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های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی اسالمی در کتاب -هویت ایرانی هایبررسی مولفه

 شهر مشهدمراکز زبانان 

 3، شیما ابراهیمی2عطیه کامیابی گل، 1علیرضا مهدی نژاد

 مشهد یفردوس دانشگاه یفارسزبان آموزش ارشد یکارشناس -1

)نویسنده ی مشهدفردوس دانشگاه یانسان علوم و اتیادب یدانشکده یشناسزبان گروه ریااستاد -2

 مسئول(

 ی مشهدسفردو دانشگاه یانسان علومو  ادبیاتی هدانشکد استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی -3

 : چکیده           

های مراکز آموزش اسالمی در کتاب -های هویت ایرانیپژوهش حاضر، با هدف بررسی حضور مولفه

ه از تحلیلی و با استفاد -زبانان شهر مشهد انجام شده است. روش پژوهش، توصیفیغیر فارسیبه فارسیزبان

 های آموزشوهش، کتابآماری پژ یجامعهکاربردی است.  ،آن نیز رویکردتحلیل کمی و کیفی انجام شده و 

ارسی مرکز فهای آموزش فارسی بهغیر فارسی زبانان مرکز دانشگاه فردوسی مشهد و کتابفارسی بهنوین زبان

 ها است. برای گرد آوریی کتابی پژوهش نیز برابر با همهحجم نمونهت. اسجامعة المصطفی و مکتب نرجس 

رد های موو نویسندگان کتاب« آزفا» ار یافته با مدرسان ی نیمه ساختها از روش چک لیست و مصاحبهداده

 ها استفاده شدهها از شاخص آمار توصیفی و نتایج مصاحبهفرضیهبرای پاسخ به  بررسی استفاده شده است.

اسالمی،  -های هویت ایرانیبه مولفهتوجه مرتبه  ۸۰۳های پژوهش بیانگر آن است که: از مجموع یافته .است

فارسی مرکز دانشگاه فردوسی مشهد های آموزش نوین زبانو کتاب ۴۴۴امعة المصطفی با فراوانی های جکتاب

ی فرهنگی با فراوانی های مورد بررسی، مولفهاند. در کتابهای مورد بررسی پرداخته، به مولفه۳۵۹با فراوانی

 اند.داشتهکمترین درصد را ، ۹فارسی با فراوانی ی زبان، بیشترین و مولفه۳۱۱

 .غیر فارسی زبانان. مشهد ،فارسیآموزش زبانهای کتاباسالمی،  -هویت ایرانی ها:ژهکلید وا        
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سازی فرهنگی است که با و یکسان 2سازیضرورتی مهم در مقابله با طرح جهانی ۱ملیهای هویت مولفهبه توجه

ها که از غنای کند. توجه به این مولفهفرهنگی )فرهنگ غربی( اداره میصورت تک های دیگر، جهان را بهکنارزدن فرهنگ

ای برای حفظ آن از سوی ایرانیان و موجب جذب و کشش موجب اعتالی غرور ملی و انگیزهت بسیار عمیقی برخوردار اس

ها ولفهکند. عمق این معنوان کشوری با تمدن و فرهنگی غنی معرفی مینان به آن است. افزون بر آن، ایران را بهزباغیرفارسی

ترین نیازهای انسان را مورد توجه قرار داده و برای رهایی انسان، دستترین تا دممدیون دین مبین اسالم است که از درونی

وی دیگر، فرهنگ ایران زمین، وامدار مواریث ارزشمندی از باستان تا به امروز است کارهای بنیادین عرضه کرده است. ازسراه

جا که امکان آنکشد که در مقابل هجوم بیگانگان هماره سرافراز ایستاده است. ازرخ میتمدنی را به و شکوه و فرهیختگی

هم اسالمی بسیار م -ساز ایرانیهای هویتمولفه ناپذیر است؛ توجه بهها اجتنابها وجود ندارد و انتقال فرهنگحبس فرهنگ

دیوار  که ی هویت دینی ایرانیان آمده استپبشینه درباره دهد.پیش، نشان میازچنینی را بیشهای ایناست و ارزش پژوهش

تر رد، قدیمیکداری جدا میاز دیوار ایدئولوژیک برلین سابق که جهان سوسیالیستی را از جهان سرمایهی ایرانی، هدینی در جامع

ها، این حوزه که تواناییِ لزوم آشنایی با سایر فرهنگ  ،با گسترش فرایند جهانی شدن». [1] چند قرنی دارد یپیشینهاست و 

دهد و انسان را قادر می سازد تا با بهره گیری از دانش و آگاهی، میهای فرهنگی محیط نشان افراد را در رویایی با جنبه

 موزشی آد حوزههای متفاوت بپردازد؛ و به تدریج وارهای فرهنگی را تشخیص دهد، به بروز رفتارهای مناسب در فرهنگتفاوت

 یخارج زبان یاست. یادگیر شده فراهم آموزانزبان یبرا یخارج یهازبان یامکان یادگیر ،امروز یدنیا در[. 2] زبان نیز گردد

؛ از شود تفکر جدید، روبرو ی هویبا فرهنگ جدید، احساس تازه و ش آموز بایدزبان ،و پیچیده است. درواقع یطوالن یفرایند

کامل ی اسذهنی و احس ،یزبان جدید با موفقیت انجام شود، درگیر شدن، تعهد و نیز پاسخ فیزیک یه یادگیرکاینی ، برارونیا

زبان  یپوشانهم درواقعناپذیر این دو مفهوم و زبان و فرهنگ گویای ارتباط نزدیک و جدایی هایریفبررسی  تع .[3] نیاز است

و فرهنگ است. زبان یکی از ابعاد هویت است که ارتباط تنگاتنگی با افراد دارد و زبان مشترک هویتی است که فارغ از بُعد 

این واقعیت  [.4]ها را برعهده دارد ها و باورهای مشترک را در تعامل اجتماعی افراد و انتقال آن به نسلجغرافیا انتقال ارزش

ی صحیح در همکالمی توانا که قادر بهآموزانزبانتوان گفت: پرورش ی که میا گونهبه. کندیمودنمایی در آموزش زبان نیز خ

حاضر،  ر نگارندگانزبان و فرهنگ هدف میسر خواهد شد. اما به باو زمانهمزبانی هدف باشند، اغلب در سایه آموزش  جامعة

امید داشت که  توانینمی نظری و میدانی فراوانی دارد و اهپژوهشچگونگی آموزش فرهنگ خود امری است که نیاز به 

معموال در همه جای دنیا، برای آموزش زبان، متناسب با دوره  گردد. خودکار در کنار آموزش زبان محقق طوربهآموزش فرهنگ 

ها هستند که نویسندگان، ایدئولوژی و باورهای خود را در آن ییهاگاهیجاها یکی از . کتابدشوتألیف می ییهاکتابیا هدف، 

دیگری از  نیستند و مانند هر گفتمان مستثنانیز از این قاعده  زبانانغیر فارسیفارسی بهزبانهای آموزش کنند. کتابمی مطرح

فارسی  های آموزش زبانو ملی در کتابهای دینی ی هویترو، مطالعهاز این گیرند.ایدئولوژی و تفکر نویسندگان خود الگو می

