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 چکیده
ای هر های توسعههای مهم در برنامهامروزه هویت ملّی یکی از مقوله

ان عنو شود و در این بین سازمان آموزش و پرورش بهکشور محسوب می
بخِش جامعه، نقش مؤثری در ترین نهادهای هویتیکی از مهم
عهده دارد. ازجمله دروس تأثیرگذار در  هویت ملّی را برشناساندن 

این زمینه، تاریخ است که بیانگر هویت گذشتۀ یک اجتHع برای 
باشد که در سازی آن در میاِن قرشی از جامعه میآشنایی و ملموس

یابی قرار دارند. هدف این پژوهش با تکیه بر روش سنیِن هویت
 باشد که Uادهای هویتمی تحلیلی پاسخ به این پرسش-توصیفی

های تاریخ ایران و افغانستان در پایه دهم و یازدهم در ملّی در کتاب
ست میزان ا چهآن رشته ادبیات و علوم انسانی چه بوده و میزان توجه به

سازی این Uادها چه آثاری را به همراه و متعاقباً عدم توجه و یا پررنگ
افزار گیری از نرمکمی با بهره خواهد داشت؟ یافته مبتنی بر تحلیل

Spss 18  ادهای هویت ملّی در کتب تاریخU حاکی از این است که
دبیرستان دو کشور ایران و افغانستان که از نظر فرهنگی و تاریخی 

 ملّی، مشاهیر باشند شامل پرچم، رسودای مشرتک میدارای ریشه
 یهو آثار و ابن ادبی تاریخی رسوم، کتب و ملّی، آداب مذهبی، مشاهیر

گیری از Uادهای هویت ملّی در گردد و متعاقباً میزان بهرهتاریخی می
تان های تاریخ افغانستر از کتابهای تاریخ ایران در هر پایه بیشکتاب

رین تبوده و در بین Uادهای مشاهیر ملّی و آثار و ابنیه تاریخی بیش
ر را به خود اختصاص های تاریخ دو کشو سهم تأکید و توّجه در کتاب

  اند.داده
: هویت ملّی، ایران، افغانستان، آموزش و پرورش، واژگان کلیدی

  کتاب تاریخ
 

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 
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  مقدمه
 جوامع مختلف بوده یکی از موضوعاتی که همواره مورد توجه

یابی صحیح و مبتنی بر توان فرآیند هویتاست را می
یابی به هویت جامعه بیان داشت. جریاِن دست ١فرهنگ

یافته و های کشورهای توسعهترین دغدغهامروزه یکی از مهم
گردد، چراکه دستیابی به هویِت در حال توسعه محسوب می

هنجارهای حاکم محسوب حد زیادی ضامِن بقای  پایدار، تا
ای برخوردار گردد و در این بین هویت ملّی از جایگاه ویژهمی

ه بخش و سازندمثابۀ عنارص قواماست، چراکه تا حد زیادی به
Uاید. هویت ملّی را برای ادامۀ حیاِت یک جامعه عمل می

ای از توان نوعی خاص از هویت دانست که مجموعهمی
هر کشور را در خود دارد و این های اجتHعی خاص شاخصه

آورد. ها را فراهم میامر سبب ¢ایز یک ملت از سایر ملت
توّجه به این موضوع حائز اهمیت است که هویت ملّی بعد 

 ها بسیار بیشرتهای بزرگ و امپراتوریاز فروپاشی حکومت
برآوردن کشورهای  توان به رسشد که ازجمله دالیل آن می

شده اشاره داشت که های تجزیهراتوریکوچک از دروِن امپ
این جریان منجر به تعریف و گاه تحریِف هویت ملّی شد. 
نظریه هویت اجتHعی بر آن است که عضویت در گروه، منجر 

-گیری نوعی طبقهبه تشخص، احساس یکی شدن و شکل

توان بیان شود. بر این اساس میها میبندی در میان انسان
ملّی، ایجاِد حِس همبستگی در  داشت که هدف از هویت

های مختلف یک کشور است که این شاخصه میان قومیت
آورد ها را فراهم میسبب ¢ایز آن ملت از سایر ملت

) به همین علت هویت ملّی یکی ۷: ۱۳۸۶اردکانی، (داوری
ریزی توسعه کشورها محسوب های مهم در برنامهاز مقوله

عظم آموزِش هویت ملّی در گردد و به این دلیل که بخش امی
گیرد، این نهاد چارچوب آموزش و پرورِش رسمی صورت می

عهده دارد  نقش اساسی در حفظ و تقویت هویت ملّی را بر
). آموزش و پرورش دارای ابزارهای ۷۹: ۱۳۹۳(نجار نهاوندی، 

ن توامتعددی در انتقال هویت ملی است که در این میان می
ترین این ابزارها نام برد و در ان مهمعنو های درسی بهاز کتاب

این بین یکی از مؤثرترین دروِس آموزشی برای شناخت بهرت 

                                                             

ویژه از جامعه انسانی است. هر فرهنگ . فرهنگ تجلی عظیم و 1
ای دوگانه را ¢رکز بخشیده است: از سویی رسمایه دروِن خود رسمایه

ها، قواعد) و از سوی ها، مهارتشناختی و تکنیکی (اعHل، دانش

آموزان، هویت ملّی درس تاریخ است. آموزش تاریخ به دانش
راهکار مناسبی برای آشنایی آنان با هویت ملّی و ایجاِد حِس 
انسجام و همبستگی است و به همین دلیل تا حد زیادی 

مثابه ابزاری برای ایجاد وحدت ملّی کاربرد تاریخ به هایکتاب
  ).۶۸: ۱۳۸۹دارند (عسکرانی، 

  پیشینه پژوهش
های هویت ملّی در در چند دهۀ اخیر، در حوزه بررسی مؤلفه

-های درسی افغانستان و ایران پژوهشگرانی در پایانکتاب

اند، ازجمله غالمی در های دانشگاهی به آن توجه داشتهنامه
 ظامن درسی کتب در ملی منافع مقوله کیفی و کمی سیبرر 

 جایگاهزاده در ، واعظ)۱۳۸۴-۱۳۹۳( افغانستان آموزشی
 در ۱۲ و ۱۱،۱۰ پایه درسی هایکتاب در ملی هویت

 شش دوره فارسی هایکتاب تحلیل، پیروزه در افغانستان
 گاهجای به توجه با ملی اجزای هویت پایۀ بر ابتدایی سالۀ

، امیری ۱۳۹۵ سال در ایران پرورش و آموزش در ملی هویت
 و یفارس ادبیات درسی هایکتاب در ایرانی هویت ترسیمدر 

، )۱۳۴۴-۱۳۲۰( سال از ایران متوسطه مقطع تاریخ
 هایکتاب در) ایرانی( ملی هویت ترسیمخرسوانیان در 

و سعوه در  ۶/۱۳۸۵-۴/۱۳۴۳ سال از متوسطه تاریخ درسی
 تتعلیH و تاریخ فارسی، هایکتاب تأکید میزان بررسی

و عالوه بر  اسالمی -ایرانی هویت بر راهنHیی دوره اجتHعی
ترین مقاالت نگاشته شده در مورد هویت ملّی در این از مهم

 و درسی هایکتابپور در توان به جعفرزادهکتب درسی می
-کتاب درباره شدهانجام هایمطالعه تحلیل فرا( ملّی هویت

