منحصر تنها تربیتی حوزه در آفرینی نقش 

 .نیست پرورشی معلمان عهده بر تنها مسئولیت این و دارند مسئولیت مدارس کارکنان کلیه و مدیران مدارس،

 با امر این که است تعلیم بر تربیت تقدم آید، می بر بود،( ره)راحل امام نظر منظور که تربیت و تعلیم از آنچه

 محتوای شدن رمق بی و پرورشی های فعالیت شدن کمرنگ با ناکنو و رفت انزوا به مدارس شدن محور آموزش

 .رود می قهقهرا به دینی درس

 و شود آموزشی نظام وارد مستقل درس یک عنوان به پرورشی که است این تعلیم بر مقدم تربیت استلزامات از

 شود، تربیت معلم فرهنگیان دانشگاه در که است الزم شود؛ گرفته نظر در پرورشی درس برای رسمی کار ساعات

 شاخصه با معلم تربیتِ بلکه نباشد مطرح خاص علم در کارشناسی سطح در دانش با فردی تربیت بر تاکید یعنی

 .باشد داشته وجود تعلیم کنار در آموز دانش تربیت امر پذیرش و بودن معلم های

 به آن به پرداختن و پرورشی شبخ روی بر آموزان دانش در دینی هویت ایجاد و دینی فرهنگ انتقال اصلی بار

 نیست پرورشی معلم به مختص تربیتی مفاهیم انتقال و پرورش امر که این بر تاکید با البته است، مستقل صورت

 .است مدرسه یک کارکنان کلیه و معلمان دوش بر ای وظیفه بلکه

 

 ملی غرور ایجاد با ملی هویت ایجاد

 همچنین و رسمی خط و زبان ملی، سرود دوستی، وطن: از دعبارتن کشور یک در ملی هویت های شاخص   

 طریق از آموزشی سیستم به کودک ورود بدو از باید که فرهنگی میراث و رایج پول رسمی، مذهب و دین

 ملی افتخارات و ها موفقیت ذکر. شود تبیین و تشریح آموزان دانش برای شده کارشناسی و مفید محتوای

 گذشته به افتخار حس و کند می تقویت را واحد ملت به تعلق احساس کشور، مدنت و تاریخ بررسی و گذشته

 .شود می ملی هویت ایجاد نتیجه در و غرور ایجاد باعث

 شهر، هر فرهنگی نمادهای و ها قومیت با را آموزان دانش باید مدارس برنامه فوق های فعالیت و درسی متون

 ایجاد باعث نباید آموزشی گذاری سیاست آن کنار در و کند آشنا هنری های جلوه و ،غذاها زبان لباس، نظیر

 .باشد قومی های شکاف
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 باید زمینه این در غیرکارشناسی تعلیمات منفی تاثیر امکان و ملی هویت بحث در حساسیت وجود دلیل به

 آموزشی امنظ واقع در شود؛ داده معلمان به الزم های آموزش و گیرد صورت کتب تدوین در ای ویژه حساسیت

 کشور مختلف شهرهای در که آموزی دانش دو بین ملی هویت از یکسانی تلقی که کند عمل ای گونه به باید

 کالن ضروریات که کند عمل صورتی به هویت تقویت برای آموزشی نظام و باشد داشته وجود کنند می زندگی

 .یابد تجلی آن ثمره در کشور

 

 در دانش آموزان انیایر - اسالمیی تقویت هویت راهکارها

توجه به تاریخ گذشته، ضرورتی غیرقابل انکار در راستای فهم سرگذشت مشترک ما ایرانیان است. تجربیات،  -0

های هویتی پیشینیان آمده است، عناصر و اجزای ضروری  تشریفات، عادات و باورهایی که در سیاست

ستند که هر ملت از طریق آنها زندگی را تعبیر هایی ه های کنونی هستند. تجارب ملی گذشته، کانال سیاست

کنند که همچون فانوسی دریایی، آیندگان را در آبهای  کند. این تجارب، ساختاری نمادین را فراهم می می

ها و تحول اخالق  نمایند. بنابراین، اگر به واسطه ایجاد انقالب در ارزش پرتالطم جهان معاصر هدایت می

گیرد، باید تالش  ه حکومتگران مستبد، ظالم و وابسته مورد نقد و انتقاد قرار میاجتماعی، رفتارهای گذشت

