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چکیده
گفتمان ديني در کتاب هاي درسي ايران از اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشد .اين تحقيق با بهره گيري از روش تحليل گفتماان
کليه کتاب ها ي درسي آموزشي در مقاطع راهنمايي دبيرستان و پيش دانشگاهي براي رشته انساني را مورد بررسي قرار داده است.
مطالعه مزبور همچنين با تکيه بر نظريات آموزشي گفتمان بازنمايي و ايدئولوژي متون درسي موجود را مورد بررسي قرار داده است.
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برتري و ناب بودن اسالم  -4گفتمان همزيستي اديان  -5گفتمان وحدت و تعامل مسلمانان جهان  -6گفتمان تقابل و اختالف اديان و پيروان
آنها صورت گرفته است .نتايج به دست آمده عليرغم تنوع آنها نشان دهنده اين است که بيشترين محورهاي گفتمان ديني مطرح شده در ماورد
مسيحيت و مسيحيان و کمترين آنها در مورد مسايل مربوط به زنان مي باشد.
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مقدمه
آموزش و پرورش در هر کشور نقش اساسی در شکل گيري هويت فکري ،فرهنگی و دينيی کودکياو و نوجوانياو دارد .نسيل
جديد در هر دوره بخش مهمی از زندگی خود را در محيط مدرسه سپري می کند .محتواي تعليمات مدرسه اي که در کتاب هياي
درسی گنجانده شده است ،مهمترين محتوايی است که کودکاو و نوجواناو در حساسترين زماو حيات خود به دست میآورند.
در اين مقاله تالش شده است که گفتماو دينی نظام آموزشی جمهوري اسالمی ايراو که در کتاب هاي درسی مدرسه اي بيراي
مقاطع راهنمايی ،دبيرستاو و پيش دانشگاهی بازنمايی شدهاند مورد بررسی و تحليل قرار گرفتيه تيا محورهياي اساسيی حياک بير
گفتماو مزبور به دست آيد.
پيش از تحليل گفتماو دينی نظام آموزشی ضروري است که مفاهي و نظريههاي مرتبط با اين بحث را مورد مطالعه قرار دهي .

آموزش و فرهنگ
نظام آموزشی هر کشور بخشی از فرهنگ آو را تشکيل داده که در اين فرهنگ ،دين سه اساسی دارد .فرهنيگ دينيی در ايين
صورت ،اگر کليت فرهنگ را تشکيل ندهد ،حداقل بخش اعظ آو را ساماو میبخشد .در نظام جمهيوري اسيالمی اييراو بررسيی
نحوه بازنمايی گفتماو دينی اع از اسالمی و غيراسالمی در کتاب هاي درسی که محتواي اصلی آموزش را شکل می دهد (موسيی
پور ،)2731 ،براي دست يابی به رويکردهاي اساسی آو در اين زمينه حايز اهميت بوده تا بتواو مفياهي مهي تاکييد شيده در ايين
سيست آموزشی مورد شناسيی و بازبينی قرار گيرند.
کتاب درسی در اينجا «کتابی است که موضوعات معينی از مطالعه را در حوزه معرفتشناسی خاص شامل میشود و به طور مينظ
تهيه شده و براي سطح خاصی از آموزش به کار میرود و مانند يک منبع اصلی درباره مطالعه ييک موضيوع در رشيته معيين ميورد
استفاده قرار میگيرد( ».شعاري نژاد ،2731 ،به نقل از فياض)23-21 :2733 ،
محتوا نيز «به دانش ،اطالعات ،مهارت ها و ارزشهايی اطالق میشود که به منظور تحقق هيد هياي ميورد نظير ميیبايسيت
يادگيرندگاو ،آو ها را بياموزند» (فياض .)21 :2733 ،در اين مقاله ،مقصود از محتوا ،متن کتابهاي درسی است که هي اکنيوو در
نظام آموزشی جمهوري اسالمی ايراو در مقاطع راهنمايی و دبيرستاو در رشته انسانی تدريس میشوند.
«فرهنگ» نيز يکی از مفاهيمی است که تاکنوو هنوز تعريف جامع و مانعی از آو اراييه نشيده اسيت .ايين وضيعيت ريشيه در
گسترش معنايی آو دارد .تنوع و گوناگونی تعاريف فرهنگ به گونهاي است که در سال  ،2191کروبر و کالکهوو ،فهرسيتی از 231
تعريف متنوع از فرهنگ را فراه آورده اند(Krober & Kluckhohn, 1954) .
شايد جامعترين و مانعترين تعريف از فرهنگ ،ويژه تايلور باشد .وي به سال  2332در کتاب خود بيا نيام «فرهنيگ ابتيدايی»،
فرهنگ را اين گونه تعريف کرد« .فرهنگ ،مجموعه پيچيدهاي است که شامل :معار  ،معتقيدات ،هنرهيا ،صينايع ،فنيوو ،اخيالق،
قوانين ،سنن و باالخره تمام عادات و رفتار و ضوابطی است که فرد به عنواو عضو ،از جامعيه خيود فيرا ميیگييرد ،و در برابير آو
جامعه وظايف و تعهداتی را برعهده دارد»( .روح االمينی) 23-23:2731 ،
در يکی از تعاريف ديگر آمده است که «فرهنگ ،محصول تالش فکري و عملی همه انساوهيا در دوراو پيشيين اسيت کيه بيه
عنواو ميراث گ ذشتگاو به نسل حال به ارث می رسد و براي دوام و بقاي زندگی ،يک امير ضيروري و سيازنده اسيت( ».فيياض،
)13 :2733
يکی از مهمترين کارکردهاي سيست آموزشی هر کشور انتقال و نهادينهسازي انديشهها ،اعتقادات ،آيينها ،تاريخ و هويت دينی و

فرهنگی از نسلهاي گذشته به نسلهاي آينده است« .آموزش و پرورش اين نقش را به وجوه مختلف ايفيا ميیکنيد :يکيی از ايين
وجوه ،محتواي تعليماتی است که در نظام تعلي و تربيت ارايه میشود .برنامه درسی در حک وسايل موثر ،بايد اهيدا  ،محتيوا و
روش ياددهی -يادگيري خويش را به گونهاي تنظي کند که ميراث فرهنگی خويش را به نسل جديد انتقال دهيد زييرا در جواميع
امروزي بخش مهمی از وضعيتهاي يادگيري و انتقال فرهنگ و به طور کلی ،تکامل اجتماعی و فرهنگی در سيازماو وييژه اي بيه
نام «مدرسه» متمرکز است( ».فياض)13 :2733 ،
بنابراين فرهنگ سازي به ويژه فرهنگ سازي دينی که يکی از کارکردهاي مه سيست آموزشی هر کشور بيه حسياب ميی آييد بيا
طرح گفتماو ها و ديدگاههاي مختلف تالش میکند تا وحدت فکري و ايدئولوژيکی در مياو آموزش ديدگاو به وجيود آورد .بيا توجيه
به اينکه يکی از اهدا مه انقالب اسالمی ايجاد تحول در فرهنگ دينی جامعه است ،بنابراين میتواو گفت کيه گفتمياو دينيی حياک بير
سيست آموزشی مدرسهاي میتواند از حساسيت بسيار بااليی از نظر ساخت فرهنگ دينی برخوردار باشد.

مبانی نظری
نظريه گلدمن و الگوی آموزشی
يکی از مهمترين مسايل مورد توجه در آموزش مواد درسی ،تعليمات دينی است که بايد بر مبناي ظرفييتهياي رواو شيناختی
دانش آموزاو طراحی و تدريس شوند .نوشتههاي موجود در اين زمينه نشاو دهنده اين است که «تنها در دهه  2131بود که روناليد
گلدمن ،تحقيقات وسيعی را درباره رشد و تکامل تفکر دينی کودکاو آغاز کيرد .گليدمن بيراي آو کيه دريابيد سيه مرحليه تفکير
شهودي ،علمليات عينی و تفکر صوري پياژه (که در آو آموزش دينی ميسر بوده و مقارو با سالهاي تحصيل در مدرسه میباشيد)
در حوزه تفکر دينی نيز صادق است يا خير؟ گلدمن با به حساب آوردو محدوديت هاي کودکاو در به کيارگيري زبياو و نييز کي
تجربه بودو آنها ،به پنج مرحله قايل گرديد:
 -2دوره ماقبل تفکر مذهبی ( 3تا  3سالگی)
 -1دوره تفکر مذهبی ناقص اول ( 3تا  1سالگی)
 -7دوره تفکر مذهبی ناقص دوم ( 1تا  22سالگی)
 -1دوره تفکر مذهبی شخصی اول ( 22تا  27سالگی)
 -9دوره تفکييييير ميييييذهبی شخصيييييی دوم ( 27سيييييالگی بيييييه بعيييييد ،ايييييين سييييينين ،سييييينين عقليييييی
میباشند( ».باهنر)33-33 :2733 ،
با توجه به اينکه تحقيقات انجام شده نشاو دهنده اين است که در مقطع ابتدايی تعليمات مستقي دينيی مشياهده نشيده اسيت ،و
گفتماو دينی مستقي از مقطع راهنمايی به بعد در نظام آموزشی کشور مورد توجه قرار گرفته است لذا دوره هاي چهار و پنج تقسي بنيدي
گلدمن که دوره اول و دوم تفکر مذهبی شخصی میباشند مورد توجه قرار خواهند گرفت.
گلدمن براي دوره اول تفکر مذهبی شخصی ( 22تا  27سالگی) ويژه گیهايی را مطرح کرده است که می تواو چنيين خالصيه
کرد:
2

. Pre-religious thought stage
. Sub-religious thought stage 1
4
. Sub-religious thought stage 2
5
. Personal religious thought stage 1
6
. Personal religious thought stage 2
3

-

حرکت از تفکر عينی به سوي تفکر انتزاعی

-

تغيير تدريجی بين خيال پردازي و منطق بزرگسالی

-

جايگزين شدو فعاليتهاي عقلی به شيوه استقرايی و قياسی

-

افزايش قياسهاي منطقی و غلبه تفکر انتزاعی

طبق بررسی هاي گلدمن ويژه گیهاي دوره دوم تفکر مذهبی شخصی ( 27سالگی به بعد) بطور اختصار چنين است:
-

آخرين دوره تفکر به صورت فرضيهاي و قياسی و بدوو ممانعت عناصر عينی

-

رد يا قبول فرضيههاي انتزاعی خارج از حوزه تجارب

-

آغاز از يک تئوري و گسترش به حوزه هاي واقعی

-

تاخير رشد تفکر دينی در ورود به دوره تفکر انتزاعی ))Goldman, 1965

توجه به نظريه گلدمن در تحليل گفتماو دينی آموزشی در مدارس ايراو می تواند نحوه بازنمايی اين گفتماو را مشخص نمايد.