 درسی هایکتاب در ملّی هویت، خدایار در )درسی های
عمران ، صالحیمتوسطه دورۀ مطالعه مورد پرورش و آموزش

 ایهکتاب در ملّی هویت هایمؤلفه به توجه میزان بررسیدر 
 هویت Uادهای جایگاهزاده در ، صادقراهنHیی دورۀ درسی

 دورۀ تاریخ و فارسی ادبیات درسی هایکتاب در ملّی
 ملّی هویت جایگاه، عبدی در انسانی علوم رشته: متوسطه

 ورهد تاریخ کتب مطالعه مورد پرورش و آموزش درسی کتب در
 در ملی هویت Uادهای بررسیو فیاض در  دبیرستان

 متوسطه دوره اجتHعی علوم و تاریخ درسی هایکتاب

ای و نیایشی (اعتقادات، هنجارها، دیگر یک رسمایۀ اسطوره
 ).٢١٢: ١٣٨٤ها) (مورن، ها، ارزشممنوعیت
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 سال در فیزیک ریاضی و تجربی انسانی، علوم هایرشته
های اشاره داشت. در میان کتاب ۱۳۸۸-۸۹ تحصیلی

با  توان به اثر مرشقیانتشاریافته به زبان فارسی رصفاً می
 هاحلبحران هویت ملّی در افغانستان؛ راهکارها و راهعنوان 

های غیرفارسی به مجموعه مقاالتی که از سوی و در کتاب
زبان و هویت با عنوان  ١دانشگاه آکسفورد زیر نظر سیمپسون

منترش گردیده است اشاره داشت. با این حال،  ٢ملّی در آسیا
وردار نگر برخهای صورت پذیرفته از نگاهی کلیکلیه پژوهش

ان های تاریخ دو کشور ایر و فارغ از نگاهی تطبیقی میاِن کتاب
و افغانستان بوده و نیز از منظر زمانی مربوط به یک دهه قبل 

 هایمحتوای کتاباست که عمالً به دلیل تغییر نسبی 
  باشند.درسی، فاقِد اطالعاتی کاربردی می

  روش پژوهش
ای روش مناسبی برای درک از آنجایی که تکنیِک مقایسه

های میزان اهمیت پرداخº به مقولۀ هویت ملّی در کتاب
لی تحلی-رو با استفاده از روش توصیفیدرسی است، از این

 گردآوری و پس از پایانای اطالعات مورد نظر از منابع کتابخانه
ها بر اساس درجه اهمیت و مرتبط بودن برداری، فیشفیش

با موضوع مورد مداقه قرار گرفت. در این پژوهش آمارهای 
تجزیه و تحلیل  Spss 18افزار بدست آمده با استفاده از نرم

ها در جداولی ثبت و ارائه شده است. و میزان فراوانی داده
حارض نخست به تعریفی از هویت  بر این اساس در پژوهش

ملّی پرداخته و سپس اطالعاِت حاصل از تجزیه محتوی 
ها در قالب Uادهای هویت ملّی مورد ارزیابی کتاب

شناسی توجه و عدم توجه به قرارگرفته و در پایان به آسیب
  Uادها پرداخته شده است.

  هویت ملّی
من «گویی به پرسش هویت بحث و تالش برای پاسخ

شود. از دیرباز آدمی همواره دو نیاز را شامل می» یستم؟ک
همراه داشته است. نیاز به آرامش و نیاز به  خود به اصیل را با

فردیت؛ تشخیص و دریافتی چیستی و کیستی خود 

                                                             

1. Simpson 
2. Language and National Identity in Asia 

ای از ریشۀ ملت به معنی معتقدین . ملّی در مفهم سنتی کلمه٣
به یک پیامرب یا دین ذکر شده است؛ اما واژه ملّی، امروزه 

). انسان از زمانی که آغاز به شناخت خود ۷: ۱۳۸۳(تاجیک، 
وان تکرد مسئله هویت برایش مطرح گردید. این جریان را می

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

ه کهایی از کیستی و چیستی خود دانست، مبنی بر این
متعلق به کدام قوم، ملت و نژاد و دارای چه فرهنگ و ¢دنی 
بوده و چه نقشی در جهان داشته و امروزه دارای چه جایگاهی 

رو، از این ).۵۴: ۱۳۹۲آبادی، در نظام جهانی است (لطف
ای از عالئم، آثار مادی، زیستی، توان مجموعههویت را می

فرهنگی و روانی دانست که موجب شناسایی فرد از فرد، 
شود (شیخاوندی، گروه از گروه یا اهلیتی از اهلیت دیگر می

  ).۸۹: ۱۳۹۵توانا، ؛ پناهی۶: ۱۳۷۹
در این میان، هویت ملّی یکی از وجوه هویتی است. نکته 

 آمدههای پیشبحث عمده ئز اهمیت این است که بخشحا
 آن معنای در وضوح فقدان از ناشی ملّی، هویت مورد در

ملت یکسان نیست،  باید توجه داشت که آن با واژه. است
 غنای یک دارای و ٣دارد طوالنی تاریخ یک چراکه ملت
 مگنه فرهنگی-قومی واحد یک به بوده و سرتگ ایدئولوژیک

 و ماده و است معنوی کل یک که دارد اشاره خودکفا و
 :Parekh, 1995دهد (می تشکیل را آن اعضای هویت

-گرایی میهای همبستهعنارص هویت ملّی، سازه .)225

 ملّت را عینیت و مرشوعیت-باشند که ساختار بنیادی کشور
-بخشند. رشایط واقعی تحقق این مفهوم زمانی فراهم میمی

 هایبخِش هویت ملّی کار ویژههای قوامشود که ¢امی گزاره
ملّت انجام دهند. -اصلی خود را در ساختHِن واحد کشور

مانند که از ترکیب مثابه مصالحی میعنارص هویت ملی به
ها، ساختHن وجودی و شکلی یک ملّت بهینه و بازسازندۀ آن

در چارچوبۀ یک واحد جغرافیایی Uود پیدا کرده، قوام و دوام 
» عرضی«بد. باید توّجه داشت که کارکرد این عنارص یامی

هم  که به میزاِن کیفیت و رشایط به» طولی«است و نه 
پیچیدگی خود، ثبات و سالمی یک جامعه را در برآیند 

سازد (واعظی، گر میاش، جلوهاجتHعی-زیستگاه فرهنگی

اصطالحی متعلق به فلسفه سیاسی و علوم اجتHعی است و 
، »شدنزاده «های التین از ریشه ازلحاظ لغوی در زبان

»º١٧: ١٣٧٩آید (ضیا، ، می»تباریهم«و » خویشاوندی داش.( 
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 ١). هویت ملّی که از بافت اجتHعی و سیاسی۱۶: ۱۳۸۱
ردار است، ازجمله مباحث عرص جدید برخو  گسرتده

م و ۱۷قرن  گردد، چنانکه بسرت زایش آن در اروپامحسوب می
 ,Parekhصورت جدی مطرح (از سوی توماس هابز به

م مرشق زمین با این مقوله ۱۹) و از اواخر قرن 492 :1994
های جمعی، دو هویت قومی و آشنا گردید. در میاِن هویت

ی اجتHعی از نقش-و در حیاِت فرهنگیانگیزتر بوده ملّی بحث
های شدن هویتکلیدی برخوردار است؛ چنانکه تبدیل