زوایای هویت اجتماعی مردم این  ثانیاً با نگاهی نقادانه، مستند و تحلیلی این بحث مطرح شود و اوالً شود

رار گیرد. های حکومتی جریان داشته است، مورد توجه ق سرزمین در آن دوران که فارغ از حکومت و سیاست

بندی  اصالت بخشیدن به میراث هویتی گذشته، امری گریزناپذیر برای ایجاد امیدواری و مشارکت مبتنی بر پای

 .به زوایای هویت ملی است

های انتقال غیرمستقیم آن، در فراگرفتن  گیری از ظرفیت های انتقال مستقیم پیام و بهره پرهیز از شیوه -0

ها ممکن است شامل تبیین مبانی هویت ایرانی از نگاه  بسزایی دارد. این شیوهها و مواریث ملی، نقش  ارزش

ها، بازدید از  گران بیرونی، برگزاری تئاترها و نمایشنامه های مثبت تحلیل گیری نمودن موضع دیگران، برجسته

 .های موسیقی و مانند آن باشد اماکن مذهبی ـ تاریخی، برگزاری برنامه

، به فراخور سن و شرایط و اسالمی ید با دقت و ظرافت به تبیین مفاهیم معتبر فرهنگیهای درسی با کتاب -0

های هویت  آموزان، پرداخته و چنان پیوندی را ایجاد کنند که موجبات رشد و پایداری ارزش محیطی دانش

گرفته شود،  را فراهم نماید. به عنوان مثال، از تصاویر سمعی و بصری در متن کتاب بهره ایرانی - اسالمی

هایی که به نظر مفید هستند معرفی  آموزان طراحی شود، سایت ای برای آموزش دانش ای ویژه افزارهای رایانه نرم

 .شوند، و ضرورت ادراک منطقی و مستدل، به طور دائم مورد تأیید قرار گیرد
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نیز نباید نادیده گرفت.  عالوه بر متن مکتوب درسی، نقش امکانات سمعی ـ بصری و بازدیدهای فرهنگی را -4

، دیدار با فرزانگان و فرهیختگان محلی و دینی گیری از عکس، فیلم، بازدید عینی از نقاط تاریخی ـ فرهنگی بهره

 .ـ ملی، جملگی از منابع مهم در فضای آموزشی هستند

آموز و  معلم، دانشتوجه و اهتمام هر چه بیشتر به قواعد نظم و دیسیپلین حاکم بر فضای آموزشی )اعم از  -5

آموزان شود. ضرورت توجه به  تواند موجب پرورش روحیه انضباط جمعی در میان دانش فضای آموزشی( می

آموزان و به اهتزاز در آوردن روزانه  برگزاری منظم آئین صبحگاهی، پخش سرود ملی، نصب پرچم در انظار دانش

شدن  تواند موجب فراهم ی ملی )نظیر دهه فجر(، میها های محلی همگرایانه در ایام جشن آن و پخش موسیقی

 .های هویتی شود های جانبی الزم برای فراگیری مبانی و مؤلفه زمینه

زمان، در تدوین کتب  نظران، به طور هم شناسان، هنرمندان و صاحب شناسان، روان گیری از کادر جامعه بهره -6

های هویت ملی در سه حیطه شناختی، عاطفی  اخصدرسی امری ضروری است. هدف این مجموعه باید ورود ش

 .و رفتاری برای تعهد و پایبندی جمعی باشد

مختلفی دارند. بنابراین تدوین کتب درسی نیازمند توجه به  های محلی ـ قومی آموزان کشور ما فرهنگ دانش -7

های  یارو قرار ندادن هویتاست. در واقع، با رو اسالمیدادن به عناصر هویت  های فروملی در عین اولویت هویت

های  شده، زمینه بایست تالش نمود تا در متون درسی تدوین تکمیلی آنان، می خرد و کالن و توجه به وجه هم

های محلی  فراهم شود. استفاده از فولکلور، ادبیات و ترانه دینیهای هویتی ملی و  احترام به فرهنگ، زبان و نشانه

 .تواند به تقویت حس تعلق بینجامد کالن ملی همراه باشد، میگیری  اقوام ایرانی که با جهت

آموزان ـ بیش از آنکه در چارچوبی  واقع مطلب این است که اغلب اعضای جامعه ـ و به طور اخص دانش -8

های احساسی، رمانتیک و بصری این  یابی جمعی را فرا گیرند، از طریق زمینه تحلیلی ـ تئوریک احساس هویت

