فهلٌاهِی هطالعات هلي؛  ،84ؾال تیؿت ٍ یىن ،قواضُی  ،1399 ،4ظهؿتاى ،نم 47-66
لیٌک ًتیجِ هطابْتیابي:

https://hamyab.sinaweb.net/Ci_result/apidetails/0B5A53B9B5E06420/16/48%

تحلیل محتوای مقایسهای مؤلفههای هویتبخش ملی در کتابهای فارسی؛
دوره ابتذایی ایران و کتابهای دری صنف ابتذایی افغانستان
ًَع هقالِ :پژٍّطي
E-mail: bsazmand@ut.ac.ir
E-mail: maisam.1988.feb@gmail.com

تاریخ دریافت9999/2/42 :

بْارُ ساسهٌذ
هیثن هَسَی

*

**
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چكيذه

ّدف کلی از ایي هقالِ تحلیل هحتَای هقایسِای کتابّای درسی ادتیاا اارسای
دٍرُ اتتدایی کطَر ایراى ٍ کتابّای دری صٌف اتتدایی کطَر ااغاًستاى تارای
تعییي جایگاُ هؤلفِّای َّیت هلی در هحتَای ایي کتابّا است .در ایي پاوٍّص
از رٍش پوٍّص تحلیل هحتاَای تلفیقای مکوای ٍ کیفای تاا رٍیقارد هقایساِای
استفادُ ضدُ است .جاهعِ آهاری پوٍّص  6کتاب اارسی پایِّای اٍل تاا ضطان
دٍرُ اتتدایی در ایراى در سال تحصیلی  6 ٍ 8933-8931کتاب دری صٌفّاای
اٍل تا ضطن دٍرُ اتتدایی در ااغاًساتاى در ساال تحصایلی  8933-8931اسات.
ترای تحلیل هحتَای کوی از ًرمااسار  ٍ SPSSترای تحلیل هحتاَای کیفای ّان از
ّاای َّیات هلای در کتاابّاای
تررسی هضاهیي کتة درسی ٍ تعیایي ضاا
جاهعِ آهاری استفادُ ضدُ است .یااتِّای پاوٍّص ًطااى هایدّاد کاِ ًتسات
تَجِ تِ هؤلفِّای َّیتتتص هلی در کتاابّاای درسای اارسای دٍرُ اتتادایی
ایراى ٍ کتابّای درسی دری صٌف اتتدایی ااغاًستاى کوتر از  05درصد تَدُ ٍ
دٍم ،درصد اراٍاًی هؤلفِّای َّیتتتص در کتابّای اارسی دٍرُ اتتادایی در
ایراى تیطتر از کتابّای دری دٍرُ اتتدایی در ااغاًستاى است.
كليذ واژههاَّ :یت هلی ،کتاب اارسی ،کتاب دری ،ایراى ،ااغاًستاى ،دٍرُ اتتدایی.

* زاًكیاض گطٍُ هغالعات هٌغمِای زاًكگاُ تْطاىًَ ،یؿٌسُی هؿؤٍل
** زاًكزَی زوتطی هغالعات هٌغمِای زاًكگاُ تْطاى
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مقذمه