گفتمان ،بازنمايی و ايدئولوژی
در مطالعات اجتماعی سه مفهوم گفتماو ،بازنمايی و ايدئولوژي با همديگر پيوند ناگسستنی دارند .هر گفتماو بازنميايی کننيده
نوعی از انديشه و رويکردي است که ريشه در ايدئولوژي حاک دارد .از طر

ديگر هر گونه بازنمايی عبارت از «توليد و سياخت

معنا بر اساس چهارچوب هاي مفهومی و گفتمانی است» (مهديزاده )1 :2733 ،که ريشه در گفتماو و ايدئولوژي دارد کيه از منظير همياو
گفتماو و ايدئولوژي بازنمايی صورت می گيرد.
از نظر استوارت هال که واضع اين اصطالح است «ما جهاو را از طريق بازنمايی میسازي و بازسازي میکني  .بازنميايی فرهنگيی و
رسانهاي نه امري خنثی و بی طر

که آميخته به روابط و مناسبات قدرت جهت توليد و اشاعه معانی مرجح در جامعه در راستاي

تداوم و تقويت نابرابريهاي اجتماعی است» (مهديزاده .)23 :2733 ،هال بازنمايی را به معنياي اسيتفاده از زبياو بيراي بيياو نکتيه
معنادار درباره جهاو میداند فرايندي که معنا از طريق آو توليد وبين اعضاي يک فرهنگ مبادله و توزيع میگردد(Hall, 2003: .
)24
بازنمايی هماوگونه که مطرح شد ريشه در گفتماو دارد که با قدرت مطرح شده توسط فوکو (ضيمراو )2733 ،و نشيانه شناسيی
سوسوري (کالر )2731 ،رابطه حياتی دارد .گفتماوها منعکس کننده هژمونی انديشه ها ،رفتارها و تصوراتی است که در هير جامعيه شيکل
گرفتهاند.
از طرفی ديگر ايدئولوژي در بطن هر گفتماو نهفته است .بيه اعتقياد آلتوسير (پياين )2731 ،اييدئولوژي ،روح هير گفتمياو را
تشکيل می دهد .گرچه ايدئولوژي در نگاه آلتوسر از معناي گستردهاي برخودار است ،اما بهطور کلی میتواو اعتقادات و گرايشات
دينی را نيز در همين راستا قرار داد.
تحليل گفتماو که در زباو فارسی به سخن کاوي تحليل کالم و تحليل گفتار نيز ترجمه شده است يک گرايش مطالعاتی بيين
رشته اي است که از اواسط دهه  2131تا اواسط دهه  2131ظهور کرد که به مطالعه نظام منيد سياختار و کيارکرد و فراينيد تولييد
گفتار ونوشتار می پردازد .اين گرايش به دليل بين رشته اي بودو خيلی زود به عنواو يکی از روشهاي کيفی در حوزه هاي عليوم
سياسی ،اجتماعی ،ارتباطات و زباو شناسی انتقادي مورد استقبال واقع شد .اين اصطالح نخستين بار در سال  2191در مقاله اي از
زباو شناس معرو

«زليک هريس» ) (Harris, 1952به کار رفته است .در تحليل گفتماو به چگونگی تبلور و شکل گيري معنيا
. Discourse Analysis
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و پيام واحدهاي زبانی در ارتباط با عوامل دروو زبانی و عوامل بروو زبانی پرداخته می شود« .يول و براوو» در تعريف تحليل گفتمياو
مینويسند :تحليل گفتماو تجزيه و تحليل زباو در کاربرد آو است .در اين صورت نمیتواند منحصر بيه توصييف صيورتهياي زبيانی
مستقل از اهدا

و کارکردهايی باشد که اين صورتها براي پرداختن به آنها در امور انسانی بوجود آمدهاند( .بهرام پور)3 :2733 ،

تحليل گفتماو يا گفتماو کاوي از سطح متن عبور کرده و به فرامتن توجه می کند .در سطح اجتماعی از فرد تا جامعه و بيرعکس حرکيت
می کند تا گفتماو ها را مورد تحليل قرار دهد.
گفتماو در حقيقت هماوگونه که هال اشاره میکند «شيوه خاص بازنمايی «خود» و «ديگيري» و روابيط بيين آنهاسيت» (هيال،
)73 :2731
مفاهي «برجسته سازي» و «حاشيه رانی» نيز از مفاهي کليدي است که در تحليل گفتماو و از جمله تحليل گفتمياو حياک بير
کتابهاي درسی مورد استفاده قرار میگيرد« .برجسته سازي و حاشيهرانی شيوهاي براي حفظ و استمرار قدرت است .بدين طريق،
قدرت ه به توليد معنا می پردازد و ه با به کارگيري ابزارهياي انضيباط و انقيياد ،دشيمن و غييره را حيذ

و طيرد ميی کنيد».

(سلطانی)221 :2731 ،
در برجسته سازي ،مفاهي و معناهايی برجسته می شوند که گفتماو حاک مايل است آنها را بيه عنيواو پياراداي هژمونييک در
جامعه ،بخصوص در مراحل سنی پايين کودکاو و نوجواناو ،غالب کند .در حاشيه رانی نيز ،مفاهي و معناهيايی بيه حاشييه رانيده
میشوند که گفتماو حاک در صدد حذ

يا کمرنگ کردو آنها باشد.

«برجسته سازي و حاشيه رانی اساساً سازوکاري بسيار پرکاربرد در تحليل ميتن در حيوزه زبانشناسيی اسيت .فراينيدهاي مختلفيی
چوو مبتداسازي  ،مجهول سازي  ،اسنادسازي  ،شبه اسنادي سازي  ،متعدي سازي  ،و بسياري ديگر ،همه فرايندهاي برجسيته
سازي اند که در سطح بند يا جمله عمل میکنند و بخش هايی از جمله را مورد تاکيد قرار می دهند و بخشهايی ديگر را در حاشيه
می گذارند( ».سلطانی)227-221 :2731 ،
در بسياري از متوو درسی برخی از مفاهي در جهت تعميق مفاهي دينی و تحقق جهتگيريهاي مطرح شده در قانوو اساسی
برجسته شده و بر همين اساس برخی از مفاهي ديگر به حاشيه رانده شده و يا کال حذ

گشته و يا دچار تقليل گرايی شده اند.

ايدئولوژي نيز در تحليل گفتمانی و بازنمايی مفاهي مختلف نقش اساسی بازي میکند« .ايدئولوژي نحوه بازنمايی روابط انساو ها با شرايط
هستی واقعی در سطح مفاهي  ،معنی و تصورات است .ايدئولوژي داراي کارويژه اساسی «سوژه سازي» است .هير اييدئولوژي از چشي انيداز
عاليق خود «سوژه اي» از انساو ها می سازد که «ابژه» آو ايدئولوژي میشود( ».مهديزاده)73 :2733 ،
«به طور کلی ،ايدئولوژي با شکل گيري مقوالتی که از طريق آنها تجربيات ماو را درک میکني  ،از زباو اشباع ميیشيود نظيام
زباو با ساخت دهی چارچوب هاي ايدئولوژيکی ،هميشه به شکلگيري ذهنيت و شخصيت افراد کمک می کند» (مهديزاده:2733 ،
.)73
در همين زمينه جاو تامپسوو ،مطالعه «ايدئولوژي» را مطالعه روشهايی میداند کيه طيی آنهيا« ،معنيا» بيه خيدمت اسيتقرار و
استمرار روابط «سلطه» در میآيد .وي در اين زمينه معتقد است که «پديدههاي نمادين ،يا بعضی از پديدههاي نميادين ،بيه خيودي
خود ايدئولوژيک نيستند ،بلکه فقط تا جايی که در شرايطی خاص در خدمت حفظ و استمرار روابيط سيلطه باشيند ،اييدئولوژيک
هستند( ».تامپسوو)31 :2733 ،
8

. Topicalization
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. Clefting
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. Psedudo-Clefting
12
. Transitivization
9

وو دايک سه عنصر را براي نظريه ايدئولوژي مه میداند که عبارتند از «کارکردهاي اجتماعی»« ،ساختارهاي شناختی» و «بياو
و بازتوليد گفتمانی» .وي در اين زمينه می گويد:
«شناخت هاي اجتماعی به ما اجازه میدهند که سلطه و گفتماو را با ه مرتبط بداني  .شيناخت هياي اجتمياعی تولييد و درک و
تاثير گفتار و نوشتار مسلط را تبيين میکنند .بنابراين ،ايدئولوژي ها ،شناختهاي اجتمياعی بنييادينی هسيتند کيه اهيدا  ،منيافع و ارزشهياي
اساسی گروهها را منعکس میکنند .میتواو آنها را «برنامه هاي شناختی« يا «سيسيت هياي عياملی» انگاشيت کيه بيه نگيرش هياي
اجتماعی خاص تر گروه ها و اعضاي شاو سازماو می دهند و آنها را کنترل می کنند( ».وو دايک)217-211 :2731 ،
وو دايک رابطه سه عنصر مورد اشاره را در نظريه ايدئولوژي چنين ترسي می کند:
« ساختارهاي شناختی به سياختار ذهنيی کارکردهياي اجتمياعی توجيه دارنيد ،يعنيی تصيوير ذهنيی آو کارکردهياي اجتمياعی .ايين
ساختارشناختی با ديگر حوزههاي اجتماعی مغز مانند ارزشها ،ديدگاهها ،هنجارها و تجربههاي شخصی و نيت افيراد رابطيه دارد .بيياو و
بازتوليد گفتمانی يعنی متنی که منسوب به يک بافت ،ايدئولوژي و ساختار اجتماعی است .متنی که پشتوانهاش جامعيه و روابيط اجتمياعی
است متنی داراي بافت و نه بافت زدوده(van Dijk, 1998: 21-22) ».

در مثلث سه عنصري وو دايک گفتماو در مفهوم گسترده به رويداد ارتباطی اطالق میشود که شيامل تعيامالت گفتياري ميتن
نوشتاري ،حرکات بدو ،تصاوير و ساير داللتهاي نشانه شناختی است .منظيور از شيناخت در اينجيا شيناخت فيردي ،اجتمياعی،
باورها ،اهدا

و ارزش يابیها ،احساسات و ساير ساختارهاي ذهنی يا حافظه بازنمايی يا فرايندهاي مرتبط بيا گفتمياو و تعاميل اسيت و

جامعه ه تعامالت رودررو و موقعيتی خرد محلی را دربرمیگيرد و ه ساختارهاي کالو سياسی اجتماعی جهانی که براساس روابيط
گروهی تعريف میشود مثل نهادها ،سازماوها و فرهنگ( .غياثياو)2733 ،
به اعتقاد وو دايک «ايدئولوژي ها به لحاظ ذهنی بازنمود ويژگیهاي اجتماعی بنيادي يک گروه نظير هويت ،وظايف ،اهيدا ،
هنجارها ،ارزشها ،جايگاه و منابع آو هستند .ايدئولوژي ها از آنجا که معموال در خدمت منافع گروه خيودي هسيتند باييد توسيط
اين طرح وارههاي گروهی سازماو يافته باشند .آنها اين کار را اساسا از طريق بازنمايی روابط بين خيوديهيا و غيرخيوديهيا بيه-
صورت ما در مقابل «ديگراو» که در آو« :ما» با خصوصيات مثبت همراه اسيت و ديگيراو بيا خصوصييات منفيی ونيامطلوب (وو
دايک .)113-172 :2731 ،ايدئولوژي ها بهصورت مشخص به کنترل اعتقادي ارزشی يعنيی عقاييد اجتمياعی اعضياي گيروه ميی
پردازند (وو دايک )172 :2731 ،و به گونهاي غير مستقي نحوهي طراحی فعاليتهاي اجتماعی و درک آنهيا از سيوي ميردم و در
نتيجه ساختارهاي گفتار و نوشتار را نيز کنترل می کنند( ».وو دايک)171 :2731 ،
با توجه به اينکه ايدئولوژي در ساختارهاي اجتماعی نقش اساسی داشته و مدرسه يکی از ساختارهاي مه اجتماعی-آموزشيی
است ،بنابراين آموزش مدرسهاي گسترش دهنده و تعميق کننده ايدئولوژي حاک میباشد .در حقيقت «مدرسه ناقل فرهنگ و ارزشهيا
و راهگشاي کودکاو به سوي نقشهاي اجتماعی گوناگوو است .مدرسه به حفظ نظ اجتماعی کمک میکند .تصور حيذ