ها به فرهنگ شدن خرده فرهنگقومی به هویت ملّی، تبدیل
شناسی محسوب ترین مباحث اساسی جامعهکالن، از مهم

  ).۱۵: ۱۳۸۱گردد (آرزو، می
های متعدد عینی و ذهنی تشکیل هویت ملّی از شاخصه

اشند، بها سیال، بافتی و متغیر مییافته است. این شاخصه
ای پادشاهی از چنانکه مرز جغرافیایی و وحدت ذیل سلسله

عنارص عینی و مذهب، تاریخ، اسطوره و زبان مشرتک از 
باشند. در هویت ملّی های ذهنی هویت ملّی میشاخصه

 یخصوصاً در دوران قدیم که مرزها دارای سیالیت و ناپایدار 
های ذهنی دارای اهمیت بیشرتی اند، شاخصهبوده

). درمجموع با توجه ۷: ۱۳۹۷کمر، شدند (زرینمحسوب می
توان احساس تعلق و وفاداری به که هویت ملّی را میبه این

عنارص و Uادهای مشرتک در اجHع ملّی و در میان مرزهای 
)، در واقع ۱۳۱: ۱۳۸۴شده سیاسی دانست (زاهد، تعریف

صورت بخشی از کل هویتش در رابطه یت ملّی هر فرد بههو
 کند که تعلقای که به آن تعلق دارد و یا احساس میبا جامعه

کند گیرد و عضو جامعه به آن افتخار میدارد شکل می
ای ). جامعه۱۲۶: ۱۳۸۷زاده، ؛ صادق۲۰: ۱۳۸۰(رواسانی، 

اشند، ب ای نسبت به خود داشتهبینانهکه مردم آن، نگرش واقع
که این  باعث ایجاد امواجِ حِس مثبت در آن جامعه گردیده

های احتHلی گردد تا جامعه از آسیباحساس سبب می
مصون و افراد برای پیرشفت و توسعه تالش Uاید و متعاقباً 

وطنی را توسعه داده و باعث امنیت و با همبستگی جهان
  ).۳۵:۱۳۸۹آرامش در سطح جامعه را فراهم آورند (فیاض، 

  
  

                                                             

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

  Uادهای هویت ملّی ایران و افغانستان
فراوانی زیادی ازجمله  دو کشور ایران و افغانستان اشرتاکات

در مذهب، زبان، نژاد و تاریخ با یکدیگر دارند و بر همین 
اساس Uادهای هویتی آنان نیز دارای نقاط مشرتک با 
یکدیگر است. Uادهای هویت ملّی افغانستان و ایران را 

توان به سه بخش عمدۀ دین، زبان و تاریخ گذشته تقسیم می
توان به ). هویت ملّی موجود را می۱۸۰:۱۳۸۲کرد (نراقی، 

دو بخش مادی و غیرمادی تقسیم کرد. بخش مادی شامل 
شده و بخش دست برش ساختههمه آثاری است که به
سینه از بهگردد که سینههایی میغیرمادی شامل مقوله

به ما رسیده است همچون دین و آداب و رسوم که گذشتگان 
-همین هویت غیرمادی بدنه اصلی هویت ملّی را شکل می

دهد و قدرت روحی و نیروی حیاتی یک ملت را مشخص 
 ). از این منظر Uادهای۱۷: ۱۳۷۱ندوشن، کند (اسالمیمی

های تاریخ پایه دهم و افغانستان در کتاب و ایران ملّی هویت
  توان چنین بیان داشت.رس این دو کشور را مییازدهم مدا

یکی از وجوه اشرتاک میان ایران و افغانستان دین  دین:
مرور است. دو کشور مزبور بعد از حملۀ اعراب مسلHن و به

نوعی سازگاری هوشمندانه میان هویت ملّی و دین اسالم 
برقرار ساختند و اسالم جزو جدانشدنی هویت ملّی 

). چنانچه اسالم ۳۰: ۱۳۸۴ران شد (احمدی، افغانستان و ای
شایسته است هر  ای دانست کهتوان هویت گمشدهرا می

های ملتی دوباره آن را به دست بیاورد و بر اساس آن آرمان
خود را معین کند و تالش و مجاهدت خود را شکل دهد 

) و این جریانی است که دو کشور ۷: ۱۳۹۷مقدم، (گوهری
ن رو، اهمیت دیاند. از اینیافتهبه آن دست ایران و افغانستان

در هویت بخشی ملّی به جوانان باعث شده که آموزش و 
پرورش دو کشور توجه زیادی را به این مقوله معطوف کنند. 

ه های برجسته دینی کدر این پژوهش میزان توجه به شخصیت
در دین و مذهب دو کشور اهمیت زیادی دارند مورد بررسی 

  شده است. قرارگرفته
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در زندگانی اجتHعی قدرت  ادبی):-های تاریخیزبان (کتاب
تکلم موضوعی است که باألخص به انسان اختصاص دارد و 
وسیله تفکر و تفاهم است. بعالوه عامل همبستگی بوده و 

ا ههای اجتHعی و متHیز ساخº گروهدر متحد ساخº گروه
). زبان اولین، ۸۴: ۱۳۸۶از یکدیگر مؤثر است (کالینربگ، 

ترین ترین وسیلۀ تفهیم و تفاهم و مهمترین، مستقیمسهل
دهنده فرهنگ و انتقال آن از نسلی به نسل عامل تشکیل

دیگر است و ازجمله ویژگی هویت انسان است که باعث 
؛ ۶۴: ۱۳۸۵شود (گیدز، پیوند انسان معارص به گذشته می

ان فارسی در ). زب۶۶: ۱۳۹۵؛ اسکندری، ۸۷: ۱۳۸۸دیلینی، 
 های استقالل فرهنگیمثابه یکی از پایههای مختلف بهدوره

عنوان یکی از اجزای ایران و افغانستان عمل کرده است و به
شود که بیشرتین تأثیر را مهم هویت دو کشور محسوب می

در پیوند میان اقوام مختلف دو کشور داشته است 
ر این پژوهش ). د۱۰۵: ۱۳۸۱؛ ربانی، ۷۰: ۱۳۸۹(عسکرانی، 

 Uای هویتهای ادبیات که تاریخ ¢امزبان در قالب کتاب
ترین شاخه مطالعات های تاریخی که کهناست و کتاب

: ۱۳۸۲؛ لوکاس، ۵۷: ۱۳۷۸(نکو روح،  ١اجتHعی است
  ) مورد بررسی قرارگرفته شده است.۱۲۳۴

ها و آداب و رسوم هر ملت سازنده عنارص آیین آداب و رسوم:
-شود که تا حد زیادی با بهرهجامعه محسوب میفرهنگی 

توان به هویت یک جامعه آگاهی گیری از این مقوله می
گیری یافت. برای Uونه، پوشاک در هستۀ آغاریِن شکل

اجتHعات برشی در راستای حفاظت بدن از رسما و گرما 
-بوده، اّما در بسِرت زمان با توسعه فعالیت اجتHعی و شکل

ر ب ینی و مذهبی، افراد جامعه از پوشاک عالوهگیری عقاید د
عنوان Uادی از آداب و رسوم سود حفاظت از بدن، به
). از دیگر موارد آداب و رسوم ۱۷: ۱۳۸۳جستند (بلوکباشی، 