گیری از  کننده نظیر موسیقی، بهره آور، حماسی و امتناع رو باید با ابزارهایی هیجان نمایند. از آن ری میامر را پیگی

ای شناخت و انعکاس مطلوب تصاویر غروربرانگیز ملی )شامل اشخاص،  آثار منظوم پرشور، پرورش وجوه اسطوره

دوستی،  نظیر وفاداری ملی، میهنبخشیدن به مفاهیمی  قهرمانان و اماکن ملی( زمینه را برای محوریت

 .جوانمردی، از خودگذشتگی، تعهد اجتماعی و فداکاری فراهم آورد

توجه به نقش معلم در فرایندهای آموزشی از اهمیت بسزایی برخوردار است. معلمین باید خود با ارکان هویت  -9

گیری از  واجد صالحیت باشند. بهرهترین عنصر آموزشی، افرادی  آشنا بوده و به عنوان اصلی ایرانی - اسالمی

های پیش  تواند موجب از دست رفتن فرصت رسند، می معلمین که بنا به هر دلیلی سرخورده و مأیوس به نظر می

توان با  داند که می آموز، معلم خویش را الگو و مرجعی می رو و حتی تخریب وجوه هویت جمعی شود؛ زیرا دانش
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ای معلمین، تهیه کتب  های دوره بخشید. آموزش ک او به فضای پیرامون خود معنا میاستناد به رفتارها و نوع ادرا

 .تواند از عوامل مؤثر در این زمینه باشد کمک آموزشی و حفظ شأن و جایگاه معلمین، می

ریزان درسی باید ابتدا اصول مورد اجماع در نظام آموزشی کشور را مدنظر قرار دهند و نوعی  برنامه -01

ری و هدف مشخص در این زمینه ترسیم شود. اهمیت این نکته در آن است که از تعارض و نقض غرض گی جهت

ای که در جایی عناصری از هویت ملی مورد تأکید و توجه قرار گیرد و در جایی دیگر به  در متون درسی به گونه

 .کند چالش کشیده شود، ممانعت می

بندی به هویت ملی:  متعارض ندانستن آنها با احساس پایهای محلی و  فرهنگ ضرورت توجه به خرده -00

آموزان به لحاظ روانی نیاز دارند عناصر فرهنگی و زبانی آنها در مدرسه انعکاس یابد و مورد تأیید قرار  دانش

گیرد. در این راستا، باید تالش نمود با درج مطالب و نوشتارهایی محلی و در عین حال، برخوردار از ذخایر 

توان از هر استان یا  فراهم آورد. برای مثال می اسالمی، زمینه را برای تقویت هویت ملی و اسالمی - ی ملیمعنای

ها و مطالبی از آنان، عالوه بر توجه به  آوران آنها را انتخاب نمود و با درج عکس منطقه چند تن از بزرگان و نام

همبستگی اجتماعی مورد توجه قرار داد. یا در نقشه  گیری حرکت کالن آنان را در راستا های محلی، جهت زمینه

ها و نمادهای فرهنگی هر بخش از کشور انعکاس یابد تا  شود، نشانه ایران که در یکی از صفحات کتاب درج می

 .آموز به لحاظ عینی، امتزاج هویتی خود را در صحنه ملی به تماشا بنشیند دانش

برنامگی کنونی فاصله بگیرد و در راستای  بایست از آشفتگی و بی رس میهای فوق برنامه مدا برخی از فعالیت -00

محتوا در اردوهای  توان به جای برخی اشعار کم بخشی به جوانان، بازبینی شود. به عنوان راهکار عملی می هویت

جریان آموزان را به تکرار آن ترغیب نمود، یا در  آموزی، پیشاپیش اشعاری را انتخاب نموده و دانش دانش

هایی را به نمایش گذاشت که به  های مطول، برنامه رسانی مستقیم و سخنرانی های فرهنگی با پرهیز از پیام برنامه

آموز داشته باشد. متأسفانه در برخی اردوهای برگزارشده  لحاظ بصری و محتوایی بیشترین تأثیر را بر دانش

آموزان اقصی نقاط کشور فراهم شود، با تدارک  ی دانشآموزی به جای آنکه زمینه برای همزیستی و مدارا دانش

های تخریبی و  های غیرمؤدبانه و حتی رقابت گویی های استانی، لطیفه کشی هایی متعارض نظیر طناب برنامه