مدرسيه

به عنواو تعيينکنندهي نقش بی آنکه تغييراتی جدي در خود ساخت اقتصيادي و اجتمياعی داده بشيود دشيوار اسيت( ».کيارنوي،
)11 :2733

روش بررسی
در اين تحقيق با استفاده از روش تحليل گفتماو که يک روش کيفی است به تحليل گفتماو هاي غالب در کتيابهياي درسيی
دورهي راهنمايی و دبيرستاو پرداخته خواهد شد .تئوري وو دايک چهار جزء متمايز رويکرد به گفتماو را اينگونه بر ميیشيمارد.
اجزاي مزبور به شکل اختصار مطرح میشوند:

اول ،تحليل گفتماو يک پيام رسانهاي را به عنواو يک گفتماو تمام عيار مستقل بررسی میکند .تحليل محتوا در پژوهش ارتباطات
جمعی معموال براي يافتن روابط (يا همبستگیها) مياو اين و يا آو ويژگی – اغلب محتوا و گاهی سيبک – پييامهيا و ويژگيیهياي
فرستنده ،سخنگو يا خوانندگاو انجام می گيرد .گفتماو رسانهاي به عنواو شکلی از «عمل اجتماعی» کمتر مورد مطالعه قرار گرفتيه
است و آشکار کردو ساختارهاي ذاتی در همه سطوح تحصيل ،هدفی معقول محسوب میشود.
دوم ،اينکه ،هد

تحليل گفتماو عمدتا تشريح دادههاي کيفی است و نه دادههاي کمّی .البته معيارهاي کمّی را میتيواو بيه خيوبی

بر تحليلی آشکار از نوع عمدتا کيفی بنياو نهاد.
سوم ،اينکه ،درحالی که تحليل محتوا عمدتا [بيشتر] بر مبناي دادههاي مشاهده شدنی و محاسبهپذيري چوو واژههيا ،عبيارات،
جملهها و يا ويژگیهاي سبک شناختی مبتنی است ،تحليل گفتماو ،روشن کردو ساختارهاي سطحی برحسب گرامير نيوين – بيه
ساختارهاي معنا شناختی شالودهاي ه توجه دارد و فرضها ،ارتباطها ،داللتها و راهبردها را ه روشن میسازد.
چهارم ،تحليل گفتماو در قالب نظريههاي تجربی ،تالش میکند قوانين يا اصول شالودهاي اين سياختارها ،تولييد و درک پييام
رسانهاي را بيابد( .وو دايک)21-1:2733 :
در اين تحقيق ،با استفاده از تحليل گفتماو و همچنين نظريه ايدئولوژي و بازنمايی که معتقد است ايدئولوژي در قالب گفتماو-
هييييييييييييا بييييييييييييه کنتييييييييييييرل اعتقييييييييييييادات ارزشييييييييييييی و اجتميييييييييييياعی کمييييييييييييک
میکند و در زباو بازنمايی می شود ،به بررسی گفتماوهاي غالب در نظام آموزشی ايراو میپردازي  .در اين زمينه بايد به سيه نکتيه
اساسی اشاره نمود:
الف -گفتماوهاي غالب در نظام حقوقی جمهوري اسالمی ايراو (بيشتر قانوو اساسی) تا اندازه زييادي در نظيام آموزشيی نييز
منعکس شده است.
ب -ساختارهاي زبانی و متوو نوشتاري که در ارتباط با موضوع تحقيق باشد در کتابهاي درسی دوره دبستاو ديده نشيد ،ليذا
کتييييييييييييييييييييييييابهيييييييييييييييييييييييياي راهنمييييييييييييييييييييييييايی و دبيرسييييييييييييييييييييييييتاو و
پيشدانشگاهی رشته انسانی مورد بررسی قرار گرفتند.
ج -در اين تحقيق تنها به گفتماو صريح دينی در کتابهاي درسی مزبور توجه شده است .بديهی است کيه برخيی از گفتمياو
هاي ديگر مثال درباره ملل يا کشورهاي مختلف نيز میتوانند همپوشانیهايی با بحث مزبور داشته باشند ،اما در اينجا تيالش شيده
است که تنها گفتماوهاي صريح دينی مورد توجه قرار گرفته تا نتايج واضحتري از بحث به دست آيد.

گفتمان های غالب دينی در نظام آموزشی کشور در سطوح راهنمايی ،دبیرستان و پیش دانشگاهی در
رشته انسانی
هماوگونه که گفته شد گفتماوهاي مختلفی در رابطه با موضوع بحث اين مقاله در متوو آموزشی مورد نظر وجود دارد کيه بيه شييوه-
هاي مختلفی بازنمايی شدهاند .کليه متوو مربوط به گفتماو دينی جمعآوري و تدوين شدهاند .گفتمياوهياي دينيی موجيود در قاليبهياي
شش گانه ذيل طبقهبندي شدهاند.
 -2گفتماو اسالم محوري
 -1گفتاو ادياو الهی و غير الهی
 -7گفتماو تاکيد بر تحريف ادياو و برتري و ناب بودو اسالم
 -1گفتماو همزيستی ادياو

 -9گفتماو وحدت و تعامل مسلماناو جهاو
 -3گفتماو تقابل و اختال

ادياو و پيرواو آنها

در مرحله اول تحليل متوو مزبور به اصل متن و منابع آو اشاره خواهد شد و در مرحله بعيد برداشيتهياي فرامتنيی و ضيمنی آو
متوو مورد توجه قرار خواهد گرفت و نهايتا با تحليل جداول تلفيقی کمی و کيفی از تحليلهاي مزبور به جمع بندي نهايی پرداخت
خواهد شد.

گفتمان اسالم محوری
اين گفتماو به دين اسالم و مبانی آو میپردازد و در کتب درسی به کرات از آو ياد شده است .کليه محورهاي مه اين گفتماو
که از متوو کتابهاي درسی گرفته شده است در جدول شماره  2آمدهاند.

جدول شماره  :3متون و منابع محور گفتمان اسالمي نظام آموزشي

برداشت از متن

منبع متن

پذيرش اسالم توسط ملل مختلف

(ادبيات فارسی ،سال اول راهنمايی)1: 2733 ،

اسالم ،مسلماو را خواهر و برادر ايمانی میداند

(دينی ،سال اول راهنمايی)31:2733 ،

اجتماعی بودو اسالم

(دينی ،سال اول راهنمايی)211:2733 ،

توجه اسالم به جمع گرايی

(دينی ،سال اول راهنمايی)219:2733 ،

خانواده ،محبوب ترين بنياو اجتماعی در

(فرهنگ اسالمی وتعليمات دينی ،سال سوم

اسالم

راهنمايی)32:2733 ،

حج کنگره عظي گردآمدو ساليانه مسلماو

(جغرافی ،سوم دبيرستاو)37:2733 ،

خدمات ايرانياو به اسالم

(ادبيات فارسی ،اول راهنمايی)3 : 2733 ،

زنده شدو ايراو توسط اسالم

(ادبيات فارسی ،اول راهنمايی )3 :2733

پذيرش اسالم توسط ايرانياو به دليل ست
شاهاو ساسانی
خداي اسالم ه رحي و حکي است و ه جميل
عل بی پاياو پروردگار ريشه معار اسالمی

(تاريخ ،اول راهنمايی)33:2733 ،
(ادبيات فارسی ،سال اول دبيرستاو،
)223:2733
(دينی ،سال سوم راهنمايی)33: 2733 ،
(مطالعات اجتماعی ،سال اول دبيرستاو،

توحيد اساس جامعه اسالمی

)71:2733

تالش پيامبر (ص) براي آگاهی مردم و
توسعه اسالم

(دينی ،سال اول راهنمايی)99:.2733 ،

حضرت محمد(ص) پيامبر گرامی اسالم است

(دينی ،سال اول راهنمايی)17:2733 ،

استواري پيامبر در دعوت به اسالم

(دينی ،سال اول راهنمايی)93:2733 ،

پيامبر نجات بخش انساو ها است

(دينی ،سال سوم راهنمايی)21:2733 ،

قراو منعکس کننده سادگی و بی پيرايه بودو اسالم
قرآو کتاب راهنماي انساو از طر

خدا

رسول خدا و اهل بيت مظهر تمام و کمال حق
چگونگی حاکميت اسالم با برنامههاي عملی
سياسی ،اجتماعی و تربيتی
عدالت مه ترين برنامه حکومت اسالم

(دين و زندگی ،سال سوم دبيرستاو،
)31:.2733
(دينی ،سال دوم راهنمايی)72: 2733 ،
(دين و زندگی ،سال اول دبيرستاو،2733 ،
)213:
(دينی ،سال اول راهنمايی)39:2733 ،
(دينی ،سال اول راهنمايی)39:2733 ،

اسالم دين حق و عدل است
توجه اسالم به تشکيل حکومت براي تحقق
احکام اسالمی
قوانين اجتماعی و سياسی اسالم براي اقامه
قسط و عدل و امنيت

(دينی ،سال اول راهنمايی)31:2733 ،
(تاريخ،سال دوم راهنمايی)3:2733،
(دينی ،سال دوم راهنمايی)31:2733،

کار بهترين عبادت در اسالم

(دينی،سال اول راهنمايی)33:2733،

گدايی در اسالم بسيار زشت است

(دينی ،سال اول راهنمايی)33:2733،

دعوت پنهانی  7ساله پيامبر

(تاريخ،سال دوم راهنمايی)7:2733،

احساس خطر اشرا قريش از پيشرفت اسالم

(تاريخ،سال دوم راهنمايی)7:2733،

شدت يافتن کينه مشرکاو از گسترش اسالم

(تاريخ،سال دوم راهنمايی)1 :2733،

پذيرش اسالم نجات بخش توسط مردم يثرب

(تاريخ،سال دوم راهنمايی)3:2733،

ضرورت درس گرفتن از پايداري مسلماو

(فرهنگ اسالمی وتعليمات دينی ،سال دوم

صدر اسالم براي گسترش اسالم

راهنمايی)11:2733،

اسالم دين تفکر و استدالل و عدم خشونت
و جنگ

(دينی ،سال سوم راهنمايی)33:.2733،

اسالم دين ايماو عقيده ،تقوي و ارزشها

(دينی ،سال سوم راهنمايی)33:2733،

اسالم دين صلح

(دينی ،سال سوم راهنمايی)33:2733،

اسالم مخالف کشورگشايی ،اشغال کشورها
و استثمار انساو ها و تحميل عقايد
تاکيد اسالم بر جهاد عليه غارتگريهاي
بيگانگاو
مخالفت اسالم با ضرر ديدو و ضرر رساندو

