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  کارشناس ارشد سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی معصومه عظیمی وحید/

  دانشگاه آزاد اسالمی دانشجوي دکتراي برنامه ریزي درسی  حسن مظاهري/

   دهیچک
هــاي انقــالب اســالمی ارزش در انتقــال مهمی نقش تواندیم درسی کتاب

هــاي مربــوط باشد و دانش آموزان را با انقالب اسالمی و ارزش داشته

تحلیــل   باهــدفی بر پژوهشی اســت کــه حاضر مبتنبه آن آشنا سازد. 
هــاي منظور ارائه راهبرد براي نهادینه کــردن ارزشدرسی به هايکتاب

 پــژوهش، روش .اســت شــدهانجامانقــالب اســالمی در دانــش آمــوزان 

کلیــه  شــامل زیــن جامعــه پــژوهش است، توامح تحلیل نوع از و توصیفی

هایی که بــه ایــن موضــوع ها کتابهاي درسی است که از میان آنکتاب
 پژوهش هايیافته نیترعمده. اندشدهواقعباشد مورد بررسی مرتبط می

هاي انقالب اسالمی  که در دوره ابتدایی بیشترین درصد ارزش است این
و کمترین میزان مربــوط بــه درس به تعلیمات اجتماعی اختصاص دارد 

باشــــد. همچنــــین در دوره راهنمــــایی (اول هاي آســــمان میهدیــــه
متوسطه)تاریخ درصد بیشترین واژگان مربــوط بــه انقــالب اســالمی را 

باشــد و در دوره دوم پوشش داده است و تعلیمات اجتماعی کمترین می
تــاب متوسطه بیشترین مفاهیم مربوط به کتــاب تــاریخ و کمتــرین بــه ک

هاي موجود ادبیات تعلق دارد. بر اساس بررسی به عمل آمده و کاستی
  هاي درسی بیان شده است.در پایان پیشنهادهایی براي بهبود کتاب

، انقــالب اســالمی درســی، هايکتاب ها،، ارزشامحتو تحلیل :دواژهیکل
  .دوره اول و دوم متوسطه ابتدایی،  دوره

  29/10/1394 تأیید خیتار   18/8/1394افتیدر خیتار
ر و سفارش سازمان پژوهش و با اعتبا ی است که پژوهشمقاله بخشی از این 

  .ریزي آموزشی انجام شده استبرنامه
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  مقدمه

در طول تــاریخ خــود شــاهد تحــوالت و تغییــرات وســیعی بــوده اســت. تغییــر مان کشور

و حاکمان فراوان بوده اســت. در همــه ایــن تغییــرات عمــدتاً  هاسلسلهو  هاها،حکومتقدرت

 رفتــهمیپــیش  هــاآنو تغییرات بــا خواســت و اراده  اندداشتهقدرت نقش اساسی را  صاحبان

از این جهت انقالب اسالمی ایران در طول تاریخ با سایر تحوالت متفاوت است  است، ولی

در تــاریخ کشــور مــا، «ن رابطــه فرمودنــد: نظیر است. مقام معظم رهبــري در ایــبی و به نوعی

دیگــري بــراي انقــالب اســالمی  نمونــه، هیچ رویممیو هرچه عقب  کنیممینگاه  هرچه که

 تحول و تغییر قدرت در طول تاریخ ما بود و ترینبزرگ. انقالب اسالمی که کنیمنمی پیدا

 مــردم انجــاماساس سلطنت و حکومت فردي را به حکومت مردمی تبدیل کرد، بــا نیــروي 

  .)1387بیانات مقام معظم رهبري ( »گرفت.