َّیت پاؾری تِ ؾؤال چیؿتی ٍ ویؿتی ّط اًؿاى اؾت ٍ هزوَعِ ٍیػگیّایی اؾتت
وِ قرم ضا اظ قرهی زیگط هتوایع هیوٌس .تٌتاتطایي ّتی اًؿتاًی ًوتیتَاًتس تتسٍى
َّیت تِ حیات ارتواعی ذَز ازاهِ زّس .هفَْم َّیت یىی اظ هْنتطیي ٍ رسیتستطیي
هثاحج زٍضُّای هسضى ٍ پؿتهسضى تَزُ ٍ اًتَا هرتلتد زاضز .تٌتاتطایي َّیتت ّتط
اًؿاًی هزوَعِای اظ اًَا ٍ الؿام َّیتّاؾتَّ .یت زض ولیتطیي قىل ذَز قتاهل
َّیت فطزی ٍ روعی اؾت.
«تطضؾی ازتیات ًظطی ٍ تزطتی هثیي آى اؾت وِ قىلگیطی ٍ تغییطپصیطی َّیتت،
زض فطایٌس تعاهل ذتَز تتا راهعتِ ٍ هتتدحط زٍ زؾتتِ اظ عَاهتل ذتطز ٍ وتبى ،اظ لثیتل
ٍیػگیّای فطزی ٍ ًظام قرهیتی ٍ ٍیػگیّتای ؾتاذتاضی ٍ ًظتام ارتوتاعی اًزتام
هیقَزً .ىتِ زیگط ایي اؾت وِ زض تعطید َّیت هلتی ًظتطات هرتلفتی ٍرتَز زاضز.
تعضی اظ پػٍّكگطاى تط عَاهل عیٌی هاًٌس رغطافیا ،تثاض ٍ ًػاز تدویس هیوٌٌتس ٍ تطذتی
زیگط تط عَاهل شٌّی وِ زض احؿاؼ ،اًسیكِ ٍ زضن هكتطن ضیكِ زاضًس تدویس هیوٌٌس.
نطفًظط اظ اذتبف ًظط زض هَضز هؤلفِّای انلی َّیت هلی ،آى چیعی وتِ زض هتَضز
آى اروا ٍرَز زاضز ایي اؾت وِ ؾاظٍواض انلی تىتَیي َّیتت هلتی تطعْتسُ ًظتام
آهَظـ ٍ پطٍضـ ٍ هسضؾِ اؾت .تٌاتطایي گفتِ هتیقتَز وتِ ًظتامّتای آهَظقتی زض
قىلزّی تِ َّیت هلی وكَضّا ًمف تؿتیاض هْوتی تطعْتسُ زاضًتس چتَى آهتَظـ ٍ
پطٍضـ انلیتطیي ًْازی اؾت وِ ٍظیفِ زضًٍتی وتطزى اضظـّتا ٍ انتَل حتاون تتط
راهعِ تطعْسُ آى اؾت( .قاض پَض ٍ زیگطاى)148 :1391 ،
آهَظـ ٍپطٍضـ زض ایزاز ٍ تمَیت َّیتت هلتی زض ًؿتلّتای آیٌتسُی وكتَض اظ
اتعاضّای هتعسزی اؾتفازُ هیوٌس .زض ایي تیي وتابّتای زضؾتی هْتنتتطیي اتتعاض ًظتام
آهَظـ ٍپطٍضـ زض اًتمال َّیت هلی هحؿَب هیقتَزً( .زاضًْاًٍتسی ٍ لطتتاًعلیظازُ،
« )83 :1393اظ آًزایی وِ زاًفآهَظاى زض ؾي وَزوی آهازگی تیكتطی تطای یتازگیطی ٍ
آهَذتي زاضًس ٍ آهَذتِّای ایتي ؾتٌیي اظ پایتساضی ظیتازی تطذتَضزاض اؾتت ،زٍضُی
اتتسایی ًمف تؿیاض هْوی زض اًتمال َّیت هلی تاظی هیوٌس؛ تٌاتطایي قٌاذت چگتًَگی
آهَظـ َّیت هلی زض ایتي زٍضُ اظ اّویتت فعایٌتسُای تطذتَضزاض اؾتت .وتتابّتای
هتعسزی زض زٍضُی اتتسایی تا آهَظـ َّیت هلی اضتثاط هتماتل زاضًس وِ هْنتتطیي آًْتا
وتابّای فاضؾی ّؿتٌس (ًزاضًْاًٍسی ٍ لطتاًعلیظازُ)83 :1393 ،؛ تٌاتطایي همالِی حاضط
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تِ زًثال آى اؾت وِ تِ همایؿِی رایگاُ هؤلفِّای َّیت هلتی زض وتتابّتای فاضؾتی
زٍضُ اتتسایی زٍ وكَض ایطاى ٍ افغاًؿتاى تپطزاظز ٍ ًماط لَت ٍ ضعد آى ضا تطضؾی وٌس.
سؤالهای پژوهص

ًَیؿٌسگاى ایي همالِ زضنسز ّؿتٌس تِ ایي پطؾف انلی پاؾد زٌّس وِ هَضَ َّیت
هلی تِ چِ هیعاى زض وتابّای فاضؾی زٍضُ اتتسایی ایطاى ٍ وتابّای زضی زٍضُ اتتسایی
زض افغاًؿتاى هَضز تَرِ لطاض گطفتِ اؾت؟ ٍ زضنس فطاٍاًی هؤلفِّای َّیتترتف زض
وتابّای فاضؾی زٍضُی اتتسایی زض ایطاى ٍ وتابّای زضی زٍضُ اتتتسایی زض افغاًؿتتاى
تِ چِ هیعاى اؾت؟
ّنچٌیي ؾؤالّای فطعی ایي پػٍّف عثاضتاًساظ:
 -1زض هحتَای وتتاب ّتای زضؾتی فاضؾتی زٍضُ اتتتسایی ایتطاى تیكتتطیي فطاٍاًتی
هؤلفِّای َّیتترف هطتَط تِ وسام هؤلفِ ٍ تِ چِ هیعاى اؾت؟
 -2زض هحتَای وتابّای زضؾی زضی نتٌد اتتتسایی افغاًؿتتاى تیكتتطیي فطاٍاًتی
هؤلفِّای َّیتترف هطتَط تِ وسام هؤلفِ ٍ تِ چِ هیعاى اؾت؟
 -3تیكتطیي ؾْن هؤلفِّای َّیتترف هكتطن زض وتابّای زضؾی فاضؾتی زٍضُ
اتتسایی ایطاى ٍ وتابّای زضی نٌد اتتسایی هطتَط تِ وتابّای وسام وكَضاؾت؟
فزضيههای پژوهص