(دينی ،سال سوم راهنمايی)31:2733،
(دينی ،سال سوم راهنمايی)31:2733،
(دين و زندگی ،سال سوم
دبيرستاو)17:2733،

نفی امتيازات طبقاتی ،قومی و اقتصادي و

(تاريخ ايراو و جهاو 2733،سال دوم

تاکيد بر ايماو ،عمل و اخالق در اسالم

دبيرستاو )211:

تامين حقوق اقشار مختلف جامعه با ظهور اسالم

(دين و زندگی ،پيش دانشگاهی)271:2733،

تسنن و تشيع دو مذهب بزرگ اسالم اند

(جغرافيا،سوم دبيرستاو)23:2733،

تاکيد اسالم بر ضرورت حضور زناو در جامعه
مسلماو شدو مردم باعث کسب منزلت
انسانی زو شد
سفارش اسالم به عدم نگاه به نامحرم

(ادبيات فارسی ،سال اول دبيرستاو،
)221:2733
(دين و زندگی ،يش دانشگاهی)222:2733،
(دينی ،سال سوم راهنمايی)31:2733،

اسالم دين کامل در همه ابعاد
جامعيت احکام اسالم در سطوح فردي و اجتماعی
قرآو کتاب همه عصرها
قوانين اسالم ثابت و متغيراند
اسالم دين جامعی است
دين الهی کامل ترين دين در قالب قرآو است
شکل گيري تمدو اسالمی بر بنياد ايماو و
اعتقاد در جهاو اسالم

(دين و زندگی،سال سوم
دبيرستاو)31:2733،
(دين و زندگی،سال سوم
دبيرستاو)37:2733،
(دين و زندگی،سال سوم
دبيرستاو)31:2733،
(دين و زندگی،سال سوم
دبيرستاو)11:2733،
(دينی ،سال دوم راهنمايی)31:2733،
(دين و زندگی،سال سوم
دبيرستاو)11:2733،
(تاريخ شناسی،پيش دانشگاهی)232:2733 ،

پويايی زايندگی و جهانی بودو ويژگیهاي

(تاريخ ايراو وجهاو 2733،سال دوم

اصلی تمدو اسالمی است

دبيرستاو )211:

نقش ائمه اطهار در ادامه حيات اسالم
تشويق به تحصيل و جستجوي دانش توسط اسالم
توجه اسالم به ظاهر و به باطن زندگی
عدم تقابل روحانيت با جسمانيت در اسالم
اهميت دادو اسالم به پاکيزگی

(دين و زندگی ،سال سوم
دبيرستاو)211:2733،
(تاريخ ايراو وجهاو2733 ،سال دوم
دبيرستاو )211 :
(دين و زندگی،سال سوم
دبيرستاو)17:.2733،
(ادبيات فارسی،سال اول دبيرستاو،
)221:2733
(دينی،سال اول راهنمايی)13:2733،

 -3گفتان ادیان الهي و غير الهي
اين گفتماو به ساير ادياو الهی و نيز غيرالهی میپردازد و در کتب درسی به کرات از آو ياد شده است .کليه محورهاي مه اين
گفتماو که از متوو کتاب هاي درسی گرفته شده است در جدول شماره  1آمده اند.
جدول شماره  :2متون و منابع محور ادیان الهي و غيرالهي نظام آموزشي

برداشت از متن
مرکز زردشتیها يزد است

منبع متن
(تاريخ شناسی،پيش
دانشگاهی)217:2733،

شوق وافر پيرواو ادياو مانند اسالم ،مسيحيت ،بودايی و

(تاريخ شناسی،پيش دانشگاهی،

زردشتی به زندگی کردو در اماکن مذهبی

)217:2733

تمدو اروپايی تمدو مسيحی است
مرکز هندوها در هند است
لهاسا مرکز بودايی در تبت بنارس است
اعتقاد مسيحياو به فداشدو مسيح به عنواو تاواو گناه بشريت
تلقی خطا ناپذير بودو پاپ ،باالترين مقام کليسا
کاتوليک ها تحت رهبري پاپ ،کشيش ها و کليساها هستند
واتيکاو مرکز رهبري کاتوليکها
مسيحياو دينداري را امري فردي میدانند
عدم احساس وابستگی مسيحياو به تشکيالت روحانی مسيحيت

(تاريخ شناسی،پيش دانشگاهی،
)232:2733
(تاريخ شناسی،پيش
دانشگاهی)217:2733،
(تاريخ شناسی،پيش
دانشگاهی)217:2733،
(دين وزندگی،پيش
دانشگاهی)213:2733،
(دين وزندگی،پيش
دانشگاهی)213:2733،
(علوم اجتماعی ،پيش
دانشگاهی)33:.2733،
(علوم اجتماعی ،پيش
دانشگاهی)33:2733،
(علوم اجتماعی،پيش
دانشگاهی)33:2733،
(علوم اجتماعی،پيش
دانشگاهی)33:2733،

گفتمان تاکید بر تحريف اديان و برتری و ناب بودن اسالم
اين گفتماو تاکيد بر تحريف ادياو و برتري و ناب بودو اسالم دارد و در کتب درسی بيه کيرات از آو يياد شيده اسيت .کلييه
محورهاي مه اين گفتماو که از متوو کتابهاي درسی گرفته شده است در جدول شماره  7آمدهاند.

جدول شماره  :1متون و منابع محور تاکيد بر تحریف ادیان و برتري و ناب بودن اسالم در نظام آموزشي

برداشت از متن
مستبد بودو امپراتوري روم
مسيحيت تحريف شده مبناي حکومتی روم
فرانتس فانوو « :وقتی اروپايی ها براي نخستين بار
به افريقا امدند آنها انجيل داشتند و ما زمين اما پس
از مدتی ديدي آنها زمين دارند و ما انجيل».
توسعه سلطه پيشواياو مسيحيت بر زندگی مردم
يهودياو منطقه خيبر با کارشکنی براي مسلماناو
مشکل ساز بودند
دستور پاپ براي پس گرفتن بيت المقدس از
مسلماناو به دليل زندگی حضرت عيسی (ع)
مسئوليت مشترک مسلماناو نسبت به اسالم و
جامعه اسالمی
تجاوز به يک سرزمين اسالمی تجاوز به اسالم و
جهاو اسالم و امت يگانه اسالم است

منبع متن
(دين وزندگی،پيش
دانشگاهی)19:2733،
(دين وزندگی،پيش
دانشگاهی)19:2733،
(دين وزندگی،پيش
دانشگاهی)291:2733،
(تاريخ ،دوم راهنمايی)37:2733،
(تاريخ،دوم راهنمايی)21:2733،
(تاريخ،دوم راهنمايی)39:2733،
(دينی ،دوم راهنمايی)37: 2733،
(دينی ،دوم راهنمايی)33:2733،

تقسي بندي مسلماناو به شيعه و سنی

(دينی،سوم راهنمايی)211:2733،

عليرغ اختال مسلماناو ،اما يک دين و پيامبر دارند

(دينی،سوم راهنمايی)211:2733،

ميرزا حسينعلی نوري موسس فرقه بهايی است

(تاريخ ،سوم راهنمايی)13:2733،

انگليسیها حامی بهاييت بودند

(تاريخ ،سوم راهنمايی)13:2733،

حمايت بابيت توسط انگليس و روسيه

(تاريخ،سوم راهنمايی)13:2733،

بابيت و بهاييت مذاهب دروغين هستند

(تاريخ،سوم راهنمايی)13:2733،

سيد علی محمد بنياو گذار فرقه بابيه ادعاي بابيت کرد

(تاريخ،سوم راهنمايی)13:2733،

چرچيل « :تا نام محمد بر فراز منارهها بلند است و
تا کعبه پابرجاست و تا قرآو کتاب راهنماي

(دين وزندگی ،اول

مسلمين است امکاو ندارد سياست ما (انگليس) در

دبيرستاو)21:2733،

سرزمين هاي اسالمی پيش رود».
مصريها مردم صبور ،آرام و مطيعی بودند
خصلتهاي مصري-ها زمينه تحمل ظل و ست

(تاريخ ايراو وجهاو ،دوم دبيرستاو،
)11:2733
(تاريخ ايراو وجهاو ،دوم دبيرستاو،

فراعنه بود

)11:2733

جنگهاي صليبی عامل تماس اروپايياو با تمدو

(تاريخ ايراو وجهاو،دوم دبيرستاو،

اسالمی شد

)233:2733

تمدو اسالمی در آو زماو پيشرفتهترين تمدو

(تاريخ ايراو وجهاو،دوم

روزگار بود

دبيرستاو)233:2733،

نزديکتر شدو زباو و فرهنگ مردم ايراو به اسالم

(تاريخ ادبيات ايراو وجهاو ،دوم

از طريق بکارگيري خط عربی در زباو فارسی

دبيرستاو)12:2733 ،

نهضت مشروطيت ريشه در آموزههاي ضد

(تاريخ ايراو و جهاو،سوم

استکباري و استبدادي اسالم داشت

دبيرستاو)299:2733،

تبعيض طبقاتی در هند عامل نگاه به طبقات پايين

(جامعه شناسی،سوم

به عنواو نجسها

دبيرستاو)211:2733،

طبقات پايين هند (نجسها) حق تماس با طبقات

(جامعه شناسی،سوم دبيرستاو2733،

باالتر را ندارند

)211:

گروندگاو به اسالم در اروپا بيش از ساير ادياو است

(دين وزندگی،سوم
دبيرستاو)11:2733،

تورات و انجيل به ظهور پيامبر اسالم (ص) وعده

(دين وزندگی،سوم

داده بودند

دبيرستاو)79:2733،

عليرغ اين وعده ،بزرگاو مسيحی و يهودي منکر

(دين وزندگی،سوم

پيامبر (ص) شدند و بر عليه وي مبارزه کردند

دبيرستاو)79:2733،

آيه قرآو« :اين سخن آناو بودکه ما کشتي مسيح
عيسی بن مري را حال آنکه نه او را کشتند ونه
به صليب کشيدند بلکه آناو به اشتباه افتادند».

(دين وزندگی،سوم
دبيرستاو)73:2733،

پس از عروج حضرت عيسی(ع) هيچ اثري از

(دين وزندگی،سوم

کتاب انجيل در مياو مردم نبود

دبيرستاو)11:2733،

قرآو تنها کتاب آسمانی بدوو تحريف

(دين وزندگی،سوم
دبيرستاو)19:2733،

همه کتابهاي آسمانی ديگر (بجز قرآو) تحريف

(دين وزندگی،سوم

شدهاند

دبيرستاو)19:2733،

گفتمان همزيستی اديان
اين گفتماو به همزيستی ادياو تاکيد دارد و در کتب درسی مورد توجه قرار گرفته است .کليه محورهاي مه اين گفتماو که از
متوو کتابهاي درسی گرفته شده است در جدول شماره  1آمدهاند.