ها جهت ارزیابی منفی، نوشتن  آموزان سایر استان غیراخالقی )نظیر کثیف نمودن اطراف محل اسکان دانش

 .آید عتقادات مذهبی یا گویش آنها( زمینه برای تنش و از هم گسیختگی هویتی پیش میشعارهایی بر علیه ا

آموزش و پرورش، به عنوان نهاد اجتماعی، باید با مطالعه ساختارهای جامعه، در جهت برآورده ساختن  -00

عی جامعه و مسائل تواند و نباید بدون توجه به نیازهای واق نیازهای آن عمل کند. بنابراین، محتوای دروس نمی

های اصلی افراد آن جامعه نیست و یا اگر  ناشی از آن، به نحوی غیرواقعی به انعکاس مطالبی بپردازد که دغدغه

نیافتنی است؛ نظیر تربیت انسان کامل، که در چارچوب اهداف آموزش و پرورش آمده  هایی دست هست آرمان
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ها و تمایالت  تلزم وجود شهروندانی است که باورها، گرایشیافته، در وهله اول مس ای کمال است. تحقق جامعه

های اساسی جامعه، تعیین و  الزم را برای پیشرفت و توسعه آن جامعه داشته باشند. این افراد به عنوان سرمایه

های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خواهد بود.  کننده فرایند توسعه پایدار در تمام حوزه تسهیل

به جامعه سالم و رشدیافته، بیش از آنکه تابع موقعیت جغرافیایی یا میزان منابع مادی الزم در آن  یابی دست

هایی کوشا، و مستعد بسازد)ر.ک:  باشد، به نظام تعلیم و تربیت خالق و پویای آن وابسته است که بتواند انسان

 (46: 0074زاده،  نقیب

شود که از یک طرف مطابق  رو می به آموزان با استقبال رو دانش ریزی درسی، هنگامی از طرف محتوای برنامه -04

تواند به مطالب مغلق، پیچیده و نامفهوم  آموز نمی های آنها باشد و از طرف دیگر دارای معنا باشد. دانش توانائی

از حد های او مطابق نیست. از طرف دیگر، سادگی بیش  زیرا این مطالب با توانایی  توجه کاملی داشته باشد؛

کند. به همین دلیل باید در  آموز را به امور دیگری جلب می آور شده و به سرعت، فکر دانش مطالب نیز کسالت

های مناطق مختلف کشور اهمیت قائل  آموزان و تفاوت هنگام انتخاب محتوای دروس، برای عالیق و سالیق دانش

زان رضایت یا عدم رضایت آنها از محتوای دروس، آموزان و برآورد می گرفته از دانش های انجام شد. نظرسنجی

 .ترین عنصر الزم در این زمینه است تعیین کننده

شده: در راستای تنظیم اهداف کالن نظام  دهی مطالب و محتوای متون درسی با اهداف تعیین لزوم جهت -05

به ملیت را فراهم آورد. در این های الزم را برای توسعه احساس هویت توأم با وفاداری  بایست زمینه آموزشی، می

میان، نقش و جایگاه دروسی نظیر ادبیات و زبان فارسی، تاریخ، جغرافیا، علوم اجتماعی و بینش و معارف اسالمی 

هایی است که جامعه از طریق آن با گذشته، حال و آینده  دوچندان است. تاریخ به عنوان عرصه بازنمایی روایت

های  کننده جلوه و ادبیات فارسی نیز به عنوان منبع غنی فرهنگ مشترک و بیانیابد. زبان  خود ارتباط می

پیوستگی تجارب جمعی دارد. در این  شناسی و فرهنگ نقش مهمی در انتقال و به هم اصالت، معنویت، زیبایی

وجوانان گونه مضامین درسی به واسطه عالقه ن زمینه، انعکاس غزلیات پرشور و احساس، توجه به چارچوب روایت

تواند مؤثر  گیری از موسیقی، می هایی که حامل پیام غیرمستقیم است، و حتی بهره ها و روایت و جوانان به داستان

 .و کارساز باشد

آموزان و ایجاد رابطه افقی و عمودی میان این متون:  ضرورت ارتباط میان مطالب درسی با تجربیات دانش -06

آموزان هماهنگی داشته باشد و زمینه را برای  های قبلی دانش ت و یادگیریمحتوای متون درسی باید با تجربیا

های یادگیری با  های بعدی فراهم نماید. در ارتباط عمودی، محتویات درس و فرصت یادگیری مستمر و آموزش