فزضيه نخست :تِ ًظط هیضؾس تَرِ تِ هؤلفِّای َّیتترف هلی زض وتابّای زضؾتی
فاضؾی زٍضُ اتتسایی ایطاى ٍ وتابّای زضؾی زضی نٌد اتتسایی افغاًؿتاى ووتتط اظ 50
زضنس تَزُ ٍ زضنس فطاٍاًی هؤلفِّای َّیتترف زض وتابّای فاضؾتی زٍضُ اتتتسایی
زض ایطاى تیكتط اظ وتابّای زضی زٍضُ اتتسایی زض افغاًؿتاى اؾت.
فزضيه دوم :تِ ًظط هیضؾتس زض وتتابّتای زضؾتی فاضؾتی زٍضُ اتتتسایی زض ایتطاى
تیكتطیي هؤلفِّای َّیتترف هطتَط تِ هؤلفِی اضظـّای زیٌی ت هصّثی ٍ اًمبتیتاقس.
فزضيه سوم :تِ ًظط هیضؾس زض وتابّتای زضؾتی زضی زٍضُ اتتتسایی زض افغاًؿتتاى
تیكتطیي فطاٍاًی هؤلفِّای َّیتترف هطتَط تِ هؤلفتِ اضظـّتای ارتوتاعی هلتی اظ
لثیل احتطام تِ تعضگتطّاٍ ،السیي ،آزاب ؾبم زازى ،احتطام تِ هعلن ٍ ...تاقس.
فزضيه چهارم :تِ ًظط هیضؾس زضنس هؤلفِّای َّیتترف هكتتطن زض وتتابّتای
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زضؾی فاضؾی زٍضُ اتتسایی ایطاى تیف اظ هؤلفِّای َّیتتترتف هكتتطن وتتابّتای
زضؾی فاضؾی زٍضُ اتتسایی افغاًؿتاى اؾت.
پيطينه پژوهص

