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چكيده:

هويـت ملـى را مى توان باالترين سـطح هويت جمعى، و عاملى در راسـتاى وحدت و انسـجام ملى 
در درون جامعـه دانسـت. يكى از عوامل بسـيار مهـم در انتقال و حفظ هويت ملى به نسـل جوان، نظام 
آموزش و پرورش و يكي از طرق اشـاعة اين مهم، حضور مؤلفه هاى هويت ملى در برنامة درسـى مدارس 
است. پژوهش حاضر با هدف بررسى حضور مؤلفه هاى هويت ملى در كتاب هاى زبان فرانسه در دوره  هاى 
راهنمايى، دبيرسـتان و پيش دانشگاهى انجام شـده است. روش تحقيق اسنادى و با استفاده از تكنيك 
تحليلى كّمى و كيفى صورت پذيرفته اسـت. در اين تحقيق، اين مؤلفه ها در ابعاد ملى، فرهنگى، مذهبى، 
جغرافيايى، سياسـى، قومى و خرده فرهنگ ها و نمادهـاى ملى مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. نتايج 
پژوهش نشان مى دهد كه محتواى كتاب هاى درسى زبان فرانسه در ايران، به گونه اى متعادل و متوازن به 
بيان شاخص هاى هويت ملى نپرداخته اند و تنها گاه در يك يا چند كتاب شاهد عدم حضور يك يا چند بُعد 
از ابعاد هويت ملى هستيم. به عالوه، مؤلفه هاى هويت ملى در كتاب هاى دورة دبيرستان-  پيش دانشگاهى 
پررنگ تـر از دورة راهنمايـى اسـت، هرچند كـه حضور اين مؤلفه هـا در دورة راهنمايى انسـجام و روند 
پيوسته ترى دارد. بنابراين ضرورى است محتواى كتاب هاى درسى زبان فرانسه پيش از آموزش فراگير، 
از منظر مؤلفه هاى هويت ملى مورد بازنگرى قرارگيرند تا زمينة مناسبى براى رشد هويت ملى نسل جوان 

فراهم گردد. 
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مقدمه
هويت ملی پديده ای نســبتًا جديد و چند ُبعدی مشــتمل بر مؤلفه های چندگانه ای چون ســرزمين، 
تاريخ، فرهنگ، اجتماع، حکومت، زبان، دين و ســاير عناصر و بنيادهای مشترکی است که اعضای يک 
جامعه نسبت به آن ها احساس تعلق، تعهد و وفاداری دارند. اين عناصر مشترک ضمن ايجاد همبستگی 
بين اعضای يک جامعه، آن ها را از جوامع ديگر جدا می سازند. در عين حال هويت ايرانی- اسالمی يا 
اســالمیـ  ايرانی پديده  ای اصيل و کهن اســت. گرايش اقوام و اقشار ايرانی، حتی در کسانی که خارج 
کشــور زندگی می کنند، به هويت ملی، در ابعاد غيرسياسی و غيرايدئولوژيک، باالست. در ايران با توجه 
به مسئله تکثر هويتی نامنسجم، کوچک و نيز موزاييکی بودن هويت ها و عدم تعامل بين آن ها، با بحران 
هويت روبه رو هستيم. اين بحران در ُبعد سياسی شديدتر است، زيرا دولت های مدرن تهديدکنندة عناصر 
ســنتی هويت و دولت های غير مدرن تهديدکنندة عناصر مــدرن هويت  اند. هويت های جمعی در ايران 
هنوز نتوانسته اند در قالب هويتی عام و فراگير در سطح جامعه (هويت ملی) انسجام پيدا کنند (عبداللهی، 

 .(۱۳۸۹
نگارندگان مقاله نيز بر اين باورند که هويت ملی نه پديده ای ذاتی بلکه پديده ای اکتســابی اســت و 

هويت بخشی به افراد از طريق آموزش های رسمی و به خصوص کتب درسی امکان پذير می باشد.
مبانی نظری هويت ملی در ايران هنوز به تحقيق روشــن نشده است؛ اين امر به ويژه پس از انقالب 
اســالمی ايران و بازتعريف بسياری از ارزش ها در نظام سياســی جديد به طور حادتری بروز پيدا کرده 
است. هنوز شايد نتوان تعريف روشنی از هويت ملی که بخش قابل مالحظه ای از صاحب نظران روی آن 
اتفاق نظر داشته باشند، ارائه کرد و همچنين بحث های پيرامون سهم دين در تعريف هويت ملی و رابطة 

اسالميت و ايرانيت در تعريف آن به طور اساسی مطرح نيست (لقمان نيا و خامسان، ۱۳۸۹). 
از طرفی مســير شــکل گيری هويت افراد در جوامع امروزی از خانه و مدرسه می گذرد و کودکان و 
نوجوانان زمان زيادی از دوران رشــد و بالندگی خود را در آموزش و پرورش می گذرانند و طی آن نهاد 
تحت آموزش های متنوعی قرار می گيرند. آموزش و پرورش، به عنوان يکی از نهادهای مهم در همة جوامع، 
نقشــی خطير و دشوار در جهت شکوفايي و پرورش استعدادها، توانايي ها و قابليت های افراد به منظور 
تبديل آن ها به افرادی آگاه، مســئول، تصميم گير و خالق ايفا می کند. اين نظام در شــکل گيری و ايجاد 
رفتار، منش، عادت و طرز فکر و تلقی انســان ها و در نهايت ســعادت و شــقاوت آن ها بسيار تأثيرگذار 
است (پيشــين، ص۱۵۱). بنابراين آموزش و پرورش رســمی می تواند به عنوان يکی از عوامل اصلی در 
شــکل گيری هويت افراد تأثير به سزايي داشته باشد و با تقويت نمودن هويت ملی نوجوانان، نسل آيندة 
کشــور را در مقابل هجمة رسانه ای غرب و ديگر فرهنگ ها ايمن سازد. نظام آموزشی با توجه به غايتی 
که برای شهروند مطلوب خود تعريف می کند، درصدد ايجاد هويت مورد نظر خود برای افراد برمی آيد و 
برنامه های آموزشی، منابع درسی و معلمان از جمله ابزارهايي هستند که در اين راستا مورد استفاده قرار 
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می گيرند (معروفی و پناهی توانا، ۱۳۹۲).
بايستی آموزش و پرورش را جريان جامعه پذير يا اجتماعی کردن اعضای جديد جامعه در نظر بگيريم 
(عالقه بند، ۱۳۷۳، ص ۱۳۶) و از ســوی ديگر به عنوان اصلی ترين نهادی در نظر گرفته شــود که وظيفة 
درونی کردن ارزش ها و اصول حاکم بر جامعه را برعهده دارد. الزم اســت در متن نظام های آموزشــی، 
هويت ملی که يکی از جامع ترين بخش های هويت (از نوع جمعی) و دارای بيشــترين اهميت به لحاظ 
وحدت و انســجام ملی و هم چنين فراگيرترين و در عين حال، مشــروع ترين ســطح هويت در تمامی 
نظام های اجتماعی اســت، نقش ُپررنگی داشــته باشــد. به عبارت ديگر، تالش در جهت رشد و تقويت 
هويت ملی از نيازهای اصلی و اساسی در نظام آموزش و پرورش محسوب می شود (لقمان نيا و خامسان، 

 .(۱۳۹۲
کوهن معتقد است مدرسه تنها مکانی برای يادگيری مهارت حساب کردن نيست، بلکه مکانی است 
برای يادگرفتن ميهن پرستی (ميلر، ۱۳۸۶ص ۸۷). بر اين اساس مدارس را بايد يکی از مکان هايی دانست 
که در آن هويت ملی مشــترک، زايش دوباره می يابد و کودکان آماده می شــوند تا به عنوان يک شــهروند 
دموکراتيک در آينده نقش اساسی را در جامعة خود ايفا کنند. مدارس هر جامعه به طور اعم و برنامه های 
آموزشــی و درســی آن ها به طور اخص، بايد آينة تمام نمايی از خصائص قومی، تاريخی و فرهنگی آن 
جامعه و اغلب منعکس کنندة ارزش ها، آداب و سنن فرهنگی و يادآور تجربيات قومی و تاريخی آن مردم 

باشند (پروند، ۱۳۸٠، ص، ۱۸۱). 
برنامه های درســی از ارکان اصلی نظام تعليم وتربيت اند و نقش محوری در شــکل گيری هويت ملی 
دارند. شــکل گيری و تعميق هويت ملی از طريق برنامه های درســی بر مبنای دو محور اساسی صورت 

می پذيرد: 
محور اول، آگاهی يابی و شــناخت هويت ملی اســت که در حيطة شناختی، از طبقه بندی هدف های 
آموزشی بلوم، قرار می گيرد و برای تقويت آن، برنامة درسی رسمی پيشنهاد می شود. محور دوم، احساس 
تعلق و درونی ساختن آن است که متعلق به حيطة عاطفی است و بايد با توجه به برنامه های درسی پنهان 
و شــناخت ابعاد آن صورت گيرد. شمشيری (۱۳۸۷) بيشتر به برنامه های درسی پنهان در تحکيم هويت 
ملی اعتقاد دارد چون معتقد است وظيفه و رسالت آموزش و پرورش، ايجاد هويت يا هويت بخشی نيست، 
چراکه شکل گيری هويت، خود، هم زمان با تولد آغاز شده و به صورت طبيعی همگام با رشد پيش می رود. 
به اين ترتيب به طور خالصه نقش آموزش و پرورش آگاهی بخشی و روشنگری است. اما به نظر ما هرچند 
برنامه های درســی غيررسمی و پنهان می توانند تأثير بيشتری در عمق بخشی به هويت ملی داشته باشند، 
برای درونی کردن هويت ملی در فراگيران، اســتفاده از برنامه های رسمی نيز ضرورت دارند و نبايد فقط 
پای بند برنامه های درسی پنهان و غيررسمی باشيم. اين پژوهش بر آن است تا مؤلفه های هويت ملی را 
در کتب آموزشی زبان فرانسه در دو دورة راهنمايی و دبيرستان – پيش دانشگاهی مورد واکاوی قرار داده 
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و تفاوت های اين مؤلفه ها را در دو دورة مذبور تحليل و بررسی نمايد. 