جدول شماره ( :)4متون و منابع محور همزیستي ادیان در نظام آموزشي

برداشت از متن

منبع متن

زندگی طوالنی حضرت يوسف و موسی در مصر

(تاريخ ،اول راهنمايی)11:2733،

اسالم ما را موظف به احترام گذاشتن به حقوق پيرواو موسی و
عيسی و زردشتياو و رفتار نيک می کند

(دينی،اول راهنمايی)71:2733،

احترام کليه مسلماناو به پيامبراو الهی و ايماو داشتن به آناو

(دينی،اول راهنمايی)71:2733،

حضرت ابراهي پيامبر جهانی توحيد و خداپرستی

(دينی ،اول راهنمايی)12:2733،

ادياو الهی در اصل و حقيقت يک دين اند

(دين و زندگی،دوم دبيرستاو)211:2733،

مسلماناو با کليه ادياو الهی نسبت به خدا وحدت نظر دارند

(دين وزندگی ،سوم دبيرستاو)19:2733،

گفتمان وحدت و تعامل مسلمانان جهان
اين گفتماو بر وحدت و تعامل مسلماناو جهاو تاکيد دارد .کليه محورهاي مه اين گفتماو که از متوو کتابهاي درسی گرفتيه
شده است در جدول شماره  9آمدهاند.
جدول شماره  :5متون و منابع محور وحدت و تعامل مسلمانان جهان در نظام آموزشي

برداشت از متن
کشتار پدر و مادر بسياري از برادراو و خواهراو
فلسطين اشغالی توسط سربازاو ست گر رژي اشغالگر
قدس

منبع متن
(تعليمات اجتماعی ،اول
راهنمايی)27:2733،

فلسطينياو با کمک ساير مسلماناو در صدد انتقام

(تعليمات اجتماعی ،اول

گيري از تجاوزگراو می باشند

راهنمايی)27:2733،

منطقه خاورميانه محل پيدايش ادياو بزرگ الهی

(جغرافيا،اول راهنمايی)32:2733،

بيشتر ساکناو خاورميانه مسلماو هستند

(جغرافيا،اول راهنمايی)32:2733،

اسالم عامل وحدت مردم خاورميانه

(جغرافيا،اول راهنمايی)32:2733،

پذيرش اسالم توسط ملل مختلف با زباوهاي
گوناگوو
مسئوليت مشترک مسلماناو نسبت به اسالم و امت
واحد اسالم
تمدو اسالمی بر بنياد ايماو و اعتقادات در سرزمينهاي
اسالمی شکل گرفته است

(ادبيات فارسی،اول راهنمايی)1:2733،
(دينی،دوم راهنمايی)37:2733،
(تاريخ شناسی،پيش دانشگاهی)232:2733،

گفتمان تقابل و اختالف اديان و پیروان آنها
اين گفتماو بر تقابل و اختال

ادياو و پيرواو آنها تاکيد دارد .کليه محورهاي مه اين گفتماو که از متيوو کتيابهياي درسيی

گرفته شده است در جدول شماره  3آمدهاند.

جدول شماره  :9متون و منابع محور وحدت تقابل و اختالف ادیان و پيروان آنها در نظام آموزشي
برداشت از متن

منبع متن

مشکل ساز بودو يهودياو منطقه خيبر با کارشکنی بر عليه مسلماناو

(تاريخ،دوم راهنمايی)21: 2733،

اسماعيلياو يکی از فرقه هاي شيعهاند

(تاريخ ،دوم راهنمايی)11: 2733،

اسماعيلياو عليرغ تاکيد پيامبر (ص) بر امامت  21معصوم و تاکيد
امام صادق (ع) بر امامت امام موسی کاظ  ،قايل به امامت اسماعيل

(تاريخ ،دوم راهنمايی)11: 2733،

فرزند امام صادق(ع) شدند
دستور پاپ به پس گرفتن بيت المقدس به علت زندگی حضرت
عيسی (ع) در آو
عليرغ اين وعده بزرگاو مسيحی و يهودي منکر پيامبر (ص) شدند
و بر عليه وي مبارزه کردند

(تاريخ،دوم راهنمايی)39 :2733،
(دين و زندگی،سوم دبيرستاو)79: 2733،

مسيحياو اسپانيا مخالف شست و شو و حمام کردو بودند و آو را از

(تاريخ ايراو و جهاو ،سوم دبيرستاو: 2733،

آداب مسلماناو میدانستند

)21

تورات و انجيل به ظهور پيامبر اسالم (ص) وعده داده بودند

(دين و زندگی،سوم دبيرستاو)79: 2733،

آيه قرآو « :اين سخن آناو بود که ما کشتي مسيح عيسی بن مري را
حال آنکه نه او را کشتند و نه به صليب کشيدند بلکه آناو به اشتباه

(دين و زندگی،سوم دبيرستاو)73 :2733،

افتادند».
پس از عروج حضرت عيسی هيچ اثري از کتاب انجيل در مياو مردم نبود

(دين و زندگی،سوم دبيرستاو)11: 2733،

چينیها معتقدند سير استعمار به کشور چين در ورود مسيحياو به
کشور است که به دنبال آنها کشتیهاي جنگی میآمدند و اشغال

(تاريخ ايراو و جهاو ،سوم دبيرستاو)31: 2733،

اراضی شروع می گرديد

جمع بندی کلیه محورهای گفتمانی سه مقطع تحصیلی
در اينجا جمع بندي کليه محورهاي گفتمانی سه مقطع تحصيلی (راهنمايی ،دبيرستاو ،پيش دانشگاهی) که با استفاده از تحليل
گفتماو متوو به دست آمده از کتاب هاي درسی آموزشی جمع آوري شده اند ،ارايه می شود.
هماوگونه که در جدول هاي شماره  3 ، 3و  1ديده میشود ،هر جدول براي يک مقطع تحصيلی و بيا طيرح کلييه محورهياي
گفتمانی و در نهايت محورهاي اساسی گفتماو دينی که در مقولههاي مختلف جمع بندي شده اند ،تهيه شده و نهايتيا جميع بنيدي
نهايی در نمودار خاصی ارايه شده است( .نمودارهاي شماره 2 :و  1و )7

جدول شماره  :1کليه محورهاي گفتماني و محورهاي اساسي گفتمان دیني براي کليه کتاب هاي مقطع راهنمایي
مقطع

کليه محورهاي گفتمانی

تحصيلی

 -2ديدگاه مظلوميت فلسطينياو و ستمگري

محورهاي اساسی گفتماو دينی
فلسطين ،بيت المقدس و صيهونيسم (%33 )5

صهيونيست ها

 -2مظلوميت فلسطينياو

 -1ديدگاه وحدت اسالمی خاورميانه

 -1ستمگري صهيونيست ها

 -7خاورميانه منطقه پيدايش ادياو بزرگ الهی

 -7ادعاي مسيحيت درباره پس گرفتن بيتالمقدس

-1بيشتر ساکناو خاورميانه مسلمانند

 -1تالش مسيحيت براي گرفتن بيت المقدس

 -9دين اسالم عامل همبستگی مسلماناو

 -9بيت المقدس شهر مقدس مسيحياو،

خاورميانه

مسلماناو و يهودياو

 -3ديدگاه پذيرش وسيع اسالم در جهاو
 -3ظهور حضرت عيسی براي هدايت انساو ها

خاورميانه (%1 )1

 -3انجيل جمع آوري سخناو حضرت عيسی(ع)

 -2وحدت اسالمی خاورميانه

توسط حواريوو است.

 -1خاورميانه ،منطقه ادياو الهی

 -1افزايش مسيحياو (پيرواو حضرت

 -7بيشتر ساکناو خاورميانه مسلمانند

عيسی(ع)) در طول زماو

راهنمايی

 -21آتشکده ها محل عبادت زردشتی ها

اسالم و مسلمانان (%31 )9

 -22دعوت حضرت عيسی(ع) به خداپرستی

-2مسئوليت مشترک مسلماناو عامل مقابله با

و مبارزه با ظل

تجاوز به جهاو اسالم

 -21مردم روم در اوايل تاسيس سلسله

-1ديدگاه مسئوليت واحد مسلماناو و تمدو بر

ساسانی مسيحی بودند

بنياد اعتقاد

 -27دعوت زردشت به پيروي از اهورامزدا

 -7مکه و مدينه شهرهاي مقدس مسلماناو

(خدا -گرايش توحيدي)

 -1وحدت امت اسالمی

 -21موبداو روحانيوو زردشتی اداره کننده

 -9احترام اسالم به ادياو الهی،

آتشکدهها و امور دينی

 -3احترام مسلماناو به پيامبراو الهی،

 -29حضور طوالنی حضرت يوسف(ع) و
موسی در مصر
 -23حضور پيامبراو در مصر

مسيحيت و مسيحيان (%21 )32

 -23حضرت ابراهي (ع) پيامبر جهانی توحيد

 -2عيسی هدايت کننده انسانها

و خداپرستی

 -1انجيل سخناو حضرت عيسی

 -23احترام اسالم به ادياو الهی،

-7افزايش تعداد مسيحياو در جهاو

 -21احترام مسلماناو به پيامبراو الهی،

 -1دعوت حضرت عيسی به خداپرستی و

 -11ابراهي (ع) پيامبر جهانی توحيد

مبارزه با ظل

 -12سلطه مستبد مسيحيت تحريف شده بر

 -9مسيحی بودو رومياو در زماو ساسانياو

مردم و جهاو

 -3سلطه مستبد مسيحيت تحريف شده بر مردم

 -11دشمنی بزرگاو مسيحی و يهودي با

و جهاو

پيامبر (ص) و مسلماناو عليرغ وعده ظهور

 -3دشمنی بزرگاو مسيحی با پيامبر و مسلماناو

پيامبر (ص) در تورات و انجيل

عليرغ وعده انجيل

 -17ادعاي مسيحيت درباره پس گرفتن بيت المقدس

 -3ساير مناطق آفريقا يا مسيحی يا معتقد به

 -11کارشکنی يهودياو بر عليه مسلماو در

مذاهب ابتدايی اند

صدر اسالم

-1بيشتر مردم اروپا پيرو دين حضرت مسيح اند

 -19اسماعيليه فرقهاي شيعی

-21واتيکاو محل اقامت پاپ رهبر مذهبی

 -13انحرا

اسماعيلياو در امامت

کليساي کاتوليک رم

 -13تالش مسيحيت براي گرفتن بيت المقدس

 -22اکثريت مردم استراليا مسيحی اند

 -13بيشتر مردم کشورهاي شمال آفريقا

 -21فاصله گرفتن رهبراو مسيحی (در راس آنها

مسلماو اند

پاپ) از تعالي مسيح در قروو وسطی

 -11ساير مناطق آفريقا يا مسيحی يا معتقد به
مذاهب ابتدايی اند

یهودیت و یهودیان (%4 )2

 -71مسئوليت مشترک مسلماناو عامل مقابله

 -2دشمنی بزرگاو يهودي با پيامبر (ص) و

با تجاوز به جهاو اسالم

مسلماناو عليرغ وعده تورات

 -72ديدگاه مسئوليت واحد مسلماناو و تمدو

 -1کارشکنی يهودياو بر عليه مسلماو در صدر اسالم

بر بنياد اعتقاد

دین زردشتي و زردشتيان (%1 )1

 -71بيشتر مردم اروپا پيرو دين حضرت مسيحاند

 -2آتشکده ها محل عبادت زردشتی ها

 -77واتيکاو محل اقامت پاپ رهبر مذهبی

 -1خداپرست بودو زردشتياو

کليساي کاتوليک رم

-7روحانيوو زردشتی اداره کننده امور دينی مردم

 -71اکثريت مردم استراليا مسيحی اند

فرقه اسماعيليه و اسماعيليان (%4 )2

 -79آيين بودا و برهما در خارج از قاره ي

-2اسماعيليه فرقه اي شيعی

آسيا پيرواو چندانی ندارند

 -1انحرا

 -73حضور مسلماناو در همه قاره اروپا

آیين بودا و بودائيان (%4 )2

 -73حضور زياد مسلماناو در شبه جزيزه
بالکاو (در قاره اروپا)
 -71دينهاي بزرگ آسيا :اسالم ،برهمايی و بودايی
 -11دينهاي بزرگ آسيا پيرواو زيادي دارند
 -12بيت المقدس شهر مقدس مسيحياو،
مسلماناو و يهودياو
 -11مکه و مدينه شهرهاي مقدس مسلماناو
 -17وحدت امت اسالمی
-11بابيت و بهاييت مذاهب دروغين مورد
حمايت انگليس و روسيه
-19فاصله گرفتن رهبراو مسيحی (در راس
آنها پاپ) از تعالي مسيح در قروو وسطی