نای شود. براین اساس، هر تجربه آموزشی بر مب های مختلف ارائه می مراتب یادگیری در زمان توجه به سلسله

گردد. برای  ای برای تجربیات بعدی قلمداد می شود و خود نیز به مثابه شالوده تجربیات یادگیری قبلی تنظیم می
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یابد. ارتباط افقی   شود، با تاریخ سال دوم نیز ارتباط می مثال، آنچه که در تاریخ سال اول دبیرستان خوانده می

آموز باید در طول یک سال تحصیلی آنها را  مختلف که دانشعبارت است از برقراری ارتباط میان مواد آموزشی 

آموز در یک سال تحصیلی  فراگیرد. مثالً ارتباط بین دروس تاریخ، ادبیات، علوم اجتماعی و جغرافیا که دانش

توان با تکیه بر  آموزد. رابطه افقی و عمودی مطالب، موجب یادگیری عمیق و منسجم شده و در این راه، می می

دادن به اطالعات و تجارب قبلی، ترتیب و توالی مطالب درسی  ت و تکرار عناصر اصلی برنامه درسی، وسعتمداوم

و وحدت و یکپارچگی آنها عمل نمود. در نتیجه، نوع سازماندهی محتوای آموزشی، عامل بسیار مهمی در تعیین 

ت، در صورتی که به نحو مطلوب ها، افکار و تجربیا ترین اندیشه چگونگی یادگیری است. بهترین و واقعی

پذیر و کاربردی نیستند؛ زیرا پراکندگی محتوای آموزشی سبب کاهش انگیزه برای  دهی نشوند، انتقال سازمان

 «.گردد گیری واحد می مطالعه و یادگیری شده و مانع برداشت و نتیجه

موزان و ارائه تصویری منصفانه و آ خودی در میان دانش ایرانی -اسالمی  ایجاد نگرش مثبت نسبت به هویت -07

آموزان فراهم نماید. در این راستا با  یابی دانش تواند زمینه را برای هویت علمی از خویشتن در گذشته و حال، می

توان به تقویت نقاط مشترک  آموزان، می ریزان و معلمان و دانش گذاران و برنامه ایجاد همبستگی میان سیاست

تواند بازدید از مراکز  ای می معی یاری رساند. ابزارهای اجرایی تحقق چنین ایدهملی و توسعه هوشیاری ج

ای الزم برای معلمان، کمبود امکانات  های حرفه تاریخی، فرهنگی و زیارتی کشور باشد. عدم وجود مهارت

دان انسجام شده برای ارائه دروس به طور دقیق و کامل و فق بینی آموزشی، عدم توجه به رعایت زمان پیش کمک

ساز در این زمینه است. یکی از  گیری محتوای کتب درسی، از عوامل بحران و جامعیت در رویکردها و جهت

های متخصصین  گیری از تجارب و اندیشه یابی به وضعیتی مطلوب در این زمینه، بهره ها برای دست مهمترین راه

 .نگر است و مؤسسات پژوهشی در راستای تألیف کتب درسی علمی و جامع

آوردن امکانات و تسهیالت  های آموزشی با هدف ارتقای محتوای فرهنگی آموزش و فراهم ایجاد پارک -08

شدن هرچه بیشتر فضای مدرسه شود. این  تواند موجب شاداب مناسب در ارتباط با مراکز فرهنگی ـ هنری، می

های موضوعی مختلف و در هر سطحی  حوزه آموزان در کنند تا دانش ها و مراکز، فضای مساعدی ایجاد می پارک

آموزان استعدادها و عالیق  آورد که دانش که قادر باشند، به فعالیت بپردازند. این آزادی، امکان آن را فراهم می

های نمایشی، موسیقی و نمایشگاه در این  خود را در جهتی که مایل هستند، ارتقا دهند. برگزاری فعالیت

 .برای فراگیری بسیاری از هنجارها و موازین هویتی استها، فرصت مناسبی  پارک

دانیم، منظور ما نباید افزایش ساعت دروس  آموزان می وقتی ما هدف خود را تقویت فرهنگ در میان دانش -09

تاریخ، علوم اجتماعی یا ادبیات فارسی باشد؛ که هر چند در نوع خود شایسته توجه است، اما منظور ما باید بیش 