ویژه تحول عظیمــی مثــل انقــالب اســالمی بحــث نکته در تحوالت اجتماعی به ترینمهم

است. بنابراین در نگاه کالن به انقالب اسالمی توجــه بــه هــدف مــردم و انقالبیــون از  هدف

هــدف «قــالب فرمودنــد: ضروري است. ایشان در تبیین هــدف ملــت ایــران از ان این حرکت

گونــاگون ایــن هــدف را  هــايزبان، بــه کــردیممیاز هرکســی کــه ســؤال  ملت ایران ـ کــه

اسالم، استقالل و آزادي بــه دســت بیــاورد. ایــن شــعار  سایهبتواند در  ـ این بود که گفتمی

که در دوران انقالب رایج بود، حرف دل مردم بود و » جمهوري اسالمی استقالل، آزادي،«

  .همان)( ».خواستندمی مردم این را

 ـ بــه لــه آبزرگ ایران اسالمی ملهم از شریعت ناب محمدي ـ صلی اهللا علیه و  انقالب

نور امیدي و شعله هدایتی بر جهان پابرهنگان بود ـ مستضــعفان کــه  (ره)رهبري امام خمینی 

اهداف انقالب را بربادرفته دیدند،  خویش هايآرماندر حیات حکومتی طاغوت اهداف و 

تحقق آن تالش نمودند.از این رو انقالب اسالمی بــه  اسالمی را اهداف خویش یافته و براي

   مستضعفان نام گرفت. انقالب محرومین و

 ســال و 30زیر  درصد جمعیت جامعه، 70که  دهدمیوضعیت کلی جوانان کشور نشان 

ســال  28تــا  15ان را بــین اگــر ســن جــو ;در گروه سنی جوانان قرار دارنــد هاآندرصد  35

، بخش مهمــی از  عنوان یک سرمایه بسیار عظیممیلیون جوان داریم که به 25تعریف کنیم ، 

همــین جوانــان نســل ســوم  سال آینده کشور نیــز در اختیــار 20جامعه کنونی را شکل داده ، 

مــه و همچنینــی برناآنــان  هــايویژگیانقالب است . از این رو، شناخت صحیح ایــن نســل و 

، از اهمیــت بســیار ریزي براي تربیت آنان در راستاي اهداف انقالب اسالمی و دفاع مقــدس
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و اجرایــی  گذاريسیاســت هــايبخشدر  اي برخوردار بوده و ضرورت توجه بــه آن راویژه

  .سازدمیکشور خاطر نشان 

دنــه ب آینــده ، در و دهــدمیدرصد از جامعه ایرانــی را تشــکیل  70تا  65این نسل اکنون 

و آگــاهی بــه  تحلیــل قــدرت ازاصلی نظام را به وجود خواهد آورد، و به دلیل برخــورداري 

جهت تحقق اهــداف  در راپیشین ، کشور  نسل دوکه بهتر از  رودمیتحوالت سیاسی ، امید 

  ).جویباري( انقالب اداره کند

نســل  و نوجــوانی آموزش و پرورش با در اختیار داشتن فرصــت طالئــی ســنین کــودکی

ایفــا هــاي انقــالب اســالمی زمینه نهادینه کردن ارزشتواند نقشی عمده و مهم در جدید، می

آمــوزان در ارتبــاط هســتند مســتقیم بــا دانش طوربهبین معلمان به لحاظ اینکه  این درکند، و 

آمــوزان نیــز باشــد، تبیــین و به نحــو مطلــوب کــه موردعالقــه دانش ها رااین ارزش توانندمی

 اهــداف تعیــین مســئولیت کــه پــرورش و آمــوزش عــالی از طرفــی شــوراي کنند . ترویج

 و ابتــدایی هــايدوره اهــداف دارد، عهــده بــر را پــرورش و آمــوزش مختلــف يهــادوره

 رشــد بــه یدهجهــت  و پــرورش و آمــوزش مأموریــت و رسالت راستاي در را راهنمایی

 برنامه و کرده اسالم تصویب مبین دین دستورات و تعالیم پایه بر آموزان دانش جانبههمه

 ریزي، برنامه در است نموده مکلف را پرورش و آموزش اندرکاراندست دیگر و ریزان

تحصــیلی،  دوره پایــان تــا کــه نماینــد اقــدام ايگونهبه مربوط وظایف انجام و سازماندهی

  باشد. ممکن شده تعیین اهداف به آموزان دانش دستیابی

 راهنمــاي اهــداف کــه است این از یک طرف  گذاريسیاست هايحوزه فعلی انتظار

 هــايدوره بــر اهــداف مبتنــیاز جمله اهداف مربوط به انقــالب اســالمی  درسی هايبرنامه