اسماعيلياو در امامت

-2آيين بودا و برهما در خارج از قارهي آسيا
پيرواو چندانی ندارند
 -1دين هاي بزرگ آسيا :اسالم ،برهمايی و بودايی
بابيت و بهائيت (%2 )3
-2بابيت و بهاييت مذاهب دروغين مورد
حمايت انگليس و روسيه
ادیان و پيامبران الهي (%32 )5
-2حضور طوالنی حضرت يوسف(ع) و موسی(ع) در
مصر
 -1مصر سرزمين انبياي الهی
-7حضرت ابراهي (ع) پيامبر جهانی توحيد
 -1ابراهي (ع) پيامبر جهانی توحيد
 -9دين هاي بزرگ آسيا پيرواو زيادي دارند
وضعيت اسالم در جهان (%6 )4
 -2پذيرش وسيع اسالم در جهاو
 -1بيشتر مردم کشورهاي شمال آفريقا مسلماواند
 -7حضور مسلماناو در همه قاره اروپا
 -1حضور زياد مسلماناو در شبه جزيزه بالکاو

(در قاره اروپا)

نمودار شماره ( :)3محورهاي گفتمان دیني در کتاب هاي راهنمایي

جدول شماره  :8کليه محورهاي گفتماني و محورهاي اساسي گفتمان دیني براي کليه کتاب هاي مقطع دبيرستان
مقطع تحصيلی

دبيرستاو

کليه محورهاي گفتمانی

محورهاي اساسی گفتماو دينی

 -2خداي اسالم ه رحي و حکي است و ه جميل

اسالم و مسلمانان (%38 )35

 -1تاکيد اسالم بر ضرورت حضور زناو در جامعه

 -2خداي اسالم ه رحي و حکي است و

 -7عدم تقابل روحانيت با جسمانيت در اسالم

ه جميل

 -1رسول خدا و اهل بيت مظهر تمام و کمال حق

 -1عدم تقابل روحانيت با جسمانيت در اسالم

 -9مسئوليت مشترک مسلماناو عامل مقابله با تجاوز به

 -7مسئوليت مشترک مسلماناو عامل مقابله

جهاو اسالم

با تجاوز به جهاو اسالم

 -3توحيد اساس جامعه اسالمی

 -1توحيد اساس جامعه اسالمی

 -3نفی امتيازات طبقاتی ،قومی و اقتصادي و تاکيد بر

 -9حج کنگره عظي گردآمدو ساليانه مسلماو

ايماو ،عمل و اخالق در اسالم

 -3تسنن و تشيع دو مذهب بزرگ اسالم اند

 -3پويايی زايندگی و جهانی بودو ويژگی هاي اصلی

 -3مسلماناو و مسيحياو مردگاو را دفن میکنند

تمدو اسالمی است

 -3قرآو منعکس کننده سادگی و بی پيرايه

 -1تشويق به تحصيل و جستجوي دانش توسط اسالم

بودو اسالم

 -21مطيع بودو مردم مصر زمينه ساز ظل فراعنه

 -1مخالفت اسالم با ضرر ديدو و ضرر رساندو

 -22جنگ هاي صليبی عامل انتقال تمدو پيشرفته

 -21اسالم دين کامل در همه ابعاد

اسالمی به اروپا

 -22جامعيت احکام اسالم در سطوح فردي و

 -21خط عربی و آموزه هاي ضد استکباري اسالم عامل

اجتماعی

نزديک شدو زباو و فرهنگ ايراو به اسالم و نهضت

 -21قرآو کتاب همه عصرها

مشروطيت

 -27قوانين اسالم ثابت و متغيراند

 -27دعوت مسيحيت به پارسايی و مهربانی

 -21توجه اسالم به ظاهر و به باطن زندگی

 -21ظهور مسيحيت مه ترين حادثه تاريخ روم باستاو

 -29اسالم دين پيشتاز اروپا

 -29از بين رفتن اوستا (کتاب دينی زرتشتياو) در زماو

اسالم و زنان (%3 )3

اسکندر

-2تاکيد اسالم بر ضرورت حضور زناو در جامعه

 -23اوستا حاوي نيايش اهورامزدا خداي بزرگ وبی

پيامبر و اهل بيت (ع) (%2 )2

همتا يزداو و فرشتگاو ستايش پاکی ونيک ونکوهش

-2رسول خدا و اهل بيت مظهر تمام و کمال حق

ديواو و اهريمناو

 -1نقش ائمه اطهار در ادامه حيات اسالم

 -23اوستا کتاب دستورات دينی زردشت

اسالم و نفي امتيازات طبقاتي (%2 )2

 -23گردآوري اوستا در دوره هاي بعد از زماو اسکندر

-2نفی امتيازات طبقاتی ،قومی و اقتصادي و

 -21اوستا شامل  9کتاب است :يسنا ،يشتها ،ويسپرد،

تاکيد بر ايماو ،عمل و اخالق در اسالم

ونديداد وخرده اوستا

تمدن اسالمي (%4 )1

 -11يکتاپرست بودو زردشت

 -2پويايی زايندگی و جهانی بودو ويژگیهاي

 -12صابئين پيرواو حضرت يحيی(ع) که مياو دو رود

اصلی تمدو اسالمی است

زندگی میکردند

 -1تشويق به تحصيل و جستجوي دانش

 -11حرام بودو خوردو گوشت گاو در مياو صابئين

توسط اسالم

 -17خواندو نماز صبح بعد از طلوع آفتاب در آيين صابئين

 -7جنگهاي صليبی عامل انتقال تمدو

 -11تبت مه ترين مرکز بودايياو

پيشرفته اسالمی به اروپا

 -19رواج مهرپرستی (ميترائيس ) در دوره اشکانی در ايراو

مصر و مصریان (%3 )3

 -13آيين مانی گزينشی از ادياو مسيحی ،زردشتی،

 -2مطيع بودو مردم مصر زمينه ساز ظل فراعنه

بودايی و غيره.

ایران و اسالم (%3 )3

 -13پوشش کامل زناو ايرانی پيرو زردشت قبل از اسالم

 -2خط عربی و آموزه هاي ضد استکباري

 -13اهميت زياد پوشش در آيين مسيحيت

اسالم عامل نزديک شدو زباو و فرهنگ ايراو

 -11تالش زناو معتقد مسيحی به پوشش موي خود

به اسالم و نهضت مشروطيت

همچوو حضرت مري (ع)
 -71ادياو الهی در اصل وحقيقت يک دين اند
 -72طبق آيين يهود زناو يهودي در اجتماعات بايد موي
خود را بپوشانند
 -71گسترش مسيحيت در اروپا عامل پيدايش جايگاه
خاص براي کليسا
 -77حقيقت واحد ادياو الهی
 -71وحدت نظر اسالم با همه ادياو الهی درباره خدا
 -79حج کنگره عظي گردآمدو ساليانه مسلماو
 -73تسنن و تشيع دو مذهب بزرگ اسالم اند
-73مسيحيت سه مذهب دارد :کاتوليک ،ارتدوکس و پروتستاو
 -73عليرغ ظهور مسيح در آسيا ،اکثريت مسيحياو در اروپا،
آمريکا ،استراليا ،نيوزلند و آفريقاي جنوبی حضور دارند
 -71يهودياو عمدتا در شهرها و مراکز بازرگانی پراکندهاند
 -11فلسطين از مراکز تجمع يهودياو است که بعد از ج.
ج .دوم با حمايت دول استعماري به زور به اشغال
يهودياو در آمده است
 -12مقدس بودو رود گنگ نزد هندوها
 -11حرام بودو خوردو گوشت گاو نزد هندوها
 -17وجود پيرواو زياد دين برهما در هند
 -11کنفوسيوس و تااويی بزرگترين مذاهب بودا هستند.
 -19چينیها بيشترين پيرواو کنفوسيوس
 -13مرکزيت حضور دين بودايی و برهمايی در محدوده آسيا
-13تقسي ادياو به دو نوع عمده )2(:ادياو متکی بر
يکتاپرستی مانند:اسالم ،مسيحيت ،يهوديت و زردشت
( )1ادياو مبتنی بر پرستش غيرخداي يگانه،
مانند:هندوئيس  ،بودائيس و آنيميس
 -13وجود پيرواو زياد مذهب شينتو در مياو ژاپنیها
 -11مسلماناو و مسيحياو مردگاو را دفن می کنند
 -91قرآو منعکس کننده سادگی و بی پيرايه بودو اسالم

مسيحيت و مسيحيان (%12 )21
 -2دعوت مسيحيت به پارسايی و مهربانی
 -1ظهور مسيحيت مه ترين حادثه تاريخ روم باستاو
 -7اهميت زياد پوشش در آيين مسيحيت
 -1تالش زناو معتقد مسيحی به پوشش موي
خود همچوو حضرت مري (ع)
 -9گسترش مسيحيت در اروپا عامل پيدايش
جايگاه خاص براي کليسا
 -3مسيحيت سه مذهب دارد :کاتوليک،
ارتدوکس و پروتستاو
 -3عليرغ ظهور مسيح در آسيا ،اکثريت
مسيحياو در اروپا ،آمريکا ،استراليا ،نيوزلند و
آفريقاي جنوبی حضور دارند
 -3مسلماناو و مسيحياو مردگاو را دفن میکنند
 -1دشمنی بزرگاو مسيحی و يهودي با پيامبر
(ص) و مسلماناو عليرغ وعده ظهور پيامبر
(ص) در تورات و انجيل
 -21دروغ بودو ادعاي کشته شدو عيسی(ع) مسيح
 -22همه کتاب هاي آسمانی بجز قرآو
تحريف شدهاند
-21انکار پيامبري پيامبر(ص) توسط بزرگاو
مسيحی و يهودي
-27وعده تورات و انجيل به ظهور پيامبر (ص)
 -21عروج مسيح به آسماو
 -29انجيل کنونی جعلی است
 -23عروج عيسی(ع) به آسماوها توسط
خداوند
 -23مسيحياو عامل استعمار چين
 -23فرهنگ پايين اسپانيا در مورد نظافت