ابعاد  ها را برای تعمیق و تحقیق درآموزان،  مولفهزبانان بسیار مهم و ضروری است. از سوی دیگر، بسیاری از زبانغیر فارسیبه

رهنگ و سبب فزبانان هم به غیر فارسیدهند؛ بنابراین، منابع آموزش زبان فارسی بهمورد مطالعه قرارمی آندینی و فرهنگی 

 های دینی و ملیهای هویتهای آموزشی و هم به دلیل نیاز مخاطبان آن برای مطالعة مولفهشاکلة نویسندگان این کتاب

رو، با علم به ایناز اسالمی بازتاب دارد. -های هویت ایرانیها مولفهایرانیان، بسیار حائز اهمیت است و بالتبع، در این نوع کتاب
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زبان های آموزشاسالمی در کتاب -های هویت ایرانیبررسی مولفهی هپژوهش درباراسالمی به -هویت ایرانیهاهمیت توجه ب

، جامعة المصطفی، مکتب نرجس( دانشگاه فردوسی مشهدآزفای )مرکز  شهر مشهدسه مرکز غیرفارسی زبانان فارسی به

 های زیر پاسخ خواهد داد: هش حاضر، به پرسشپژو رداختیم.پ

و به هر  قرارگرفته زبانانی فارس ریغفارسی  بهاسالمی در این سیزده کتاب آموزش زبان -یی از هویت ایرانیهامؤلفه. چه ۱   

 است؟ شدهپرداختهبه چه میزان  مؤلفه

 مرکز فارسینوین زبان  های آموزشاسالمی، در کتاب -های هویت ایرانیای، میزان توجه به مولفه. از منظر مقایسه2

مرکز جامعة المصطفی و مکتب نرجس خاتون، چه  های آموزش فارسی به فارسیدانشگاه فردوسی مشهد، نسبت به  کتاب

 تفاوت هایی دارد؟

 زبانان بهبود و توسعه داد؟غیر فارسیفارسی بههای آموزش زبانا در کتابتوان این جایگاه رچگونه می.۳  

 

 

 مفهوم هویت ملی. ۲

 

هویت ملی، باالترین سطح هویت جمعی، عاطفی، برای وحدت و انسجام ملی و جامعه است و از زمره مواردی 

های ذهنی پیدا کرد و همواره از دغذغهاست که در قرن بیستم، بعد از شکل گیری سیاسی نظام بین الملی مفهوم خاصی 

اند های متعددی ارائه دادهنظران، برای هویت ملی نیز مانند هویت، تعریف. صاحب[5] دانشمندان کشورمان بوده است

 ها اشاره خواهد شد.که در ادامه به آن

ی ملی، هم به پیشینه. در واقع هویت [6] تعریف هویت ملی نیازمند شناخت دو مفهوم هویت و ملیّت است 

همین سبب، هویت ملی مفهومی تاریخی است که از عناصر تشکیل آینده دارد. بهافراد پیوند خورده است و هم نگاه به

احساس تعلق و وفاداری به عناصر و نمادهای مشترک در را در  هویت ملیمعنای  [.7] ی متفاوتی داشته داشتدهنده

شناسایی و تمایز  ترین عناصر و نمادهای ملی کـه سـببِمهمو  [.8] انددانستههای  سیاسی اجتماع ملی و درمیان مرز

تر تعریفی کامل در [.8] ت، آداب و مناسک، تاریخ، زبان و ادبیات، مردم و دول، دین و آئین: سرزمیناز شوند، عبارتندمی

عوامل، عناصر و های مثت نسبت بهها و نگرشای از گرایشهویت ملی، مجموعه»از هویت ملی، حاجیانی آورده است:

هویت  ،۱، اسمیتو باالخره [. 9] عنوان واحدی سیاسی استپارچه کننده در سطح یک کشور بهبخشِ یکالگوهای هویت

داند که میراث متمایز ملت را هایی میها و سنتها، نمادها، خاطرات، اسطورهملی را  باز تولید و باز تفسیر دائمی ارزش

 .خودشان تشخیص داد توان با الگوی هویتی و عناصر فرهنگیاو معتقد بود هویت افراد را می [. 10] دهندتشکیل می
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ی افراد آن جامعه پیوند هویت ملی، مفهومی تاریخی دارد که با گذشته توان گفتمیبنابراین، باتوجه به تعاریف باال 

 .گیری هویت ملی خواهد شدخورده است، و در هر جامعه، عناصر گوناگون و متفاوتی موجب شکل

 

 

 ظری تحقیق. چارچوب ن۳

 

صـاحب یسوازی گوناگون هایو نـظر هاریفتـع یایرانـ دهـنده هـویتتشکیلی هاو مؤلفه عوامل یدرباره

اند، اختالف نظر وجود دارد. هر نظرانی که در این مورد سخن گفتهت و میان صاحبحوزه مطرح شده اس این نـظران

هوم هویت ای بودن مفاند. افزون بر این، میان رشتهبندی آن انتخاب کردهها روش متفاوتی برای تبیین و دستهیک از آن

 .[7] تی آن اسهای اصلی وعناصر سازندهبندی مولفهساز در تعریف هویت ملی، دستهیگر از عوامل مشکلنیز یکی د

از این  هر یک طور معمول،نیست. اما، به آسانی امر ایرانیان ملی هویت نمادهای مورد در توافق یک به رسیدن ،بنابراین

این  از یبـرخعنوان نمونه بهبه .تـأکید دارنداسالمی  -یایرانـهـویت ی و پختگی گیردر شکلها بندیاریف و دستهتع

ای مرکب است که برای اسالمی مقوله -هویت ایرانی» .شـد های هویت ایرانی اشاره خواهدبندیو دسته هاتعریف

 «سیاسی توجه کردها از قبیل: نمود اجتماعی، تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و نمود پاسداری از آن باید به همه نمود

 یاجتمـاع ،ی، دینـیملـ یهـانظیر ارزش ی، سهم عناصریایران خود از هویتی نیز در ارزیـابی گران داخلپژوهش [. 11]

مـسکوب، هویت . [12] داننـد یبـرجـسته مـ یهویت ایرانـو فرهنگ را در تکوین یتاریخ، زبـان فـارس ،یانـسان و

[. 13] براساس این دو عامل بنا شده استی هویت ایران که است دهد و معتقدیرا بر دو پایه زبان و تاریخ قرار م یایران

خمیرمایه چونملت است که هم یاز خودآگاه ییا شکل یآن جنبه از چهارچوب فـکر یایران هویت»، ییبه اعتقاد رجا

 اشرف [.12] «بخشدیها تداوم و ثبات مآن یحیات جمعجریان دارد و به ایران و ایرانیان یتاریخ تحول اجتماع درای 

حاصل  یایران یتداوم هویت مل»است، معتقد است که  کرده ایران یو قـوم یهویت ملی که مطالعات خود را صرف بررس

در دوران پیش  یدین زرتشت ی، یعنیو مذاهب ایران یو ادبیات فارس ، زبانیپادشاه یاز میراث تاریخ یترکیب کارکرد

 [.14] «است یدوران اسالم در و تشیع از اسالم

ای متفاوت از سایر جوامع است و بر حسب شرایط خاص ی هویت ملی در هر جامعههای سازندهابعاد و مولفه