آموزان نسبت به دنیای اطراف و موضوعات گوناگونی باشد که آنها را در ارتباط با  نمودن دانش از همه آگاهو پیش 
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هر روز این اعتقاد »رو، در پیام یونسکو )گردهمایی سالیانه یونسکو( آمده است:  دهد. از این واقعیت قرار می

ها و  آموزان از طریق رشد مهارت گردد که هدف اصلی آموزش متوسطه، رشد فردی دانش تر می   محکم

بخش و  ها و افکار الهام آل استعدادهای او، مطالعه دنیای مادی و جامعه انسانی توسط او، آشنا نمودن او با ایده

(. برخالف این ایده، متأسفانه در بسیاری از متون آموزشی در 006: 0070)ژیرایر، « تجربه فرهنگی خالق اوست

ز فضای جامعه و نیازهای آن به تدریج جدا شده و هر یک به صورت جداگانه و گاه کشور ما، فضای مدرسه ا

آموزان در میانه دو وضعیت متعارض و متفاوت قرار  اند. این مسأله موجب شده که دانش متعارض رشد نموده

آموز انبوه  انشگرایی آموزشی در کنار واقعیات اجتماعی با هم قابل جمع نباشد. در این شرایط، د گیرند و آرمان

گیرد و در تمییز بین واقعیت و توهم عاجز  ها و اطالعات را بدون ارتباط با تجربه شخصی ـ اجتماعی فرا می پیام

 .یابد بیند، سنخیتی نمی داند و آنچه می خواند و می ماند؛ زیرا میان آنچه می می

یه و تدارک متون درسی مناسب، ناگزیر یابی به اهداف خود، عالوه بر ته نظام آموزش و پرورش برای دست -01

  گذاری کند تا از طریق آنها بتواند هم های تلویزیونی نیز سرمایه های دیگری نظیر فیلم و سریال است در زمینه

های مورد نظر خویش را ترویج کند و هم زمینه را برای تأکید بر آنچه آموزش داده شده است، فراهم  آگاهی

 .نماید

 

 بحث وبررسی

 و تضعیف: است رو روبه جدی مشکل و عمده خطر سه با ما پرورش و آموزش امروزه شرایطی، چنین از أثرمت  

 اگر. جوانان و نوجوانان میان در هویت بحران نهایت در و بیگانه فرهنگ تکریم و تجلیل خودی، فرهنگ تحقیر

 عمیق ای گونه به خود ملی یتهو و فرهنگ با آموزد می که متونی طریق از کشور جوان و نوجوان جدید نسل

 نسلی ظهور شاهد دور چندان نه ای آینده در باشد، نداشته را دیگران فرهنگ و هویت تحلیل قدرت و نشود آشنا

 مفهومی و معنا خود امروز زندگی برای چون که بود خواهیم هویت بی و خویش به وانهاده سرخورده، تفاوت، بی

 .داشت نخواهد آن از استحر و حفظ برای هم دلیلی یابد، نمی

 و حال زمان در اجتماعی و فردی بعد از آموزان دانش در ایرانی -اسالمی  هویت گیری شکل ضرورت و اهمیت

 هر در.واداشت  آنان در ایرانی -اسالمی  هویت به تعلق در آموزان دانش وضعیت بررسی به را آینده،ما

 رسمی تربیت و تعلیم از تر بیش برخورداری و سنی شرایط پیشرفت براساس افراد که است آن ای،مطلوب جامعه

 این در آموزشی نظام کنندو تعلق احساس تر بیش سیاسی های ارزش و ملی فرهنگ به نسبت زمان مرور کشور،به

 و رسوم -سنتی خواه و متجدد خواه-ای جامعه هر که است دیگر،الزم عبارت به.باشد داشته  فعالی نقش زمینه
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 نظام به را آن و کند حمایت خود  ملی فرهنگ شود؛از قائل ارزش آنها برای و کند حفظ را خود خاص های سنت

 را ساختگی های فرهنگ و کنیم می فراموش را خود  فرهنگ آموزش،ما بدون نماید؛زیرا منتقل آموزشی

 .آموزیم می

 ابتدایی دورهء در  ایرانی -ی اسالم هویت به تعلق احساس وجود-گردید مشاهده که آمده،چنان عمل به بررسی در

 کودک ولی است مبتنی زندگی محیط  به وابستگی و گروه به تعلق احساس بر دوستی میهن نگردید؛تربیت تأیید

 کودک شناخت06.دریابد باشد تر وسیع مدرسه و خانواده از  که اجتماعی به را خود تعلق تواند نمی هنوز دبستانی