-توان به جشنشود، میباعث آشنایی با هویت ملی می که

  ها، موسیقی، مراسم عزا و هÑهای دستی اشاره کرد.
گیری از آوازها و ترین ایام، بهرهاز کهن ی:پرچم و رسود ملّ 

 ایجاد و پرستانه میهن احساسات موسیقی برای تهییج
غرور و انگیزه در میاِن اقشار گوناگون، مورد توجه  شجاعت و

). از این منظر رسود ۷۱: ۱۳۹۲شاطری، است (لعل بوده
                                                             

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

ملّی در هر کشور باعث تأثیر گذاشº بر هویت ملّی را فراهم 
هایی از قبیل کشور، مفهوم آورد، زیرا در رسود ملی به ناممی

پرستی اشاره شده است که کلیه موارد تا حد خاک و میهن
گردد زیادی دربردارندۀ Uادهای هویت ملّی محسوب می

توان Uادی از تاریخ و ). پرچم را نیز می۶۷: ۱۳۹۳(غیاثیان، 
فرهنگ  هویت یک کشور دانست که هر رنگ از آن Uادی از

  یک جامعه را متبلور ساخته است.

ریخ یکی از موضوعاتی که پیوسته در سیر تا آثار و ابنیه تاریخی:
توان آثار و بناهای شواهدی از آن برجای مانده است را می

تاریخی بیان داشت که یادآور شکوه و عظمت تاریخ هر کشور 
گردد، چنانکه این مقوله در شناساندن تاریخ و محسوب می

ویژه در به-ای هویت ملّی به خودی و دیگری از اهمیت ویژه
ر برخوردا -واسطه ¢دن کهندو کشور ایران و افغانستان به

  ).۸۳: ۱۳۹۳است (شجری، 

افراِد مؤثر در تاریخِ مذهبی و ملّی  مشاهیر مذهبی و ملّی:
یک کشور، با ایجاد پلی میان گذشتۀ پرافتخار، حال و آینده، 

دهد؛ این عنوان یک ملت به هم پیوند میا بهاقشار جامعه ر 
خاطر به وطن و حس ای در تعلقکنندهاتحاد نقش تعیین

کند. از این رهگذر، ارائه و بیاِن دوستی ایجاد میوطن
های تاریخی، غرور ملّی را در جوامع رسگذشِت شخصیت

: ۱۳۹۱دارای تاریخ کهن به همراه خواهد داشت (امینیان، 
۲۸.(  

  های پژوهشیافته 
-مبتنی بر شناسایی Uادهای هویت ملّی موجود در کتاب

های تاریخِ پایه دهم و یازدهم ایران و افغانستان و سپس 
ر، نگکمی، در هر بخش با نگرشی جزئی مبتنی بر آمارهای
صورت متمرکز و منسجم مورد ارزیابی قرار آمارهای موجود به

های رشح داده شده گرفت. نخست مشخصات کلی کتاب
است، چراکه این چهار کتاب مبنای اساسی پژوهش حارض 

). سپس میزان فراوانی و ۱دهند (جدول شHره را تشکیل می
ای اصلی مورد بررسی، یعنی Uاد مهم درصد فراوانی پارامرته

های تاریخ اشاره گردیده و در هر هویت ملّی که در کتاب
صورت مجزا نشان داده شده است (جدول شHره کتاب به
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ای میزان ). بر این اساس، طی مقایسهU ،۱ودار شHره ۲
گِر اهمیت هر یک از فراوانی هر Uاد در چهار کتاب که نشان

افزارهای گیری از نرمباشد، با بهرهها میابها در کتمؤلفه
).۳دهنده آماری دقیق است (جدول شHره مکمل ارائه

  های تاریخ پایه دهم و یازدهم ایران و افغانستانمشخصات کتاب. ۱جدول 

  تعداد صفحه  سال چاپ  عنوان کتاب  شHره کتاب

  ۱۵۵  ۱۳۹۷  ) ایران و جهان باستان۱تاریخ (  ۱

  ۱۸۹  ۱۳۹۷  بعثت پیامرب اسالم تا پایان صفویه ) از۲تاریخ (  ۲

  ۱۴۹  ۱۳۹۶  تاریخ صنف دهم (افغانستان)  ۳

  ۱۴۸  ۱۳۹۶  تاریخ صنف یازدهم (افغانستان)  ۴

  ماخذ: نگارندگان

  های تاریخ ایران و افغانستان: توزیع فراوانی Uادهای هویتی در کتاب۲جدول 

  مشاهیر مذهبی  رسود ملی  پرچم    کتاب
مشاهیر 

  ملی
آداب و 

  رسوم
کتب تاریخی 

  ادبی
آثار 

  تاریخی
  هاجمع مؤلفه

  ۱۹۴  ۱۰۲  ۱۹  ۱۹  ۴۶  ۸  ۰  ۰  فراوانی  ۱کتاب 
  ۱۰۰  ۵۷/۵۲  ۷۹/۹  ۷۹/۹  ۷۱/۲۳  ۱۲/۴  ۰  ۰  درصد  

  ۳۲۴  ۵۶  ۶۰  ۹  ۱۵۹  ۴۰  ۰  ۰  فراوانی  ۲کتاب 

  ۱۰۰  ۲۸/۱۷  ۵۲/۱۸  ۷۷/۲  ۰۷/۴۹  ۳۴/۱۲  ۰  ۰  درصد  
  ۱۵۱  ۳۰  ۱۱  ۴  ۴۸  ۵۶  ۱  ۱  فراوانی  ۳کتاب 

  ۱۰۰  ۸۷/۱۹  ۲۸/۷  ۶۵/۲  ۷۹/۳۱  ۰۸/۳۷  ۶۶/۰  ۶۶/۰  درصد  
  ۲۲۳  ۲۷  ۱۴  ۴  ۱۶۷  ۸  ۱  ۲  فراوانی  ۴کتاب 

  ۱۰۰  ۱۱/۱۲  ۲۸/۶  ۷۹/۱  ۸۸/۷۴  ۵۸/۳  ۴۴/۰  ۹/۰  درصد  

  ماخذ: نگارندگان

  

  
  کتاب منتخب ۴درصد فراوانی هفت پارامرت مورد بررسی درمجموع  .U۱ودار 

  ماخذ: نگارندگان
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  های هویت ملّی به تفکیک مؤلفه و کتابتوزیع فراوانی مؤلفه .۳جدول 

  پرچم    کتاب
رسود 
  ملی

مشاهیر 
  مذهبی

  کتب تاریخی ادبی  آداب و رسوم  مشاهیر ملّی
آثار 

  تاریخی
جمع 

  هامؤلفه

  ۱۹۴  ۱۰۲  ۱۹  ۱۹  ۴۶  ۸  ۰  ۰  فراوانی  ۱کتاب 

  ۷۵/۲۱  ۴۴/۴۷  ۲۶/۱۸  ۷۷/۵۲  ۹۵/۱۰  ۱۴/۷  ۰  ۰  درصد  
  ۳۲۴  ۵۶  ۶۰  ۹  ۱۵۹  ۴۰  ۰  ۰  فراوانی  ۲کتاب 