پرسش هاى تحقيق
۱. آيا مؤلفه های هويت ملی در کتاب های آموزش زبان فرانسه در آموزش و پرورش وجود دارند؟

۲. حضور اين مؤلفه ها در هر دورة تحصيلی (راهنمايی و دبيرســتان - پيش دانشگاهی) تا چه ميزان 
است؟

۳. از منظر مقايسه ای، مؤلفه های هويت ملی در دو دورة تحصيلِی راهنمايی و دبيرستان - پيش دانشگاهی 
چه تفاوت هايی با هم دارند؟

اهميت و ضرورت تحقيق
هويــت ملی به عنوان باالترين ســطح هويت جمعی و به عنوان باالترين مقــام در جامعه، از اهميت 
بسيار بااليي برخوردار است. اين سطح از هويت، به دليل تحت پوشش قراردادن آحاد جامعه، با بسياری 
از ديگر مؤلفه های اجتماعی، ارتباط مستقيم و تنگاتنگی دارد، از جمله احساس تعلق به وطن، دفاع از 
وطن، احساس غرور ملی، حس مشارکت در فعاليت های سياسی، اقتصادی، فرهنگی و غيره و يا حتی با 
مواردی نظير فرار مغزها، عدم احساس تعلق به وطن، سرخوردگی و بی رغبتی نسبت به مسائل موجود 
در جامعــه و غيره. بنابراين الزم و حياتی اســت که از اين نياز مهــم در آموزش و پرورش بهرة الزم برده 
شود. چنان چه نظام آموزش و پرورش نتواند افراد را به هويت ملی شان معتقد و عالقه مند سازد، چه بسا با 
خطر سرکوبی هويت خويش و روی آوردن کامل آن ها به ديگر هويت ها روبه رو شويم (طالبی، ۱۳۷۸). 
آگاهی از محتوای کتاب های درســی و ارزيابی آن چه در محتوای اين کتاب ها ارائه می شــود، برای 
برنامه ريزان و نويســندگان، به منظور استفاده از آن در تدوين و تأليف کتاب های آموزشی غنی و اثرگذار 
امری ضروری و مهم به نظر می رســد. منابع درسی در اين ميان از اهميت ويژه ای برخوردارند. لذا دقت 
و توجه کارشناســانه در انتخاب محتوای درســی و پيام های آشکار و مکنون آن ها می تواند به صحت و 
ســالمت فرآيند شــکل دهی هويت ملی و هم  چنين رشد آن در کودکان کمک کند (شمشيری و نوشادی، 
۱۳۸۶). در ميان کتاب های درســی، کتاب های آموزش زبان فرانســه در دوره های تحصيلی راهنمايی و 
دبيرستان – پيش دانشگاهی وجود دارد که هنوز چشم انتظار تنظيم برنامه ای فراگير برای آموزش در سطح 
وســيع در کشــور هســتند. از آن جايی که زبان های خارجی، از جمله زبان فرانسه، زبان ملت و فرهنگ 
ديگری هســتند، لزوم تأکيد بر مؤلفه های هويت ملی در کتاب های درسی مربوط، بيش از پيش احساس 
می شــود. از اين رو انتخاب کتاب آموزشی زبان فرانســه در دورة راهنمايي، دبيرستان - پيش دانشگاهی 
به عنوان دورة اصلی، تشکيل و تثبيت هويت و تربيت شهروندی، به دليل نقشی که در تثبيت هويت ملی 
جوانان دارد و نوعی تعلق و وابســتگی به ارزش های مشــترک و در نهايت هويتی مشترک در آنان ايجاد 
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می نمايــد، ضرورت ديگری اســت که انجام گرفتن پژوهش های مختلــف و از جمله پژوهش حاضر را 
موجب شده است. 

چارچوب نظرى تحقيق
طبقه بندى انواع هويت

هويت دارای انواع، ســطوح و سلسله مراتب مختلفی است، اما در يک دسته بندی کلی می توان دو 
نوع هويت را از يکديگر متمايز کرد. اول، هويت فردی، يعنی همان چيزی که فرد را به عنوان واســطة 
ويژگی ها و خصوصيات يگانه و منحصر به فرد او مورد شناسايي قرار می دهد و در عين حال از ديگران 
متمايز می سازد. دوم، هويت جمعی است که عبارت است از تعلق خاطر تعداد کثيری از افراد به امور 
مشــترک با عنوانی خاص؛ چنين تعلقی موجب احســاس همبستگی و شــکل گيری يک واحد جمعی 

می شود که با عنوان «ما» از ماهای ديگر جدا می شود (توسلی و قاسمی، ۱۳۸۳). 
يکــی از جامع ترين بخش هــای هويت جمعی، هويت ملی اســت که فراگيرتريــن و در عين حال 
مشــروع ترين ســطح هويت در تمام نظام های اجتماعی است (حاجيانی، ۱۳۷۹)؛ و لذا دارای بيشترين 
اهميت به لحاظ وحدت و انســجام ملی در درون يک جامعه اســت. در واقع هويت ملی مفهومی دو 
وجهی اســت که هم زمان بر تشــابه و تمايز داللت دارد. وقتی از هويت ملی بحث می شــود از يک سو 
از خصوصياتی سخن به ميان می آيد که به موجب آن يک ملت مورد شناسايي قرار می گيرد و از سوی 
ديگر به ويژگی هايي اشاره می شود که بر مبنای آن ملت ها از يکديگر جدا می شوند (لقمان نيا و ديگران، 

.(۱۳۹٠
از نظر گرينفيلد در ميان هويت های اجتماعی متعدد يک فرد، هويت ملی يا احســاس انتســاب به 
مجموعة افکار يا احساســاتی که چارچوب مفهومی هويت ملی را می ســازند از مهم ترين آن هاســت 
(محســنی، ۱۳۸۳ص. ۵۲۷). جامع تريــن هويت جمعی نزد مردم، هويت ملی ناميده می شــود و نوعی 
احساس پای بندی، دلبستگی و تعهد به اجتماع ملی (عام) است و جزيي از هويت فرد محسوب می شود 
(رزازی فر، ۱۳۷۹). امروزه اين مفهوم به قدری اهميت پيدا کرده که برخی از انديشمندان، هويت ملی را 
زيربنای تمامی انواع ديگر هويت ها می دانند. هويت ملی را می توان بازتوليد و بازتفسير دائمی ارزش ها 
و نهادها، خاطره ها، اسطوره ها و سنت هايي دانست که ميراث متمايز ملت را تشکيل می دهد و تشخيص 

هويت افراد با آن الگو، ميراث و يا عناصر فرهنگی، امکان پذير است (اسميت، ۱۳۸۳، ص. ۳٠). 
طاهره ميرســاردو، کاووســی و ابراهيم زاده (۱۳۸۷) برای هويت دو ُبعد فردی و اجتماعی قائل اند. 
هويت فردی شامل آن جنبه های تعريف از خود است که ما را از ديگران متمايز می سازد و از تجربيات 
منحصر به فرد، احساســات، گرايش ها و ارزش های ما نشــئت می گيــرد. در مقابل هويت اجتماعی به 

همسانی و شباهت های بين افراد اشاره دارد و خارج از دنيای اجتماعی معنا ندارد. 
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نظريه هاى مقولة هويت
صاحب نظران در زمينة هويت، نظريه های مختلفی را مطرح ساخته اند. در نظريه ای که به جوهرگرايي 
معروف اســت، هويت ها اعم از ســطح فردی يا جمعی آن و عناصر و مؤلفه های ســازندة آن ها، اموری 
طبيعی هســتند و تحت تأثير شــرايط زمانی و مکانی، کم تر تغيير می کنند. اين ديدگاه بر ثبات هويت ها 
تأکيد می کند. در نظريه های ســاخت گرا، هويت ها و عناصر سازندة آن ها را متأثر از محيط پيرامون افراد 
می دانند. در اين نظريه، هويت ها ساخته می شوند، نه اين که ذاتی باشند. بر همين اساس، هويت ها، اموری 
تغييرناپذير نيستند و با توجه به تغييرات محيطی و ّشدت و ضعف اين تغييرات، دچار تغيير و دگرگونی 
می شوند (قيصری، ۱۳۸۳). در حالی که نظريه های جوهرگرا، هويت را فرآيندی تبادلی و تعاملی می دانند و 
ساخت گرايان بر نقش اجتماع در شکل گيری هويت تأکيد می کنند. نظريه های جديد از جمله رهيافت های 
گفتمانی، پساســاخت گرايي و پسامدرنيســم، نقش هرگونه عامل طبيعی و ذاتی را در شکل گيری هويت 

انکار کرده و هويت را امری حادث و اکتسابی تلقی می نمايند. 
اين مقاله نيز بر پاية نظرية ساخت گرا نسج يافته است و نگارندگان مقاله بر اين باورند که بر مبنای 
نظرية ساخت گرايانه انواع هويت به خصوص هويت ملی افراد متأثر از شرايط و تغييرات محيطی بوده 

و قابل تحول و تطور می باشد. 