 نظر به نایافته پایان هنوز سالگی دوازده در و است انتزاعی به ملموس از تیحرک دارای میهن، مفهوم به نسبت

اسالمی  هویت به آموزان دانش از سوم دو حدود در حاضر پژوهش وصف،براساس این با(.0074محسنی،)رسد می

 بودند عالقه بی خود ایرانی -اسالمی  هویت  به نسبت آنان سوم یک حدود کردند،در تعلق احساس خودایرانی –

 دادن پاسخ به میل چنین ها،هم آزمودنی این سطح از باالتر هایی پرسش وجود.شوند داده تشخیص نامتمایز یا

 احتمالی دالیل تواند سنی،می گروه این در گروهی های هویت کامل گیری شکل  عدم و تر بزرگ نظر براساس

 .باشد نتیجه  این حصول

 نشان ها آزمودنی  نظریات بررسی و راهنمایی آموزان دانش در ایرانی -اسالمی  هویت به تعلق وجود تأیید عدم

 دیگر درصد پنجاه حدود در و شود می  شامل را ها پاسخ از نیمی حدود ملی هویت به تعلق گیری شکل که دهد می

 دوره این در ملی یافتگی هویت در تمایز عدم.اند ننموده  تعلق ابراز خود ایرانی -اسالمی  هویت به گروه این افراد

 دیگر مرحلهء از سنین،خروج این در نوجوانان یابی هویت بحران را آن دالیل  بتوان شاید که یابد می افزایش

 و آموزشی  های ریزی برنامه در است الزم.دانست ساالن بزرگ نظر با مخالفت و وجود ابراز به  میل و پیروی

 شناختی، خصوصیات به توجه تربیت،با و تعلیم های مؤلفه در و پرورشی

 بحران این تا گردد اتخاذ آموزان دانش ملی یابی هویت جهت مناسبی سنی،تدابیر گروه این اجتماعی و عاطفی

 .نشود منتهی بیگانگی خود از به هویت

 و است خویش هویت بازسازی  حال در فرد سنین این در.شود می آغاز دبیرستان در هویت گیری شکل واقعی کار

 شاید را متوسطه دورهء پایان آموزان دانش.دارد مهمی  هویت،نقش بحران تجربهء در او تجربیات اعیاجتم زمینهء

 های بخش در بسیار هزینهء صرف با سال 00 طی در که دانست پرورش و  آموزش نشستهء بار به محصول بتوان

 آمادهء  عمل و فکر ها سال ثمرهء مثابهء به و اند آمده حاصل آموزشی نظام اجرایی و ریزی برنامه گذاری، سیاست

 تعلیمات از استفاده و دانشگاه  به ورود شانس آموزان دانش از کمی این،تعداد بر عالوه.هستند جامعه به ارائه

 بعد از آموز دانش که باشد شده حاصل اطمینان  این باید متوسطه دورهء پایان در لذا.دارند را عالی آموزش

 این امکانات از استفاده با و است شده فرهیخته عبارتی به و فراگرفته  مدرسه در ار کلی ارزشی،اصول و شناختی
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  به تعلق احساس وجود تأیید عدم.است بوم و مرز این برای خدمت آمادهء و گردیده آموخته  دانش بوم و مرز

 در دوره این یاربس  اهمیت رغم متأسفانه،به که است آن از دبیرستانی،حاکی آموزان دانش میان در ملی هویت

 داشته نزولی سیر دوره این در ایرانی -اسالمی  هویت به تعلق ،احساسایرانی -اسالمی  هویت گیری شکل

 توجه بی مدارس های فعالیت که شرایطی در است بدیهی.است قبلی های پژوهش راستای در نتیجه این البته.است

 در ضعف و اند شده امر این متوجه نیز خود آموزان انشد و(0078 صادقی، مال)است بوده ایرانی و ملی فرهنگ به

 و کفاش)دانند می بیگانه فرهنگ به جذب عمدهء دالیل از را اسالمی - ایرانی  اصیل فرهنگ به توجه

 اسالمی -ایرانی  هویت به چندانی تعلق احساس آموزان دانش و شود می حاصل نتیجه این ،طبیعتا(0074فربدی،

 .داشت نخواهند ابراز خویش

 :تواند با تنظیم آگاهانه متون درسی، اهداف زیر را تحقق بخشد وپرورش می طورکلی، آموزش به