  ۳۲/۳۶  ۰۴/۲۶  ۶۹/۵۷  ۲۵  ۸۵/۳۷  ۷۱/۳۵  ۰  ۰  درصد  

  ۱۵۱  ۳۰  ۱۱  ۴  ۴۸  ۵۶  ۱  ۱  فراوانی  ۳کتاب 
  ۹۳/۱۶  ۹۵/۱۳  ۵۷/۱۰  ۱۱/۱۱  ۴۳/۱۱  ۵۰  ۵۰  ۳۳/۳۳  درصد  

  ۲۲۳  ۲۷  ۱۴  ۴  ۱۶۷  ۸  ۱  ۲  فراوانی  ۴کتاب 
  ۲۵  ۵۶/۱۲  ۴۶/۱۳  ۱۱/۱۱  ۷۶/۳۹  ۱۴/۷  ۵۰  ۶۶/۶۶  درصد  

¢ام 
  کتب

  ۸۹۲  ۲۱۵  ۱۰۴  ۳۶  ۴۲۰  ۱۱۲  ۲  ۳  فراوانی

  ۱۰۰  ۱/۲۴  ۷/۱۱  ۰/۴  ۱/۴۷  ۶/۱۲  ۲/۰  ۳/۰  درصد  

  ماخذ: نگارندگان

  
های مورد دهد که در کتابنشان می ۳اطالعات جدول 

شده  مرتبه بر Uادهای هویت ملی اشاره ۸۹۲بررسی در کل 
ها یکسان نیست. است که سهم این Uادها در همۀ کتاب

فراوانی و  ۴۲۰بیشرتین میزان توجه به Uاد مشاهیر ملی با 
درصد صورت گرفته است. Uاد آثار تاریخی با  ۴۷٫۱معادل 

درصد در جایگاه دوم، مشاهیر  ۲۴٫۱فروانی و معادل  ۲۱۵
-م، کتابدر جایگاه سو  ۱۲٫۶معادل  ۱۱۲مذهبی با فراوانی 

درصد در  ۱۱٫۷فراوانی معادل  ۱۰۴ادبی با -های تاریخی
درصد  ۴معادل  ۳۶جایگاه چهارم، آداب و رسوم با فراوانی 

درصد در  ۰٫۳معادل  ۳در جایگاه پنجم، پرچم ملّی با فراوانی 
درصد در  ۰٫۲معادل  ۲جایگاه ششم و رسود ملّی با فراوانی 

 جایگاه آخر قرار دارد.

 U ،۱اد مشاهیر ملّی در کتاب ۳شHره  بر اساس جدول
 ۱۵۹دارای  ۲درصد، کتاب  ۱۰٫۹۵فراوانی معادل  ۴۶دارای 

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

بیشرتین توجه به  ۲درصد است. بر اساس Uودار شHره 
  باشد.می ۱و کمرتین توجه در کتاب  ۴اب مشاهیر ملی در کت

  
  درصد فراوانی Uاد مشاهیر ملّی .U۲ودار 

  ماخذ: نگارندگان

، Uاد آثار و ابنیه تاریخی در کتاب ۳بر اساس جدول شHره 
درصد، کتاب شHره  ۴۷٫۴۴فراوانی معادل  ۱۰۲، ۱شHره 

 ۳۰، ۳درصد، کتاب شHره  ۲۶٫۰۲فروانی معادل  ۵۶، ۲
فراوانی معادل  ۲۷، ۴، کتاب شHره ۱۳٫۹۵معادل  فراوانی
بیشرتین تأکید  ۳درصد دارد. بر اساس Uودار شHره  ۱۲٫۵۶

و کمرتین توجه مربوط به  ۱بر ابنیه و آثار تاریخی در کتاب 
  باشد.می ۴کتاب 

  
  : درصد فراوانی آثار و ابنیه تاریخیU۳ودار 

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

درصد، کتاب شHره  ۵۰فراوانی معادل  ۵۶، ۳کتاب شHره 
درصد به Uاد مشاهیر مذهبی  ۷٫۱۴فراوانی معادل  ۸، ۴

، بیشرتین توجه ۴توجه داشته است. بر اساس Uودار شHره 
و کمرتین توجه در کتاب  ۳تاب شHره ک به مشاهیر مذهبی در

  باشد.می ۴و  ۱شHره 

  
  درصد فراوانی Uاد مشاهیر مذهبی .U۴ودار 

  ماخذ: نگارندگان

فراوانی معادل  ۱۹با  ۱، در کتاب ۳بر اساس جدول شHره 
 ۵۷٫۶۹فراوانی معادل  ۶۰، ۲درصد، کتاب شHره  ۱۸٫۲۶

درصد و  ۱۰٫۵۷فراوانی معادل  ۱۱، ۳درصد، کتاب شHره 
درصد، به Uاد  ۱۳٫۴۶فراوانی معادل  ۱۴، ۴کتاب شHره 
ادبی توجه شده است. بر اساس Uودار شHره -کتب تاریخی

و کمرتین توجه  ۲بیشرتین توجه به این Uاد در کتاب شHره  ۵
  است. ۳در کتاب شHره 

  
  ادبی-درصد فراوانی Uاد کتب تاریخی .U ۵ودار

  ماخذ: نگارندگان

فراوانی  ۱۹، ۱، در کتاب شHره ۳اس جدول شHره بر اس
 ۲۵فراوانی معادل  ۹، ۲درصد، کتاب شHره  ۵۲٫۷۷معادل 

درصد و  ۱۱٫۱۱فراوانی معادل  ۴، ۳درصد، کتاب شHره 
درصد به Uاد آداب  ۱۱٫۱۱فراوانی معادل  ۴، ۴کتاب شHره 

بیشرتین  ۶و رسوم توجه شده است. بر اساس Uودار شHره 
و کمرتین توجه مربوط به  ۱به این Uاد در کتاب شHره توجه 

  باشد.می ۴و  ۳کتاب شHره 

  
  درصد فراوانی Uاد آداب و رسوم .U۶ودار 

  ماخذ: نگارندگان

صفر درصد،  ۲ و ۱های ، در کتاب۳بر اساس جدول شHره 
درصد و کتاب  ۳۳٫۳۳فراوانی معادل  ۱، ۳کتاب شHره 

درصد، به Uاد پرچم توجه  ۶۶٫۶۶فروانی معادل  ۲، ۴شHره 
بیشرتین توجه به این Uاد  ۷شده است. بر اساس Uودار 

 ۲و  ۱و کمرتین توجه مربوط به کتاب  ۴مربوط به کتاب 
  باشد.می

  
  مدرصد فراوانی Uاد پرچ .U ۷ودار

  ماخذ: نگارندگان

فراوانی  ۰با  ۲و  ۱های ، در کتاب۳بر اساس جدول شHره 
 ۱۰۰فراوانی معادل  ۲با  ۴و  ۳های درصد و کتاب ۰معادل 

درصد به Uاد رسود ملّی توجه شده است، بر اساس Uودار 
و  ۴و  ۳بیشرتین توجه به این Uاد متعلق به کتاب  ۸شHره 

  باشد.می ۲و  ۱شHره  کمرتین توجه مربوط به کتاب

  
  درصد فراوانی Uاد رسود ملّی .U۸ودار 

  ماخذ: نگارندگان
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های تقویت هویت ملّی در آموزشی و پرورش ایران و مکمل
  افغانستان