ختالف ی وجود ندارد واها و عناصر هویت بخش ایرانیان توافق کلی مولفهگونه که اشاره شد، دربارهگردد. همانتعیین می

ترین اسالمی تاکید دارند. امروزه، الزم است که مهم -ها بر پختگی هویت ایرانیبندینظر است. اما هریک از این دسته

ای تعیین و مشخص گردد که تمام وجود آن گونهابعاد و عناصر هویت ملی ایرانیان، بر اساس شرایط ویژه کشورمان به

های بندین خصوص، شرایط ارزیابی و سنجش جامعی، در نظر گرفته شود. بدین منظور، ابعاد و دستهرا در بر گیرد و در ای

خش های هویت بهای هویت ایرانیان بررسی شد، که از نظر جامع بودن، در نظر گرفتن مولفهها و شاخصگوناگون مولفه
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مردم، الگوی مفهومی داور اردکانی، مورد نظر این ها از طرف بندی این مولفهملی ایرانی و اسالمی و انتخاب و اولویت

تفکیک توضیح داده خواهد شد به اسالمی -های  هویت ایرانیها و شاخصترین مولفهپژوهش قرار گرفت. در ذیل، مهم

چه بنابراین، آن تر نشان داده شود.ها، در جدول گنجانده خواهد شد تا برجستهو سپس در خاتمه، این عناصر و شاخص

که چهار رکن اصلی و مهم  این است 18]]، 12]]، [17]، [16] ،[15] دارندکه أغلب پژوهشگران بر آن اتفاق نظر 

که، فارسی،. با توجه به این. زبان۴. تاریخ، جغرافیا و سرزمین، ۳. فرهنگ، 2. دین، ۱هویت ایرانیان  عبارت است از: 

توان در تفسیم بندی را می (۱۳۸۶)اسالمی برگرفته از الگوی مفهومی داوری اردکانی -های هویت ایرانیی شاخصهمه

های همؤلف ترینمهم ،هاها و تحلیل درست آنپژوهش پیش روی، به منظور، مقایسه دقیق دادهگان ندگنجاند؛ نگار باال

 است. کردهبندی دسته ،را با تعریف ذیل اسالمی -انیهویت ایر

 

 اسالمی -های هویت ایرانیترین مولفهمهم ،1شماره جدول 

 مهدویت و غیره.گرایی، شت. اخالقاسالم، تشیع، عرفان ، دین زرت دین

خصوصیات اخالقی، شناسنامه و اسامی ایرانی،ادبیات، مشاهیر ادبی و دانشمندان، آثار باستانی،  فرهنگ

، اساطیر دستیپوشش و لباس، صنایع پرچم، های باستانی، آداب و رسوم،غذای سنتی ایرانی، هنر،ورزش

 های اجتماعی.ورها و گفتمانهای مشاهیر و بزرگان و دیگر تالیفات قلمی، باایرانی، کتاب

اقلیم، آب و هوای خاص، قومیت، اقتصاد،کشاورزی، تاریخ و تمدن، مخترعین و دانشمندان، تاریخ  جغرافیا و مکان و تاریخ

 مبارزات، وجود اندیشه ، توجه به تمامیت ارضی و سیاست ، علم و صنعت.

 آن.خط، گویش و لهجه، پاسداشت فارسی، تالش برای احیای  زبان

 

 

 وهشژپی یشینهپ مروری بر  .۳

غیر زبان فارسی بههای آموزشاسالمی در کتاب -های هویت ایرانیکمبود پژوهش در مورد بررسی مولفهبا توجه به

های ژوهشبررسی پاختصار بهبررسی و تحلیل این امر اختصاص یافته است. در این بخش، بهزبانان، پژوهش حاضر، بهفارسی

 .توجه شده استمرتبط 

های درسی و برنامه ریزان آموزش و پرورش، مورد مطالعه: هویت ملی در کتاب» خدایار و فتحی، پژوهشی با عنوان

های درسی تاریخ، گران در این تحقیق،  با تحلیل و بررسی شانزده جلد از کتاباند. پژوهشانجام داده« ء متوسطهدوره

ی بررسی متوسطه، بههای علوم تجربی، علوم انسانی و ریاضی و فیزیک در دورهفارسیِ رشته شناسی، زبان و ادبیاتجامعه
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های اند. یافتهویت، در این آثار پرداختههای آن، جهان ایرانی و تبیین مفهوم نظری هو شاخص ملی هویت هایبازتاب مؤلفه

اند، ، عملکردِ مناسبی داشتههای درسی و برنامه ریزان آموزش و پرورش در بازتابهد که مؤلفان کتاباین پژوهش نشان می

ی، پژوهشی صادق زاده و مناددر همین سال،  [.19] تمدن ایرانی، نماد و تنوع قومی ضعیف بوده است اما عملکرد آنان در حوزه

با روش  «های درسی ادبیات فارسی و تاریخ دوره متوسطه: رشته علوم انسانیجایگاه نمادهای هویت ملی در کتاب» با عنوان 

اند. این پژوهش دارای ابزار اعتبار سنجی است. نمادهای هویت ملی که در این پژوهش تحلیلی، انجام داده -تحقیق توصیفی

های تاریخی، دفاع از هنر ایرانی، مکان های ملیعبارتند از: پرچم، سرود ملی، تقویم رسمی، جشن استها پرداخته شده به آن

های کتاب ملی در اند که آموزش هویتسرزمین، نخبگان و مشاهیر ملی. نگارندگان در این تحقیق، به این نتایج دست یافته

ملی، یکسان توجه  هویت ها به نمادهایو تصاویر این کتابها درسی مورد بررسی، گذرا بوده است. و درمیان دروس، صفحه

 [.20] نشده است

انجام داده « ی درسیزیرغیر ایرانیان از منظر برنامهبه یفارسزبان انداز آموزششمچ»صحرایی، پژوهشی را با عنوان 

، تا چه حد از انیرانیا ریغبه یفارسآموزشِ زبان ی هاکه فرآیند تدوین کتاب بوداین ایشان  حاضری همقال است. پرسش

 یتفاوت بین روش تدریس و طراح ،ینظر یدر بخش مبان ،منظور بدین کند.یتبعیت م یدرس برنامه  یطراح یاسلوب علم

است. سپس  شده فیتوص یزبان یهانظریهپایه بر  یدرس یهاتدریس و برنامه یهاشده و روش نشان داده یرسه دبرنام

در کتاب یاین سیر تکوین یبازنمای ینحوه در نهایت، غالب در این زمینه و یهایریگو جهتی درس یهابرنامهسیر تکوین 

داوری اردکانی، محمودی و نواب، پژوهشی را با عنوان  .[21] تاس شدهبحث   انیرانیا ریغبه یفارسآموزش زبان یها

همین منظور، با استفاده انجام دادند. به« رانیفرهنگ ا یسازیجهان یسوبه یگام زبانانیرفارسیغبه یفارسآموزش زبان»

زبانان را از منظر فرهنگ ایرانی غیرفارسیبه های آموزش زبان فارسیتحلیلی، چهار جلد از کتاب -از روش تحقیق توصیفی

کردن فرهنگ  یجهان یهاز راها یکی زبانانیرفارسیغبه یفارسآموزش زبان، پژوهش ینارداند.   .بررسی و تحلیل کرده

