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ﺎدﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦِ دﻫﻢ و ﯾﺎزدﻫﻢU
 داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ، ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم: ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻈﯿﻤﯽ
 داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ، داﻧﺸﺠﻮی دﮐﱰی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم: ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻟﻌﻞ ﺷﺎﻃﺮی
ﭼﮑﯿﺪه

Abstract
Today, national identity is one of the important issues
in developmental programs of any country.
Meanwhile, the ministry of education plays an
important role in introducing the national identity as
the most important unit that grants identity to the
community. In this regard, one of the influential
academic courses is history, which shows the past
identity of a society to make it tangible and
understandable in a group of community members
who are in the age range of finding their identity. This
study is a descriptive and analytical research
performed to determine the symbols of national
identities of Iran and Afghanistan in the 10th and
11th-grade history books in the field of literature and
humanities. In addition, it was aimed to show the
level of attention to this issue and the consequences
of lack of attention to highlighting these symbols.
Results obtained by quantitative analysis using SPSS
version 18 demonstrated that the national identity
symbols of Iran and Afghanistan presented in the
mentioned books had a mutual origin in terms of
culture and history and included the flag, national
anthem, religious celebrities, national celebrities,
customs, literary books, historical works, and
buildings. Evidently, the level of using national
identity symbols was higher in history books of Iran at
each grade, compared to the history books of
Afghanistan. Among the symbols, the most attention
has been paid to national celebrities and historical
works and buildings of the two countries.
Keywords: National Identity, Iran, Afghanistan,
Ministry of education, History Book

اﻣﺮوزه ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻫﺮ
ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪﻋﻨﻮان
ِ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ
 ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در،ﺑﺨﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ
 ازﺟﻤﻠﻪ دروس ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در.ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد
ع ﺑﺮایH ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻫﻮﯾﺖ ﮔﺬﺷﺘﮥ ﯾﮏ اﺟﺘ،اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﻣﻠﻤﻮسﺳﺎزی آن در ﻣﯿﺎنِ ﻗﴩی از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در
 ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ روش.ﺳﻨﯿﻦِ ﻫﻮﯾﺖﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﺎدﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖU ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ-ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
ﻣﻠّﯽ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﭘﺎﯾﻪ دﻫﻢ و ﯾﺎزدﻫﻢ در
رﺷﺘﻪ ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﻪ ﺑﻮده و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺖ
ﺎدﻫﺎ ﭼﻪ آﺛﺎری را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاهU و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ و ﯾﺎ ﭘﺮرﻧﮓﺳﺎزی اﯾﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻧﺮماﻓﺰار
ﺎدﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ در ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺦU  ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪSpss 18
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن دو ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ
 ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ، ﴎود ﻣﻠّﯽ،دارای رﯾﺸﻪای ﻣﺸﱰک ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﭼﻢ
 ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ادﺑﯽ و آﺛﺎر و اﺑﻨﯿﻪ، آداب و رﺳﻮم، ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ ﻣﻠّﯽ،ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﺎدﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ درU ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان در ﻫﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺎدﻫﺎی ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ ﻣﻠّﯽ و آﺛﺎر و اﺑﻨﯿﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦU ﺑﻮده و در ﺑﯿﻦ
ﺳﻬﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﺗﻮ ّﺟﻪ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ دو ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
.دادهاﻧﺪ
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(mostafa.shateri@yahoo.com) (۰۹۱۵۴۳۸۲۱۴۳)  ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻟﻌﻞ ﺷﺎﻃﺮی:*ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت
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ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ درس ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ .آﻣﻮزش ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان،

ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده

راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ و اﯾﺠﺎ ِد ِ
ﺣﺲ

اﺳﺖ را ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﻮﯾﺖﯾﺎﺑﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ

اﻧﺴﺠﺎم و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی

ﻓﺮﻫﻨﮓ ١ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ .ﺟﺮﯾﺎنِ دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ

ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای اﯾﺠﺎد وﺣﺪت ﻣﻠّﯽ ﮐﺎرﺑﺮد

اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ و

دارﻧﺪ )ﻋﺴﮑﺮاﻧﯽ.(۶۸ :۱۳۸۹ ،

ِ
ﻫﻮﯾﺖ
در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد ،ﭼﺮاﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺪار ،ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺿﺎﻣﻦِ ﺑﻘﺎی ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﮔﺮدد و در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ از ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﮥ ﻋﻨﺎﴏ ﻗﻮامﺑﺨﺶ و ﺳﺎزﻧﺪه
ِ
ﺣﯿﺎت ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽUﺎﯾﺪ .ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ را
ﺑﺮای اداﻣﮥ
ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺎص از ﻫﻮﯾﺖ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از
ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی اﺟﺘHﻋﯽ ﺧﺎص ﻫﺮ ﮐﺸﻮر را در ﺧﻮد دارد و اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ¢ﺎﯾﺰ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﺖﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد.
ﺗﻮ ّﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ ﺑﻌﺪ
از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ و اﻣﭙﺮاﺗﻮریﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﱰ
ﺷﺪ ﮐﻪ ازﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﴎ ﺑﺮآوردن ﮐﺸﻮرﻫﺎی
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ﮐﻮﭼﮏ از درونِ اﻣﭙﺮاﺗﻮریﻫﺎی ﺗﺠﺰﯾﻪﺷﺪه اﺷﺎره داﺷﺖ ﮐﻪ
ِ
ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﮔﺎه
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘHﻋﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮔﺮوه ،ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﺗﺸﺨﺺ ،اﺣﺴﺎس ﯾﮑﯽ ﺷﺪن و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻧﻮﻋﯽ ﻃﺒﻘﻪ-
ﺑﻨﺪی در ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﺎن
داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف از ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ ،اﯾﺠﺎ ِد ِ
ﺣﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در
ﻣﯿﺎن ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻪ
ﺳﺒﺐ ¢ﺎﯾﺰ آن ﻣﻠﺖ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﺖﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد
)داوریاردﮐﺎﻧﯽ (۷ :۱۳۸۶ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ ﯾﮑﯽ
از ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب
ِ
آﻣﻮزش ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ در
ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ
ِ
ﭘﺮورش رﺳﻤﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﯾﻦ ﻧﻬﺎد
ﭼﺎرﭼﻮب آﻣﻮزش و
ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در ﺣﻔﻆ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد
)ﻧﺠﺎر ﻧﻬﺎوﻧﺪی .(۷۹ :۱۳۹۳ ،آﻣﻮزش و ﭘﺮورش دارای اﺑﺰارﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪدی در اﻧﺘﻘﺎل ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮان
از ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﻧﺎم ﺑﺮد و در
ِ
دروس آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﱰ
اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ
 .1ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺠﻠﯽ ﻋﻈﯿﻢ و وﯾﮋﻩ از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ
درونِ ﺧﻮد ﴎﻣﺎﯾﻪای دوﮔﺎﻧﻪ را ¢ﺮﮐﺰ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ :از ﺳﻮﯾﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ )اﻋHل ،داﻧﺶﻫﺎ ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ،ﻗﻮاﻋﺪ( و از ﺳﻮی

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
در ﭼﻨﺪ دﻫﮥ اﺧﯿﺮ ،در ﺣﻮزه ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ در
ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﯽ در ﭘﺎﯾﺎن-
ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﻏﻼﻣﯽ در

ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ در ﮐﺘﺐ درﺳﯽ ﻧﻈﺎم
آﻣﻮزﺷﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ) ،(۱۳۸۴-۱۳۹۳واﻋﻆزاده در ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ﭘﺎﯾﻪ  ۱۱،۱۰و  ۱۲در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﭘﯿﺮوزه در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ دوره ﺷﺶ
ﺳﺎﻟﮥ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ اﺟﺰای ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﯾﺮان در ﺳﺎل  ،۱۳۹۵اﻣﯿﺮی

در ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ و
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اﯾﺮان از ﺳﺎل )،(۱۳۴۴-۱۳۲۰

ﺧﴪواﻧﯿﺎن در ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ )اﯾﺮاﻧﯽ( در ﮐﺘﺎبﻫﺎی
درﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ از ﺳﺎل  ۱۳۸۵/۶-۱۳۴۳/۴و ﺳﻌﻮه در

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻌﻠﯿHت
اﺟﺘHﻋﯽ دوره راﻫﻨHﯾﯽ ﺑﺮ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ -اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ در

ﮐﺘﺐ درﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﻌﻔﺮزادهﭘﻮر در ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ و
ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ )ﻓﺮا ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه درﺑﺎره ﮐﺘﺎب-
ﻫﺎی درﺳﯽ( ،ﺧﺪاﯾﺎر در ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دورۀ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ،ﺻﺎﻟﺤﯽﻋﻤﺮان

در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی
درﺳﯽ دورۀ راﻫﻨHﯾﯽ ،ﺻﺎدقزاده در ﺟﺎﯾﮕﺎه Uﺎدﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ
ﻣﻠّﯽ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ دورۀ
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ :رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﺪی در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ
در ﮐﺘﺐ درﺳﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺦ دوره
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و ﻓﯿﺎض در ﺑﺮرﺳﯽ Uﺎدﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ در
ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻋﻠﻮم اﺟﺘHﻋﯽ دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﴎﻣﺎﯾﮥ اﺳﻄﻮرهای و ﻧﯿﺎﯾﺸﯽ )اﻋﺘﻘﺎدات ،ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ،
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖﻫﺎ ،ارزشﻫﺎ( )ﻣﻮرن.(٢١٢ :١٣٨٤ ،

ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۱۳۸۸-۸۹اﺷﺎره داﺷﺖ .در ﻣﯿﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی

ﮐﺮد ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن را ﻣﯽﺗﻮان

اﻧﺘﺸﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﴏﻓﺎً ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺛﺮ ﻣﴩﻗﯽ ﺑﺎ

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﯾﺎ ﻗﻮم ﯾﺎ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ-

ﻋﻨﻮان ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن؛ راﻫﮑﺎرﻫﺎ و راهﺣﻞﻫﺎ

ﻫﺎﯾﯽ از ﮐﯿﺴﺘﯽ و ﭼﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد داﻧﺴﺖ ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ

و در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻏﯿﺮﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی

ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺪام ﻗﻮم ،ﻣﻠﺖ و ﻧﮋاد و دارای ﭼﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ¢ﺪﻧﯽ

داﻧﺸﮕﺎه آﮐﺴﻔﻮرد زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺳﯿﻤﭙﺴﻮن ١ﺑﺎ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن و ﻫﻮﯾﺖ

ﺑﻮده و ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ در ﺟﻬﺎن داﺷﺘﻪ و اﻣﺮوزه دارای ﭼﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ

ﻣﻠّﯽ در آﺳﯿﺎ ٢ﻣﻨﺘﴩ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ اﺷﺎره داﺷﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل،

در ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ )ﻟﻄﻒآﺑﺎدی .(۵۴ :۱۳۹۲ ،از اﯾﻦرو،

ﮐﻠﯿﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ از ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻠﯽﻧﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮردار

ﻫﻮﯾﺖ را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻋﻼﺋﻢ ،آﺛﺎر ﻣﺎدی ،زﯾﺴﺘﯽ،

و ﻓﺎرغ از ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﯿﺎنِ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ دو ﮐﺸﻮر اﯾﺮان

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و رواﻧﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮد از ﻓﺮد،

و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮده و ﻧﯿﺰ از ﻣﻨﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ

ﮔﺮوه از ﮔﺮوه ﯾﺎ اﻫﻠﯿﺘﯽ از اﻫﻠﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﯿﺨﺎوﻧﺪی،

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻼً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎبﻫﺎی

۶ :۱۳۷۹؛ ﭘﻨﺎﻫﯽﺗﻮاﻧﺎ.(۸۹ :۱۳۹۵ ،

ِ
ﻓﺎﻗﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
درﺳﯽ،

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ ﯾﮑﯽ از وﺟﻮه ﻫﻮﯾﺘﯽ اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ

روش ﭘﮋوﻫﺶ
ِ
ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای روش ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای درک
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ ﭘﺮداﺧ ºﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﮥ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی
درﺳﯽ اﺳﺖ ،از اﯾﻦرو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای ﮔﺮدآوری و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن
ﻓﯿﺶﺑﺮداری ،ﻓﯿﺶﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس درﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدن
ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻣﺪاﻗﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آﻣﺎرﻫﺎی
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار  Spss 18ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
و ﻣﯿﺰان ﻓﺮاواﻧﯽ دادهﻫﺎ در ﺟﺪاوﻟﯽ ﺛﺒﺖ و اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﴐ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﻫﻮﯾﺖ
ِ
اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﺤﺘﻮی
ﻣﻠّﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺳﭙﺲ
ﮐﺘﺎبﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ Uﺎدﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
Uﺎدﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ
ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺤﺚ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ »ﻣﻦ
ﮐﯿﺴﺘﻢ؟« را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .از دﯾﺮﺑﺎز آدﻣﯽ ﻫﻤﻮاره دو ﻧﯿﺎز
اﺻﯿﻞ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آراﻣﺶ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﻓﺮدﯾﺖ؛ ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﯾﺎﻓﺘﯽ ﭼﯿﺴﺘﯽ و ﮐﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد

1. Simpson
2. Language and National Identity in Asia

 .٣ﻣﻠّﯽ در ﻣﻔﻬﻢ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻠﻤﻪای از رﯾﺸﮥ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻦ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﯾﺎ دﯾﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ واژﻩ ﻣﻠّﯽ ،اﻣﺮوزه

...

رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺗﺠﺮﺑﯽ و رﯾﺎﺿﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ در ﺳﺎل

)ﺗﺎﺟﯿﮏ .(۷ :۱۳۸۳ ،اﻧﺴﺎن از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻏﺎز ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد

ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺑﺤﺚﻫﺎی ﭘﯿﺶآﻣﺪه
در ﻣﻮرد ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ ،ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻘﺪان وﺿﻮح در ﻣﻌﻨﺎی آن
اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ آن ﺑﺎ واژه ﻣﻠﺖ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ،
٣

ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد و دارای ﯾﮏ ﻏﻨﺎی
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺳﱰگ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﯾﮏ واﺣﺪ ﻗﻮﻣﯽ-ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻤﮕﻦ
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و ﺧﻮدﮐﻔﺎ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻞ ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺖ و ﻣﺎده و

87

ﻫﻮﯾﺖ اﻋﻀﺎی آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ) Parekh, 1995:

 .(225ﻋﻨﺎﴏ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ ،ﺳﺎزهﻫﺎی ﻫﻤﺒﺴﺘﻪﮔﺮاﯾﯽ ﻣﯽ-
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻨﯿﺎدی ﮐﺸﻮر-ﻣﻠّﺖ را ﻋﯿﻨﯿﺖ و ﻣﴩوﻋﯿﺖ
ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ .ﴍاﯾﻂ واﻗﻌﯽ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ-
ﺷﻮد ﮐﻪ ¢ﺎﻣﯽ ﮔﺰارهﻫﺎی ﻗﻮام ِ
ﺑﺨﺶ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ ﮐﺎر وﯾﮋهﻫﺎی
اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را در ﺳﺎﺧﺘHنِ واﺣﺪ ﮐﺸﻮر-ﻣﻠّﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﻋﻨﺎﴏ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﺑﺎزﺳﺎزﻧﺪۀ آنﻫﺎ ،ﺳﺎﺧﺘHن وﺟﻮدی و ﺷﮑﻠﯽ ﯾﮏ ﻣﻠّﺖ
در ﭼﺎرﭼﻮﺑﮥ ﯾﮏ واﺣﺪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ Uﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،ﻗﻮام و دوام
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮ ّﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ ﻋﻨﺎﴏ »ﻋﺮﺿﯽ«
اﺳﺖ و ﻧﻪ »ﻃﻮﻟﯽ« ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰانِ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﴍاﯾﻂ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮد ،ﺛﺒﺎت و ﺳﻼﻣﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺑﺮآﯾﻨﺪ
زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-اﺟﺘHﻋﯽاش ،ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﻣﯽﺳﺎزد )واﻋﻈﯽ،

اﺻﻄﻼﺣﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم اﺟﺘHﻋﯽ اﺳﺖ و
ازﻟﺤﺎظ ﻟﻐﻮی در زﺑﺎنﻫﺎی ﻻﺗﯿﻦ از رﯾﺸﻪ »زاده ﺷﺪن«،
»ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی داﺷ «ºو »ﻫﻢﺗﺒﺎری« ،ﻣﯽآﯾﺪ )ﺿﯿﺎ.(١٧ :١٣٧٩ ،
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١

Uﺎدﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﮔﺴﱰده ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﴫ ﺟﺪﯾﺪ

دو ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺷﱰاﮐﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ زﯾﺎدی ازﺟﻤﻠﻪ

ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺴﱰ زاﯾﺶ آن در اروﭘﺎ ﻗﺮن ۱۷م و

در ﻣﺬﻫﺐ ،زﺑﺎن ،ﻧﮋاد و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ

از ﺳﻮی ﺗﻮﻣﺎس ﻫﺎﺑﺰ ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﺪی ﻣﻄﺮح ) Parekh,

اﺳﺎس Uﺎدﻫﺎی ﻫﻮﯾﺘﯽ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ دارای ﻧﻘﺎط ﻣﺸﱰک ﺑﺎ

 (1994: 492و از اواﺧﺮ ﻗﺮن ۱۹م ﻣﴩق زﻣﯿﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ

ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖU .ﺎدﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان را

آﺷﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪ .در ﻣﯿﺎنِ ﻫﻮﯾﺖﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ،دو ﻫﻮﯾﺖ ﻗﻮﻣﯽ و

ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪۀ دﯾﻦ ،زﺑﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ

ِ
ﺣﯿﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-اﺟﺘHﻋﯽ از ﻧﻘﺸﯽ
ﻣﻠّﯽ ﺑﺤﺚاﻧﮕﯿﺰﺗﺮ ﺑﻮده و در

ﮐﺮد )ﻧﺮاﻗﯽ .(۱۸۰:۱۳۸۲ ،ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ ﻣﻮﺟﻮد را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ

ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪن ﻫﻮﯾﺖﻫﺎی

دو ﺑﺨﺶ ﻣﺎدی و ﻏﯿﺮﻣﺎدی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .ﺑﺨﺶ ﻣﺎدی ﺷﺎﻣﻞ

ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ ،ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪن ﺧﺮده ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ

ﻫﻤﻪ آﺛﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﴩ ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه و ﺑﺨﺶ

ﮐﻼن ،از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺤﺴﻮب

ﻏﯿﺮﻣﺎدی ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻪﺑﻪﺳﯿﻨﻪ از

ﻣﯽﮔﺮدد )آرزو.(۱۵ :۱۳۸۱ ،

ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮن دﯾﻦ و آداب و رﺳﻮم ﮐﻪ

ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ از ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻋﯿﻨﯽ و ذﻫﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ

ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﻏﯿﺮﻣﺎدی ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽ-

ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎ ﺳﯿﺎل ،ﺑﺎﻓﺘﯽ و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ،

دﻫﺪ و ﻗﺪرت روﺣﯽ و ﻧﯿﺮوی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ را ﻣﺸﺨﺺ

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺮز ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و وﺣﺪت ذﯾﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪای ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ از

ﻣﯽﮐﻨﺪ )اﺳﻼﻣﯽﻧﺪوﺷﻦ .(۱۷ :۱۳۷۱ ،از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ Uﺎدﻫﺎی

ﻋﻨﺎﴏ ﻋﯿﻨﯽ و ﻣﺬﻫﺐ ،ﺗﺎرﯾﺦ ،اﺳﻄﻮره و زﺑﺎن ﻣﺸﱰک از

ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﻪ دﻫﻢ و

ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ

ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﺪارس اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر را ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ.

ﺧﺼﻮﺻﺎً در دوران ﻗﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮزﻫﺎ دارای ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری

دﯾﻦ :ﯾﮑﯽ از وﺟﻮه اﺷﱰاک ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﯾﻦ

ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی ذﻫﻨﯽ دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﱰی

اﺳﺖ .دو ﮐﺸﻮر ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﻠﮥ اﻋﺮاب ﻣﺴﻠHن و ﺑﻪﻣﺮور

ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ )زرﯾﻦﮐﻤﺮ .(۷ :۱۳۹۷ ،درﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ

ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎزﮔﺎری ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻣﯿﺎن ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ و دﯾﻦ اﺳﻼم

ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ را ﻣﯽﺗﻮان اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ و وﻓﺎداری ﺑﻪ

ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و اﺳﻼم ﺟﺰو ﺟﺪاﻧﺸﺪﻧﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ

ﻋﻨﺎﴏ و Uﺎدﻫﺎی ﻣﺸﱰک در اﺟHع ﻣﻠّﯽ و در ﻣﯿﺎن ﻣﺮزﻫﺎی

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان ﺷﺪ )اﺣﻤﺪی .(۳۰ :۱۳۸۴ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺳﻼم

ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺴﺖ )زاﻫﺪ ،(۱۳۱ :۱۳۸۴ ،در واﻗﻊ

را ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻮﯾﺖ ﮔﻤﺸﺪهای داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ

ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻞ ﻫﻮﯾﺘﺶ در راﺑﻄﻪ

ﻣﻠﺘﯽ دوﺑﺎره آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد و ﺑﺮ اﺳﺎس آن آرﻣﺎنﻫﺎی

ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ دارد و ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﻖ

ﺧﻮد را ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﺗﻼش و ﻣﺠﺎﻫﺪت ﺧﻮد را ﺷﮑﻞ دﻫﺪ

دارد ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ آن اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ

)ﮔﻮﻫﺮیﻣﻘﺪم (۷ :۱۳۹۷ ،و اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﮐﺸﻮر

)رواﺳﺎﻧﯽ۲۰ :۱۳۸۰ ،؛ ﺻﺎدقزاده .(۱۲۶ :۱۳۸۷ ،ﺟﺎﻣﻌﻪای

اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ آن دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .از اﯾﻦرو ،اﻫﻤﯿﺖ دﯾﻦ

ﮐﻪ ﻣﺮدم آن ،ﻧﮕﺮش واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،

در ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﻠّﯽ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ آﻣﻮزش و

ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﻣﻮاجِ ِ
ﺣﺲ ﻣﺜﺒﺖ در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ

ﭘﺮورش دو ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﮐﻨﻨﺪ.

اﺣﺴﺎس ﺳﺒﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ از آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺣﺘHﻟﯽ

در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دﯾﻨﯽ ﮐﻪ

ﻣﺼﻮن و اﻓﺮاد ﺑﺮای ﭘﯿﴩﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻼش Uﺎﯾﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً

در دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ دو ﮐﺸﻮر اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ

ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﻬﺎنوﻃﻨﯽ را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده و ﺑﺎﻋﺚ اﻣﻨﯿﺖ و

ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

آراﻣﺶ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ )ﻓﯿﺎض.(۳۵:۱۳۸۹ ،

 .١ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﱰ از ارﺗﺒﺎط ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﻪ.(Mostov, 1994) :

ﺗﮑﻠﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻷﺧﺺ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﺧﺘﺼﺎص دارد و

ﻣﯽآورد ،زﯾﺮا در ﴎود ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺸﻮر ،ﻣﻔﻬﻮم

وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﻔﺎﻫﻢ اﺳﺖ .ﺑﻌﻼوه ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮده و

ﺧﺎک و ﻣﯿﻬﻦﭘﺮﺳﺘﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﺗﺎ ﺣﺪ

در ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎﺧ ºﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘHﻋﯽ و ﻣﺘHﯾﺰ ﺳﺎﺧ ºﮔﺮوهﻫﺎ

زﯾﺎدی درﺑﺮدارﻧﺪۀ Uﺎدﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد

از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ )ﮐﻼﯾﻨﱪگ .(۸۴ :۱۳۸۶ ،زﺑﺎن اوﻟﯿﻦ،

)ﻏﯿﺎﺛﯿﺎن .(۶۷ :۱۳۹۳ ،ﭘﺮﭼﻢ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان Uﺎدی از ﺗﺎرﯾﺦ و

ﺳﻬﻞﺗﺮﯾﻦ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻢﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﮥ ﺗﻔﻬﯿﻢ و ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ

ﻫﻮﯾﺖ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ رﻧﮓ از آن Uﺎدی از ﻓﺮﻫﻨﮓ

ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺘﻘﺎل آن از ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ

ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﺘﺒﻠﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ازﺟﻤﻠﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﻮﯾﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺎﴏ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد )ﮔﯿﺪز۶۴ :۱۳۸۵ ،؛
دﯾﻠﯿﻨﯽ۸۷ :۱۳۸۸ ،؛ اﺳﮑﻨﺪری .(۶۶ :۱۳۹۵ ،زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در
دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺟﺰای
ﻣﻬﻢ ﻫﻮﯾﺖ دو ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را
در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ دو ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
)ﻋﺴﮑﺮاﻧﯽ۷۰ :۱۳۸۹ ،؛ رﺑﺎﻧﯽ .(۱۰۵ :۱۳۸۱ ،در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
زﺑﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ادﺑﯿﺎت ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ¢ﺎمUﺎی ﻫﻮﯾﺖ
اﺳﺖ و ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
اﺟﺘHﻋﯽ اﺳﺖ) ١ﻧﮑﻮ روح۵۷ :۱۳۷۸ ،؛ ﻟﻮﮐﺎس:۱۳۸۲ ،
 (۱۲۳۴ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آداب و رﺳﻮم :آﯾﯿﻦﻫﺎ و آداب و رﺳﻮم ﻫﺮ ﻣﻠﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﻋﻨﺎﴏ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺑﻬﺮه-
ﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﮔﺎﻫﯽ
ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮای Uﻮﻧﻪ ،ﭘﻮﺷﺎک در ﻫﺴﺘﮥ آﻏﺎرﯾﻦِ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی

آﺛﺎر و اﺑﻨﯿﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ :ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺷﻮاﻫﺪی از آن ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ را ﻣﯽﺗﻮان آﺛﺎر و ﺑﻨﺎﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﺎدآور ﺷﮑﻮه و ﻋﻈﻤﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﺗﺎرﯾﺦ و
ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدی و دﯾﮕﺮی از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای -ﺑﻪوﯾﮋه در
دو ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪواﺳﻄﻪ ¢ﺪن ﮐﻬﻦ -ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ )ﺷﺠﺮی.(۸۳ :۱۳۹۳ ،
ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﻠّﯽ :اﻓﺮا ِد ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﺎرﯾﺦِ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﻠّﯽ
ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﭘﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﮥ ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر ،ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه،
اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ؛ اﯾﻦ
اﺗﺤﺎد ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای در ﺗﻌﻠﻖﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ وﻃﻦ و ﺣﺲ
وﻃﻦدوﺳﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ،اراﺋﻪ و ﺑﯿﺎنِ
ِ
ﴎﮔﺬﺷﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻏﺮور ﻣﻠّﯽ را در ﺟﻮاﻣﻊ
دارای ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻬﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ )اﻣﯿﻨﯿﺎن:۱۳۹۱ ،
.(۲۸

اﺟﺘHﻋﺎت ﺑﴩی در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺪن از ﴎﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ

ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ

ﺑﻮده ،ا ّﻣﺎ در ﺑﺴ ِ
ﱰ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘHﻋﯽ و ﺷﮑﻞ-

ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ Uﺎدﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎب-

ﮔﯿﺮی ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﻨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ،اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﭘﻮﺷﺎک ﻋﻼوه ﺑﺮ

ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦِ ﭘﺎﯾﻪ دﻫﻢ و ﯾﺎزدﻫﻢ اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺳﭙﺲ

ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺑﺪن ،ﺑﻪﻋﻨﻮان Uﺎدی از آداب و رﺳﻮم ﺳﻮد

ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﻣﺎرﻫﺎی ﮐﻤﯽ ،در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺟﺰﺋﯽﻧﮕﺮ،

ﺟﺴﺘﻨﺪ )ﺑﻠﻮﮐﺒﺎﺷﯽ .(۱۷ :۱۳۸۳ ،از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد آداب و رﺳﻮم

آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار

ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺸﻦ-

ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﴍح داده ﺷﺪه

ﻫﺎ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰا و ﻫÑﻫﺎی دﺳﺘﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.

اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﮐﺘﺎب ﻣﺒﻨﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﴐ

ﭘﺮﭼﻢ و ﴎود ﻣﻠّﯽ :از ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ اﯾﺎم ،ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از آوازﻫﺎ و

را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ )ﺟﺪول ﺷHره  .(۱ﺳﭙﺲ ﻣﯿﺰان ﻓﺮاواﻧﯽ و

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﯿﺞ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﯿﻬﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ و اﯾﺠﺎد

درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﭘﺎراﻣﱰﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ Uﺎد ﻣﻬﻢ

ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﻏﺮور و اﻧﮕﯿﺰه در ﻣﯿﺎنِ اﻗﺸﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ

ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪه و در ﻫﺮ

ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻟﻌﻞﺷﺎﻃﺮی .(۷۱ :۱۳۹۲ ،از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﴎود

ﮐﺘﺎب ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟﺪول ﺷHره

 .١ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﱰ و ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﮏ ﻣﻮرد در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎت و
ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ.(Szegedy-Maszák, 2003) :

...

زﺑﺎن )ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ-ادﺑﯽ( :در زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺟﺘHﻋﯽ ﻗﺪرت

ﻣﻠّﯽ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷ ºﺑﺮ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ
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..