-هایی که هویت ملّی فرد را بهها و نگرشبسیاری از اندیشه

آورد تا حدودی مبتنی بر وجوه تاریخی بوده و بر این وجود می
اساس، هر فرد در ساختار اجتHعی از فرهنگ، مفاهیمی را 

ی های خودتنها خود، بلکه آرمانها نهکند که بر پایه آناخذ می
را با دیگران مقایسه و بر همین مبنا هویت ملّی خویش را 

). با این حال، هویت U۱۳۸۱ :۱۰۹اید (فی، تعریف می
دیگر هویت بیانای تا حد زیاد اکتسابی است، بهمقوله
شود که رصفاً گذشتگاِن ما آن را به ای محسوب Uیمقوله

میراث گذاشته و فرد مجبور به پذیرش محض باشد، بلکه فرد 
بخش آشنایی در جامعه به سهِم خویشº از عنارص هویت

الزم را کسب Uوده و سپس آگاهانه و با اختیار آن را انتخاب 
هد. اگرچه روند کسب دUاید و مورد بازشناسی قرار میمی

ویژه هویت ملّی در انسان رصفاً مختص به یک هویت و به
گردد، اّما نوجوانی دورۀ خاص همچون نوجوانی محسوب Uی

از آن روی که آخرین پلکاِن نردباِن طی طریق کودک به زندگی 
ده عه ترین نقش را براجتHعی است، در این فرآیند، حساس

د قادر نباشد در سنین نوجوانی به دارد. بر این اساس، اگر فر 
ابعاد گوناگون هویت ملّی دست یابد، نتایجی همچون 

را » اغتشاَش در هویت ملّی«و » یابی ملّیتأخیر در هویت«
برای او به همراه خواهد داشت و این موضوع بر وجوه 

: ۱۳۸۸(هاشمی،  ١گوناگون رفتاری او تأثیرگذار خواهد بود
۷۴-۷۳.(  

 های ایجاد وعنوان یکی از حلقهآموزش و پرورش بهدر این بین 
کننده هویت ملّی از نقش مهمی برخوردار است، تثبیت

های تاریخ پایه دهم و یازدهم در چنانکه محتوای درسی کتاب
دو کشور ایران و افغانستان، بایستی فارغ از تکیه رصف بر 

ای طراحی و تنظیم شود گونههای سطحی و ظاهری، بهجنبه
که محصول نهایی آن پرورش یافº افرادی دارای ثبات 
شخصیت، برخوردار از تفکر منطقی در حوزه Uادهای ملّی، 
آگاه به وضع گذشته و حاِل خودی در تقابل با دیگری و دارای 

-تنها میروحیه چالش در عیِن سازش باشد. چنین افرادی نه

ینده در توانند حافظ هویت ملّی خود، بلکه از آنجا که در آ
                                                             

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

جامعه نقش خواهند » های مرجعِ گروه«شکل دادن به 
توانند به ارائه و پاسداری صحیح از هویت ملّی داشت، می

). با این حال در عرصه آموزش و ۵۶: ۱۳۸۱بپردازند (ربانی، 
-پرورش در دو کشور ایران و افغانستان، رصفاً اکتفا به کتاب

ته همراه داش را بهتواند Úرۀ چشمگیری های درسی تاریخ Uی
گیری از راهکاری تکمیلی، یکی از باشد. از این منظر بهره

تواند تا حد بسیار زیادی جریان موضوعاتی است که می
یابی ملّی در میاِن جوانان را با موفقیت همراه سازد. هویت

  این موارد عبارت است از: 
نخستین رکن اساسی در  های تکمیلی به معلHن:آموزش

آموزان را مدارس جهت تبیین هویت ملّی در میان دانش
دهند و از آنجایی که گاه اطالعات معلHن تشکیل می

شناسی تاریخی معلHن در زمینه تفهیِم صحیحِ جامعه
آموزان در حد مطلوبی قرار Uادهای هویت ملّی به دانش
ن خدمت از سوی های ضمندارد، برای رفع آن، برپایی آموزش

-سازمان آموزش و پرورش افغانستان و ایران در راستای آگاهی

-بخشی به معلHن، زیر نظر اساتید خربه در سه حوزه جامعه

شناسی، علوِم تربیتی و تاریخ شایسته است تا در دستور کار 
  قرار گیرد. 

از راهکارهای پیشنهادی برای ایجاِد و  برنامه:های فوقکالس
آموزاِن هر دو کشور، ملّی در میان دانش تقویت هویت

های هایی خاص برای برگزاری کالساختصاص ساعت
برنامه جهت آشنایی بیشرت با Uادهای هویت ملّی فوق

تواند در قالب بازدید از گردد. این موضوع میمحسوب می
ها و سفرهای علمی صورت پذیرد. این ها، موزهکتابخانه

هده عینی و از سویی دریافِت جریان از سویی موجب مشا
همراه خواهد داشت که مبتنی بر هر  ملموسی از Uادها را به

ناحیه از ایران و افغانستان، نیازمند تعریفی مشخص در 
  ای از سوی مدارس است.قالب درون مجموعه

ای در زمینه ارائه خدمات مشاوره ای:خدمات مشاوره
است که در یک آموزان یکی از موضوعاتی رفتارهای دانش

ی صورت جزئصورت کلی و افغانستان بهدهه اخیر در ایران به
آموزان قرارگرفته در مراکز آموزش و پرورش در اختیار دانش

است، اّما این مراکز بیشرت بر روی رفتارهای خارج از هنجارِ 
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باشد که نیاز به آموزی ¢رکز دارند و این در حالی میدانش
ا ب-برای دریافت صحیحی از هویت ملّی  ایجاِد مراکِز مشاوره

توجه به هجمۀ فرهنگی موجود در دو کشور ایران و 
در نظاِم آموزش و پرورش در گام نخست و سپس  -افغانستان

  باشد. در مدارس از موضوعات مغفول می
-در راستای آگاهی از دغدغه محور: های گفتHنترویجِ کرسی

داندیشانه برای بیاِن آموزان، برپایی جلسات آزاهای دانش
های گوناگوِن جوانان در مدارس با محوریت Uادهای نگرش

سازد تا با سو این ظرفیت را فراهم میهویت ملّی، از یک
گذاراِن عرصه تولید محتوا، ثبت و بازتاب آن به سیاست

نیازهای روز مورد توجه قرار گیرد و از سوی دیگر امکاِن 
-آمده برای دانشت پیشدریافِت پاسخی صحیح به شبها

  آموزان در یک گفتHِن دوسویه ایجاد خواهد شود. 
گذاران گاه سیاست سازی:الگوبرداری صحیح و بومی

یابی ملّی در های حوزه هویتآموزشی برای گریز از آسیب
های فرهنگی نظام آموزش و پرورش فارغ از توجه به تفاوت
نظام آموزشی موجود در هر جامعه، به الگوبرداری از 

برای تلقین و ایجاِد روحیۀ  -ویژه اروپاییبه-کشورهای دیگر 
 پردازند کهها تاریخ میهویت ملّی در تولید محتوای کتاب

Úره این جریان، عدم بازدهی مناسب است، چراکه هر بافِت 
اجتHعی نیازمند تدوین الگوی مختص به خود است و حتی 

ِگ مشرتِک ایران و در دو کشور همسایه و دارای فرهن
توان الگویی کامالً واحد و یکسان را در افغانستان نیز Uی