تعريف مفاهيم
الف. هويت ملى

هويت ملی از مقوالتی اســت که عمدتًا در قرن بيســتم و بعد از شکل گيری سياسی نظام بين المللی 
قالب مفهومی خاص خود را پيدا کرد، هرچند که همواره يکی از مشــغله های ذهنی انديشمندان ايرانی 
بوده اســت. از هويت ملی تعاريف مختلفی ارائه شــده اســت (معروفی و پناهی توانــا، ۱۳۹۲). هويت 
ملی مجموعه ای از گرايش ها و نگرش های مثبت نســبت بــه عوامل، عناصر و الگوهای هويت بخش و 
يکپارچه کننده در سطح يک کشور به عنوان يک واحد سياسی است (کوشا، ۱۳۸۷، ص. ۱۸). براساس نظر 

ميلر، در بيان ويژگی های هويت ملی، می توان به اين موارد اشاره نمود: 
۱. پويايي و تغييرپذيری آن در مقايسه با زمان و مکان؛ 

۲. غلبه بر هويت فردی يا خرده هويت های فردی يا خرده هويت های ديگر؛
۳. مقدمه ای تاريخی است که در سير حوادث تاريخی پديدار می شود، رشد می کند و معانی متفاوت 

می پذيرد (ميلر، ۱۳۸۳، ص. ۳۲۳).
هويت ملی را می توان بازتوليد و بازتفسير دائمی ارزش ها، نمادها، خاطرات، اسطوره ها و سنت هايی 
دانست که ميراث متمايز ملت ها را تشکيل می دهند و تشخيص هويت افراد با آن الگو و ميراث و عناصر 
فرهنگی اش امکان پذير می شود (اسميت ۱۳۸۳،ص. ۳٠). مفهوم هويت در جامعه شناسی و علوم سياسی 
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به اقدام افراد در شناســاندن خود به اعضای گروه های خاص (ملت، طبقة اجتماعی) مربوط می شــود و 
اين جاســت که جامعه شناسان و مورخان از هويت ملی کشور خاص نام می برند (احمدی، ۱۳۸۸، ص. 

 .(۴۴
بسياری از تعاريِف پيرامون مفهوم هويت ملی، به صورت تک ُبعدی به اين مفهوم پرداخته اند. در مقالة 
حاضر مفهوم هويت ملی به عنوان پديده ای تام (چند ُبعدی) در نظر گرفته شده و مجموعه ای از ابعاد را از 
ساير تعاريف انتخاب و به صورت همگن ترکيب شده است. ابعاد مورد نظر مشتمل بر ابعاد ملی، فرهنگی، 

مذهبی، جغرافيايي، سياسی، اقوام و خرده فرهنگ ها و نيز نمادهای ايرانی می باشد.

        ب. محتواى درسى
تابا (۱۹۶۲) معتقد است يک برنامة درسی بيش از هر چيز به نحوة آماده سازی نسل جوان يک جامعه 
به صورت افرادی سازنده و مفيد برای آن جامعه تلقی می شود (پروند، ۱۳۸٠، ص. ۲۷). سيلور، الکساندر 
و لوييس معتقدند برنامة درسی طرحی است جهت آماده نمودن مجموعه ای از فرصت های يادگيری برای 
افراد تحت تعليم (خوی نژاد، ۱۳۸٠: ۴٠). قورچيان و تن ساز (۱۳۷۴) برنامة درسی را فرآيند مفهومی کردن 

پديده های مربوط به انسان و جهان در يک قالب موزون جهت تسهيل در يادگيری تعريف می کنند. 
با توجه به اين تعاريف برداشت اصلی اين مقاله از برنامة درسی بيشتر به همان ديدگاه سنتی از برنامة 
درسی توجه دارد. که طی آن، برنامة درسی عبارت است از محتوا يا آن چه بايد تدريس و ياد گرفته شود. 
بنابراين منظور اصلی ما از برنامه درسی نيز بيشتر همان کتاب های درسی است و سعی کرده ايم جايگاه 

هويت ملی را در آن ها بررسی کنيم. 

پيشينة هويت ملى
با تفکيک آگاهانة وطن پرستی از ملی گرايي، بايد گفت ورود و راهيابی ملی گرايی يا همان ناسيوناليسم، 
به عنوان يک مکتب فکری که از غرب وارد جهان سوم، جوامع شرقی و ايران شده است، عامل مهمی در 
شکل گيری هويت ملی در ايران به شمار می آيد. با ظهور عقايد روسو، مونتسکيو و سپس ظهور انقالب 
فرانسه، قرن نوزدهم به عصر طاليي ناسيوناليسم تبديل شد. از آن بود که ناسيوناليست های انگليسی مثل 
بنتام و گالدستون، و انديشمندان امريکايي مثل جفرسون و ِپين، فعاالن ايتاليايي مثل گاريبالدی و مزينی، 
ويکتور هوگو در فرانســه و بيسمارک در آلمان آن را توسعه دادند. طرح ايدة ناسيوناليسم در اروپای بعد 
از رنسانس، عمدتًا به دليل خأل ايدئولوژيک بعد از کاهش اقتدار کليسا بود تا بتواند جای خالی مسيحيت 
را در غرب پر کند. عالوه بر آن، مسابقة استعمارگران غربی [در غارت جهان] به نام منافع ملی، اقتضائات 
و نيازهای نظام سرمايه داری در جهت حفظ بازار داخلی و کشاندن مردم به مصرف فرآورده ها و صنايع 

ملی در اين ميان مؤثر بوده است (نقوی؛ به نقل از حاجيانی، ۱۳۷۹).
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در کشــورهای اســالمی و شــرقی، ملی گرايي از قرن ۱۹ و ابتدا در مصر و ترکيه رخنه کرد. حملة 
ناپلئون به مصر نقطه عطف تاريخی مهمی در اين ميان بود؛ چرا که موجب رشد و تحريک غرب گرايان 
ناسيوناليست مصری شد. در ترکيه نيز نهضت ناسيوناليستی ُترکان جوان، که سودای توران گری داشتند، 
ناسيوناليســم ُترک را به وجود آورد. در ساير کشورهای عربی مثل سوريه و لبنان نيز اين موج پديد آمد. 
ايرانيان نيز در نتيجة شرايط خاص تاريخی و منطقه ای و به ويژه تحت تأثير ترکيه، در سال های پايانی قرن 

سيزدهم و اوايل قرن سيزدهم هجری قمری به موضوع ناسيوناليسم متمايل شدند (حاجيانی، ۱۳۷۹). 
به نظر می رسد آشنايي اولية نخبگان و روشنفکران ايرانی از يک سو و شرايط و اقتضائات تاريخی، 
ضرورت توســعة ملی و لزوم اســتقرار دولت ملی در ايران از سوی ديگر، انديشة هويت ملی را در بين 

نخبگان رسمی و غير رسمی تقويت کرده است (حاجيانی، ۱۳۸۸). 
از لحــاظ تاريخــی، ظهور و احيای هويت ملی در جريان جنگ هــای ايران و روس، که منجر به 
شکســت های پياپی ايران شــد، در دورة معاصر به وجــود آمد. در جريان ايــن جنگ ها که علی رغم 
تالش فراوان ايرانيان، موجب پيروزی روس ها و از دســت رفتن ســرزمين های زيادی شد، نخبگان 
رســمی و صاحبان قدرت مثل عباس ميرزا و قائم مقام فراهانی به ضرورت تعامل با غرب پی بردند 
و ايــن تعامالت نخســتين آگاهی های صاحب منصبان دولتی از موضــوع هويت ملی را فراهم آورد. 
اين تعامالت موجب شــکل گيری ســه گفتار ايرانيت قوميت گرا، ايرانيِت ســکوالر و ايرانيِت دين گرا 
شــد (اکبری، ۱۳۸۵، صص. ۶۱-۶۶). اما مهم ترين گفتار در اين ميان که با شرايط سياسی – تاريخی 
زمانــه نيــز منطبق بود، بر پرورش حّس تعلق به ســرزمينی به نام وطن تأکيد کــرد و به تدريج قدرت 
سياســی متمرکز را به اين ايده رسانيد که افراد ملت عالوه بر حس تعلق به يکديگر بايد به سرزمينی 
که جغرافيای سياســی آن را تشکيل می دهد نيز احســاس تعلق نمايند و به آن عشق بورزند. اين امر 
در تکوين پروژة دولت – ملت ســازی از اهميت شــايان توجهی برخوردار بود؛ زيرا از طريق بروز 
احساس تعلق به سرزمين يا کشوری که متعلق به ملت است، می توان ارادة معطوف به کوشش برای 
آبادانــی وطن را در آحاد افراد پديد آورد و بر ســاير تعلقات بومــی، قومی، محلی و زبانی غلبه کرد 