زض ایطاى پػٍّفّای ظیازی زض اضتثاط تا َّیت هلتی ٍ آهتَظـٍپتطٍضـ اًزتام قتسُ
اؾت وِ زض ازاهِ تِ تطذی اظ آًْا اقاضُ هیقَز.
نالحیعوطاى ٍ قىیثاییاى ( )1386زض پػٍّف ذَز تا عٌَاى «تطضؾی هیتعاى تَرتِ
تِ هؤلفِّای َّیت هلی ،زض وتابّای زضؾی زٍضُ اتتتسایی» 27 ،رلتس وتتاب ضا هتَضز
تحلیل هحتَا لطاض زازُاًس .یافتِّای پػٍّف ًكاى هیزّس وِ تِنَضت هتعازل تتِ ّوتِ
عٌانط ٍ هؤلفِّای َّیت هلی زض ایي وتابّا تَرِ ًكسُ اؾت .اظ  3199نتفحِ تٌْتا
زض  146نفحِ تِ َّیت هلی پطزاذتِ قسُ اؾتّ .واىعَضوِ ؾال ًكتط ایتي پتػٍّف
ًكاى هیزّس پػٍّف هصوَض اگطچِ تِ تطضؾی هیعاى تَرِ تِ هؤلفِّای َّیت هلتی زض
وتابّای زضؾی زٍضُ اتتسایی پطزاذتِ اؾت؛ اها ایي پػٍّف هطتَط تِ ؾال  1386تَزُ
ٍ فالس ضٍیىطز همایؿِای ًیع ّؿت.
ذسایاض ٍ فتحی ( )1387زض همالِ ذَز تا عٌَاى «َّیت هلتی زض وتتابّتای زضؾتی
آهَظـٍپطٍضـ؛ هَضز هغالعِ زٍضُ هتَؾغِ» تتِ تزعیتٍِتحلیتل  16رلتس وتتابّتای
زضؾی تاضید ،ظتاى ٍ ازتیات فاضؾی ٍ راهعِقٌاؾی زض ضقتتِّتای ضیاضتی ٍ فیعیته،
علَم تزطتی ٍ علَم اًؿاًی زض همغع هتَؾغِ تِهٌظَض تطضؾی رایگاُ هؤلفِّای َّیتت
هلی ایطاى ٍ قاذمّای آى پطزاذتِاًسً .تایذ تِزؾت آهسُ هثیي آى اؾتت وتِ هتؤلفیي
وتابّای زضؾی ٍ تطًاهِضیعاى آهَظـٍپطٍضـ زض هٌعىؽ وطزى تعضی اظ هؤلفتِّتای
تاضید هعانط ٍ اًمبب عولىطز ذَتی زاقتِاًس؛ اها زض ظهیٌِ توسى ایطاًی عولىتطز آًْتا
چٌساى هغلَب ٍ ضضایتترف ًثَزُ اؾتً .تایذ ایي پػٍّف ًیع هتفتاٍت اظ پتػٍّف
حاضط اؾت ظیطا فالس ضٍیىتطز همایؿتِای تتَزُ ٍ زض ضتوي وتتابّتای زضؾتی زٍضُ
هتَؾغِ هَضَ پػٍّف تَزُ اؾت.
نازقظازُ ٍ هٌازی ( )1387زض پػٍّكی تا عٌَاى «رایگاُ ًوازّای َّیتت هلتی زض
وتابّای زضؾی ازتیات ٍ تاضید زٍضُ هتَؾغِ ضقتِ علَم اًؿاًی» ًوازّای َّیت هلی
ضا تطضؾی وطزُاًس وِ قاهل پطچن ،ؾطٍز هلی ،ركيّای هلیً ،رثگاى ٍ هكتاّیط هلتی
تَزً .تایذ پػٍّف ایي زٍ پػٍّكگط ًكاى هیزّس وِ آهَظـ َّیت هلی زض وتابّتای
زضؾی ازتیات ٍ تاضید زٍضُ هتَؾغِ ًالم تَزُ ٍ تِ ًوازّتای تكتىیل زٌّتسُ َّیتت
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هلی تَرِ هتَاظًی نَضت ًگطفتِ اؾت .پػٍّف نازقظازُ ٍ هٌازی ّن ضوي ایتيوتِ
هتوطوع تط وتابّای زضؾی ازتیات ٍ تاضید زٍضُ هتَؾغِ ضقتِ علَم اًؿاًی تتَزُ فالتس
ضٍیىطز همایؿِای تا وتابّای زضؾی زیگط وكَضّا اظرولِ افغاًؿتاى اؾت.
لاؾوی ( )1387زض تحمیمی تا عٌَاى «تطضؾی ّوثؿتگی هلتی زض وتتة زضؾتی زٍضُ
اتتسایی؛ تا تدویس تط وتتاب فاضؾتی» تتِ ایتي ًتیزتِ ضؾتیسُ اؾتت وتِ  %52اظ عٌتاٍیي
وتابّای زضؾی فاضؾی زض زٍضُ اتتسایی تِعَض هؿتمین ٍ غیطهؿتمین تِ ّوثؿتگی هلتی
پطزاذتِاًس .ایي پػٍّف ًیع هَضَ ّوثؿتگی هلی ٍ قاذمّتای آى ضا هتسًظط لتطاض
زازُ ٍ اگطچِ هَضَ هغالعِی آى وتابّای فاضؾی زٍضُ اتتسایی اؾتت؛ اهتا اعبعتات
آى تا حسٍزی لسیوی ٍ هطتَط تِ  12ؾال لثل اؾت.
عثسی ٍ لغفی ( )1387زض پػٍّف ذَز تتا عٌتَاى «رایگتاُ َّیتت هلتی زض وتتة
زضؾی آهَظـٍپطٍضـ ،هَضز هغالعِ وتة تاضید زٍضُ زتیطؾتاى» تِ زًثال پاؾد تِ ایتي
پطؾف تَزُاًس وِ وتتابّتای تتاضید زتیطؾتتاى تتِ چتِ هیتعاى هحتتَای زظم ضا تتطای
قٌاؾاًسى ٍ تمَیت َّیت هلی ایطاًیتاى ّؿتتٌس؟ ًَیؿتٌسگاى تطاؾتاؼ ضٍـ پتػٍّف
تَنیفی تِ ایي ًتیزِ ضؾیسُاًس وِ توایل تِ تمَیت َّیتت هلتی زض وتتة تتاضید زٍضُ
زتیطؾتاى ضعید ٍ ذٌخی اؾت.
هٌهَضی ٍ فطیسًٍی ( )1388زض پػٍّكی تتا عٌتَاى «تثلتَض َّیتت هلتی زض وتتة
زضؾی؛ تطضؾی هحتَایی وتابّای فاضؾی زٍضُ اتتسایی» تِ تطضؾی هَضَ َّیت هلتی
زض وتابّای زضؾی زٍضُ اتتسایی پطزاذتِاًسً .تیزِای وِ اظ ایي پػٍّف تِزؾتت آهتسُ