آن در انتقال فرهنگ و  ریثأزان تیو م یفارسآموزش زبانچگونگی  به است کهضروری  ب،یترتنیابه .آیدشمار میبه یرانیا

های فرهنگی در دهد، که حضور شاخصهنتایج این پژوهش نشان می شود. توجه یرانیا ریآموزان غبه زبان یرانیا تیهو

 [.22ـ]برده، یکسان نیستهای نامکتاب

های زبان فرانسه، دورههای آموزشمحتوای هویت ملی در کتاب»تحلیل پناه، در پژوهشی بهعلوی مقدم و داور

های لیلی، مؤلفهتح -ین پژوهش، با روش تحقیق توصیفیاند. نگارندگان در اپرداخته« پیش دانشگاهی -راهنمایی، دببرستان

ها و نمادهای ملی تجزیه و تحلیل جغرافیایی، سیاسی، قومی و خرده فرهنگ هویت را در ابعاد ملی، فرهنگی، مذهبی

 ازنای متعادل و متوگونههای درسی زبان فرانسه در ایران، بهدهد که محتوای کتاباند. نتایج پژوهش نشان میکرده

  [.7] ی اول استتر از دورهی متوسطه دوم، پر رنگهای هویت ملی در دورهاند؛ و مؤلفههای هویت ملی را بیان نکردهمؤلفه

 اند.انجام داده« زبانانیرفارسیغبه یفارسزبان آموزشیاهدر کتاب یند ییِمانباز» ، پژوهشی را با عنوانلو نوربخش و ملک

 ین به فارسیی عناصر دی بازنمایی و ارائهتحلیلی،  به بررسی نحوه -پژوهش، با روش تحقیقِ توصیفی در این نویسندگان

دهد که گفتمانِ اسالمی های این تحقیق نشان مییافته اند.پرداختهزبانان یرفارسیغآموزش فارسی به کتاب ۴آموزان در 

ردم بخش عملی، واقعی و پویا از زندگی و فرهنگ م عنوانبهی اسالم که نشانگر معرف، بیشتر با فرایندِ مادی بازنمایی شده

 [.23] ایران است
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های درسی مطالعات اجتماعی، تحلیل محتوای کتاب»اهری، درپژوهشی به طحاجیانی، امیری صالحی و محمد 

تحلیلی،  -حقیق، توصیفیهمین منظور، با روش تاند. بهپرداخته«  ی هفتم و هشتم دوره متوسطه نخستفرهنگ و هنر پایه

، را بررسی ۱۳۹۳ -۹۴چهار جلد کتاب درسی مطالعات اجتماعی، فرهنگ و هنر دورهء نخست متوسطه سال تحصیلی 

، نمادهای ملی، فرهنگی، اسطوره ملیها، هنجارهای ملی، میراث مؤلفه هویت ملی ) ارزش ۹اند. در این پژوهش، به کرده

حاکی  های پژوهشهای قومی و افتخارات ملی( پرداخته شده است. یافته، دینی، خرده فرهنگجغرافیایی، بُعد سیاسی ویژگی

های خرده ی ملی است و مؤلفههای اعتقادات ملی، بُعد دینی و اسطورهمؤلفه ترین فراوانی مربوط بهاز آن است که کم

نداشته، و بیشترین تأکید، بر میراث فرهنگی  اماری پژوهش، هیچ فراوان های جامعههای قومی، در تمامی کتابفرهنگ

ملی هویت» ای آزمایشگاهی با عنوان، در مطالعه۱ریزابل، جاسی و مارتین؛ های غیر ایرانیی پژوهشدر زمینه [.24ـ]استبوده

ریزابل و  اند.کودک از کشور باسک  انجام داده 2۴۶بر روی « های ملیها و برون گروهدرون گروهها نسبت به و گرایش

و گو در خانه با زبان باسکی و تکلم با و گو در خانه با زبان اسپانیایی، گفت  همکارانش، این کودکان را به سه گروه ) گفت

 گروه زبانی متفاوت بوده است. وهای پژوهش نشان داده که هویت ملی در میان این سهاند. یافتههر دو زبان(، تفسیم کرده

 [.25] اندگذاری و احساس متفاوتی نشان دادهنسبت به درون گروه اصلی خود ارزش کودکان این سه گروه

ملی، انعطاف پذیری چند فرهنگی و فهم برنامه درسی:  هویت تجربه مالزی در تقویت»،  پژوهشی با عنوان 2قادر

گوید: امروزه، است. نویسنده میتحلیلی، انجام داده  -توصیفی با روش تحقیق« کارگیری در جامعه اردنهایی برای بهدرس

های درسی آموزش ملی و مدنی ویژه برنامههای بهار عربی، که با آن مواجه است، برنامه های درسی علمی بهاردن با جنبش

ملی و جهانی در میان جوانان اردنی گردد، از  بازنگری فوری دارد. و این بازنگری باید موجب بهبود و تقویت هویت نیاز به

های  هها را برای ایفای نقش فعال شهروندی مهیا کند. یافتبایست با تأکید بر دلبستگی ملی و مفاهیم وفاداری، آنرو، می این

پارچگی کشور اردن، در گرو وحدت ملی و یافتن هویت مشترک است و پژوهش حاکی از دارد که امکان همبستگی و یک

ش کند، که آموزها، ممکن خواهد شد. نگارنده در پایان، تاکید میش تفاوتاین مهم، تنها در صورت احترام متقابل و پذیر

، پژوهشی با عنوان ۳کورس  [.26] عمومی باید در خدمت منافع آحاد جامعه باشد و از طرح مباحث تفرقه انگیز پرهیز کند

کنیا، انجام داده است؛ روش برای دانش آموزان دبیرستانی در « اهلی -وحدت و هویت ملی در کتاب های درسی کیس» 

های این ای  استفاده شده. یافتهخانهها از روش کتابتحلیلی است و برای گردآوری داده -تحقیق این پژوهش، توصیفی

منظور پیشرفت شهروندی، وحدت و هویت ملی و های اکتسابی و بهدهد که جهت تقویت و بهبود ارزشپژوهش نشان می

های درسی، بهبود و ارتقاع پیدا کنند. در این پژوهش افزون بر این، به دارد که محتوای کتاب تقویت این جایگاه ضرورت

 [.27] است ملی و بهبود و تقویت حس وطن پرستی، تاکید شده نقش و اهمیت زبان در ایجاد حس هویت

                                                             
1 -Rezabal & Jose & Martyn 
2 -Ghader 

3 -Kours 
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ر این پژوهش، الگوی هویت انجام داده است. او د« پارچگی در فرانسههویت ملی و یک» ، پژوهشی با عنوان ۱سیمون

رار گذارند را مورد بررسی و تحلیل قملی کشورش می که چه تأثیری بر هویتدر بین مهاجران به فرانسه و فرزندانشان و این

درصد مهاجران و بیشتر  ۴۷دهد؛ که داده است. یافته های این پژوهش، که با روش تحقیق، پیمایشی انجام شده است نشان می

ملی به عنوان یک فرانسوی شریک هستند، حتی اگر به عنوان شهروند این کشور محسوب  در احساس هویت فرزندانشان