رود که و از طرف دیگر انتظار می .باشد پرورش و آموزش عالی شوراي مصوب تحصیلی

 فــراهم بــا درســی هايهخوبی دیده شود. چرا کــه برنامــاین اهداف در محتواي آموزشی به

. ایــن  ســازدمی فــراهم را تربیــت و نظام تعلــیم اهداف تحقق فرایند آموزش، نقش نمودن

هــاي مختلــف هــاي درســی دورهمطالعه به دنبال پاسخ به این سؤال است که:  محتواي کتاب

  اند؟هاي انقالب اسالمی را پوشش دادهتحصیلی تا چه اندازه ارزش

  پیشینه پژوهش

یروزي انقالب اسالمی ایران، یکی از تحوالت شــگرف و عظــیم قــرن بیســتم بــه شــمار پ

هاي منحصر به فرد خویش، نه تنهــا بســیاري از تئــوري پــردازان پدیــده رود که با ویژگیمی

انقالب را شگفت زده کرد، بلکه در شــالوده کــاخ رفیــع دانــش اجتمــاعی و نظریــات رایــج 
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هــا را در تبیــین علــل پیــدایش و وقــوع پیــروزي زه افکنــده، آنها نیز لرپیرامون تبیین انقالب

انقالب اسالمی، با چالش مواجه ساخت؛ تا آنجا که برخی در جهت حل این معما، دست به 

زده، عجز و ناتوانی خویش را بــیش  پردازانهخیالها و نظریات کامالً غیرعلمی و ارائه تحلیل

» تئــوري توطئــه«است تا ضمن نقد و بررســی  از پیش آشکار ساختند. نوشتار حاضر درصدد

صورت گذرا، مروري بر سایر نظریات مطرح در این زمینه داشته پیرامون انقالب اسالمی، به

  .باشد و به شناسایی علت اصلی پیدایش و وقوع انقالب اسالمی بپردازد

، (Revolution) مفهــوم شناســی انقــالب در اصــطالحات سیاســی و اجتمــاعی، انقــالب

طور کلی، چهار عامل به .)346: 1376ابوالحمد،  (هاي متعدد و مختلفی است اي تعریفدار

عمده، براي وقوع انقالب در یک جامعه الزم است. این عوامل کــه معمــوالً در هــر انقالبــی 

 :شوند عبارتند ازدیده می

 .نارضایتی عمیق از شرایط موجود -

  )جایگزین (ایدئولوژي انقالبیهاي جدید گسترش و پذیرش اندیشه یا اندیشه  -

 .گسترش روحیه انقالبی در افراد جامعه  -

جمعــی از ( اجتمــاعی بســیج گــر -وجود رهبــري و نقــش آفرینــی ســاختارهاي سیاســی  -

 .)16: 1368نویسندگان، 

نارضــایتی  اینکهانقالب اسالمی ایران، چهار عامل فوق را در مرحله وقوع، دارا بود؛ اول 

هــا ، تظاهرات، درگیريهااعتصابهایی مانند از وضع موجود در انقالب اسالمی، با شاخص

هــاي اســالمی آموزه اینکهدوم  .و تنفر همگان از رژیم شاهنشاهی، گستردگی زیادي داشت

عنوان ایدئولوژي و اندیشه سیاسی جایگزین، در انقالب اسالمی مطرح بــود و در شــعارها، به

هاي مردم و رهبــران انقالبــی، نقــش اصــلی و تعیــین ها و اعالمیه، سخنرانیهابیانیهت، تظاهرا

نظیــر و هوشــمندانه امــام خمینــی و کننده داشت. سوم اینکه در انقالب اســالمی، رهبــري بی

پیوند ویژه دینی و تاریخی روحانیت با مردم، به بهترین وضع ممکن، نقش بیداري انقالبی و 

الب اســالمی را ایفــا کــرد و ســرانجام اینکــه روحیــه انقالبــی در انقــالب گسترش آرمان انق

هایی چــون عــدم تســلیم انقالبیــون در برابــر اقــدامات ظــاهري رژیــم و اســالمی، بــا شــاخص