ایي اؾت وِ هیعاى تَرِ تِ همَلِّای َّیت هلی زض وتتابّتای زضؾتی تطضؾتیقتسُ
تمطیثاً  %7ول هحتَای وتابّا تَزُ اؾت ٍ ترف ًاچیعی ضا تكىیل هیزّس .ونتَرْی
تِ ًمف زاؾتاىّا ٍ اؾغَضُّا زض تمَیت ضٍحیِ هلتی زض وَزوتاى ّتن اظ زیگتط ًتتایذ
پػٍّف هصوَض اؾت .زض ایي پػٍّف ًیع اگطچِ ًَیؿٌسگاى تِ وتابّای فاضؾتی زٍضُ
اتتسایی تِهٌظَض تثلَض َّیتت هلتی ،زض وتتابّتای زضؾتی پطزاذتتِاًتس ،اهتا ضٍیىتطز
همایؿِای تا وتابّای زضؾی زیگط وكَضّا زض آى زیسُ ًویقَز.
ًَقتتازی ٍ زیگتتطاى ( )1390زض پتتػٍّف «ًمتتف ٍ وتتاضوطز وتتتابّتتای تعلیوتتات
ارتواعی پٌزن زتؿتاى ٍ ؾَم ضاٌّوایی زض قتىلگیتطی َّیتت هلتی» تتِ ایتي ًتیزتِ
ضؾیسُاًس وِ تِ هؤلفِّای َّیت هلی ،تِعَض هتعازلی ،تَرِ ًكسُ اؾت؛ تتًِحتَی وتِ
حَظُ زیٌی ٍ ؾیاؾی تِهٌعلِی ضوي اؾبهیت زاضای تازتطیي فطاٍاًی تا  83زضنس اؾت.
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قاض پَض ٍ ّوىاضاى ( )1392زض پػٍّكی تا عٌتَاى «تاظًوتایی هؤلفتِّتای هلتی زض
وتة فاضؾی زٍضُ اتتسایی» تِ ایي ًتیزِ زؾت یافتِاًس وِ زض ّوتِ وتتابّتای «فاضؾتی
ترَاًین» زٍضُ اتتسایی ،ووتطیي ضطیة اّویت ضا رغطافیا ٍ تیكتطیي ضطیة اّویتت ضا
هیطاث فطٌّگی وؿة وطزُ اؾتّ .نچٌیي هؤلفتِّتای َّیتت هلتی زض وتتاب فاضؾتی
ترَاًین پایِ پٌزن تا ضطیة اّویت  %216زاضای تیكتطیي تَرتِ ٍ اّویتت ضا زاقتتِ ٍ
ضتثِ اٍل ضا زض تیي توام پٌذپایتِ تحهتیلی زٍضُ اتتتسایی وؿتة وتطزُ اؾتت .زض ایتي
پػٍّف ًیع اگطچِ پػٍّكگطاى تِ تاظًوایی هؤلفِّای َّیتت هلتی زضوتتابّتای فاضؾتی
زٍضُ اتتسایی پطزاذتِاًس.
ًزاضًْاًٍسی ٍ لطتاًعلیظازُ ( )1393زض پػٍّكی تا عٌَاى «تحلیلی تط َّیتت هلتی
زض وتة زضؾی؛ هغالعِ هَضزی هغالعات ارتوتاعی» تتِ ایتي ًتیزتِ ضؾتیسُاًتس وتِ زض
هزوَ اظ  578هَضز ،تَرِ تِ هؤلفِّای َّیت هلتی 302 ،هتَضز ( )52/24زضنتس تتِ
وتاب تعلیوات ارتواعی لثل اظ زٍضُ تحَل اذتهتال زاضز ٍ زض وتتاب رسیتسالتدلید
هغالعات ارتواعی  276هَضز ( )47/75زضنس اؾت؛ لصا هیعاى تَرِ تِ َّیت هلتی ،زض
وتاب زٍضُی تحَل تٌیازیي ،اًسوی واّف یافتتِ اؾتتّ .تنچٌتیي تَرتِ ًتاهتَاظى تتِ
هؤلفِّای َّیت هلی زض ّط زٍ وتاب هكاّسُ هتیقتَز .ایتي اهتط زض وتتاب هغالعتات
ارتواعی زٍضُ تحَل تیكتط زیسُ هیقَز ظیطا زٍ تعس ٍلایع ٍ ضذسازّای هلی ٍ هكاّیط
ٍ قرهیتّا حصف قسُاًس.
پَضقىطی ٍ ّوىاضاى ( )1399زض پػٍّف ذَز تا عٌَاى «تحلیل هحتَای وتابّای
زضؾی هغالعات ارتواعی زٍضُ اٍل هتَؾغِ :تطاؾاؼ هؤلفِّای هیطاث فطٌّگی» تِ ایتي
ًتیزِ ضؾیسُاًس وِ تَرِ تِ تطذی اظ هؤلفِّا ٍ وتنتتَرْی یتا تتیتتَرْی تتِ تطذتی
هؤلفِّای زیگط هیطاث فطٌّگی ،تِ زلیل حَظُی گؿتطزُای اؾت وِ هیطاث فطٌّگتی ضا
زض تطهیگیطز ٍ ایيوِ وتابّای هغالعات ارتوتاعی تلفیمتی اظ چٌتس ضقتتِی هرتلتد
اؾت ٍ فمظ تركی اظ آى تِ هیطاث فطٌّگی هطتَط هیقَز.
ّواىعَضوِ تطضؾی پیكیٌِ پػٍّف ًكاى هیزّس اگطچِ تحلیل هحتَای هؤلفتِّتای
َّیت هلی زض وتابّای زضؾی زض تواهی پػٍّفّای شوتط قتسُ هتسًظط لتطاض گطفتتِ
اؾت؛ اها زض ّی وسام اظ پػٍّفّای اًزام قسُ تتِنتَضت همایؿتِای تتِ هؤلفتِّتای
َّیتترف هلی زض وتة زضؾی ایطاى ٍ زیگتط وكتَضّا پطزاذتتِ ًكتسُ اؾتت ٍ ایتي
پػٍّف ًخستیي پػٍّف زض ایطاى اؾتت وتِ تتِ رایگتاُ هؤلفتِّتای َّیتت هلتی زض
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وتابّای زضؾی ایطاى ٍ افغاًؿتاى تِنَضت همایؿِای پطزاذتِ اؾت .قایاى شوط اؾتت
وِ زض ضاتغِ تا هَضَ پػٍّف حاضط ًیع ّی پػٍّكی زض وكَض افغاًؿتاى ًیتع اًزتام
ًكسُ اؾت ٍ ایي ًرؿتیي پػٍّف زض ایي ظهیٌِ ّن زض ایطاى ٍ ّن زض افغاًؿتاى اؾت.
چارچوب مفهومی پژوهص