، 2اوگز و ترانبرگ [.28] ملی است نامند کامل کننده احساس هویتنشوند. بنابراین، نوعی از هویت که آن را هویت اقلیت می

های دانشجو ی میان هویتی از اولویتها: یک مطالعهآموزش ارزشاهداف آموزشی اخالقی و شهروندی در » پژوهشی با عنوان 

های آموزشی و هویتی معلمان ی ارزشگران در این پژوهش، به مقایسهاند. پژوهشانجام داده« ای و سوئدیمعلمان ترکیه

قی، ها و تعهدهای اخاللویتهای میان هویتی را در اواند. نتایج این پژوهش، تفاوتدانشجوی کشورهای ترکیه و سوئد پرداخته

ای در دهد. بدین گونه که معلمان دانشجوی ترکیههنگام در نظر گرفتن آموزش در میان دانشجو معلمان دو کشوز نشان می

 [.29] های هویتی خود متعهدترندمقایسه با معلمان دانشحوی سوئدی از نطر اخالق و آموزش ارزش

 

 شناسی پژوهشروش .۴   

 

 ربارۀنظران دصاحب آثار ای و بـررسیمنابع کتابخانه یهکیفی اسـت کـه بـا مطالعتحقیق، در پژوهش حاضر، روش

ها و ، تدوین فرضیهینظر یادبیات و مبان هاطالعات مربوط ب یآورجمع یبرا ،این پژوهش درانجام گرفته است؛ مفهوم هویت 

ساز ایرانی و اسالمی هویت عوامل و پس از آن با بررسیاست؛  شدهاستفاده  یلیلتح -یفیتوص اولیه موضوع از روش یالگو ةارائ

پرداخته اسـت و در پایـان نیز های هویت ساز در قلمرو پژوهش و معرفی مولفهتبیین بهساز، های هویتو ارزیابی مولفه

غیرفارسی زبانان در های آموزش زبان فارسی بهب) کتا قلمرو پژوهش بیندر  اسالمی -های ایرانیای بر مبنای ویژگیمقایسه

رو، ازنظر هدف، کاربردی و روش اجرا، مبتنی بر تحلیل محتوا . بر این اساس پژوهش پیشت  گرفته استشهر مشهد( صور

ابزار  و هایی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان مراکز شهر مشهدمند کتابی، عینی و نظامبا توجه به تحلیل کمّ. است

مضمون و واژه بوده  ،۳واحد ثبت. افزون براین، ا استتحلیلی از نوع تحلیل محتو -، روش پژوهش حاضر، توصیفیمورد استفاده

 .و روش شمارش نیز، فراوانی است

جلد و  ۵مرکز دانشگاه فردوسی مشهد در های آموزش زبان فارسی مجموعه کتابی پژوهش حاضر شامل جامعه

نفر  ۴نفر از مدرسان این مراکز و  ۱۹ جلد، ۷آمورش فارسی به فارسی مرکز جامعة المصطفی و مکتب نرجس در های کتاب

ست که صورت نیمه ساختار های این پژوهش، مصاحبه انیز، ابزار گردآوری داده .استهای  مورد بررسی کتاباز مؤلفان 

                                                             
1 Simon 
2 -Ogoz & Thornberg 

1-Recording Unit                                                                                                                                                                                                    
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 .های مراکز شهر مشهد استکتابحجم نمونه برابر با کل موضوع پژوهش، و  ماهیت با توجه به  یافته انجام گرفته است.

ده تحلیلی انجام ش -به صورت توصیفی هااهداف و نوع مقیاس اندازه گیری، تحلیل آماری دادهبا توجه به روش پژوهش، 

 ظور، از فراوانی، درصد، میانگین، جدول و نمودار استفاده شده است.و بدین من

 

 

 های پژوهشیافته. ۵  

 

غیر فارسی بههای آموزش زباناسالمی در کتاب -های هویت ایرانیدر پژوهش حاضر، میزان حضور هریک از مولفه

فارسی زبانان مرکز شهر مشهد )مرکز دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز جامعة المصطفی، مکتب نرجس(، بررسی و تجزیه و تحلیل 

جام ها انها، تصاویر داخل متن و جلد کتابها، تمریناز طریق مطالعه و تحلیل محتوای درس ها،است. ارزیابی این مولفه شده

 شده است.

 راکز شهر مشهدآموزش زبان فارسی مهای اسالمی در کتاب -ایرانیابعاد مختلف هویت ، 2جدول شماره    

 دین بُعد فرهنگبُعد  فارسی نبُعدزبا بُعد جغرافیا و تاریخ نام مرکز دوره عنوان کتاب کتاب

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد وانیفرا درصد فراوانی    

۱ 
آموزش فارسی به 
 فارسی/ )مقدماتی(

 آغازین
 ةجامع

و  المصطفی
 مکتب نرجس

۷ ۳۹/۳ - ۰ ۶ ۹2/۱ 2۱ ۵۸/۷ 

2 
موزش فارسی به 

 (۱فارسی/ جلد )
 آغازین

ة جامع
المصطفی و 
 مکتب نرجس

۸ ۸۸/۳ ۱ ۱۱/۱۱ ۵ ۶۰/۱ 22 
۹۴/۷ 

 

۳ 
به فارسیآموزش

 (2فارسی/جلد )
 آغازین

 ةجامع
و  المصطفی

 مکتب نرجس
۴۱ 2۰ - ۰ ۵۱ ۳۹/۱۶ ۴۷ ۹۶/۱۶ 

۴ 
فارسی به آموزش

 (۳فارسی/ جلد 
 میانی

 ةجامع
و  المصطفی

 مکتب نرجس
۹ ۳۶/۴ ۳ ۳۳/۳۳ 22 ۰۷/۷ ۳2 ۵۵/۱۱ 

۵ 
فارسی آموزش

 (۴فارسی/جلد)به
 میانی

 ةجامع
و  المصطفی

 مکتب نرجس
2۶ ۶2/۱2 - ۰ 2 ۶۴./ 2۹ ۴۶/۱۰ 

۶ 
آموزش فارسی به 

 (۵فارسی/ جلد )
 پیشترفته

 ةجامع
و  المصطفی

 مکتب نرجس
۷ ۳۹/۳ - ۰ ۱۵ ۸2/۴ ۴۶ ۶۰/۱۶ 

۷ 
آموزش فارسی به 

 (۶فارسی/ جلد )
 پیشرفته

 ةجامع
و  المصطفی

 مکتب نرجس
۴ ۹۴/۱ - ۰ ۸ ۵۷/2 22 ۹۴/۷ 
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۸ 
آموزش نوین 

 (۱جلد) فارسی/زبان
 آغازین

مرکز دانشگاه 
 فردوسی مشهد

۳ ۴۵/۱ - ۰ ۱2 ۸۵/۳ ۹ 2۴/۳ 

۹ 
آموزش نوین زبان 

 (2فارسی/ جلد)
 آغازین

مرکز دانشگاه 
 فردوسی مشهد

۱۰ ۸۵/۴ - ۰ 22 ۰۷/۷ ۴ ۴۰/۱ 

۱۰ 
آموزش نوین زبان 

 (۳جلد ) فارسی
 میانی

مرکز دانشگاه 
 فردوسی مشهد

۱۸ ۷۳/۸ ۵ ۶۶/۵۶ 22 ۰۷/۷ ۱2 ۳۳/۴ 

۱۱ 
آموزش نوین زبان 

 (۴فارسی/ جلد )
 میانی

مرکز دانشگاه 
 فردوسی مشهد

۴۷ ۸۱/22 - ۰ ۸2 ۳۶/2۶ 22 ۹۴/۷ 

۱2 
آموزش نوین زبان 

 (۵فارسی/ جلد )
 پیشرفته

مرکز دانشگاه 
 فردوسی مشهد

2۶ ۶2/۱2 - ۰ ۵۴ ۳۶/۱۷ ۱۱ ۹۷/۳ 

 