(حاجيانی، ۱۳۸۸). 
در دورة بعد از وقوع انقالب اسالمی، هويت ملی نقش مهمی در سياست ها و برنامه ريزی های کالن 
فرهنگی – سياسی کشور داشته و در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران (اصول ۱۵، ۱۶، ۱۸ و ۴۱) و 
نيز رفتارهای سياسی داخلی و خارجی و برنامه ها و اقدامات جاری بر آن تأکيد بسيار شده است. عالوه بر 
اين، موضوع هويت ملی و ضرورت پاسداشــت آن به طور مکرر در اســناد رســمی و مصوبات قانونی 
(در شورای عالی انقالب فرهنگی، شورای فرهنگ عمومی، مصوبات مجلس شورای اسالمی، مصوبات 
مجمع تشخيص مصلحت نظام، سند چشم انداز بيست ساله و برنامه های ۵ سالة اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی) مطرح شده و مورد توّجه قرار گرفته است (حاجيانی، ۱۳۷۹). 
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مؤلفه هاى هويت ملى
پيرامون مؤلفه های هويت ملی در کشور ايران توافق کلی وجود ندارد و انديشمندانی که در اين باره 
ســخن گفته اند، در مورد مؤلفه های آن اختالف نظر دارنــد و هرکدام زاويه ای را برای تبيين آن انتخاب 
می کنند. از سوی ديگر، بين رشته ای بودن اين مفهوم را می توان يکی از عوامل مشکل ساز در تعريف آن 
دانست. هم چنين ذکر اين نکته ضروری است که ويژگی بين رشته ای بودن هويت ملی باعث شده برخی 
محققان در پژوهش های خود ديدی همه جانبه نداشــته باشند و اين امر، سبب ايجاد برخی اشتباهات و 

نتايج نامطمئن در موضوع مورد بررسی شده است. 
رسيدن به توافق و اجماع نهايی در مورد مؤلفه های هويت ملی، با توجه به پراکندگی و تعدد نظرات 
و از طرفی تضاد نظرات، شايد کار آسانی نباشد. از يک سو نبايد به همة  عناصر در نظر گرفته شده به عنوان 
مؤلفه  اعتماد نمود و از طرف ديگر نبايد هر چيزی را به عنوان مؤلفه در نظر گرفت. وقتی موردی جزيي 
از مؤلفة هويت ملی محسوب می شود آن مؤلفه بايد برای کل افراد جامعه مصداق داشته باشد، نه برای 
قشر خاص و معينی؛ زيرا در اين صورت ارزش مؤلفه  بودن خود را از دست می دهد (لقمان نيا و ديگران، 
۱۳۹٠). عده ای عناصر هويت ملی را متعلق به دوران ايران باستان می دانند. اما الزامًا نمی توان مؤلفه ها و 
عناصر هويت ملی در ايران را به دورة ايران باستان و قرون قبل از ورود اسالم به ايران محدود کرد، حتی 

اگر نگاه مسلط در بررسی آن فرهنگی – تاريخی باشد. 
به نظر می رسد روند شکل گيری هويت ملی ايرانيان و نيز مؤلفه ها و محتوای آن را بايد در چند مقطع 

کلی ذيل مورد بررسی قرار داد: 
الف. دوران ايران باســتان تا زمان ورود اســالم به ايران، با تأکيد بر اينکه در همان دوران هم هويت 

ملی ايرانی و مؤلفه های آن دچار تحول زيادی شده است؛
ب. دوران اسالمی تا تشکيل حکومت صفوی؛ 

پ. دورة صفويه و اقدامات مؤثر حکام صفوی برای انســجام ســرزمينی و هويتی در ايران تا دورة 
مشروطه؛ 

ت. انقالب مشروطه و جريانات فکری – فرهنگی ملی گرا که تحت تأثير ناسيوناليسم اروپايي مطرح 
شدند؛ 

ث. دوران پهلوی اول و دوم و تالش های متمرکز مؤثر و منسجم آنان برای بازتعريف هويت ملی با 
تأکيد بر عناصر فرهنگی ايران باستان؛

ج. انقالب اســالمی و تحوالت ُپرشتاب سه دهة گذشته به ويژه جهانی شدن، جنگ تحميلی، توسعة 
ارتباطات و تحوالت اجتماعی و اقتصادی اين مقطع (حاجيانی، ۱۳۷۹). 

در ادامه به بررسی عناصر هويت ملی از ديدگاه برخی از صاحبنظران می پردازيم: 
ثاقب فر (۱۳۸۳) عناصر تشکيل دهندة هويت ملی را به سه رکن اساسی تقسيم بندی می کند: 
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الف. فرهنگ باستانی و ملی ايران؛ 
ب. فرهنگ اسالمی؛ 

پ. فرهنگ غربی و معاصر. 
هويت کنونی جامعة ايران از هر ســه عنصر تأثيرپذيرفته؛ هرچند الية فرهنگ دينی در آن از جايگاه 

ويژه ای برخوردار است. 
مهرمحمدی (۱۳۸۳) عناصر هويت ايرانی را در چهار دسته از ارزش ها طبقه بندی می کند: 

الف. ارزش های ملی شامل مشترکات فرهنگی اعم از سرزمين، زبان، نهادهای ملی، سنت ها و ادبيات 
ملی؛ 

ب. ارزش های دينی شامل مشترکات دينی؛ 
پ. ارزش های اجتماعی شامل اصول و قواعد اجتماعی که جامعه را استحکام می بخشند؛ 

ت. ارزش های انســانی شامل کلية اصول و قواعد انسانی فارغ از هرگونه محدوديت های اجتماعی 
و جغرافيايي. 

گودرزی (۱۳۸۳) ابعاد زير را برای مؤلفه های هويت ملی بر می شمرد: 
۱. ابعاد اجتماعی؛ ناظر بر احساس تعلق خاطر مشترک و تعهد افراد به اجتماع ملی؛ 

۲. ابعاد تاريخی؛ ناظر بر خاطرات، رخدادها، شخصيت ها و فراز و نشيب های تاريخی؛
۳. ابعاد جغرافيايي؛ ناظر بر قلمرو سرزمين مشخص؛ 

۴. ابعاد سياسی؛ ناظر بر تعلق به نظام واحد سياسی و ارزش های مشروعيت بخش به دولت ملی؛ 
۵. ابعاد دينی؛ ناظر بر اعتقاد به دين واحد و آيين آن؛

۶. ابعاد فرهنگی و ادبی ناظر بر سنت ها، اسطوره ها، فولکلور، هنر، معماری، زبان و ادبيات ملی. 
در يک جمع بندی کلی از ديدگاه های موجود، می توان گفت هويت ملی مفهومی مرکب و چند وجهی 
است که در ذهنيت و رفتار يکايک شهروندان قابل بررسی و جست وجو است. بر اين اساس در الگوی 
نظــری پژوهــش حاضر، ابعاد هويت ملی ايرانيان از لحاظ تحليلی شــامل ابعاد ملی، فرهنگی، مذهبی، 
جغرافيايي، سياســی، قوميتی و خرده فرهنگ ها و نمادهای ملی در نظر گرفته و تحليل شــده است. زيرا 
به نظر می رسد که تداخل سطوح هويتی تنها در اين حوزه و در اين ابعاد اتفاق می افتد و افراد بر مبنای 
پای بندی خويش به اين ابعاد در سطوح مختلف هويت خود را تعريف می کنند. مؤلفه های شاخص های 

هفت گانة هويت ملی در تحقيق حاضر به قرار ذيل است: 
الف. ُبعد ملی شامل: زبان فارسی، لباس ايرانی، خِط فارسی، جشن های ملی (عيد نوروز، شب يلدا، 
چهارشنبه ســوری و سيزده  به در و غيره)، نژاد ايرانی، مفاخر ملی، تاريخ کشور، دفاع از سرزمين، 

ميهن؛
ب. ُبعد فرهنگی شــامل: اســطوره های ملی، مفاخر ادبی، ميراث فرهنگی (بناهای تاريخی، صنايع 
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دستی، آداب و رسوم)، هنرهای ايرانی (نقاشی، خطاطی، معماری، موسيقی، قالی بافی و غيره)، 
غذاهای ايرانی، نام های ايرانی، ورزش های ايرانی؛

پ. ُبعد مذهبی شامل: اصول و فروع دين، بزرگان دينی، پيامبران، ائمة اطهار (ع)، مناسک دينی (اعياد 
مذهبی، وفات و والدت پيامبر و ائمة اطهار)، اماکن مقدسه (کعبه، حرم پيامبر و امامان، مساجد)؛

ت. ُبعد جغرافيايي شامل: مرزها، شهرها، کوه ها، دره ها، درياها و غيره. 
ث. ُبعد سياســی شــامل: انقالب هــا، نوع حکومــت، دفاع مقــدس، احزاب و نهادهای سياســی، 

شخصيت های بارز سياسی و غيره؛
ج. ُبعد اقوام و خرده فرهنگ ها شامل: اقوام ايرانی، زبان ها و گويش های محلی، آداب و رسوم محلی، 

جشن های و غذاهای محلی و غيره؛
چ. ُبعد نمادهای ايرانی شــامل: پرچم ايران، نقشة ايران، واحد پول ايرانی، تقويم رسمی و ماه های 

ايرانی، سرود ملی، خليج فارس و غيره. 