-جربهگیری از تپیش گرفت. بر این اساس، الگوبرداری و بهره

تواند از کارکرد های دیگر کشورها در این زمینه تا حدی می
های و تدابیر مورد نظر قرار گیرد و برخوردار باشد که چالش

  د.گیری از آن پرداخته شو سازی به بهرهمیسپس با فرآیند بو 

  گیرینتیجه
گردد که در چند هویت ملّی یک از موضوعاتی محسوب می

دهه اخیر مورد توجه دو کشور همسایۀ ایران و افغانستان 
قرارگرفته است. از این رهگذر نظام آموزش و پرورش ازجمله 

وانان ویژه در میاِن جترین مراکِز ایجاد هویت ملّی بهمهم
 های تاریخیگردد که تبلور ملموِس آن در کتابمحسوب می

مشاهده و مداقه است. بر این اساس، مبتنی بر یک قابل
های تاریخ پایه دهم و یازدهم نگر، با بررسی کتابنگاه جزئی

ه دو ترین توجه بایران و افغانستان دریافت گردید که بیش

ی است که این دو Uاد Uاد مشاهیر ملّی و آثار و ابنیه تاریخ
درصد از کل تأکیدها بر هویت ملّی را  ۶۷٫۲درمجموع حدود 

ترین به خود اختصاص داده و دو Uاد رسود و پرچم ملّی کم
ز صورت گسرتده اتوان بههرچند Uی-اند میزان توجه را داشته

ها استفاده کرد اما بایسته است که در این دو Uاد در کتاب
ر کتاب به این Uادها اشاره شود که در صفحات آغازین ه

کتب تاریخ ایران به این موضوع اشاره نشده است. یکی از 
ترین تأثیر را در هویت یافº و Uادهای مهمی که بیش

همچنین وحدت ملّی در بین جوانان دارد و در چهار کتاب 
توجه چندانی به آن نشده است، Uاد آداب و رسوم ملّی 

فراوانی بوده  ۳۶تاب مورد بررسی دارای است که در چهار ک
درصد از مجموع Uادها را به خود اختصاص داده  ۴و معادل 

ترین نهاد سازنده هویِت عنوان مهماست و آموزش و پرورش به
ملی افراد شایسته است به این Uاد توجه بیشرتی Uاید. 

گردد که میزان همچنین در بررسی چهار کتاب دریافت می
کشور در پایه یازدهم به Uادهای هویت ملّی باالتر توجه دو 

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

تری از Uادهای ملّی را به خود اختصاص داده است. در پایه 
دهم نیز کتاب تاریخ ایران Uادهای هویت ملی را مورد توجه 

یخ ایران های تارقرار داده و درمجموع در هر دو پایه، کتاب
 اند که این امرتری به Uادهای هویت ملّی داشتهتوجه بیش

آموزان با این Uادها را فراهم سبب آشنایی هرچه بهرت دانش
سازی ملّی آنان مدد رسانیده آورده و متعاقباً به جریان هویت

است. با این حال در راستای رفع کمبودهای موجود در 
یخ ایران و افغانستان مواردی های پایه دهم و یازدهم تارکتاب

های های تکمیلی به معلHن، کالسهمچون آموزش
 های گفتHنای، ترویجِ کرسیبرنامه، خدمات مشاورهفوق

سازی، از این ظرفیت محور و الگوبرداری صحیح و بومی
برخوردار است تا تقویت هرچه بیشرت روحیۀ هویت ملّی در 

  داشته باشد.آموزان را به همراه میاِن دانش

  فهرست منابع
چگونگی هویت ملّی ). ۱۳۸۱آرزو، عبدالغفور. ( .۱

 . تهران: عرفانی.افغانستان
». دین و ملیت در هویت ایرانی). «۱۳۸۴احمدی، حمید. ( .۲

  .۲۷-۳۶)، ۶۷. (شHره دانشکده حقوق و علوم سیاسی
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ای منزله مسئلهانسان به). «۱۳۹۵اسکندری، حسین. ( .۳
  .۶۳-۹۸)، ۲۴. (شHره شناسی بالینیمطالعات روان». زبانی

فرهنگ و شبه ). ۱۳۷۱ندوشن، محّمدعلی. (اسالمی .۴
  . تهران: یزدان.فرهنگ

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

های درسی ادبیات فارسی و تاریخ مقطع متوسطه ایران از سال 
 . دانشگاه شهیدنامه کارشناسی ارشدپایان)». ۱۳۲۰-۱۳۴۴(

  بهشتی.
ها در هویت ملّی و نقش اسطوره). «۱۳۹۱امینیان، بهادر. ( .۶

  .۲۷-۴۶)، ۵. (شHره ادبیات پایداری». سازیملت
. ترجمه زمینپوشاک در ایران). ۱۳۸۳بلوکباشی، علی. ( .۷

  پیHن متین. تهران: امیرکبیر.
های هویت جایگاه مؤلفه). «۱۳۹۵توانا، صادق. (پناهی .۸

زی ریپژوهش در برنامه». دبیات فارسیهای افرهنگی در کتاب
  .۸۹-۱۰۱)، ۵۰. (شHره درسی

های فارسی دوره شش تحلیل کتاب). «۱۳۹۶پیروزه، لیال. ( .۹
سالۀ ابتدایی بر پایۀ اجزای هویت ملی با توجه به جایگاه هویت 

نامه پایان». ۱۳۹۵ملی در آموزش و پرورش ایران در سال 
  می واحد بندرلنگه.. دانشگاه آزاد اسال کارشناسی ارشد

روایت غیرت و هویت در ). ۱۳۸۳تاجیک، محّمدرضا. ( .۱۰
  . تهران: فرهنگ گفتHن.میان ایرانیان

های درسی و کتاب). «۱۳۸۹پور، فروزنده. (جعفرزاده .۱۱
-شده درباره کتابهای انجامهویت ملّی (فرا تحلیل مطالعه

  .۳۱-۵۴)، ۴۲. (شHره مطالعات ملی». های درسی)
. تاریخ صنف دهم). ۱۳۹۶جمعی از نویسندگان. ( .۱۲

  افغانستان: سازمان تألیف کتب درسی، وزارت معارف.
. تاریخ صنف یازدهم). ۱۳۹۶جمعی از نویسندگان. ( .۱۳

  افغانستان: سازمان تألیف کتب درسی، وزارت معارف.
) ایران و جهان ۱تاریخ (). ۱۳۹۷جمعی از نویسندگان. ( .۱۴

های رشکت چاپ و نرش کتاب . تهران:باستان (پایه دهم)
  درسی.