َّیت ٍاغُای هزازلِتطاًگیع اؾت وِ تٌا تِ چتاضچَبّتای ضٍـقتٌاذتی هتفتاٍت زض
حَظُّای علَم ارتواعی ٍ اًؿاًیّ ،ط یه اظ ناحةًظطاى اظ هٌظتطی هتفتاٍت تتِ آى
ًگطیؿتِ اًس ٍ یىی اظ اتعاز َّیت ضا زض ٍرَُ فطزی ،گطٍّی ،عثماتی ،هلی ،فطاهلی ٍ...
هَضز تَرِ لطاض زازُاًس« .تِ اروال هیتتَاى گفتت َّیتت عثتاضت اؾتت اظ فْتنّتا ٍ
اًتظاضات زض هَضز ذَز وِ ذال ًمف اؾتَّ .یت تِ اضتثاط ذَز تتا زیگتطی هطتتَط
هیقَز ٍ هثتٌی تط تفاٍت تا زیگطاى اؾتَّ .یت قیَُ قٌاؾایی «ذَز» تَؾظ عَاهل ٍ
هتغیطّای «زیگط» اؾت تا فطز ذَزـ ضا تكٌاؾس یا تِ زیگطی ّن تكٌاؾاًس»( .قاض پتَض
ٍ زیگطاى )152 :1391