پيشينة تحقيق
نايتو۱ (۲٠٠۲) در پژوهشــی با عنوان «مشکالت زبان شناختی و فرهنگی در آموزش زبان فرانسه به 
ژاپنی ها» به مشــکالت فراروی آموزش و گسترش اين زبان در ژاپن می پردازد. وی در اين مقاله به اين 
نتيجه رســيده اســت که آن چه که بيش از مشکالت زبان شناختی مانع گسترش اين زبان در ژاپن است، 
مسئلة ترس ژاپنی ها از غلبه فرهنگ فرانسوی بر فرهنگ ژاپنی و از دست دادن هويت ملی آن هاست در 

نتيجه آموزش زبان فرانسوی است. 
بايرام۲ (۲٠٠۶) در پژوهشــی با عنوان «زبان هــا و هويت ها» به اين نکته می پردازد که زبان ملی هر 
کشور، نماد هويت مردم آن کشور است. اگر در يک کشور تنها يک زبان وجود داشته باشد آن زبان، نشانة 
هويت مشــترک آن ملت است. اما در کشورهايی مانند سوئيس، کشورهای آفريقايی، آلمان و غيره مردم 
به چندين زبان صحبت می کنند و اين زبان ها در مدارس نيز آموزش داده می شــوند. در اين جا اســت که 
کودک مجبور می شود به زبانی غير از زبانی که در خانه با او صحبت می شود، به يادگيری علوم بپردازد. در 
اين صورت گاهی هويت ملی خود را فراموش می کند يا ناديده می انگارد تا خود را با فرهنگ و فضای 

زبانی جديد منطبق سازد. 
اميرولت و لوسيه۳ (۲٠٠۸) در پژوهشی با عنوان «نمودهای فرهنگی، تجارب يادگيری زبان فرانسه و 
انگيزه های مهاجران بزرگ سال در جامعه کبک» که در دانشگاه مک گيل در کانادا انجام شده است نشان 
می دهد که يادگيری زبان فرانسه و زندگی در جامعه فرانسوی زبان کبک، تأثيراتی را روی هويت فرهنگی 
اين افراد می گذارد. اين تأثير گاه به صورت تلفيقی از فرهنگ و مؤلفه های هويتی خود فرد و جامعة ميزبان 
او نمود پيدا می کند و گاه، برعکس، به نوعی از خودبيگانگی فرهنگی و هويتی و نداشتن احساس تعلق 
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به هيچ کدام از اين دو فرهنگ و هويت می انجامد.  
اشنيرلمان (۲٠۱۱) در پژوهشی با عنوان «از طبقات اجتماعی تا قوميت ها: ديدگاه های قوم مدارانه 
در کتاب های درسی تاريخ روسية بعد از دورة شوروی» اين گونه عنوان می دارد که در دورة کمونيستی 
در کتاب های درســی بيشــتر به تضاد طبقاتی توجه شده است، اما در دورة پس از فروپاشی شوروی 
سابق، دشمنی قومی جايگزين دشمنی طبقاتی شده است و قوم مداری مورد توجه قرار گرفته است. 
مارينو (۲٠۱۱) در پژوهشی تحت عنوان «تحليل محتوا و رويکردهای تسلسل تاريخی (زمان نگاری): 
کتاب های تاريِخ جهان مقطع دبيرستان» به اين نتيجه رسيد که اين کتاب ها مورد عالقه مخاطبان نيست و 
از جنبه های مختلف مانند زبان به کار گرفته شده در آن ها و حتی نحوه  تدوين مورد انتقاد شديد هستند (به 

نقل از معروفی و پناهی توانا، ۱۳۹۲: ۱۱۶).
مالصادقی (۱۳۷۸) در تحقيقی با عنوان «نقش فعاليت های فرهنگی مدارس در شکل دهی به هويت 

ملی دانش آموزان» به اين نتايج دست يافته است: 
۱. توجــه به ارزش های ملی و مذهبی باالترين فراوانــی را در آثار دانش آموزی و بازديدها به خود 

اختصاص داده است. 
۲. اسطوره (آموزه ) های مذهبی در کانون توجه مربيان تربيتی مدارس قرار دارد و از اسطوره های ملی 

نظير شاهنامه معموًال غفلت شده است. 
۳. هنجارهای مذهبی مانند اعياد اسالمی- ملی از جمله جشن پيروزی انقالب اسالمی مورد توجه 
مربيان بوده است؛ اما در مورد هنجارهای ملی مانند عيد نوروز، رسم شب يلدا و ديگر هنجارهای 

مرسوم فعاليت خاصی انجام نشده است. 
۴. توجه به نمادهای ملی در آثار دانش آموزان مشاهده نشده است. 

۵. جغرافيــای ايران در رديف يکی از مقوله های هويت بخش ايرانيان، توجه مربيان را کمتر به خود 
معطوف کرده است. 

توجه به ميراث فرهنگی در مدارس، بيشــتر در قالــب بازديدها تجلی يافته اما در ديگر فعاليت های 
پرورشی مدارس هنوز جايگاه خويش را نيافته است.

همان طور که مالحظه می شود در تحقيقات فوق بررسی شاخص  ها و مؤلفه های هويت ملی در کتب 
درسی کمتر مورد توجه قرار گرفته است و اين تحقيقات بيشتر از منظر کالن به مقوله هويت ملی در کتب 
درسی پرداخته اند در حالی که مقاله حاضر با بررسی هويت ملی در سطح خرد به بررسی مؤلفه های مورد 

نظر دست يازيده است. 
صالحی عمران و شکيباييان (۱۳۸۶) پژوهشی با عنوان «بررسی ميزان توجه به شاخص های هويت 
ملی در کتاب های درسی دورة آموزش ابتدايي» با استفاده از روش تحليل محتوا انجام داده اند. يافته های 
تحقيق حاکی از آن اســت که اين کتب آموزشی نمی توانند نقش چندان مؤثری در شکل گيری و تحکيم 
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مؤلفه های اسطوره ای و نمادين ملی در ذيل شاخص هويت ملی داشته باشند. 
عبدی و لطفی (۱۳۸۷) در پژوهشــی با عنوان «جايگاه هويت ملی در کتب درسی آموزش و پرورش 
مورد مطالعه: کتب تاريخ دورة دبيرستان» نيز به اين نتيجه دست يافته اند که گرايش و تقويت هويت ملی 

در کتب تاريخ دورة متوسطه ضعيف و خنثی است. 
خدايار و فتحی (۱۳۸۷) در پژوهشــی با عنوان «هويت ملی در کتاب های درســی آموزش و پرورش 
(مورد مطالعه: دورة متوســطه)» به اين نتايج دســت يافته اند که مؤلفان کتاب های درســی و برنامه ريزان 
آموزش و پرورش در مورد حوزة تمدن ايرانی، نماد پرچم، تنوع قومی و هويت جنســی عملکرد ضعيفی 

داشته اند. 
ســعوه (۱۳۸۹) در پژوهش خود با عنوان «بررسی ميزان تأکيد کتاب های فارسی، تاريخ و تعليمات 
اجتماعی دورة راهنمايي بر هويت ايرانیـ  اسالمی» به اين نتيجه دست يافته است که در مجموع بيشترين 
شاخصی که برای هويت ايرانی در ۹ کتاب تعليمات اجتماعی، تاريخ و فارسی به آن پرداخته شده بود 
شاخص مفاخر ادبی و شخصيت های برجستة ايرانی و برای هويت اسالمی شاخص اخالقيات بوده و 

تنها مؤلفه ای که به آن هيچ اشاره ای نشده است، مؤلفة سرود ملی است. 
معروفی و پناهی توانا (۱۳۹۲) پژوهشی را با عنوان «کتاب های فارسی دورة متوسطه و بازنمايي 
مؤلفه های هويت ملی (ديدگاه دبيران)» انجام داده اند. يافته های پژوهش حاکی از آن اســت که ۱/۶۴ 
درصد از دبيران ميزان تأکيد محتوای کتاب های درسی ادبيات فارسی بر هويت ملی را در حد خيلی 
زيــاد و زياد، ۱۳/۸ درصد در حد متوســط و ۷۴/۸ درصــد در حد کم و خيلی کم ارزيابی نموده اند. ۹ 
درصد هم بر اين باورند که در محتوای اين کتاب ها بر هويت ملی هيچ تأکيدی صورت نگرفته است. 
همان طور که مالحظه می گردد تحقيقات مذکور نيز تنها از يک يا چند ُبعد خاص به بررســی مقولة 
هويت ملی در کتب درســی ايران پرداخته اند و بــا توّجه به اينکه هويت ملی مفهومی تام و چندبعدی 
است، نگارندگان مقاله سعی در بررسی ابعاد گوناگون هويت ملی در کتب زبان فرانسه در مدارس ايران 

داشته اند. بدين منظور منظومه ای از مؤلفه های مورد نظر را تدوين و مورد آزمون قرار داده اند. 