 -92مخالفت اسالم با ضرر ديدو و ضرر رساندو

 -21اصول حاک بر کليسا در قروو وسطی:

 -91اسالم دين کامل در همه ابعاد

-11عدم وجود دانش و رستگاري بيروو از

 -97جامعيت احکام اسالم در سطوح فردي و اجتماعی

مسيحيت

 -91قرآو کتاب همه عصرها

 -12همه مردم از افراد عادي تا پادشاهاو

 -99قوانين اسالم ثابت و متغيراند

رعاياي کليسا هستند

 -93دين الهی کامل ترين دين در قالب قرآو است

-11تفسير و توضيح کتاب مقدس و احکام

 -93نقش ائمه اطهار در ادامه حيات اسالم

مسيحيت فقط در اختيار رهبراو کليسا است

 -93توجه اسالم به ظاهر و به باطن زندگی

 -17مسيحياو اسپانيا مخالف شست و شو و

 -91اسالم دين پيشتاز اروپا

حمام کردو بودند و آو را از آداب مسلماناو

 -31دشمنی بزرگاو مسيحی و يهودي با پيامبر (ص) و

میدانستند

مسلماناو عليرغ وعده ظهور پيامبر (ص) در تورات و

 -11تشکيل انجيل کنونی مسيحياو از چهار

انجيل

انجيل :متی ،مرقس ،لوقا و يوحنا

 -32دروغ بودو ادعاي کشته شدو عيسی مسيح

 -19نويسندگاو انجيلهاي مزبور از ياراو

 -31همه کتاب هاي آسمانی بجز قراو تحريف شدهاند

مشهور حضرت عيسی بودند

-37انکار پيامبري پيامبر توسط بزرگاو مسيحی و يهودي

 -13اعتقاد مسيحياو به حضرت عيسی به

 -31وعده تورات و انجيل به ظهور پيامبر (ص)

عنواو منجی و موعود آخر الزماو

 -39عروج مسيح به آسماو

 -13انجيلهاي برنابا و يوحنا ظهور پيامبر

 -33انجيل کنونی جعلی است

(ص) از زباو حضرت عيسی را ذکر کرده که

 -33عروج عيسی(ع) به آسماوها توسط خداوند

او را نجات بخش خوانده است

 -33خط عربی و آموزه هاي ضد استکباري اسالم عامل

زرتشت و زرتشتيان (%33 )6

نزديک شدو زباو و فرهنگ ايراو به اسالم و نهضت

-2از بين رفتن اوستا (کتاب دينی زرتشتياو)

مشروطيت

در زماو اسکندر

 -31مسيحياو عامل استعمار چين

 -1اوستا حاوي نيايش اهورامزدا خداي بزرگ

 -31فرهنگ پايين اسپانيا در مورد نظافت

وبیهمتا يزداو و فرشتگاو ستايش پاکی و

 -32اصول حاک بر کليسا در قروو وسطی:

نيک ونکوهش ديواو و اهريمناو

 -31عدم وجود دانش و رستگاري بيروو از

-7اوستا کتاب دستورات دينی زرتشت

مسيحيت

 -1گردآوري اوستا در دوره هاي بعد از زماو

-37همه مردم از افراد عادي تا پادشاهاو رعاياي کليسا

اسکندر

هستند

 -9اوستا شامل پنج کتاب است :يسنا ،يشت-

-31تفسير و توضيح کتاب مقدس و احکام مسيحيت

ها ،ويسپرد ،ونديداد وخرده اوستا

فقط در اختيار رهبراو کليسا است

-3يکتاپرست بودو زردشت

 -39مسيحياو اسپانيا مخالف شست و شو و حمام کردو

 -3پوشش کامل زناو ايرانی پيرو زردشت قبل

بودند و آو را از آداب مسلماناو میدانستند

از اسالم

 -33تشکيل انجيل کنونی مسيحياو از چهار انجيل :متی،

 -3اعتقاد رايج آيين زردشتی به سوشيانت (به

مرقس ،لوقا و يوحنا

معناي منجی)

 -33نويسندگاو انجيل هاي مزبور از ياراو مشهور

 -1بشارت دادو متوو زردشتی به ظهور

حضرت عيسی(ع) بودند

موعود آخرالزماو

 -33در اعتقادات مردم چين اژدها نشانه فراوانی و برکت

صابئين (%4 )1

است

 -2صابئين پيرواو حضرت يحيی که مياو دو

 -31اعتقاد رايج آيين زردشتی به سوشيانت (به معناي

رود زندگی می کردند

منجی)

 -1حرام بودو خوردو گوشت گاو در مياو

 -31بشارت دادو متوو زردشتی به ظهور موعود

صابئين

آخرالزماو

 -7خواندو نماز صبح بعد از طلوع آفتاب در

 -32يهودياو معتقدند که روزي مسيح خواهد آمد و دين

آيين صابئين

حضرت موسی(ع) را در جهاو گسترش خواهد داد

 -31اعتقاد مسيحياو به حضرت عيسی به عنواو منجی و

بودا و بودائيان (%9 )5

موعود آخر الزماو

-2تبت مه ترين مرکز بودايياو

 -37انجيل هاي برنابا و يوحنا ظهور پيامبر (ص) از زباو

 -1کنفوسيوس و تااويی بزرگترين مذاهب

حضرت عيسی را ذکر کرده که او را نجات بخش خوانده

بودا هستند

است

 -7چينی ها بيشترين پيرواو کنفوسيوس

-31تبعيض شديد طبقاتی در هند

-1مرکزيت حضور دين بودايی و برهمايی در
محدوده آسيا
 -9در اعتقادات مردم چين اژدها نشانه
فراوانی و برکت است
آئين ماني (%2 )2
 -2رواج مهرپرستی (ميترائيس ) در دوره
اشکانی در ايراو
-1آيين مانی گزينشی از ادياو مسيحی،
زردشتی ،بودايی و غيره.
یهود و یهودیت (%8 )1
 -2طبق آيين يهود زناو يهودي در اجتماعات
بايد موي خود را بپوشانند
 -1يهودياو عمدتا در شهرها و مراکز
بازرگانی پراکنده اند
 -7دشمنی بزرگاو مسيحی و يهودي با پيامبر
(ص) و مسلماناو عليرغ وعده ظهور پيامبر
(ص) در تورات و انجيل
 -1همه کتاب هاي آسمانی بجز قرآو تحريف
شده اند
-9انکار پيامبري پيامبر توسط بزرگاو مسيحی
و يهودي
 -3وعده تورات و انجيل به ظهور پيامبر(ص)
 -3يهودياو معتقدند که روزي مسيح خواهد
آمد و دين حضرت موسی را در جهاو
گسترش خواهد داد
آئين هندو و هند (%5 )4
 -2مقدس بودو رود گنگ نزد هندوها
 -1حرام بودو خوردو گوشت گاو نزد هندوها
 -7وجود پيرواو زياد دين برهما در هند
 -1تبعيض شديد طبقاتی در هند
مذهب شينتو (%3 )3
 -2وجود پيرواو زياد مذهب شينتو در مياو
ژاپنی ها
ادیان الهي و غيرالهي (%9 )5
 -7ادياو الهی در اصل وحقيقت يک دين اند
 -1حقيقت واحد ادياو الهی،
 -7وحدت نظر اسالم با همه ادياو الهی
درباره خدا
-1تقسي ادياو به دو نوع عمده )2(:ادياو

متکی بر يکتاپرستی مانند:اسالم ،مسيحيت،
يهوديت و زردشت ( )1ادياو مبتنی بر
پرستش غيرخداي يگانه ،مانند:هندوئيس ،
بودائيس و آنيميس
-9دين الهی کاملترين دين در قالب قرآو است
فلسطين و فلسطينيان (%3 )3
-2فلسطين از مراکز تجمع يهودياو است که
بعد از ج .ج .دوم با حمايت دول استعماري
به زور به اشغال يهودياو در آمده است.

نمودار شماره  :2محورهاي گفتمان دیني در کتابهاي دبيرستاني
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Series1

پيامبر و اهل بيت (ع)
صابئين
تمدن اسالمي
آئين هندو و هند
اديان الهي و غيرالهي
بودا و بودائيان
يهود و يهوديت
زرتشت و زرتشتيان
مسيحيت و مسيحيان

فلسطين و فلسطينيان
مذهب شينتو
ايران و اسالم
مصر و مصريان
اسالم و زنان
آئين ماني

جدول شماره  :6کليه محورهاي گفتماني و محورهاي اساسي گفتمان دیني براي کليه کتاب هاي مقطع پيش دانشگاهي
مقطع تحصيلی

کليه محورهاي گفتمانی
 -2سلطه مستبد مسيحيت تحريف
شده بر مردم و جهاو،
 -1اعتقاد مسيحياو به فداشدو
مسيح به عنواو تاواو گناه بشريت
 -7تلقی خطا ناپذير بودو پاپ،
باالترين مقام کليسا
 -1ديدگاه مسئوليت واحد
مسلماناو و تمدو بر بنياد اعتقاد
 -9مرکز زردشتی ها يزد است
 -3شوق وافر پيرواو ادياو مانند اسالم،
مسيحيت ،بودايی و زردشتی به زندگی
کردو در اماکن مذهبی
 -3تمدو اروپايی تمدو مسيحی است

پيش دانشگاهی

 -3شوق وافر پيرواو ادياو مانند اسالم،
مسيحيت ،بودايی و زردشتی به زندگی
کردو در اماکن مذهبی
 -1مرکز هندوها در هند است
 -21لهاسا مرکز بودايی در تبت
بنارس است
 -22کاتوليک ها تحت رهبري
پاپ ،کشيش ها و کليساها هستند
 -21واتيکاو مرکز رهبري
کاتوليکها
 -27مسيحياو دينداري را امري
فردي میدانند
 -21عدم احساس وابستگی مسيحياو
به تشکيالت روحانی مسيحيت

محورهاي اساسی گفتماو دينی
مسيحيت و مسيحيان (%51 )8
 -2سلطه مستبد مسيحيت تحريف شده بر مردم و جهاو،
 -1اعتقاد مسيحياو به فداشدو مسيح به عنواو
تاواو گناه بشريت
 -7تلقی خطا ناپذير بودو پاپ ،باالترين مقام کليسا
 -1شوق وافر پيرواو ادياو مانند اسالم ،مسيحيت،
بودايی و زردشتی به زندگی کردو در اماکن مذهبی
 -9کاتوليکها تحت رهبري پاپ ،کشيشها و
کليساها هستند
 -3واتيکاو مرکز رهبري کاتوليک ها
 -3مسيحياو دينداري را امري فردي میدانند
 -3عدم احساس وابستگی مسيحياو به تشکيالت
روحانی مسيحيت
اسالم و مسلمانان (%34 )2
 -2ديدگاه مسئوليت واحد مسلماناو و تمدو بر
بنياد اعتقاد
 -1شوق وافر پيرواو ادياو مانند اسالم ،مسيحيت،
بودايی و زردشتی به زندگی کردو در اماکن مذهبی
زرتشت و زرتشتيان (%34 )2
 -2مرکز زردشتی ها يزد است
 -1شوق وافر پيرواو ادياو مانند اسالم ،مسيحيت،
بودايی و زردشتی به زندگی کردو در اماکن مذهبی
بودا و بودائيان (%34 )2
 -2شوق وافر پيرواو ادياو مانند اسالم ،مسيحيت،
بودايی و زردشتی به زندگی کردو در اماکن مذهبی
 -7لهاسا مرکز بودايی در تبت بنارس است
آئين هندو و هند (%1 )3
 -2مرکز هندوها در هند است