U ،۲ﻮدار ﺷHره  .(۱ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻃﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﻣﯿﺰان

ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ در ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی

ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺮ Uﺎد در ﭼﻬﺎر ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﻧﺸﺎنﮔ ِﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از

ﻣﮑﻤﻞ اراﺋﻪدﻫﻨﺪه آﻣﺎری دﻗﯿﻖ اﺳﺖ )ﺟﺪول ﺷHره .(۳

ﺟﺪول  .۱ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﻪ دﻫﻢ و ﯾﺎزدﻫﻢ اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺷHره ﮐﺘﺎب

ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب

ﺳﺎل ﭼﺎپ

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﻪ

۱

ﺗﺎرﯾﺦ ) (۱اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن

۱۳۹۷

۱۵۵

۲

ﺗﺎرﯾﺦ ) (۲از ﺑﻌﺜﺖ ﭘﯿﺎﻣﱪ اﺳﻼم ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺻﻔﻮﯾﻪ

۱۳۹۷

۱۸۹

۳

ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻨﻒ دﻫﻢ )اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن(

۱۳۹۶

۱۴۹

۴

ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻨﻒ ﯾﺎزدﻫﻢ )اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن(

۱۳۹۶

۱۴۸

ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن
ﺟﺪول  :۲ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ Uﺎدﻫﺎی ﻫﻮﯾﺘﯽ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﮐﺘﺎب

ﮐﺘﺎب ۱
ﮐﺘﺎب ۲
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ﮐﺘﺎب ۳
ﮐﺘﺎب ۴

ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ

آداب و

ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ

آﺛﺎر

ﻣﻠﯽ

رﺳﻮم

ادﺑﯽ

ﺗﺎرﯾﺨﯽ

۱۹

۱۹

۱۰۲

۱۹۴

۹/۷۹

۵۲/۵۷

۱۰۰

۵۶

۳۲۴
۱۰۰

ﭘﺮﭼﻢ

ﴎود ﻣﻠﯽ

ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ

ﻓﺮاواﻧﯽ

۰

۰

۸

۴۶

درﺻﺪ

۰

۰

۴/۱۲

۲۳/۷۱

۹/۷۹

ﻓﺮاواﻧﯽ

۰

۰

۴۰

۱۵۹

۹

۶۰

درﺻﺪ

۰

۰

۱۲/۳۴

۴۹/۰۷

۲/۷۷

۱۸/۵۲

۱۷/۲۸

ﻓﺮاواﻧﯽ

۱

۱

۵۶

۴۸

۴

۱۱

۳۰

۱۵۱

درﺻﺪ

۰/۶۶

۰/۶۶

۳۷/۰۸

۳۱/۷۹

۲/۶۵

۷/۲۸

۱۹/۸۷

۱۰۰

ﻓﺮاواﻧﯽ

۲

۱

۸

۱۶۷

۴

۱۴

۲۷

۲۲۳

درﺻﺪ

۰/۹

۰/۴۴

۳/۵۸

۷۴/۸۸

۱/۷۹

۶/۲۸

۱۲/۱۱

۱۰۰

ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن

50
40
30
20
10
0
ﭘﺮﭼﻢ

ﴎود

ﻣﺸﺎﻫﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ

ﻣﺸﺎﻫﯿﺮﻣﻠﯽ

اداب و رﺳﻮم

ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ادﺑﯽ

اﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ

Uﻮدار  .۱درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﻔﺖ ﭘﺎراﻣﱰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ درﻣﺠﻤﻮع  ۴ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن

ﺟﻤﻊ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ

...

ﺟﺪول  .۳ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺆﻟﻔﻪ و ﮐﺘﺎب
ﴎود

ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ

ﻣﻠﯽ

ﻣﺬﻫﺒﯽ

ﻓﺮاواﻧﯽ

۰

۰

۸

۴۶

درﺻﺪ

۰

۰

۷/۱۴

۱۰/۹۵

۵۲/۷۷

ﻓﺮاواﻧﯽ

۰

۰

۴۰

۱۵۹

۹

۶۰

درﺻﺪ

۰

۰

۳۵/۷۱

۳۷/۸۵

۲۵

۵۷/۶۹

۲۶/۰۴

ﻓﺮاواﻧﯽ

۱

۱

۵۶

۴۸

۴

۱۱

۳۰

۱۵۱

درﺻﺪ

۳۳/۳۳

۵۰

۵۰

۱۱/۴۳

۱۱/۱۱

۱۰/۵۷

۱۳/۹۵

۱۶/۹۳

ﻓﺮاواﻧﯽ

۲

۱

۸

۱۶۷

۴

۱۴

۲۷

۲۲۳

درﺻﺪ

۶۶/۶۶

۵۰

۷/۱۴

۳۹/۷۶

۱۱/۱۱

۱۳/۴۶

۱۲/۵۶

۲۵

ﻓﺮاواﻧﯽ

۳

۲

۱۱۲

۴۲۰

۳۶

۱۰۴

۲۱۵

۸۹۲

درﺻﺪ

۰/۳

۰/۲

۱۲/۶

۴۷/۱

۴/۰

۱۱/۷

۲۴/۱

۱۰۰

ﮐﺘﺎب
ﮐﺘﺎب ۱
ﮐﺘﺎب ۲
ﮐﺘﺎب ۳
ﮐﺘﺎب ۴
¢ﺎم
ﮐﺘﺐ

ﭘﺮﭼﻢ

آﺛﺎر

ﺟﻤﻊ

ﺗﺎرﯾﺨﯽ

ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ
۱۹۴

ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ ﻣﻠّﯽ

آداب و رﺳﻮم

ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ادﺑﯽ

۱۹

۱۹

۱۰۲

۱۸/۲۶

۴۷/۴۴

۲۱/۷۵

۵۶

۳۲۴
۳۶/۳۲

ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن

اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول  ۳ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ در ﮐﻞ  ۸۹۲ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮ Uﺎدﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه

40

91

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ اﯾﻦ Uﺎدﻫﺎ در ﻫﻤﮥ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ.

20

ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ Uﺎد ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ  ۴۲۰ﻓﺮاواﻧﯽ و

0

ﻣﻌﺎدل  ۴۷٫۱درﺻﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖU .ﺎد آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ
 ۲۱۵ﻓﺮواﻧﯽ و ﻣﻌﺎدل  ۲۴٫۱درﺻﺪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم ،ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ
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ﮐﺘﺎب  1ﮐﺘﺎب  2ﮐﺘﺎب  3ﮐﺘﺎب 4
Uﻮدار  .۲درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ Uﺎد ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ ﻣﻠّﯽ

ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ  ۱۱۲ﻣﻌﺎدل  ۱۲٫۶در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮم ،ﮐﺘﺎب-

ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن

ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ-ادﺑﯽ ﺑﺎ  ۱۰۴ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻌﺎدل  ۱۱٫۷درﺻﺪ در

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﺷHره U ،۳ﺎد آﺛﺎر و اﺑﻨﯿﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﮐﺘﺎب

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭼﻬﺎرم ،آداب و رﺳﻮم ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ  ۳۶ﻣﻌﺎدل  ۴درﺻﺪ

ﺷHره  ۱۰۲ ،۱ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻌﺎدل  ۴۷٫۴۴درﺻﺪ ،ﮐﺘﺎب ﺷHره

در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﻨﺠﻢ ،ﭘﺮﭼﻢ ﻣﻠّﯽ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ  ۳ﻣﻌﺎدل  ۰٫۳درﺻﺪ در

 ۵۶ ،۲ﻓﺮواﻧﯽ ﻣﻌﺎدل  ۲۶٫۰۲درﺻﺪ ،ﮐﺘﺎب ﺷHره ۳۰ ،۳

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺸﻢ و ﴎود ﻣﻠّﯽ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ  ۲ﻣﻌﺎدل  ۰٫۲درﺻﺪ در

ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻌﺎدل  ،۱۳٫۹۵ﮐﺘﺎب ﺷHره  ۲۷ ،۴ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻌﺎدل

ﺟﺎﯾﮕﺎه آﺧﺮ ﻗﺮار دارد.