در کتاب آموزش نوین زبان  فیا و تاریخجغرای ابعاد مختلف مؤلفه شودمالحظه می 2همانطور که در جدول شماره 

حضوری پر درصد  2۰یا  فراوانی ۴۱فارسی به فارسی جلد دو، با آموزش کتاب  درصد و 2۶یا  فراوانی ۴۷با  ، ۴فارسی جلد 

ی ابعاد مختلف مولفه آخر قرار دارد.، در جایگاه درصد ۴۵/۱، یا ۳با فراوانی  ، ۱جلد آموزش نوین زبان فارسی کتابرنگ دارند و 

، ۳کتاب آموزش نوین زبان فارسی جلد فراوانی،  ۹از مجموع های مورد بررسی حضوری کم رنگ دارد که کتابزبان فاریی در 

های در رده ، ۱، با فراوانی ۱، و آموزش فارسی به فارسی جلد ۳، کتاب آموزش فارسی با فارسی جلد سوم با فراوانی ۵با فراوانی 

مختلف  میزان حضور ابعاداست. ی زبان فارسی دیده نشده رد پایی از ابعاد مختلف مؤلفهها، اول تا سوم قرار دارند. در سایر کتاب

 و کتاب ها بیشتر استدر بین سایر کتاب درصد، ۳۶/2۶یا  ۸2فراوانی  با، ۴جلد  فارسی  نوین ی فرهنگ در کتاب آموزشهمؤلف

با توجه به جدول شماره  .به خود اختصاص داده است ترین درصد راکم/. ۶۴یا  2با فراوانی  ، 2آمورش فارسی به فارسی جلد 

کتاب آموزش و   ،درصد ۹۶/۱۶یا  ۴۷فراوانی ،  با 2آمورش فارسی به فارسی جلد ، در کتاب ی دینابعاد مختلف مؤلفه ،2

 ند.های مورد بررسی داررا در بین سایر کتاببه ترتیب، بیشترین میزان حضور ، ۶۰/۱۶یا  ۴۶، با فراوانی ۵جلد فارسی به فارسی 

دست آمده مربوط به  های بههای پژوهش مبتنی بر دادهی  یافتهجمع بندی و مقایسه ،۱شماره  نمودار و  ، ۳شماره جدول 

 دهد.های مورد بررسی، نشان میاسالمی را در کتاب -های هویت ایرانیمولفه

 

غیر فارسی زبانان فارسی بههای مراکز آموزش زباناسالمی در کتاب -های هویت ایرانیابعاد مولفه یبندی و مقایسهجمع ، 3شماره جدول      

 تفکیک مرکزشهر مشهد به

 مرکز جامعه المصطفی مرکز فردوسی مشهد آمار های ایرانی اسالمیمولفه

 دین
 2۱۹ ۵۸ فراوانی 

 ۳2/۴۹ ۱۵/۱۶ درصد

 فرهنگ
 ۱۱۹ ۱۹2 فراوانی 

 ۸۰/2۶ ۴۸/۵۳ درصد

 جغرافیا، تاریخ ومکان
 ۱۰2 ۱۰۴ فراوانی 

 ۹۷/22 ۹۶/2۸ درصد
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 زبان فارسی
 ۴ ۵ فراوانی 

 ۹۰/۰ ۳۹/۱ درصد
 

اسالمی را در  -های هویت ایرانیتعداد فراوانی و میزان درصد مولفه ،۳هشمار شود جدولطور که مالحظه میهمان

دهد. یمزبان مرکز بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد و جامعة المصطفی نشان غیر فارسیبه فارسیهای آموزش زبانکتاب

ر غیفارسی بههای مرکز آموزش زباناسالمی در کتاب -نتایج این جدول گویای میزان حضور هریک از ابعاد هویت ایرانی

غیر فارسی بههای آموزش نوین زباندر کتاب ،2شماره  جدول هایبر اساس یافته   .فارسی زبانان در شهر مشهد است

درصد، با اختالف بسیار زیاد نسبت  ۴۸/۵۳، و در مجموع با ۱۹2ی فرهنگ، با فراوانی هزبانان مرکز فردوسی مشهد، مولففارسی

، و در مجموع، ۱۰۴، تاریخی و مکان با فراوانی ها، در جایگاه نخست قرار گرفته است و پس از آن، بُعد جغرافیاییبه سایر مولفه

درصد، در جایگاه سوم  ۱۵/۱۶، و در مجموع، ۵۸با فراوانی  ی دین نیزی دوم جای گرفته است. مولفهدرصد، در رده ۹۶/2۸با 

، یعنی؛ ۵ی زبان فارسی، با فراوانی ی دین نشده است و در نهایت مولفههای مورد بررسی، توجه چندانی به مولفهاست. در کتاب

 اسالمی در -یت ایرانیهای هودرصد، مورد بی توجهی و غفلت قرار گرفته است. به طور کلی، تعداد فراوانی مولفه ۳۹/۱

 است. ۳۵۹غیرفارسی زبانان مرکز دانشگاه فردوسی مشهد فارسی بههای آموزش نوین زبانکتاب

 ۳2/۴۹، یا 2۱۹ی دین با فراوانی فارسی مرکز جامعة المصطفی و مکتب نرجس، مولفههای آموزش فارسی بهدر کتاب

ی درصد، در رتبه ۸۰/2۶یا  ۱۱۹ی فرهنگ، با فراوانی پس از آن، مولفه درصد، باالترین جایگاه را به خود اختصاص داده است.

ی سوم است و موقعیت درصد، در رده ۹۷/22یا  ۱۰2ی جغرافیا، تاریخ و مکان نیز، با فراوانی دوم قرار گرفته است. مولفه

 ضور کم رنگی دارد. / درصد و با اختالف زیاد، ح۹۰، یا ۴مناسبی دارد. اما بُعد زبان فارسی، با فراوانی 

 
 زبانان شهرغیر فارسیفارسی بههای مراکز آموزش زباناسالمی، در کتاب -هویت ایرانی هایمولفه یبندی و مقایسهجمع ،1شماره نمودار   

 تفکیک مرکزمشهد به

 های تحقیقپرسشپاسخ . 6

 

 پرسش اول پژوهش. 1-6
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 قرارگرفتهمراکز شهر مشهد  زبانانی فارس ریغفارسی  بهکتاب آموزش زبان اسالمی در  -یی از هویت ایرانیهامؤلفهچه 

 است؟ شدهپرداختهبه چه میزان  مؤلفهو به هر 

غیر فارسی زبانان فارسی بههای آموزش زبانهد در کتابدنشان می ۱و نمودار شماره   ۳، 2  شماره های جدولفتهیا