  .)144 – 147 :عنایت( خوبی قابل مشاهده بودبه اقدامات سرکوب گرانه آن، به توجهیبی

هــاي کبیــر ســالمی ایــران در شــمار انقالببا توجه به چنین عــواملی اســت کــه انقــالب ا

هــاي هــاي ممتــاز خــویش، بــا هــیچ کــدام از انقالباجتماعی جاي دارد و با توجه به ویژگی

  .باشدتاریخی معاصر، قابل مقایسه نمی
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گونه تعریف کرد: انقالب اسالمی، یک دگرگونی بنیادي در توان ایناین انقالب را می

هــاي بینی، مــوازین و ارزشجهــان«ی آن است که بر اســاس ساختار کلی جامعه و نظام سیاس

قیــام «و » گــامی متقــینحرکــت و پیش«، »آگــاهی و ایمــان مــردم«، »نظــام امامــت«، »اسالمی

  .)1379زنجانی،  (، شکل گرفته است»هاي مردمقهرآمیز توده

 اش، نظریــاتها و خصوصیات ویــژهاي بود که به دلیل پیچیدگیانقالب اسالمی، پدیده

دربــاره علــل اصــلی پیــروزي  .)67: 8 جلــد ،1379،  قــادري  (رامون آن ارائــه شــدمختلفی پی

انقالب، بین اندیشمندان این رشته و نیروهاي درگیر در انقالب، اتفاق نظر وجود نــدارد و بــا 

 تکیه بر عوامل فرهنگــی، اجتمــاعی، اقتصــادي، روان شــناختی و سیاســی، نظریــات متفــاوتی

تــوان نظریــات طور کلــی، میبــه .)309 – 296 : 1379 ،وعه مقــاالتمجم(مطرح شده اســت

  :پیرامون انقالب اسالمی ایران را در چهار دسته زیر خالصه کرد

ویژه پــس از نارضایتی عمیق از شرایط حاکم: نارضایتی از سلطنت محمدرضاشــاه بــه - 1

موجــب ،کــه مــوجی از خفقــان سیاســی سراسرکشــور را فراگرفت 1332مرداد  28کودتاي 

اي از نخبگــان روحــانی و سرکوبی مخالفین سیاسی شد. این نارضایتی که تنها در میــان پــاره

وقوع هاي پایانی حکومت پهلوي گسترش یافت و در آســتانهروشنفکر نمود داشت، در سال

  انقالب در بین همه اقشار جامعه فراگیر شد.

هــا شــرکت هــاي خاصــی در آنهاي معاصر که تنهــا گروهبرخالف همه یا بیشتر انقالب

داشتند در ایران بیشتر قریب به اتفاق جمعیت کشور از رژیم پهلوي تنفر داشتند بــا توجــه بــه 

توان گفــت هاي فکري و عقیدتی آمیخته گردید،میاین واقعیت که ناخشنودي مردم با جنبه

  تر بود.شدیدتر و عمیقهاي معاصر،نارضایتی در ایران دیگر انقالب

بل توجه در ظهور و گسترش نارضایتی، ضعف و ناکارآمدي ساختارهاي سیاسی نکته قا

هــا و اقتصادي و فرهنگی و در نتیجه از دست رفتن مشروعیت حکمت و بیگانــه شــدن گروه

هــا باشــد. در صــفحات آینــده، ایــن ســاختارها و ضــعف آنطبقات اجتماعی از حکومت می

نارضــایتی زمینــه پــذیرش و گســترش صورت مشروح مــورد توجــه قــرار خواهــد گرفــت. به

  سازد.ایدئولوژي جدید و توجه به رهبري انقالبی و گسترش روحیه انقالبی را فراهم می

عنوان اندیشــه و آرمــان پــذیرش و گســترش ایــدئولوژي اســالمی: تعــالیم اســالمی بــه - 2

 نمــودي بــارز یافــت بــه تــدریج توانســت 1342خرداد  15هاي پس از قیام جدید که در سال

ــدئولوژي ــطح ای ــرده و در س ــیه ب ــه حاش ــم را ب ــم و ناسیونالیس ــی مارکسیس ــب، یعن هاي رقی

هاي مــردم نفــوذ کنــد. ایــن گســترش در زمــان وقــوع اي بین نخبگان سیاسی و تودهگسترده