 ۱۲٫۵۶درﺻﺪ دارد .ﺑﺮ اﺳﺎس Uﻮدار ﺷHره  ۳ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﺷHره U ،۳ﺎد ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ ﻣﻠّﯽ در ﮐﺘﺎب ۱

ﺑﺮ اﺑﻨﯿﻪ و آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﮐﺘﺎب  ۱و ﮐﻤﱰﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

دارای  ۴۶ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻌﺎدل  ۱۰٫۹۵درﺻﺪ ،ﮐﺘﺎب  ۲دارای ۱۵۹

ﮐﺘﺎب  ۴ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻌﺎدل  ۳۷٫۸۵درﺻﺪ ،ﮐﺘﺎب  ۴۸ ،۳ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻌﺎدل
 ۱۱٫۴۳درﺻﺪ و ﮐﺘﺎب ﺷHره  ۱۶۷ ،۴ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻌﺎدل ۳۹٫۷۶

50

درﺻﺪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس Uﻮدار ﺷHره  ۲ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ ﻣﻠﯽ در ﮐﺘﺎب  ۴و ﮐﻤﱰﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ در ﮐﺘﺎب  ۱ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

0
ﮐﺘﺎب  1ﮐﺘﺎب  2ﮐﺘﺎب  3ﮐﺘﺎب 4
Uﻮدار  :۳درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ آﺛﺎر و اﺑﻨﯿﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن

31

..

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﺷHره  ،۳ﮐﺘﺎب ﺷHره  ،۱ﺑﺎ  ۸ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻌﺎدل
 ۷٫۱۴درﺻﺪ ،ﮐﺘﺎب ﺷHره  ۴۰ ،۲ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻌﺎدل ،۳۵٫۷۱

60

ﮐﺘﺎب ﺷHره  ۵۶ ،۳ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻌﺎدل  ۵۰درﺻﺪ ،ﮐﺘﺎب ﺷHره

40

 ۸ ،۴ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻌﺎدل  ۷٫۱۴درﺻﺪ ﺑﻪ Uﺎد ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ

20

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس Uﻮدار ﺷHره  ،۴ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ

0
ﮐﺘﺎب  1ﮐﺘﺎب  2ﮐﺘﺎب  3ﮐﺘﺎب 4

ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﮐﺘﺎب ﺷHره  ۳و ﮐﻤﱰﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ در ﮐﺘﺎب
ﺷHره  ۱و  ۴ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

Uﻮدار  .۶درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ Uﺎد آداب و رﺳﻮم
ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن

50

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﺷHره  ،۳در ﮐﺘﺎبﻫﺎی  ۱و  ۲ﺻﻔﺮ درﺻﺪ،
ﮐﺘﺎب ﺷHره  ۱ ،۳ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻌﺎدل  ۳۳٫۳۳درﺻﺪ و ﮐﺘﺎب

0
ﮐﺘﺎب  1ﮐﺘﺎب  2ﮐﺘﺎب  3ﮐﺘﺎب 4
Uﻮدار  .۴درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ Uﺎد ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن

ﺷHره  ۲ ،۴ﻓﺮواﻧﯽ ﻣﻌﺎدل  ۶۶٫۶۶درﺻﺪ ،ﺑﻪ Uﺎد ﭘﺮﭼﻢ ﺗﻮﺟﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس Uﻮدار  ۷ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ Uﺎد
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺘﺎب  ۴و ﮐﻤﱰﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺘﺎب  ۱و ۲

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﺷHره  ،۳در ﮐﺘﺎب  ۱ﺑﺎ  ۱۹ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻌﺎدل

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 ۱۸٫۲۶درﺻﺪ ،ﮐﺘﺎب ﺷHره  ۶۰ ،۲ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻌﺎدل ۵۷٫۶۹

100

درﺻﺪ ،ﮐﺘﺎب ﺷHره  ۱۱ ،۳ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻌﺎدل  ۱۰٫۵۷درﺻﺪ و
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ﮐﺘﺎب ﺷHره  ۱۴ ،۴ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻌﺎدل  ۱۳٫۴۶درﺻﺪ ،ﺑﻪ Uﺎد

50

ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ-ادﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس Uﻮدار ﺷHره

0

 ۵ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ Uﺎد در ﮐﺘﺎب ﺷHره  ۲و ﮐﻤﱰﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ

ﮐﺘﺎب  1ﮐﺘﺎب  2ﮐﺘﺎب  3ﮐﺘﺎب 4

در ﮐﺘﺎب ﺷHره  ۳اﺳﺖ.

Uﻮدار  .۷درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ Uﺎد ﭘﺮﭼﻢ
ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن

60

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﺷHره  ،۳در ﮐﺘﺎبﻫﺎی  ۱و  ۲ﺑﺎ  ۰ﻓﺮاواﻧﯽ

40

ﻣﻌﺎدل  ۰درﺻﺪ و ﮐﺘﺎبﻫﺎی  ۳و  ۴ﺑﺎ  ۲ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻌﺎدل ۱۰۰

20

درﺻﺪ ﺑﻪ Uﺎد ﴎود ﻣﻠّﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮ اﺳﺎس Uﻮدار

0

ﺷHره  ۸ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ Uﺎد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب  ۳و  ۴و
ﮐﺘﺎب 1

ﮐﺘﺎب 2

ﮐﺘﺎب 3

ﮐﺘﺎب 4

ﮐﻤﱰﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺷHره  ۱و  ۲ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

Uﻮدار  .۵درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ Uﺎد ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ-ادﺑﯽ
ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن

60

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﺷHره  ،۳در ﮐﺘﺎب ﺷHره  ۱۹ ،۱ﻓﺮاواﻧﯽ

40

ﻣﻌﺎدل  ۵۲٫۷۷درﺻﺪ ،ﮐﺘﺎب ﺷHره  ۹ ،۲ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻌﺎدل ۲۵

20

درﺻﺪ ،ﮐﺘﺎب ﺷHره  ۴ ،۳ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻌﺎدل  ۱۱٫۱۱درﺻﺪ و

0

ﮐﺘﺎب ﺷHره  ۴ ،۴ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻌﺎدل  ۱۱٫۱۱درﺻﺪ ﺑﻪ Uﺎد آداب

ﮐﺘﺎب  1ﮐﺘﺎب  2ﮐﺘﺎب  3ﮐﺘﺎب 4

و رﺳﻮم ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس Uﻮدار ﺷHره  ۶ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ

Uﻮدار  .۸درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ Uﺎد ﴎود ﻣﻠّﯽ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ Uﺎد در ﮐﺘﺎب ﺷHره  ۱و ﮐﻤﱰﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن

ﮐﺘﺎب ﺷHره  ۳و  ۴ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

داﺷﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اراﺋﻪ و ﭘﺎﺳﺪاری ﺻﺤﯿﺢ از ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ

ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و ﻧﮕﺮشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ ﻓﺮد را ﺑﻪ-

ﺑﭙﺮدازﻧﺪ )رﺑﺎﻧﯽ .(۵۶ :۱۳۸۱ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﻋﺮﺻﻪ آﻣﻮزش و

وﺟﻮد ﻣﯽآورد ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮده و ﺑﺮ اﯾﻦ

ﭘﺮورش در دو ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﴏﻓﺎً اﮐﺘﻔﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب-

اﺳﺎس ،ﻫﺮ ﻓﺮد در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘHﻋﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ را

ﻫﺎی درﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ Uﯽﺗﻮاﻧﺪ Úﺮۀ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ

اﺧﺬ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آنﻫﺎ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ آرﻣﺎنﻫﺎی ﺧﻮدی

ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از راﻫﮑﺎری ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ،ﯾﮑﯽ از

را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ ﺧﻮﯾﺶ را

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺟﺮﯾﺎن

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽUﺎﯾﺪ )ﻓﯽ .(۱۰۹ :۱۳۸۱ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻫﻮﯾﺖ

ﻫﻮﯾﺖﯾﺎﺑﯽ ﻣﻠّﯽ در ﻣﯿﺎنِ ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎزد.