فطٌّگ عویس «َّیت» ضا «حمیمت قیء یا قرم وِ هكتول تط ذهتلت رتَّطی
اٍ تاقس ،قرهیت ،شاتّ ،ؿتی ٍ ٍرَز» تعطید هیوٌس( .عویس 2513/3 :1375 ،تِ ًمتل
اظ هٌهَضی ٍ فطیسًٍی )1388 ،تِعَضولی تركی اظ َّیت ّط فطز شاتی اٍؾت ٍ تا اٍ تتِ
زًیا هیآیس (رٌؿیت ،لس ،ضًگ هَ یا چكنً ،ػاز ٍ هاًٌس آى) .ایٌىِ ها اظ ذهَنتیاتواى
چِ تطزاقتی زاقتِ تاقین ٍ ذَز ضا چگًَتِ اضظیتاتی وٌتین تتا حتسٍز ظیتازی هتتدحط اظ
چگًَگی تطذَضز هحیظ پیطاهَى ها تا ها ٍ همایؿِای وِ ها هیاى ذتَز ٍ آًتاى تتِ عوتل
هیآٍضین اؾت .ترفّای زیگط تكىیلزٌّسُی َّیت ،هتكىل اظ ًمفّایی اؾتت وتِ
زض راهعِ ٍ هحیظ پیطاهَى قىل گطفتِ ،ؾاذتِ قسُ ٍ تِ ها هحَل قسُ اؾت وِ تِ ًظط
هیضؾس هفَْم َّیت هلی اظ ایي همَلِ ًكتتت هتیگیتطز( .نتالحیعوتطاى ٍ قتىیثاییاى،
 )67 :1386تِ تعثیط زیگط «َّیتّا ضا ًویتَاى تِ قىلی هتاَّی ،یعٌتی رتسا اظ تؿتتط
ارتواعی آًْا تعطید وطز .آًْا شاتاً اهَضی ضاتغِای ّؿتٌس ٍ تایس هزوَعتِای اظ هعتاًی
تلمی قًَس وِ وٌكگطاى تا زض ًظط گطفتي چكناًساظ زیگطاى ،تِهخاتِ اتػُای ارتواعی ،تِ
ذَز ًؿثت هیزّس» (هكتیطظازُ)332 :1383 ،؛ تٌاتطایيَّ ،یت اهطی ارتواعی اؾت ٍ تتِ
ضاتغِی هیاى «ذَز» ٍ «زیگطاى» زض هتي راهعِ اقاضُ زاضز وِ زض پطتتَ تعاهتل افتطاز تتا
یىسیگط ،ایي هفَْم قىل هیگیطزٍ( .لط )5 :2004 ،زض ًظطیِی ارتواعی «رتطد ّطتتطت
هیس» ،راهعِقٌاؾی وِ ؾاظُاًگاضی تا حس ظیازی تحت تدحیط آضای اٍؾت ،افطاز ٍ راهعِ
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ّوچَى زٍ چیع هتفاٍت زض تضاز تا ّن ًیؿتٌس ،راهعِ ّواى هٌاؾتثات ارتوتاعی هیتاى
افطاز اؾت ٍ افطاز ًیع ذتاضد اظ هٌاؾتثات ارتوتاعی ًوتیتَاًٌتس ٍرتَز زاقتتِ تاقتٌس.
(رٌىیٌع)74 :1381 ،