 آموزان پذیری دانش الف( کمک به روند جامعه

 ایرانیـ  اسالمیب( آشنایی با هویت 

 ج( برانگیختن حس احترام به تاریخ گذشته و تحلیل آن

 ها زندگی جمعی انی و مؤلفهد( اقناع حس کنجکاوی و توانایی برای فهم مب

 تاریخی و .( پرورش روحیه حفظ میراث فرهنگی، هنری  ه

 و( توسعه هوشیاری گروهی و افزایش اعتماد به نفس

 ز( ایجاد حس افتخار و غرور ملی

 

 نتیجه گیری

 متهاج ساز زمینه عمدهء عوامل از ایرانی -اسالمی  هویت گیری شکل و یابی هویت در ضعف که است بدیهی  

 فرهنگ بر بیگانه فرهنگ و باشد  نداشته وجود و دینی فرهنگی خودباوری و خودآگاهی که زمانی.است فرهنگی

 تهاجم به غالبا آن از که شود می فراهم بیگانه فرهنگ  پذیرش برای مناسب شود،بستری داده ترجیح خودی

 بر عالوه .داند می ایران در استعمار هءکهن های حربه از را هویتی بی پدیدهء " شریعتی"و کنند می یاد فرهنگی

 هویت یعنی -فرد هویتی بخش ترین کننده تعیین و ترین مهم در نفوذ برای الزم(استراتژی)راهبرد  این،فقدان
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 گیری شکل دیگر،عدم سوی از.شود می ما فرهنگی های گذاری سرمایه اعظم بخش رفتن هدر به سبب-آرمانی

 و آورد همراه به فردا جامعهء در را هویتی بی توانند نمی امروز  آموزان دانش در انتظار مورد و آرمانی هویت

  مدارس های فعالیت لذا.بود خواهد...و علمی،اقتصادی،فرهنگی،سیاسی های وابستگی  تمام منشأ خود هویتی بی

 تدابیر جواناننو یابی هویت زمینهء در پرورش و آموزش و شود ریزی طرح آموزان دانش بخشی هویت هدف با باید

 -اسالمی  هویت به تعلق تقویت عاطفی،به و شناختی حیطهء در مناسب های روش اتخاذ با و بیندیشد را مناسبی

 :گردد می ارائه زیر هدف،پیشنهادهای این به یابی دست مسیر در.گمارد همت آموزان دانش در ایرانی

 توجه آموزان دانش در ایرانی -اسالمی  هویت گیری شکل ضرورت و اهمیت بر آموزشی های گذاری سیاست در-0

 .شود گنجاندهایرانی  –اسالمی  هویت  به تعلق و یابی آگاهی پرورش و آموزش مصوب اهداف در و شده

 در اسالمی و ملی خودباوری ایجاد و ایرانی -اسالمی  هویت گیری درسی،شکل و آموزشی های برنامه در-0

 گرفته نظر در عملی راهکارهای  بدان یابی دست برای تحصیلی دورهء هر در و گیرد قرار اولویت در آموزان دانش

 .شود

 کتب)  تربیت و تعلیم مختلف های مؤلفه در ملی در عین حال اسالمی هویت به تعلق حس تقویت های روش-0

 احساس ایجاد و ملی هویت بر  یابی آگاهی هدف هماهنگ،با صورت به...(و درسی ریزی معلم،برنامه درسی،نقش

 .گیرند قرار نظر مطمح بدان تعلق

 با پرورشی های فعالیت و ویژه  های مناسبت مسابقات،برگزاری مانند مدارس برنامهء فوق و فرهنگی های فعالیت-4

 .شود ریزی طرح آموزان دانش در ایرانی -اسالمی  هویت گیری شکل و بخشی هویت هدف

 در زندگی به  بودن،عالقه ایرانی از رضایت احساس گیری شکل اب ایرانی -اسالمی  هویت به تعلق حس ایجاد-5

 بیگانگان برابر در فرهنگی حقارت احساس  عدم و کشور فرهنگی میراث به عالقه و ایرانیان توانایی به ایران،اعتقاد

 .شود همراهو ارادات به دین اسالم و افتخار به آن 

 تعالی و ارتقا به آموزان دانش و نشود بدان،بسنده تعلق و ملی خودباوری ایجاد و ایرانی فرهنگ معرفی به-6

 .گردند ترغیب هویت ملی همراه با هویت اسالمی 
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