توجه شده اما اسالمی  -ی اصلی هویت ایرانیمؤلفه ۴به  جامعة المصطفی، نرجس(،)مرکز دانشگاه فردوسی، مراکز شهر مشهد

به ، های مورد بررسیدر کتابها میزان حضور این مولفه. های هویتی متفاوت استمیزان توجه به هریک از ابعاد مختلف مولفه

ی جغرافیا و تاریخ با فراوانی ، مولفه2۷۷با فراوانی  ی دین، مولفه۳۱۱فراوانی ی فرهنگ بامولفه ترتیب فراوانی عبارت است از: 

پژوهش حاضر نتایج  مهری قراررگرفته است. دهد این مولفه مورد بیکه نشان می ،۹ی فراوانفارسی با ی زبان، و مولفه2۰۶

مورد توجه قرار گرفته مولفه  2۳ اسالمی  -ی هویت ایرانیزیر مولفه 2۷از مجموع های مورد بررسی در کتابکه  دهدنشان می

اده پوشش دها که در این کتاب ، لهجه و گویش(علم و صنعتهای باستانی، عرفان، ورزش) نیز وجود دارد زیر مولفه  ۴است و 

ای زیر مولفه 2۳در بین  ها بارز است.در این کتاب اسالمی -های هویت ایرانیاین زیر مولفهضرورت توجه به ولی   نشده است

 اند.دادهباالترین درصد را به خود اختصاص  ،قلیماو  تشیع، اسالمی یر مولفهسه زها توجه شده است ها به آناین کتابکه در 

 آمده است: های مورد بررسی در زیرها در کتابترتیب فراوانی آنها به این زیر مولفه

آداب و رسوم، . ۸. تاریخ و تمدن، ۷ادبیات،  . ۶ اخالق گرایی، .۵اسالمی،  -اسامی ایرانی .۴، . اقلیم۳ ، اسالم،2شیع،.ت۱

، اسالمی -اساطیر ایرانی. ۱۵. آب و هوای خاص، ۱۴، . سیاست۱۳اقتصاد،  .۱2پوشش و غذای ایرانی،  .۱۱. مشاهیر، ۱۰. هنر، ۹

. صنایع 2۱، . زرتشت2۰فارسی،  تالش برای احیای زبان. ۱۹مدران، اندیشمندان و سیاست. ۱۸پرچم، . ۱۷آثار باستانی، . ۱۶

 داشت زبان فارسی.. پاس2۳، . مهدویت22دستی، 

 

 

 پرسش دوم پژوهش. ۲-6  

 

غیر زبان فارسی  به های آموزشاسالمی، در کتاب -های هویت ایرانیای، میزان توجه به مولفهاز منظر مقایسه

ز جامعة زبانان در مرکغیر فارسیهای آموزش زبان فارسی بهکتابزبانان  در مرکز دانشگاه فردوسی مشهد، نسبت به  فارسی

 المصطفی و مکتب نرجس خاتون، چه تفاوت هایی دارد؟

 هایمجموعه کتابفارسی مرکز آزفای دانشگاه فردوسی مشهد و های آموزش نوین زبانبا توجه به بررسی کتاب

که دهد نشان می ۱نمودار شماره  و  2شماره  نتایج جدول و آموزش فارسی به فارسی مراکز جامعة المصطفی ومکتب نرجس،

زش آموهای کتابجغرافیا و تاریخ و زبان فارسی( فرهنگ، دین، ی مولفهاسالمی )  -ی اصلی هویت ایرانیمولفه ۴از میان 

ی فرهنگ با فراوانی مولفهاند و پس از آن، ابعاد مختلف ی دین پرداختهمولفهمرتبه به ابعاد مختلف  2۱۹، فارسی به فارسی

در رده های دوم تا چهارم جای  ۴فارسی با فراوانی ی زبانو ابعاد مختلف مولفه ۱۰2ی جغرافیا و تاریخ با فراوانی مولفه ، ۱۱۹
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 است. شده  ۱۹2ی فرهنگ با فراوانی فارسی بیشترین توجه به ابعاد مختلف مولفههای اموزش نوین زباناما در کتابدارند. 

 ۵۹ی دین در جایگاه دوم قرار گرفته است و ابعاد مختلف مولفهدر  ۱۰۴ی جغرافیا و تاریخ با تعداد فراوانی پس از آن، مولفه

توان موع میدر مج جایگاه چهارم قرار دارد. ، در۵ فراوانی  ی زبان فارسی بانجام، مولفهسرا .مرتبه مورد توجه قرار گرفته است

 .انداسالمی را بیشتر مورد توجه داده -های هویت ایرانیمولفهجلد،  ۷در ة المصطفی های تألیف مراکز جامعگفت، کتاب

 

 پرسش سوم .۳-6

 

هبود و زبانان بغیر فارسیفارسی بههای آموزش زبانکتاب اسالمی را -های هویت ایرانیه مؤلفهتوان جایگاچگونه می

 توسعه داد؟

ای با ، مصاحبههاو شناسایی نقاط ضعف و قوت این کتاب سه مرکز آزفای شهر مشهدهای بررسی کتاببا توجه به 

ها از موجود در کتاب هایو کاستی خالشناسایی ی مدرسان آزفا و . نظر به پیشنهادهاها انجام شدو مولفان این کتابمدرسان 

حلیلی های تتمرین احیطر ها،ی کتابکردن محتواتوان با به روز ، میاسالمی -های هویت ایرانیمنظر میزان پرداختن به مولفه

 اب ها و در نهایتاولویت بندی آن های کار آمد وشناسایی مولفه و متناسب با محتوا،جذاب گنجاندن تصاویر ، و کاربردی

فارسی آموزان ها در تر و تاثیر بیشتر این مولفهموجب انتقال آسان هادر این کتاب اسالمی -های ایرانیاغلب مولفهگنجاندن 

 شد.غیر ایرانی 

 

 

 گیریبحث و نتیجه. ۷   

 

شدن موضوع یابی از مسائل اساسی و ضروری هر جامعه است؛ آن هم  در روزگاری که مطرح  آگاهی از هویت ملی و هویت

 های اصلیلفهمواز  یکیزبان به عنوان  و مناقشه برانگیز جهانی شدن مسالة  صیانت از هویت و فرهنگ بومی وفور تازه ای یافته است

ی تنگاتنگ و دو سویه زبان و . با توجه به رابطهکندیم فایای مهم اریجامعه نقش بسیک  فرهنگ  ت ویهو هویت است که در انتقالِ

ی مطالعه ازاین رو،شده است.  دیتأکنوزدهم عالوه بر آموزش زبان، بر آموزش فرهنگ  نیز  سدۀی فرهنگی، از هاسنتهویت و 

ژوهش پ زبانان بسیار مهم و ضروری است. فارسیغیرهای آموزش زبان فارسی بهدر کتاباسالمی  -های هویت ساز ایرانیمولفه

فارسی بان های آموزش زدر کتاب اسالمی -ی هویت ایرانیگانه ۴های مولفهبا هدف بررسی و تحلیل میزان توجه به حاضر 

پژوهش از  به دست آمدههای یافتهاست.  شدهانجام  ها-مولفه اینو بهبود جایگاه  مراکز شهر مشهد به غیرفارسی زبانان