) از بعثت پیامرب ۲تاریخ (). ۱۳۹۷جمعی از نویسندگان. ( .۱۵
 . تهران: رشکت چاپ و نرشاسالم تا پایان صفویه (پایه یازدهم)

  های درسی.کتاب
های هویت ملی در کتاب). «۱۳۸۷خدایار، ابراهیم. ( .۱۶

مطالعات ». درسی آموزش و پرورش مورد مطالعه دورۀ متوسطه
  .۲۷-۵۲)، ۳۵. (شHره ملی

ترسیم هویت ملی ). «۱۳۸۷خرسوانیان، حمیدرضا. ( .۱۷
-۴/۱۳۴۳های درسی تاریخ متوسطه از سال (ایرانی) در کتاب

  . دانشگاه شهید بهشتی.نامه کارشناسی ارشدپایان». ۶/۱۳۸۵
Uادهای هویت ایرانی و ). «۱۳۸۶اردکانی، نگار. (داوری .۱۸

  .۳-۲۶)، ۳۰(شHره . مطالعات ملی». زبان فارسی

-های کالسیک جامعهنظریه). ۱۳۸۸دیلینی، تیم. ( .۱۹

  . ترجمه بهرنگ صدیقی. تهران: نرش نی.شناسی
. تهران: سازمان انجمن هویت ملی)، ۱۳۸۱ربانی، جعفر. ( .۲۰

  اولیاء و مربیان.
های اجتHعی هویت زمینه). ۱۳۸۰رواسانی، شاپور. ( .۲۱

  ن.. تهران: مرکز بازشناسی اسالم و ایراملی
راهربد ». هویت ملی ایرانیان). «۱۳۸۴زاهد، سعید. ( .۲۲

  .۱۲۹-۱۳۸)، ۴. (شHره توسعه
-هویت ایرانی در متون ادبی). «۱۳۹۷کمر، رضا. (زرین .۲۳

  .۳-۲۲)، ۷۵. (شHره مطالعات ملی». تاریخی عرص ایلخانی
های بررسی میزان تأکید کتاب). «۱۳۹۱سعوه، مولود. ( .۲۴

Hت اجتHیی بر هویت فارسی، تاریخ و تعلیHعی دوره راهن
 . دانشگاه بوعلینامه کارشناسی ارشدپایان». اسالمی-ایرانی
  سینا.

ارزیابی گردشگری در تقویت ). «۱۳۹۳شجری، رضا. ( .۲۵
-۸۷)، ۹. (شHره ریزی و توسعه گردشگریبرنامه». هویت ملی

۷۴.  
 .تکوین و تنفیذ هویت ایرانی)، ۱۳۷۹شیخاوندی، داور. ( .۲۶

  شناسی اسالم و ایران.تهران: مرکز باز 
جایگاه Uادهای هویت ملّی «)، ۱۳۸۷زاده، رقیه. (صادق .۲۷

های درسی ادبیات فارسی و تاریخ دورۀ متوسطه: رشته در کتاب
  .۱۲۵-۱۳۶)، ۲۷. (شHره های آموزشینوآوری». علوم انسانی

بررسی میزان توجه به ). «۱۳۸۷عمران، ابراهیم. (صالحی .۲۸
». های درسی دورۀ راهنHییکتابهای هویت ملّی در مؤلفه

  .۳-۲۶)، ۳۵. (شHره مطالعات ملی
. کÜت قومی و هویت ملی ایرانیان). ۱۳۷۹ضیا، صدر. ( .۲۹

  تهران: اندیشه نو.
جایگاه هویت ملی در کتب ). «۱۳۸۷عبدی، عطاالله. ( .۳۰

درسی آموزش و پرورش مورد مطالعه کتب تاریخ دوره 
  .۵۳-۷۲ ).۳۵، (شHره مطالعات ملی». دبیرستان

-هویت ایرانی در کتاب). «۱۳۸۹عسکرانی، محّمدرضا. ( .۳۱

های درسی تاریخ مطالعه موردی: دوره قاجار تا پایان حکومت 
  .۶۷-۸۶)، ۵. (شHره های تاریخیپژوهش». رضاه شاه

بررسی کمی و کیفی مقوله منافع ). «۱۳۹۳غالمی، زهرا. ( .۳۲
)». ۱۳۸۴-۱۳۹۳ملی در کتب درسی نظام آموزشی افغانستان (

  املللی امام خمینی.. دانشگاه بیننامه کارشناسی ارشدپایان
بررسی رسودهای ملّی ). «۱۳۹۳غیاثیان، مریم سادات. ( .۳۳

 ».حHسی با انگیزش احساسات و همبستگی و غرور ملّی
  .۶۳-۷۶)، ۱۰. (شHره مطالعات زبان و ادبیات غنایی

فلسفه امروزین علوم اجتHعی با ). ۱۳۸۱فی، برایان. ( .۳۴
  . ترجمه خشایار دیهیمی. تهران: طرح نو.نگرش چند فرهنگی
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بررسی Uادهای هویت ). «۱۳۸۹فیاض، ایراندخت. ( .۳۵
های درسی تاریخ و علوم اجتHعی دوره متوسطه ملی در کتاب

ای علوم انسانی، تجربی و ریاضی فیزیک در سال هرشته
-۶۴)، ۱۷. (شHره روانشناسی تربیتی». ۱۳۸۸-۱۳۸۹تحصیلی 

۲۹.  
. ترجمه روانشناسی اجتHعی). ۱۳۸۶کالینربگ، اتو. ( .۳۶

  محّمد کاردان. تهران: علمی و فرهنگی.علی
بررسی منافع ملی و رابطه ). «۱۳۹۷مقدم، ابوذر. (گوهری .۳۷

. (شHره امنیت ملی، »شه مقام معظم رهربیها در اندیبین آن
۲۸ ،(۱۲۸-۱۰۵.  
. ترجمه منوچهر شناسیجامعه). ۱۳۸۵گیدز، آنتونی. ( .۳۸

  صبوری. تهران: نرش نی.
بازخوانی نظری مفهوم ). «۱۳۹۲آبادی، محسن. (لطف .۳۹

  .۵۳-۶۷)، ۱۰. (شHره خردنامه». هویت
تأثیر غرب بر موسیقی ). «۱۳۹۲شاطری، مصطفی. (لعل .۴۰

. »ایران (از اواسط عرص نارصی تا پایان حکومت قاجار) نظامی
  .۶۹-۹۲)، ۱. (شHره پژوهشنامه تاریخ ¢دن اسالمی

. ترجمه عبدالحسین تاریخ ¢دن). ۱۳۸۲لوکاس، هÑی. ( .۴۱
  آذرنگ. تهران: سخن.

بحران هویت ملّی در ). ۱۳۸۹مرشقی، دیدار علی. ( .۴۲
  . تهران: سعید.هاحلافغانستان؛ راهکارها و راه

-. ترجمه امیر نیکهویت انسانی). ۱۳۸۴مورن، ادگار. ( .۴۳

 رسا.پی. تهران: قصیده
تحلیلی بر هویت ملّی در ). «۱۳۹۳نجار نهاوندی، مریم. ( .۴۴

-پژوهش». کتب درسی مطالعه موردی: مطالعات اجتHعی

  .۷۹-۱۰۱)، ۲۹. (شHره های تربیتی
  . تهران: چاو.آنچه خود داشت). ۱۳۸۲نراقی، احسان. ( .۴۵
. وجوی هویتی تازهدر جست). ۱۳۷۸نکو روح، محمود. ( .۴۶

  تهران: چاپخش.
جایگاه هویت ملّی در ). «۱۳۹۳زاده، حلیمه. (واعظ .۴۷

نامه پایان». در افغانستان ۱۰،۱۱،۱۲های درسی پایه کتاب
  .(س). دانشگاه الزهراکارشناسی ارشد

های ناقص افغانستان و سازه). ۱۳۸۱واعظی، حمزه. ( .۴۸
  تهران: عرفانی.. هویت ملّی

شناسی هویت جامعه). ۱۳۸۸هاشمی، سید مسعود. ( .۴۹
  . تهران: هورمزد.ملّی
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