روش تحقيق
روش بررســی در اين مقاله روش اسنادی و با تکنيک تحليل کّمی و تحليل کيفی محتوا صورت 
گرفته اســت. منظور از اين روش اين اســت که بتوان براســاس آن، خصوصيات زبانی يک متن گفته 
يا نوشــته شــده را به طور واقع بينانه يا عينی و به طور نظام مند شــناخت. يعنی هرچه مضمون بيشــتر 
تکرار شــود، برای مؤلف اهميت بيشــتری دارد. تحليل محتوا يکی از مباحث مهم و کاربردی است 
که پژوهشــگران با اســتفاده از اين روش به وارســی داده های خود می پردازند. از اين طريق می توان 
به تحليل گفتار و نوشــتار از قبيل مقاالت، کتاب ها، ســخنرانی ها، فيلم، تصاوير، حرکات، نحوة ادای 
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کلمات، تکرار کلمات و غيره پرداخت. تحليل محتوا به محقق کمک می کند تا اليه های پنهان و زيرين 
پديده های مرتبط با موضوع پژوهش را به دســت آورده، به اهدافی که پژوهش در راســتای آن انجام 
می گيرد، نزديک شــود (رضوانی، ۱۳۸۹). در چنين روشی پژوهشگر می کوشد تا از طريق مطالعة پيام 
مکتوب يا شــفاهی، به داده هايي دســت يابند تا به کمک آن ها، فرضيات تحقيق خود را بررسی کند. 
تحليل محتوا فنی برای بيان ســازمان يافتة ذهنی توأم با توصيف کّمی در جهت آشــکارکردن محتوای 
پيام در ارتباطات به شــمار آمده اســت (درانی، ۱۳۷۵، ص. ۱۷). در تعريِف ديگری از تحليل محتوا، 
می توان گفت که تکنيکی پژوهشی است برای استنباط، قابليت تکرار و معتبر از داده ها در مورد متن 

آن ها (کريپندورف، ۱۳۸۳، ص. ۲۶). برای تحليل محتوا مراحل مختلفی طی می شود: 
۱. مرحلة قبل از تحليل (آماده سازی و سازماندهی)؛

۲. بررسی مواد (پيام)؛ 
۳. پردازش نتايج (سرمد و حجازی، ۱۳۸۴، ص. ۸۱-۷۷).

به هرحــال اين فــن همان طور که از نام آن برمی آيد، در جســت وجوی دريافت جنبه های ادراکی 
و احساســی پيام هــا يا ادراکات ضمنی قابل اســتخراج از بيانات اســت و عنصر مشــترک در تمام 
تکنيک های مختلف، از شمارش فراوانی گرفته تا استخراج ساختارهای منتج به مدل ها، يک تعبير و 
تفســير کنترل شده بر مبنای اســتنتاج و استنباط است (هولستی، ۱۳۷۳، ص. ۵۱-۵۵). برهمين اساس 
اســت که رفيع پور معتقد اســت شــيوة مهم و معمول از تکنيک تحليل محتوا به شــمارش مفاهيم و 
پيام هايي می پردازد که فرســتندة پيام ابراز داشــته اســت (رفيع پور، ۱۳۸۲، ص. ۱۱۲). در اين راستا 
تصاوير و متون نوشــتاری دو عنصر مهم در رســانه های ديداری به حســاب می آيند (نوريان، ۱۳۸۱، 

ص. ۱٠۵). 
در مقالــه حاضر روش انتخاب مؤلفه های مورد اســتفاده در مورد هويت ملی برگرفته از تحقيقات 
پيشين بوده است اما با توجه به اينکه ساير تحقيقات به صورت بخشی نگر انجام شده و از يک يا چند 
ُبعد خاص به بررسی هويت ملی پرداخته اند، لذا برای ايجاد جامعيت در ابعاد تام هويت ملی در مقاله، 
ترکيبی محقق ســاخته ملحوظ نظر قرار گرفته است. شــيوة اعتبارسنجی اين ترکيب نيز مبتنی بر اعتبار 
صوری است. شيوة اعتبارسنجی صوری بر نظر خبرگان و متخصصان استوار بوده و انتخاب مؤلفه های 

ذکر شده پيرامون هويت ملی به تأييد صاحب نظران حوزة علوم اجتماعی رسيده است.

واحد تحليل محتوای تحقيق: کلمات و تصاوير.

مؤلفه بندی: بر حسب موضوع (ُبعد ملی، فرهنگی، مذهبی، جغرافيايي، سياسی، اقوام و خرده فرهنگ ها، 
نمادهای ملی).

روش شمارش: فراوانی (تکرار يک عنصر).
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يافته هاى تحقيق
در اين پژوهش، هر يک از ابعاد هويت ملی در کتاب های زبان فرانسة دوره های راهنمايی، دبيرستان- 
پيش دانشگاهی مورد بررسی و تجزيه و تحليل قرار گرفتند. ارزيابی اين ابعاد از طريق مطالعه و تحليل 
متون اصلی درس ها، تمرين ها، تصاوير و حتی متون و تصاوير روی جلد کتاب ها صورت گرفته و هيچ 

بخشی از کتاب ها از نظر محققين دور نمانده است.
آموزش زبان فرانسه در کتاب دورة راهنمايی با معرفی يک خانوادة پنج نفرة ايرانی صورت می گيرد. 
تمامــی مکالمه ها، واژه ها، تصاوير، برخوردها و اتفاقات کتاب ها حول محور اين خانواده و دوســتان و 
آشنايان آن ها می گردد. در سراسر اين کتاب ها از اسامی ايرانی هم چون خانوادة دبيری، کريم، مينا، علی و 
غيره برای شخصيت ها استفاده شده است. از آنجايی که تعداد و تکرار بی شمار اين نام ها که جزء ابعاد 
هويت ملی تلقی می شــوند، امکان انحراف در تحليل نتايج پژوهش را به همراه می آورد، مورد شمارش 
و بررســی قرار نگرفته اند. با وجود اين، به کار بردن نام های ايرانی- اسالمی در اين کتاب ها نکتة شايان 

توجهی است که نبايد ناديده گرفته شوند. نتايج اين بررسی ها در جداول زير آمده است. 

 جدول1.  نمادهاى هويت ملى در كتاب هاى زبان فرانسه به تفكيك سال هاى تحصيلى مقطع راهنمايى                                                                                                

سوم راهنمايیدوم راهنمايیاول راهنمايیآمارهابعاد هويت  ملی

ُبعد ملی
۱٠۵۵فراوانی

۵٠۲۵۲۵درصد

ُبعد فرهنگی
۵۹۲فراوانی

۳۱/۲۵۵۶/۲۵۱۲/۵٠درصد

ُبعد مذهبی
۷۶۶فراوانی

۳۶/۸۴۳۱/۵۷۳۱/۵۷درصد

ُبعد جغرافيايی
٠۳۹فراوانی

٠۲۵۷۵درصد

ُبعد سياسی
۲٠٠فراوانی

۱٠٠٠٠درصد

ُبعد خرده فرهنگ ها و اقوام
٠٠٠فراوانی

٠٠٠درصد

نمادهای ملی
۶٠۴فراوانی

۶٠٠۴٠درصد
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       براساس يافته های جدول شمارة ۱، در سال اول راهنمايی، ُبعد ملی، با فراوانی ۱٠، باالتر از ساير 
ابعاد هويت ملی در اين ســال و حتی در دو ســال ديگر راهنمايی قرار می گيرد. پس از آن ُبعد مذهبی با 
فراوانــی ۷ و نمادهای ملی با فراوانــی ۶ در رده های ُبعدی قرار می گيرند. اما به ُبعد فرهنگی با فراوانی 
۵ مانند ســاير ابعاد ياد شــده توجهی نشده و ُبعد سياسی نيز در ميان پايين ترين رده ها قرار می گيرد. اين 

درحالی است که به ُبعد جغرافيايی و ُبعد خرده فرهنگ ها و اقوام هيچ توجهی نشده است.
در سال دوم راهنمايی، ضعف توّجه الزم به مقولة فرهنگی جبران می گردد و اين ُبعد، با فراوانی 
۹، در صدر جدول قرار می گيرد. پس از آن، ُبعد مذهبی با فراوانی ۶ هم چنان جايگاه مناســبی نسبت 
بــه ســاير ابعاد دارد. ُبعد ملی نيز، با ۵ فراوانی، در جايگاه ســوم قرار می گيــرد. ُبعد جغرافيايی که تا 
سال پيش هيچ جايگاهی نداشت، با فراوانی ۳، جايی در جدول به خود اختصاص می دهد. اما ابعاد 

سياسی، خرده فرهنگ ها و اقوام و نمادها به طور کامل مورد غفلت قرار گرفته اند. 
در ســال ســوم راهنمايی شــاهد اوج گرفتن حضور ُبعد جغرافيايی در ميان صفحات اين کتاب 
هستيم که، با فراوانی ۹، باالتر از ساير ابعاد قرار دارد. ُبعد مذهبی با فراوانی ۶ هم چنان جايگاه دوم 
را به خود اختصاص داده اســت و ُبعد ملی با فراوانی ۵ مانند ســال گذشته در جايگاه سوم است. اما 
در اين ســال شاهد حضور مجدد نمادهای ملی هســتيم که با فراوانی ۴ بر ُبعد فرهنگی با فراوانی ۲ 
پيشــی گرفته اســت. اما اين بار نيز ابعاد سياســی و اقوام و خرده فرهنگ ها مورد بی مهری کامل قرار 

گرفته اند.