ﻣﻘﻮﻟﻪای ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎد اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪﺑﯿﺎندﯾﮕﺮ ﻫﻮﯾﺖ

اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:

ﻣﻘﻮﻟﻪای ﻣﺤﺴﻮب Uﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﴏﻓﺎً ﮔﺬﺷﺘﮕﺎنِ ﻣﺎ آن را ﺑﻪ

آﻣﻮزشﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻠHن :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﮐﻦ اﺳﺎﺳﯽ در

ﻣﯿﺮاث ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻓﺮد ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺤﺾ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮد

ﻣﺪارس ﺟﻬﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ در ﻣﯿﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان را

در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢِ ﺧﻮﯾﺸ ºاز ﻋﻨﺎﴏ ﻫﻮﯾﺖﺑﺨﺶ آﺷﻨﺎﯾﯽ

ﻣﻌﻠHن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺎه اﻃﻼﻋﺎت

ﻻزم را ﮐﺴﺐ Uﻮده و ﺳﭙﺲ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر آن را اﻧﺘﺨﺎب

ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻌﻠHن در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻔﻬﯿﻢِ ﺻﺤﯿﺢِ

ﻣﯽUﺎﯾﺪ و ﻣﻮرد ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮﭼﻪ روﻧﺪ ﮐﺴﺐ

Uﺎدﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻗﺮار

ﻫﻮﯾﺖ و ﺑﻪوﯾﮋه ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ در اﻧﺴﺎن ﴏﻓﺎً ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﯾﮏ

ﻧﺪارد ،ﺑﺮای رﻓﻊ آن ،ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ آﻣﻮزشﻫﺎی ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ از ﺳﻮی

دورۀ ﺧﺎص ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب Uﯽﮔﺮدد ،ا ّﻣﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ

ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان در راﺳﺘﺎی آﮔﺎﻫﯽ-

از آن روی ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﻠﮑﺎنِ ﻧﺮدﺑﺎنِ ﻃﯽ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻮدک ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ

ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻠHن ،زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺧﱪه در ﺳﻪ ﺣﻮزه ﺟﺎﻣﻌﻪ-
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دارد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،اﮔﺮ ﻓﺮد ﻗﺎدر ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ

ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻫﻤﭽﻮن

ﮐﻼسﻫﺎی ﻓﻮقﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای اﯾﺠﺎ ِد و

اﻏﺘﺸﺎش در ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ« را
َ
»ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﻫﻮﯾﺖﯾﺎﺑﯽ ﻣﻠّﯽ« و »

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ در ﻣﯿﺎن داﻧﺶآﻣﻮزانِ ﻫﺮ دو ﮐﺸﻮر،

ﺑﺮای او ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ وﺟﻮه

اﺧﺘﺼﺎص ﺳﺎﻋﺖﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼسﻫﺎی

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن رﻓﺘﺎری او ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد) ١ﻫﺎﺷﻤﯽ:۱۳۸۸ ،

ﻓﻮقﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎ Uﺎدﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ

.(۷۳-۷۴

ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎزدﯾﺪ از

در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی اﯾﺠﺎد و

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻣﻮزهﻫﺎ و ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .اﯾﻦ

ﺗﺜﺒﯿﺖﮐﻨﻨﺪه ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ از ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ،

ِ
درﯾﺎﻓﺖ
ﺟﺮﯾﺎن از ﺳﻮﯾﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﯿﻨﯽ و از ﺳﻮﯾﯽ

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺤﺘﻮای درﺳﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﻪ دﻫﻢ و ﯾﺎزدﻫﻢ در

ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ از Uﺎدﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﺮ

دو ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻓﺎرغ از ﺗﮑﯿﻪ ﴏف ﺑﺮ

ﻧﺎﺣﯿﻪ از اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻣﺸﺨﺺ در

ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ و ﻇﺎﻫﺮی ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد

ﻗﺎﻟﺐ درون ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺳﻮی ﻣﺪارس اﺳﺖ.

ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ آن ﭘﺮورش ﯾﺎﻓ ºاﻓﺮادی دارای ﺛﺒﺎت

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورهای :اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورهای در زﻣﯿﻨﻪ

ﺷﺨﺼﯿﺖ ،ﺑﺮﺧﻮردار از ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﺣﻮزه Uﺎدﻫﺎی ﻣﻠّﯽ،

رﻓﺘﺎرﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ

آﮔﺎه ﺑﻪ وﺿﻊ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎلِ ﺧﻮدی در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی و دارای

دﻫﻪ اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﻠﯽ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﺰﺋﯽ

روﺣﯿﻪ ﭼﺎﻟﺶ در ﻋﯿﻦِ ﺳﺎزش ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ-

در ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺶآﻣﻮزان ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ

ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ ﺧﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه در

اﺳﺖ ،ا ّﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺮ روی رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺎرج از ﻫﻨﺠﺎ ِر

 .١ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ از ﯾﮑﯽ از وﺟﻮه آن در زﻣﯿﻨﻪ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﻫﻮﯾﺖ
ﻣﻠّﯽ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ.(Sindic, 2011) :

...

ﻣﮑﻤﻞﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ در آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺮورش اﯾﺮان و

ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ »ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊِ« ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
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داﻧﺶآﻣﻮزی ¢ﺮﮐﺰ دارﻧﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ

Uﺎد ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ ﻣﻠّﯽ و آﺛﺎر و اﺑﻨﯿﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو Uﺎد

اﯾﺠﺎ ِد ﻣﺮاﮐ ِﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺻﺤﯿﺤﯽ از ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ -ﺑﺎ

درﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود  ۶۷٫۲درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺗﺄﮐﯿﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ را

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺠﻤﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد در دو ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و

ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و دو Uﺎد ﴎود و ﭘﺮﭼﻢ ﻣﻠّﯽ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن -در ﻧﻈﺎمِ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ و ﺳﭙﺲ

ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺟﻪ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ -ﻫﺮﭼﻨﺪ Uﯽﺗﻮان ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺴﱰده از

در ﻣﺪارس از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻐﻔﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ دو Uﺎد در ﮐﺘﺎبﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در

ﺗﺮوﯾﺞِ ﮐﺮﺳﯽﻫﺎی ﮔﻔﺘHن ﻣﺤﻮر :در راﺳﺘﺎی آﮔﺎﻫﯽ از دﻏﺪﻏﻪ-

ﺻﻔﺤﺎت آﻏﺎزﯾﻦ ﻫﺮ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﯾﻦ Uﺎدﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﻮد ﮐﻪ در

ﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﻠﺴﺎت آزاداﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﺎنِ

ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از

ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنِ ﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﺪارس ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ Uﺎدﻫﺎی

Uﺎدﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را در ﻫﻮﯾﺖ ﯾﺎﻓ ºو

ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ ،از ﯾﮏﺳﻮ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺎ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺣﺪت ﻣﻠّﯽ در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن دارد و در ﭼﻬﺎر ﮐﺘﺎب

ﺛﺒﺖ و ﺑﺎزﺗﺎب آن ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬارانِ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا،

ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ آن ﻧﺸﺪه اﺳﺖU ،ﺎد آداب و رﺳﻮم ﻣﻠّﯽ

ﻧﯿﺎزﻫﺎی روز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎنِ

اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر ﮐﺘﺎب ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ دارای  ۳۶ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻮده

ِ
درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺎت ﭘﯿﺶآﻣﺪه ﺑﺮای داﻧﺶ-

و ﻣﻌﺎدل  ۴درﺻﺪ از ﻣﺠﻤﻮع Uﺎدﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده

آﻣﻮزان در ﯾﮏ ﮔﻔﺘHنِ دوﺳﻮﯾﻪ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻮد.

ِ
ﻫﻮﯾﺖ
اﺳﺖ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪه

اﻟﮕﻮﺑﺮداری ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی :ﮔﺎه ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران

ﻣﻠﯽ اﻓﺮاد ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ Uﺎد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﱰی Uﺎﯾﺪ.

آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺰ از آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺣﻮزه ﻫﻮﯾﺖﯾﺎﺑﯽ ﻣﻠّﯽ در

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻬﺎر ﮐﺘﺎب درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان

ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻓﺎرغ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﺗﻮﺟﻪ دو ﮐﺸﻮر در ﭘﺎﯾﻪ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ Uﺎدﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ

ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪ اﻟﮕﻮﺑﺮداری از ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ

از ﭘﺎﯾﻪ دﻫﻢ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ اﯾﺮان ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺶ-

ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ -ﺑﻪوﯾﮋه اروﭘﺎﯾﯽ -ﺑﺮای ﺗﻠﻘﯿﻦ و اﯾﺠﺎ ِد روﺣﯿﮥ

ﺗﺮی از Uﺎدﻫﺎی ﻣﻠّﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﻪ

ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ

دﻫﻢ ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان Uﺎدﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ

ِ
ﺑﺎﻓﺖ
Úﺮه اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ،ﻋﺪم ﺑﺎزدﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﺮ

ﻗﺮار داده و درﻣﺠﻤﻮع در ﻫﺮ دو ﭘﺎﯾﻪ ،ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان

اﺟﺘHﻋﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺪوﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﻪ Uﺎدﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ

ِ
در دو ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و دارای ﻓﺮﻫﻨ ِ
ﻣﺸﱰک اﯾﺮان و
ﮓ

ﺳﺒﺐ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﱰ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ اﯾﻦ Uﺎدﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ Uﯽﺗﻮان اﻟﮕﻮﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼً واﺣﺪ و ﯾﮑﺴﺎن را در

آورده و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮﯾﺖﺳﺎزی ﻣﻠّﯽ آﻧﺎن ﻣﺪد رﺳﺎﻧﯿﺪه

ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،اﻟﮕﻮﺑﺮداری و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺮﺑﻪ-

اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در راﺳﺘﺎی رﻓﻊ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در

ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﮐﺎرﮐﺮد

ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ دﻫﻢ و ﯾﺎزدﻫﻢ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻮاردی

ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و

ﻫﻤﭽﻮن آﻣﻮزشﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻠHن ،ﮐﻼسﻫﺎی

ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

ﻓﻮقﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورهای ،ﺗﺮوﯾ ِﺞ ﮐﺮﺳﯽﻫﺎی ﮔﻔﺘHن

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ ﯾﮏ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ
دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ دو ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ازﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐ ِﺰ اﯾﺠﺎد ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﯿﺎنِ ﺟﻮاﻧﺎن
ِ
ﻣﻠﻤﻮس آن در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﺒﻠﻮر
ﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﺪاﻗﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ
ﻧﮕﺎه ﺟﺰﺋﯽﻧﮕﺮ ،ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﻪ دﻫﻢ و ﯾﺎزدﻫﻢ
اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو

ﻣﺤﻮر و اﻟﮕﻮﺑﺮداری ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ،از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰ روﺣﯿﮥ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ در
ﻣﯿﺎنِ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
 .۱آرزو ،ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﻮر .(۱۳۸۱) .ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .ﺗﻬﺮان :ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ.
 .۲اﺣﻤﺪی ،ﺣﻤﯿﺪ» .(۱۳۸۴) .دﯾﻦ و ﻣﻠﯿﺖ در ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ«.
داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ) .ﺷHره .۲۷-۳۶ ،(۶۷

 .۴اﺳﻼﻣﯽﻧﺪوﺷﻦ ،ﻣﺤ ّﻤﺪﻋﻠﯽ .(۱۳۷۱) .ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺷﺒﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ .ﺗﻬﺮان :ﯾﺰدان.

اوﻟﯿﺎء و ﻣﺮﺑﯿﺎن.

 .۵اﻣﯿﺮی ،ﺣﺴﻦ» .(۱۳۸۸) .در ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ در ﮐﺘﺎب-

 .۲۱رواﺳﺎﻧﯽ ،ﺷﺎﭘﻮر .(۱۳۸۰) .زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﺟﺘHﻋﯽ ﻫﻮﯾﺖ
ﻣﻠﯽ .ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان.
 .۲۲زاﻫﺪ ،ﺳﻌﯿﺪ» .(۱۳۸۴) .ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن« .راﻫﱪد
ﺗﻮﺳﻌﻪ) .ﺷHره .۱۲۹-۱۳۸ ،(۴

 .۶اﻣﯿﻨﯿﺎن ،ﺑﻬﺎدر» .(۱۳۹۱) .ﻧﻘﺶ اﺳﻄﻮرهﻫﺎ در ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ و
ﻣﻠﺖﺳﺎزی« .ادﺑﯿﺎت ﭘﺎﯾﺪاری) .ﺷHره .۲۷-۴۶ ،(۵

 .۲۳زرﯾﻦﮐﻤﺮ ،رﺿﺎ» .(۱۳۹۷) .ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﺘﻮن ادﺑﯽ-
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﴫ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ« .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻠﯽ) .ﺷHره .۳-۲۲ ،(۷۵
 .۲۴ﺳﻌﻮه ،ﻣﻮﻟﻮد» .(۱۳۹۱) .ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻌﻠﯿHت اﺟﺘHﻋﯽ دوره راﻫﻨHﯾﯽ ﺑﺮ ﻫﻮﯾﺖ
اﯾﺮاﻧﯽ-اﺳﻼﻣﯽ« .ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ
ﺳﯿﻨﺎ.
 .۲۵ﺷﺠﺮی ،رﺿﺎ» .(۱۳۹۳) .ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ« .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی) .ﺷHره -۸۷ ،(۹
.۷۴
 .۲۶ﺷﯿﺨﺎوﻧﺪی ،داور ،(۱۳۷۹) .ﺗﮑﻮﯾﻦ و ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ.
ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان.
 .۲۷ﺻﺎدقزاده ،رﻗﯿﻪ» ،(۱۳۸۷) .ﺟﺎﯾﮕﺎه Uﺎدﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ
در ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ دورۀ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ :رﺷﺘﻪ
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ« .ﻧﻮآوریﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ) .ﺷHره .۱۲۵-۱۳۶ ،(۲۷
 .۲۸ﺻﺎﻟﺤﯽﻋﻤﺮان ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ» .(۱۳۸۷) .ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠّﯽ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ دورۀ راﻫﻨHﯾﯽ«.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻠﯽ) .ﺷHره .۳-۲۶ ،(۳۵
 .۲۹ﺿﯿﺎ ،ﺻﺪر .(۱۳۷۹) .ﮐÜت ﻗﻮﻣﯽ و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن.
ﺗﻬﺮان :اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﻮ.
 .۳۰ﻋﺒﺪی ،ﻋﻄﺎاﻟﻠﻪ» .(۱۳۸۷) .ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ در ﮐﺘﺐ
درﺳﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺦ دوره
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن« .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻠﯽ) ،ﺷHره .۵۳-۷۲ .(۳۵

ﻫﺎی درﺳﯽ ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اﯾﺮان از ﺳﺎل
) .«(۱۳۴۴-۱۳۲۰ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ
ﺑﻬﺸﺘﯽ.

 .۷ﺑﻠﻮﮐﺒﺎﺷﯽ ،ﻋﻠﯽ .(۱۳۸۳) .ﭘﻮﺷﺎک در اﯾﺮانزﻣﯿﻦ .ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﭘﯿHن ﻣﺘﯿﻦ .ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.
 .۸ﭘﻨﺎﻫﯽﺗﻮاﻧﺎ ،ﺻﺎدق» .(۱۳۹۵) .ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ« .ﭘﮋوﻫﺶ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
درﺳﯽ) .ﺷHره .۸۹-۱۰۱ ،(۵۰
 .۹ﭘﯿﺮوزه ،ﻟﯿﻼ» .(۱۳۹۶) .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ دوره ﺷﺶ
ﺳﺎﻟﮥ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ اﺟﺰای ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﻮﯾﺖ
ﻣﻠﯽ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﯾﺮان در ﺳﺎل  .«۱۳۹۵ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ
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