اسالمی  -های هویت ایرانیمولفهمرتبه به ابعاد مختلف ،  ۸۰۳ های مورد بررسی کتاب ر مجموع که ددهد نشان میحاضر

فراوانی و میزان حضور  ۳۵۹برابر با  مرکز دانشگاه فردوسی مشهدفارسی های آموزش نوین زباند که سهم کتابانتوجه کرده



 

 

 

14 

 ۴۴۴ا برابر بهای آموزش فارسی به فارسی مرکز جامعة المصطفی و مکتب نرجس اسالمی در کتاب -های هویت ایرانیمولفه

 ها تفاوت چشمگیری دارد.ها در هریک از کتابهای اصلی و زیر مولفهمیزان توجه به هریک از مولفهاما  است.فراوانی 

ی ی فرهنگمورد به ابعاد مختلف مولفه ۳۱۱های مورد بررسی کتابن است که آ حاکی از حاضر، پژوهشنتایج 

های آموزش سهم کتاب و ۱۹2 فراوانی  مرکز دانشگاه فردوسی مشهد فارسی نوین زبانهای آموزش کتاب که سهم اندپرداخته

های سه مرکز، به سبب در کتاباین میزان اختالف  مورد است. ۱۱۹ة المصطفی و مکتب نرجس ز جامعکفارسی به فارسی مر

ز کهای مردر کتاباین، فزون بر ها است. او مخاطبان آن ها های نویسندگان کتاباریذناهمگن بودن اهداف و سیاست گ

اثار باستانی،  ی فرهنگ ایرانی از جمله:ابعاد مختلف مولفه به های فرهنگ اسالمی توجه شده وبه مولفه تنها صطفیجامعة الم

  ، هیچ توجهی نشده است. های باستانیو ورزش هنر، صنایع دستیاساطیر ایرانی، 

 آزفایهای مرکز که سهم کتاب ی دین پرداخته شده استمولفهابعاد مختلف مورد به  2۷۷های مورد بررسی، در کتاب

برابر با فراوانی  مشهددانشگاه فردوسی آزفای های مرکز و سهم کتاب 2۱۹برابر با فراوانی و مکتب نرجس مصطفی جامعة ال

املی معلول عو شهر مشهدراکز های هریک از می دین در کتابابعاد مختلف مؤلفهبین فراوانی  ه شده است. اختالف مشاهد ۵۸

و   ها، محدویت در حجم کتابهاو نگرش آن اهداف از پیش تعیین شده، ، مخاطبانمراکز هایهریک از کتاب ماهیت مانند

 است. ها از نظر نویسندگان کافی تلقی کردن فراوانی

غرافیا ی تاریخ و جمختلف مؤلفهفارسی زبانان مراکز شهر مشهد به ابعاد  فارسی به غیر فارسیآموزش زبانهای کتاب

های تابک شرایط جغرافیایی ایران آشنا کنند.اقلیم و اند زبان آموزان را با  نستهاند وتواداشته به نسبت توجه خوبی، 2۰۶با فراونی 

و  المصطفیو آموزش فارسی به فارسی مرکز جامعة فراوانی،  ۱۰۴با  مرکز دانشگاه فردوسی مشهدآمورش نوین زبان فارسی 

 د.اننی داشتهیکسا، عملکرد ی جغرافیا و تاریخگنجاندن ابعاد مختلف مؤلفهنسبت به  فراوانی،  ۱۰2با  مکتب نرجس

فارسی  بانز یمؤلفه مراکز شهر مشهد و تحلیل ابعاد مختلفزبانان ی اموزش زبان فارسی به غیر فارسیهابررسی کتاب

توجه به  های زبان فارسی از جمله:در بازتاب شاخصها غفلت و کم توجهی مؤلفان این  کتاب نشان ازمرتبه توجه،  ۹با 

ی ابعاد مختلف زبان فارس به ن توجههای میزایافتهنگاهی به  نیز،  و احیای آن دارد. داشت ها، تاکید بر پاسو لهجه هاگویش

 . رسدها به گوش میمحتوای این کتابنگ خطری مهم در ز دهدهای مورد بررسی نشان میدر کتاب

 ، ی اردکانیربه استناد الگوی هویتی داو اسالمی -های هویت ایرانیمولفهتوان گفت می ،با توجه به نتایج پژوهش حاضر

هویت  هایمؤلفه زیر به برخی از ها،نویسندگان این کتاب .است شدهپوشش داده ناهمگون های مورد بررسی در محتوای کتاب

 ،مدارانعرفان، مهدویت، اندیشمندان و سیاست) آثار باستانی، پرچم، صنایع دستی،  انداسالمی بسیار کم توجه کرده -ایرانی

 ،عرفانهای باستانی، علم و صنعت، ) ورزشها به برخی از زیر مولفهو ، (، آب و هوای خاصاساطیر ایرانیهای زرتشت، آموزه

های آموزش زبان فارسی به غیر ها در محتوای کتاببه این زیر مولفهاند که پرداختن اصال توجه نکرده(، هاها و گویشلهجه

 رسد.می نظر به بدیهی فارسی زبانان

 

 

 های کاربردیپیشنهاد . ۸ 
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از منظرمیزان توجه به  فارسی به غیر فارسی زبانان مراکز شهر مشهد آموزش زبان های با توجه به بررسی کتاب

محتوا و  ،هامدرسان او نویسندگان این کتابپیشنهادهای  ،چنین، و همونتایج به دست آمده اسالمی -های هویت ایرانیمولفه

 دد: گربنابراین، پیشنهاد می به بازنگری و روزآمدی مستمر و پایدار دارد. های مورد تحلیل نیازاز کتابتصاویر برخی 

  هایو مولفه اولویت بندینظران فرهنگی کشور جامعه شناسان و صاحباز طرف  اسالمی -های هویت ایرانیمولفه -

 .شناسایی شود زبان دومدر امر آموزش  رتاثیر گذاآمد و کار

حتوا و متناسب با م طراحیهای کاربردی تصاویر جذاب و دلنشین و تمرینو  شود بازنگریها کتاب برخی از محتوای -

 گنجانده شود.

ظور، . بدین منگرددخارج  ایاز حالت شخصی و سلیقهفارسی به غیر فارسی زبانان ی آموزش زبان هاتالیف کتاب -

جربه، مدرسان باتها، برنامه ریزان درسی مراکز همسو، نویسندگان کتاب از گروهی، هاتألیف این کتاببرای طراحی، تدوین و 

 شود.تشکیل  شناسان خبرهشناسان تربیتی و جامعهروان

 فرهنگ عامه جامعه امروز ایران آشنا کند.با  اغلب  زبان آموزان را ها محتوای کتاب -

گلیسی های آموزش زبان انغییرات کتابفارسی به غیر فارسی زبانان به تهای آموزش زبانو بازنگری کتاب در تدوین -

 سو إعمال گردد.توجه شود و تغییرات همبه غیر انگلیسی زبانان 

 اند.هایی گنجانده شود که به هر چهار مهارت پرداختهدر کتاب اسالمی -های هویت ایرانیاغلب مولفه -

 .اولویت قرار گیرد در جغرافیایی و تاریخی، فرهنگیدینی، ی نکات مثبت ابعاد مختلف مولفه -
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