 جدول2.    ابعاد هويت ملى در مقطع راهنمايى                                                                                                                        

ابعاد 
ُبعد اقوام و ُبعد سياسیُبعد جغرافيايیُبعد مذهبیُبعد فرهنگیُبعد ملیهويت  ملی

نمادهای ملیخرده فرهنگ ها

۲٠۱۶۱۹۱۲۲٠۱٠فراوانی

۲۵/۳۱۲٠/۲۵۲۴/٠۵۱۵/۱۸۲/۵۳٠۱۲/۶۵درصد

همان طور که مالحظه می شــود جدول شمارة ۲ به خوبی بازگوی ميزان حضور ابعاد مختلف هويت 
ملی در کتاب های زبان فرانســه دورة راهنمايی اســت. براســاس اين جدول، ُبعد ملی، با فراوانی ۲٠، 
باالترين جايگاه را به خود اختصاص داده است و پس از آن ُبعد مذهبی با يک اختالف، دومين ُبعد ُپر 
بسامد است. ُبعد فرهنگی نيز، با فراوانی ۱۶، نسبت به ساير ابعاد وضعيت مناسبی دارد. ُبعد جغرافيايی، با 
فراوانی ۱۲، حتی از نمادهای ملی نيز پيشی گرفته و در آخر، ُبعد سياسی، با فراوانی ۲، در ردة پايين ترين 
حضور قرار می گيرد. اما ُبعد اقوام و خرده فرهنگ ها با بی توجهی کامل روبه رو شده و در کل کتاب های 
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دورة راهنمايی کوچک ترين اشاره ای به اين مسئلة مهم نشده است. در کل می توان گفت که فراوانی ابعاد 
هويت ملی در کتب زبان فرانسه دورة راهنمايی ۷۹ می باشد. 

در ادامه به بررسی ميزان حضور ابعاد مختلف هويت ملی در کتاب های زبان فرانسه دورة دبيرستان 
و پيش دانشگاهی پرداخته می شود. جدول شمارة ۳ بازگوی ميزان حضور هر يک از اين مؤلفه ها در کتب 

درسی اين مقطع است. 

 جدول3.    ابعاد هويت ملى در كتاب هاى زبان فرانسه به تفكيك سال  هاى تحصيلى مقطع دبيرستان - پيش دانشگاهى                                                                                                                        

پيش دانشگاهیسوم دبيرستاندوم دبيرستاناول دبيرستانآمارهابعاد هويت ملی

ُبعد ملی
۳۸۸۴فراوانی

۱۳/٠۴۳۴/۷۸۳۴/۷۸۱۷/۳۹درصد

ُبعد فرهنگی
ـ۷۸۱۱فراوانی

ـ۲۶/۹۲۳٠/۷۶۴۲/۳٠درصد

ُبعد مذهبی
۱۷۱۳۱۳۸فراوانی

۳۳/۳۳۲۵/۴۹۲۵/۴۹۱۵/۶۸درصد

ُبعد جغرافيايی
۲ـ۱٠۸فراوانی

۵٠۴٠٠۱٠درصد

ُبعد سياسی
٠۴ـ۱فراوانی

٠۸٠ـ۲٠درصد

ُبعد خرده فرهنگ ها و اقوام
ـ۳ــفراوانی

ـ۱٠٠ــدرصد

نمادهای ملی
ــــفراوانی

ــــدرصد

همان طور که در جدول شــمارة ۳ مشاهده می شود، در سال اول دبيرستان، ُبعد مذهبی با فراوانی 
۱۷ پررنگ تريــن حضــور را داراســت و پس از آن ُبعــد جغرافيايی، با فراوانی ۱٠، قــرار دارد. ُبعد 
فرهنگی، با فراوانی ۷، در جايگاه سوم است. در اين سال توجه چندانی به ُبعد ملی نشده و فراوانی 
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۳ برای آن به ثبت رســيده است. ُبعد سياســی پس از دو سال دوم و سوم راهنمايی که فراوانی صفر 
برای آن ديده می شــد، با فراوانی ۱، در جدول حضور پيدا می کند. اما ُبعد اقوام و خرده فرهنگ ها و 

همين طور نمادهای ملی هم چنان هيچ حضوری در کتاب اين سال ندارند. 
در ســال دوم دبيرســتان، باالترين ُبعد هويت ملی را ُبعد مذهبی با فراوانی ۱۳ به خود اختصاص 
داده است. ابعاد جغرافيايی، فرهنگی و ملی هرکدام با فراوانی ۸ به يک اندازه ديده می شوند. اما هيچ 

رّد پايی از ابعاد سياسی، اقوام و خرده فرهنگ ها و نمادهای ملی در کتاب اين سال ديده نمی شود. 
سال سوم دبيرستان از منظر حضور مؤلفه های هويت ملی، کمی با سال های پيش تفاوت دارد، اما 
اين شــباهت نيز وجود دارد که ُبعد مذهبی با فراوانی ۱۳ هم چنان در رأس جدول اســت و باالترين 
حضور را دارد. پس از آن، ُبعد فرهنگی با فراوانی ۱۱ و ُبعد ملی با فراوانی ۸ در رده های ُبعدی قرار 
می گيرند. بر خالف سال های قبل، اين بار در اين کتاب شاهد حتی يک نمونه از مؤلفه های جغرافيايی 
کشــور نيســتيم و نمادهای ملی نيز مانند سال های پيش در دورة دبيرســتان به طور کامل مورد غفلت 
واقع شده است. اما برای اولين بار و آخرين بار، پس از گذشت ۵ سال تحصيلی، در اين کتاب شاهد 

حضور ُبعد اقوام و خرده فرهنگ ها هستيم که فراوانی ۳ برای آن منظور شده است. 
در کتاب پيش دانشــگاهی زبان فرانســه، حضور تمامی ابعاد هويت ملــی کاهش می يابد؛ اين در 
حالی اســت که تعداد صفحات و تعداد درس های اين کتاب تقريبًا دوبرابر ســال های پيش است. با 
اين حال، ُبعد مذهبی با فراوانی ۸ باالتر از ســاير ابعاد اســت. پس از آن ُبعد سياسی و ُبعد ملی با ۴ 
فراوانی در جايگاه دوم هســتند. ُبعد جغرافيايی نيز با فراوانی ۲ در ردة بعدی قرار دارد. اما به ابعاد 

فرهنگی، اقوام و خرده فرهنگ ها و نمادهای ملی هيچ اشاره ای نشده است. 

 جدول4.   ابعاد هويت ملى در مقطع دبيرستان – پيش دانشگاهى                                                                                                                        

ابعاد 
ُبعد اقوام و ُبعد سياسیُبعد جغرافيايیُبعد مذهبیُبعد فرهنگیُبعد ملیهويت  ملی

نمادهای ملیخرده فرهنگ ها

ـ۲۳۲۶۵۲۲٠۵۳فراوانی

ـ۲/۳۲٪۳/۸۷٪۱۵/۵٠٪۴٠/۳۱٪۲٠/۱۵٪۸۲//۱۷٪درصد

نتايج جدول شــمارة ۴ گويای ميزان حضور هر يک از ابعاد هويت ملی در کتب زبان فرانســه در 
دورة تحصيلی دبيرســتان- پيش دانشگاهی است. براساس اين جدول، ُبعد مذهبی با فراوانی ۵۲ و با 
اختالف بسيار زياد در جايگاه اول قرار می گيرد و پس از آن ابعاد فرهنگی، با فراوانی ۲۶ و ابعاد ملی، 
بــا فراوانی ۲۳، در ردة دوم و ســوم قرار دارند. ُبعد جغرافيايــی، با فراوانی ۲٠، نيز در جايگاه بعدی 
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قرار می گيرد. ُبعد سياسی با اختالف بسيار زياد و با فراوانی ۵، حضور کم رنگی دارد و در نهايت ُبعد 
اقوام و خرده فرهنگ ها پس از ســال ها بی توجهی با فراوانــی ۳ آخرين جايگاه را به خود اختصاص 
داده است. اما شاهد بی اهميت انگاشتن نمادهای ملی در ميان کتاب های اين دورة تحصيلی هستيم، 
زيرا در مورد اين ُبعد بسيار مهم از هويت ملی با فراوانی صفر روبه رو می شويم. به طور  کلی می توان 
بيان داشــت که فراوانی مؤلفه های هويت ملی در کتب زبان فرانســه دورة دبيرستان – پيش دانشگاهی 

۱۲۹ می باشد. 
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نمودار1.   مقايسة ابعاد هويت ملى در دو دورة راهنمايي و دبيرستان – پيش دانشگاهى                                                                                                                        

نتايج يافته های تحقيق مبتنی بر داده های به دست آمده از نمودار شمارة ۱ حاکی از آن است که:
الف. ُبعد ملی: تقريبًا در هر دو دوره به طور يکسانی رعايت شده است اما با اختالف بسيار کمی 

شاهد حضور بيشتر اين ُبعد در دوران دبيرستان هستيم.
ب. ُبعد فرهنگی: اختالف اين شاخص در دو دورة مورد مطالعه تا حدودی زياد است و کتاب های 

دورة دبيرستان - پيش دانشگاهی شامل مطالب بيشتری در اين حوزه هستند.
پ. ُبعد مذهبی: همان طور که نمودار به خوبی بازگوی اين مســئله اســت، اين ُبعد در کتاب های 
دبيرســتان به علــت وجود درس هايــی در مورد زيارت امــام رضا(ع) و ابن ســينا که حاوی 
مؤلفه های مذهبی و فرهنگی هســتند اختالف بســيار زيادی با فراوانی اين ُبعد در کتاب های 

راهنمايی دارد.
ت. ُبعد جغرافيايی: اين ُبعد نيز در دورة دبيرستان بيشتر مورد توّجه قرار گرفته است. 
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ث. ُبعد سياسی: با ۵ فراوانی در دورة دبيرستان - پيش دانشگاهی و ۲ فراوانی در دورة راهنمايی، 
اين ُبعد جزء کم رنگ ترين ابعاد قرار می گيرد. با اين حال اين ُبعد نيز مانند ساير ابعاد حضور 