نمودار شماره  :1محورهاي گفتمان دیني در کتاب هاي پيش دانشگاهي

تحلیل جدول و نمودارهای به دست آمده
طبق نظريه گلدمن که ويژگیهاي دوره اول تفکر مذهبی شخصی ( 22تا  27سالگی) را در :حرکت از تفکر عينيی بيه تفکير انتزاعيی،
تغيير تدريجی بين خيال پردازي و منطق بزرگسالی ،جايگزين شدو فعاليتهاي عقلی به شييوه اسيتقرايی و قياسيی ،افيزايش قيياس
هاي منطقی و غلبه تفکر انتزاعی دانسته است ) (Goldman, 1965و با توجه به اينکه مقطع راهنمايی در اين دوره گنجانده می
شود ،می تواو محورهاي گفتمانی اين دوره را به شکل عميقتر و با توجه به اين نظريه آموزشی ارزيابی کرد .در اين دوره همياو-
گونه که نمودار شماره  2نشاو میدهد ،تنوع مطالب مختلف که عمدتا بييش از آوکيه از عينييت برخاسيته شيوند از نيوعی تفکير
انتزاعی برخوردار هستند ،میتواو گفت که آنچه در اين دوره مطرح شده است با جرياو کليی آموزشيی هماهنيگ ميی باشيد .اميا
تحليل آماري اين دوره از مجموع کليه محورهاي گفتمانی مطرح در کتابهاي مختلف مقطع راهنمايی بيانگر اين است که کمترين
عنواو مطرح در اين کتابها موضوع مربوط به «بابيت و بهاييت» است که  %1از مجموع محورها را تشکيل داده و حداکثر موضوع
مطرح شده در اين کتابها موضوع «مسيحيت و مسيحياو» است که  %13از مجموع محورها را تشکيل میدهد .موضيوع فلسيطين و
صهيونيس با نسبت  %22و اسالم و مسلماناو  %27می باشد.
نظريه گلدمن در مورد ويژگیهاي دوره دوم تفکر مذهبی شخصی ( 27سالگی به بعد) ناظر به توجه بيشتر به عناصير عينيی و
تئوريها براي گسترش به حوزههاي واقعی و جبراو تاخير رشد تفکر دينی در ورود به دوره تفکر انتزاعی است کيه بيا توجيه بيه
نتايج به دست آمده از دو دوره دبيرستاو و پيش دانشگاهی میتواو گفت که آنچه بيشتر مورد توجه قرار گرفته است بيشيتر همياو
گرايش عينيتگرايی و جبراو برخی از مسياي ل مربيوط بيه تفکير دينيی اسيت کيه در دوره قبيل کمتير ميورد توجيه بيوده اسيت
) ، (Goldman, 1965می باشد .آمار و تحليل کمی نمودار شماره  1نيز بيانگر اين است کمترين موضوع مورد توجيه در مقطيع
دبيرستاو موضوع «فلسطين» ( )%2و بيشترين موضوع مورد توجه «مسيحيت و مسيحياو» ( )%71میباشد .به عبيارت ديگير همياو-
گونه که موضوع «مسيحيت و مسيحياو» در دوره راهنمايی مورد توجه بوده است ،در مقطع دبيرستاو نيز ايين موضيوع ميورد تاکييد بيوده
است .موضوعهاي ديگري که در اين زمينه قابل توجه بودهاند :ايراو و اسالم ( ،)%2اسالم و زنياو ( ،)%2پييامبر و اهيل بييت (ع) ( ،)%1تميدو
اسالمی ( )%1و زرتشت و زرتشتياو ( )%22میباشد.
تحليل آمار به دست آمده از دوره پيش دانشگاهی (نمودار شماره )7 :نيز نشاو دهنده اين است که موضوع مربوط به «آييين هنيدو
و هند» با کمترين آمار ( )%3و موضوع «مسيحيت و مسيحياو» با بيشترين آمار ( )%93از مجموع محورهاي گفتميانی کلييه کتيابهياي

مربوطه مورد توجه بوده است .در اين دوره نيز موضوع هاي اسالم و مسلماناو ( )%21و «زرتشت و زرتشتياو» ( )%21بوده است.
آمارهاي تحليلی مربوط به گفتماو دينی که در نمودارهاي سه گانيه ( )2و ( )1و ( )7متعليق بيه کلييه کتيابهياي سيه مقطيع
تحصيلی نشاو داده شدهاند ،بيانگر واقعيت ديگري است که به شدت قابل تامل است .بيشترين موضيوع ميورد توجيه در هير سيه
مقطع تحصيلی موضوع «مسيحيت و مسيحياو» است که به اشکال مختلف :تبيينی ،تفسيري ،نقد و ارزيابی مطرح شده اسيت .طيرح
اين موضوع از طرفی بيانگر توجه نظام آموزشی به اقليت مسيحی در کشور که وابسته به اکثريت مسييحياو جهياو ميیباشيند ،و از طير
ديگر نشاو دهنده ضرورت تبيين برداشتهاي اشتباهی است که در مورد اين دين الهی شده ،و زمينهسازي براي پذيرش اسالم ميیباشيد.
موضوع ديگري که بايد به شدت مورد توجه قرار گيرد و دليل آو روشن شود توجه بسيار ک کتاب هاي درسی به مسيايل اسيالمی ،اهيل
بيت (ع) ،ايراو ،و زناو میباشد .طرح مسايل مربوط به اسالم و مسلماناو در دو دوره راهنمايی و پيش دانشگاهی هر کدام به ترتيب
( )%27و ( )%21بوده در حالیکه همين موضوع در دوره دبيرستاو تنها ( )%2از کل محورهاي مطرح شده در اين زمينيه را تشيکيل
می دهد .موضوع اسالم و زناو نيز تنها در دوره دبيرستاو و به نسبت ( )%2از مجموع محورهاي دينی مطرح شده در کلييه کتياب-
هاي اين دوره مورد توجه قرار گرفته است .موضوع «زرتشت و زرتشتياو» نيز تنهيا در دو دوره دبيرسيتاو و پييش دانشيگاهی بيه
ترتيب با نسبت ( )%22و ( )%21مطرح شده است .موضوع «فلسطين» نيز که از اهميت ويژه اي در کلييه گفتمياو هياي جمهيوري
اسالمی برخوردار است ،در مقطع راهنمايی به نسبت ( )%22و در مقطع دبيرستاو تنها به نسبت ( )%2در کلييه کتيابهياي درسيی
مورد توجه بوده و در مقطع پيش دانشگاهی در مورد آو صحبتی انجام نگرفته است.
اين وضعيت اگر در مقايسه با مسايل مختلفی که به شکلی می تواو گفت به عنواو «خرده فرهنگ» يا «گفتماوهياي حاشييهاي»
تلقی میشوند بررسی شود بيانگر نوعی از «سوگيري»« ،به حاشيه راندگی»« ،تقليل گراييی» و «ناگفتميانی» اسيت .ايين حرکيت در
مهمترين بخش آموزشی کشور ،نه تنها قابل پذيرش نبوده بلکه به شدت بايد مورد تأمل قيرار گييرد .تنهيا بيه عنيواو مثيال :طيرح
مباحثی در مورد «مهدويت»« ،تمدو اسالمی»« ،واليت و امامت» ،و حتی مسايلی در مورد ادياو ديگر مانند «يهوديت» که بهير حيال
برخی از پيرواو آو در ايراو زندگی میکنند ،و مواردي از قبيل «وقف»« ،امور خيريه»« ،مداراي دينی» و ...که ميیتوانيد در سياخت تفکير
دانش آموزاو در اين دوره مه آموزشی تاثيرگذار باشد ،مورد غفلت قرار گرفته و در اين زمينه مطالبی در مورد آنها گفته نشده است.
الزم به تاکيد است مثال مباحث «وقف» که يک توسعه اسالمی همه جانبه را بازگو میکند و يک حرکت داوطلبانه و مؤمنانه اسيت نيه
تنها بايد مورد توجه قرار گيرد ،بلکه به اندازة کافی مورد تاکيد قرار دهد تا اين گرايش اعتقادي و خدماتی در جامعه توسيعه يابيد.
اگر گفته شود در بررسیهاي انجام گرفته حتی يک بار کلمه «وقف» نيامده است عمق اين ديدگاه نسيبت بيه مسيايل مهي جامعيه
مشخص میشود.

نتیجه گیری
در اين مقاله با توجه به نقش آموزش و پرورش در ايجاد انديشه نسل آينده به بررسيی گفتمياو آموزشيی حياک در بازنميايی
گفتماو دينی پرداخت شده است .پايههاي مفهومی تحقيق از سه نظريه مه  ،گفتماو ،بازنمايی و ايدئولوژي تشکيل شده والبتيه بيا
توجه به رويکرد تحقيق -که بازنمايی دينی است -به مفهوم فرهنگ و نظريه آموزشی در مراحل رشد کودکاو و نوجواناو نيز پرداخته
شده است .روش بررسی تحقيق ،تحليل گفتماو بوده که به عنواو يک روش کيفی براي بررسی اليههاي درونی متيوو آموزشيی کشيور
مورد استفاده قرار گرفته است .البته براي اينکه کامال از روشهاي کمی آماري نيز در اين زمينه اسيتفاده شيود ،نمودارهياي آمياري
تحليلی از متوو مرتبط با تحقيق تهيه شده که در تحليل نهايی گفتماوهاي حاک در نظام آموزشی ايراو مورد استفاده قرار گرفتهاند.
در اين تحليل گرچه طبق نظريه گلدمن میتواو گفت که در مقاطع مختلف آموزشی مورد نظر تالش شيده اسيت کيه مسيايل

مربوط به شيوه آموزش انتزاعی و عينی مورد توجه قرار گيرند ،اما آنچه که قابل توجه است .کمييت و کيفييتهياي گفتمياوهياي
مختلفی است که بعضا با تفاوت زيادي با يکديگر مورد توجه بوده است .موضوع «مسيحيت و مسيحياو» به عنواو مثيال از بياالترين
نسبت گفتمانی در کليه مقاطع تحصيلی برخوردار بوده ،در حالیکه موضوعهياي «اسيالم و مسيلماناو»« ،اهيل بييت» (ع)« ،فلسيطين»،
«اسالم و ايراو» و «زناو» از نسبتهاي بسيار کمتري برخوردار بودهاند که در برخی مواقع نگراو کننده میباشند.
آنچه که در اين زمينه پيشنهاد میشود ،توجه جدي مسئوالو آموزش و پرورش کشيور بيه تجدييد نظير در پيرداختن و تبييين
مسايل مختلف گفتماو دينی در نظام آموزشی کشور است که به شدت از نوعی عدم توازو منطقی در بيياو موضيوع هياي مهي و
مورد توجه نظام جمهوري اسالمی ايراو ،رنج می برد.
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