بيشتری در دوره دبيرستان - پيش دانشگاهی دارد. 
ج. ُبعــد اقــوام و خرده فرهنگ ها: اين ُبعد از هويت ملی در هر دو دورة راهنمايی و دبيرســتانـ  
پيش دانشــگاهی دارای فراوانی صفر اســت. اين در حالی است که اين ُبعد، يکی از مهم ترين 
ابعاد هويت ملی است. با توّجه به اينکه ايران کشوری متشکل از اقوام و فرهنگ های مختلف 
است ضرورت پرداختن به اين ُبعد پيش از پيش آشکار می گردد چرا که در غير اين صورت با 
خطر تبعيض قوميتی و ناديده انگاشتن آن ها مواجه خواهيم شد. تنها در کتاب سوم دبيرستان 
با اشاره به فرش های قوم ترکمن به اين قوم ايرانی اشاره ای کوچک شده است که در نمودار 

نيز به وضوح مشخص گرديده است.
چ. نمادهــای ملی: ايــن ُبعد نيز مانند ُبعد اقــوام چندان مورد توّجه قرار نگرفته اســت. تنها در 
کتاب های دورة راهنمايی شاهد حضور نمادهای ملی هستيم و در کتاب های دورة دبيرستان - 
پيش دانشــگاهی کوچک ترين اشــاره ای به اين مقوله مهم نشده است؛ در حالی که نمادهايی 
ماننــد پرچم، ســرود ملی، خليج فارس و غيره هر کدام شــامل بار معنايــی، ملی و فرهنگی 
سرشــاری هســتند کــه درک و التزام به آن ها برای نســل جوان کشــور مهــم و بلکه حياتی

 است. 

بحث و بررسى
در سه کتاب راهنمايی، متن اصلی هر درس پيرامون يک خانوادة ايرانی می گردد 
و هــر يــک از مؤلفه های هويت ملــی در خالل ماجراهــای اين خانــواده گنجانده 
می شــوند. به غير از چند شعر از شعرای فرانســوی که در هر کتاب آورده شده، باقی 
متون، متن های آموزشی شده هستند و در اصطالح متون غير آموزشی۴ نيستند. تمامی 
ابعادی که در جداول و نمودار شمارة ۱ به تحليل آن ها پرداخته شد، در سراسر کتاب 
اعــم از متــون اصلی، تصاوير، تمرين ها و متون و تصاوير پشــت جلد کتاب ها وارد 
شــده اند. در دورة راهنمايی، مقوالت هويت ملی تقريبًا در تمامی صفحات و دروس 

اين کتاب ها به صورت همگن و نامتمرکز گنجانده شده است. 
 اما در دورة دبيرســتان - پيش دانشگاهی، نقش اين خانوادة ايرانی رنگ می بازد 
و طراحی دروس و نحوة وارد ساختن مقوالت هويت ملی به نحوی متفاوت صورت 
می پذيرد. به غير از سال اول دبيرستان که هنوز ردپايی از اين خانواده و شخصيت های 
ايرانی ديده می شــود، در ســال دوم دبيرستان شــاهد ورود متون غير آموزشی به قلم 
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فرانســويان يا فرانســوی زبانان هستيم. در سال اول دبيرســتان يک درس به زيارت 
امام رضا (ع) اختصاص پيدا کرده اســت که گويای ابعاد مذهبی و فرهنگی از هويت 
ملی اســت و فراوانی ُبعد مذهبی را تا عدد ۱۷ باال می برد. در ســال دوم نيز درســی 
وجود دارد که در آن به جشــن های ســنتی ايران قبل و پس از ورود اسالم به ايران و 
برخی مراســم مذهبی پرداخته شده اســت که از منظر ملی، فرهنگی و مذهبی درسی 
شــايان توجه اســت. از آنجايی که حضور متون غيرآموزشــی از سال دوم دبيرستان 
رو به افزايش اســت و در نهايت کل متون کتاب های سال سوم – پيش دانشگاهی را 
تشــکيل می دهد، پرداختن به مقوله های هويت ملی نيز از طريق اين متون ميّسر شده 
اســت. از هشت درس کتاب سوم دبيرستان، ۲ درس به مسئلة هويت ملی اختصاص 
دارد اما در دروس ديگر اثری از اين مقوالت يافت نمی شــود. درس اول کتاب سوم 
دبيرســتان، متنی از ابن سينا به قلم ژيلبر ســينوه۵ است که حاوی مؤلفه هايی از ابعاد 
ملی، مذهبی و فرهنگی است. آخرين درس نيز به قالی های مشرق زمين به قلم دنيس 
فــوره۶ اختصــاص دارد که در ميان برخی از کشــورهای صاحب هنــر قالی بافی در 
شــرق، نام ايران، فرش ايرانی و فرش های قوم ترکمن نيز آورده شده است که حامل 
مؤلفه هايی از ابعاد ملی و فرهنگی و قومی است. اين اولين و تنها جايی است که از 
اقوام ايرانی حرفی به ميان آمده اســت. فراوانی ۳، که در جدول شــمارة ۳ برای اين 
ُبعد از هويت ملی درنظر گرفته شــده، مربوط به هنر فرش ترکمن اســت. غير از اين 
مورد، در هيچ جايی از کتاب های دورة راهنمايی، دبيرستان - پيش دانشگاهی حرفی 

از اقوام ايرانی به ميان نيامده است. 
کتاب پيش دانشگاهی با ۱۵ درس و تعداد صفحاتی تقريبًا دو برابر ساير کتاب ها، 
فقط يک درس را به مقولة هويت ملی اختصاص داده اســت. درس ســوم اين کتاب 
شــامل متنی درباره خطر افزايش جمعيت در ايران در ســال ۱۳۷۳ اســت که طی آن 
اندکــی به ابعاد ملی و فرهنگی پرداخته شــده اســت؛ البته امروزه بــا توجه به تغيير 
نرخ رشــد جمعيت، جای بازنگری برای اين متن احســاس می شود. ابعاد مذهبی و 
سياســی مربوط به اين ســال که در جداول مطرح شده، از دل متنی بيرون آمده اند که 
از متنی در پشت جلد کتاب دربارة روز قدس و سخنان امام خمينی (ره) است؛ اين 
درحالی اســت که در متــون اصلی درس ها اثری از اين مقــوالت وجود ندارد. باقی 
متون غيرآموزشــی به معرفی فرهنگ غربی، شــخصيت های علمی- فرهنگی جهان، 
تکنولوژی های نوين، مقوالت روان شناختی، پزشکی و مسائل جامعه شناسی در جهان 

می پردازد. 
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نتيجه گيرى
در راستای پاسخ به سؤاالت تحقيق می توان اين گونه بيان داشت که ميزان حضور 
مؤلفه هــای هويت ملی در ابعاد ملی، فرهنگی، مذهبی، جغرافيايی، سياســی، اقوام و 
خرده فرهنگ ها و نمادهای ملی در دورة دبيرســتان- پيش دانشگاهی با فراوانی ۱۲۹ 
بســيار ُپررنگ تر از مقطع راهنمايی با فراوانی ۷۹ اســت. البته الزم به ذکر اســت که 
نحــوة گنجاندن اين مقوالت در کتاب های دورة راهنمايی تفاوت آشــکاری با دورة 
دبيرســتان - پيش دانشــگاهی دارد. در دوره راهنمايی، حضور يک خانوادة ايرانی و 
دوســتان آن ها، در جهت آموزش مطالب درسی، به طور مستمر و بسيار ُپررنگ ديده 
می شــود، درحالی که با ورود منابع غيرآموزشــی به دورة دبيرستان- پيش دانشگاهی، 
شاهد کاهش حضور و در نهايت حذف اين خانواده و شخصيت های ايرانی هستيم. 
در کل اين گونه استنباط می شود که علی رغم حضور کم رنگ برخی از ابعاد هويت 
ملی و يا فقدان پردازش مناسب و متوازن برخی از ابعاد ديگر در دو سطح راهنمايي 
و دبيرســتان - پيش دانشگاهی، با اين  حال آموزش زبان های خارجی با وارد نمودن 
مؤلفه های هويت ملی در کتاب های درسی کاری ارزشمند و درخور احترام است. اما 
نتايج اين پژوهش نشــان می دهد که محتوای کتاب های درسی زبان فرانسه در کشور 
به گونــه ای متعادل و متوازن به بيان شــاخص های هويت ملــی نپرداخته اند. عالوه بر 
ايــن، گاه در يــک يا چند کتاب شــاهد عدم حضور يک يا چند ُبعــد از ابعاد هويت 
ملی هســتيم. بنابراين ضروری اســت محتوای کتاب های درسی زبان فرانسه پيش از 
آمــوزش فراگير، از منظــر مؤلفه های هويت ملی مورد بازنگری قــرار گيرند تا زمينة 
مناســبی برای حفظ و رشد هويت ملی نســل جوان فراهم گردد. شايان توجه است 
که آخرين چاپ کتاب های تأليف شــده در حوزة آموزش زبان فرانســه در دوره های 
تحصيلی راهنمايی، دبيرســتان - پيش دانشگاهی مربوط به سال ۱۳۸۷ بوده و از اين 
تاريــخ به بعد مــورد بازنگری و تصحيح قرار نگرفته اند. از آنجايی که اين کتاب ها تا 
به امروز به طور گسترده در تمامی مدارس کشور تعليم داده نشده اند، فرصت مناسبی 
اســت که پژوهش هايی کاربردی در جهت کشــف و نمود مشکالت و نقاط ضعف و 

بهبود نقاط قوت آن  ها صورت پذيرد.
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