تٌاتطایي «َّیت روعی هیتَاًس تطای اًؿاىّا ،هلتّا ٍ یا زٍلتّتا تتِ وتاض ضٍز ٍ
ایي َّیت روعی یا تِ ذاعط تطذی اقتطاوات زضًٍی ٍ یا تِ ذاعط هطظتٌسی هیاى ذتَز
ٍ زیگطی قىل هیگیطز ٍ یا تِ ّط زٍ زلیل ایزاز هیقَز»ًَّ( .س )22 :2001 ،عثك ًظتط
لپؿیَؼ ،قىلگیطی َّیت روعی تِ زٍ نَضت اًزام هیقتَز ،یتا تطاؾتاؼ تعطیتد
َّیت روعی ذَز زض هماتل زیگطی ٍ یا تطاؾاؼ ٌّزاضّا ٍ اضظـّای ذال گطٍُ ٍ
ًْاز وِ قىلزٌّسُ ضفتاض اعضتای آى ًیتع اؾتت (ؾتاظهٌس ٍ نتَضاًاضی)981 :1397 ،؛ زض
ًتیزِ هیتَاى گفت هفَْم َّیت زاضای ؾغَح ٍ هطاتة هرتلفی اؾت ٍ تِعَض ولی اظ
زٍ تعس فطزی ٍ روعی هیتَاى آى ضا تعطیتد اؾتت .هعوتَزً َّیتت فتطزی زض حتَظُ
ضٍاىقٌاذتی ٍ َّیت روعی زض حَظُ راهعِقٌاذتی هغطح هیقَز وتِ زض ایتي هیتاى
َّیت هلی یىی اظ ؾغَح عالی آى هحؿَب هیقَز.
َّیت هلی تِ هكرهات ٍ ٍیػگیّایی گفتِ هیقَز وِ یته راهعتِ ضا اظ رَاهتع
زیگط هتوایع هیوٌس ٍ زض راهعِ ًَعی اًؿزام ایزاز هیوٌسَّ .یت هلتی هزوَعتِای اظ
ٍیػگیّاٍ ،اتؿتگیّا ٍ پیًَسّای رغطافیایی ،تاضیری ،فطٌّگتی ٍ حواؾتی ضا تكتىیل
هیزّس .هیلط زض وتاب ذَز تا عٌَاى هلیتٍ ،یػگیّای هتوایعوٌٌسُ تطای َّیت هلتی ضا
تاٍض هكتطن ،پصیطفتي ّوسیگط زض یه راهعِ زض وؿتَت ّتنٍعتيَّ ،یتتتركتی اظ
عطیك تساٍم تاضیری ،زاقتي َّیت فعتال ،پیًَتس تتِ یته هىتاى رغطافیتایی ذتال ٍ
زضًْایت اقتطان افطاز زض تعضی اظ هَاضز« ،هزوَعتِای اظ ٍیػگتیّتایی وتِ اغلتة زض
گصقتِ تِهٌعلِی هٌف هلی ٍ اهطٍظ تِهٌعلِی فطٌّگ عوَهی هكتطن هیقٌاؾتٌس» تیتاى
هیزاضز( .هٌهَضی ٍ فطیسًٍی )30-31 :1388 ،اؾویت ّن تط ایي تاٍض اؾتت وتِ «َّیتت
هلی تاظتَلیس ٍ تاظتفؿیط ّویكگی اضظـّا ،ذاعطُّا ،اؾغَضُّاًْ ،ازّتا ٍ ؾتٌتّتایی
اؾت وِ تكىیل زٌّسُ هیطاث هتوایع هلتّا اؾت ٍ تكریم َّیت افطاز تتا آى الگتَ،
هیطاث ٍ یا عٌانط هوىي اؾت»( .قاض پَض ٍ زیگطاى )152 :1391 ،احوتسی ّتن عَاهتل
انلی هعطفی گطٍُّا تِهخاتِ هلتّا تا َّیت هكتطن ضا ؾطظهیيً ،یای هكتتطن ،تتاضید
ٍ ؾطًَقتتت هكتتتطن ،ظتتتاى هكتتتطن ،فطٌّتتگ هكتتتطن ،زیتتي هكتتتطن ،اضازُ روعتتی
زاٍعلثاًِ ٍ هیطاث ؾیاؾی هكتطن هعطفی وطزُ اؾت( .نتازقظازُ ٍ هٌتازی)130 :1387 ،
ّنچٌیي زض تعطیفی زیگطَّ« ،یت هلی هزوَعِای اظ ًكاًِّتا ٍ آحتاض هتازی ،ظیؿتتی،
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فطٌّگی ٍ ضٍاًی اؾت وِ ؾثة تفاٍت رَاهع اظ یىسیگط هتیقتَز؛ لتصا َّیتت هلتی
انلیتطیي ؾٌتع ٍ حلمِ ضاتظ هیاى َّیتّای ذال هحلی ٍ َّیتّتای عتام فطاهلتی
اؾت»( .وَقا)18 :1387 ،
تاظتَلیس َّیت هلی اتتسا اظ زضٍى ذاًَازُ قطٍ هیقَز .تعس اظ آى ترف هْوتی اظ
اًتمال َّیت هلی تطعْسُ ًظام آهَظـ ٍپطٍضـ ضؾوی لطاض زاضز .زٍتی ( )1998تط ایي
ًظط اؾت وِ اگط ًظام آهَظـٍپطٍضـ ًتَاًس زاًفآهَظاى ضا تِ َّیت هلیقتاى هعتمتس
ٍ عبلِهٌس وٌس ،هوىي اؾت تا تْسیس ؾطوَب َّیت ذَیف ٍ ضٍی آٍضزى واهتل تتِ
زیگط َّیتّا ضٍتِ ضٍ قَین .فطایٌس َّیتیاتی اًؿاى اظ زٍضُی وَزوی آغاظ هیقَز ٍ
زض زٍضاى ًَرَاًی تِ اٍد ذَز هیضؾس .ایي ؾٌیي ترف عوسُای اظ زٍضاى تحهتیل زض
هسضؾِ ضا قاهل هیقَز .عثك ًظط هیلط هساضؼ ضا تایس یىی اظ هىاىّایی زاًؿت وتِ زض
آى َّیت هلی هكتطن زٍتاضُ هتَلس هیقَز ٍ وَزواى آهازُ تثسیل قسى تتِ قتْطًٍسی
زهَوطاتیه آهازُ هیقًَس .تٌاتطایي آگاّی اظ چگتًَگی تعطیتد ٍ تطزاقتت وَزوتاى ٍ
ًَرَاًاى اظ َّیت هلی ذَز تِ هٌظَض تطًاهِضیعیّای ارتوتاعی ٍ فطٌّگتی ضتطٍضی
اؾت .تَرِ تِ ّویي ضطٍضتّا تاعج قسُ اؾت وِ آهَظـ َّیت هلی ّوَاضُ یىتی
اظ اّساف آهَظـٍپطٍضـ تلمی قَزً( .زاضًْاًٍسی ٍ لطتاًعلیظازُ)81 :1393 ،
« آهَظـ ضؾوی اظ عَاهل تؿتیاض هتؤحط تتط َّیتت افتطاز راهعتِ اؾتت ٍ آهتَظـ
ّسفوٌس ،هٌاتع زضؾی ٍ هعلواى اظ اتعاضّای لسضتوٌسی ّؿتتٌس وتِ هتیتَاًٌتس اظ عطیتك
زضًٍیؾاظی ظتاى هكتطن ٍ هحتَای وتابّای زضؾی ًِ فمظ زض تىَیي ٍ تمَیتت َّیتت
فطزی ٍ ارتواعی ًمف زاقتِ تاقٌس؛ تلىِ ّواًٌس ؾپطی هحىن اظ تعلعل َّیتت هلتی ٍ
اؾتحالِ اضظـّای هحلی هلی راهعِ رلَگیطی وٌٌس»( .هعطٍفی ٍ پٌاّیتَاًا)89 :1393 ،
زضٍالع یىی اظ اتعاضّای هْوی وِ حىَهتّا تطای حفت تواهیتت اضضتی ٍ تمتای
ؾیاؾی ذَز اظ آى تْطُ هیتطًس ًْاز آهَظـ ٍپطٍضـ اؾت .تٌاتطایي آهتَظـٍپتطٍضـ
ترف عوسُای اظ ظیطتٌای قرهیت ٍ چاضچَب فىطی افطاز راهعِ ضا زض اتعاز هرتلتد
قىل زازُ ٍ ّسایت هیوٌس .تسیي تطتیتة ًظتام آهَظقتی تتا ؾتاظٍواضّای هرتلتد ٍ
تِذهَل تا اؾتفازُ اظ وتابّای زضؾی هٌاؾة هتیتَاًتس ًمتف هْوتی زض تمَیتت ٍ
تطٍیذ َّیت هلی ّط وكَض ایزاز وٌس .تٌاتطایي وتابّای زضؾی ،تٍِاؾتغِی تاظًوتایی
هؿتوط ٍ لسضتوٌس افطاز ٍ ضٍیسازّاً ،مف هْوی زض قىلزّی تِ ًگطـّتا ٍ ضفتاضّتای
زاًفآهَظاى ایفا هیوٌس .زض ًظام آهَظقتی ،عَاهتل هتعتسز اظ لثیتل هعلتن ،وتتابّتای
زضؾی ،قیَُ تسضیؽ ،قیَُ اضظیاتی ،فضای آهَظقی ،فعالیتّای فَقتطًاهِ ٍ ًظتایط آى
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ّوگی زض قىلگیطی َّیت زاًفآهَظاى تدحیط زاضًس؛ ٍلی زض ًظام آهَظقی هتوطوتع زض
تیي تواهی عَاهل گفتِ قسُ ،وتتابّتای زضؾتی ًمتف ٍیتػُای زض َّیتتتركتی تتِ
زاًفآهَظاى ایفا هیوٌٌس( .قاض پَض ٍ زیگطاى)150 :1391 ،
تٌاتطایي عثك ًظط قاض پَض ٍ ّوىاضاى «قىلگیطی ٍ تعویك َّیتت هلتی اظ عطیتك
تطًاهِ زضؾی ،اظ عطیك زٍ ؾاظٍواض انلی اًزام هیقَز :تطًاهِ زضؾتی آقتىاض ٍ تطًاهتِ
زضؾی پٌْاى .هؤلفِ انلی تطًاهِ زضؾی آقىاض زض ایي ظهیٌِ ،هحتَایوتابّای زضؾی اؾت.
تِتیاى زیگط ،وتابّای زضؾی تِهٌعلِی یىی اظ اضواى ًظام آهَظـٍپطٍضـ زض قىلزّتی
تِ َّیت هلی ٍ تعویك آى ًمف اؾاؾی تطعْسُ زاضًس»( .قاض پَض ٍ زیگطاى)150 :1391 ،
ضاخصهای هویت ملی

ًَیؿٌسگاى ٍ پػٍّكگطاى هرتلد اظ هٌظطّای هرتلد قاذمّتای هتفتاٍتی ضا تتطای
هعطفی َّیت هلی تِ واض تطزُاًس .اگطچِ زض ظهیٌِ تعطید َّیت هلی ٍ قاذمّای آى
هیاى ناحة ًظطاى ٍ پػٍّكگطاى اذتبف زیسگاُ ٍرتَز زاضز؛ اهتا زض ایتي پتػٍّف اظ
قاذمّای ظیط تطای تحلیل هؤلفِّای َّیتترف هلی تْطُ گطفتِ قسُ اؾت:
اضظـّتتای زیٌتتی ٍ هتتصّثی (اضظـّتتایی اظ لثیتتل اضظـّتتای اًمبتتتی ،اؾتتبهی،
ًواظذَاًسى ،ضٍظُزاضی ،قْازت)
هفاذط هلی (چْطُّای علوی ،ازتی ،ؾیاؾی ،فطٌّگی)
زاؾتاىّا ،افؿاًِّا ٍ اؾغَضُّای هلی ٍ تاضیری
رغطافیا (ذان ،آب ،هطظ ،وَُّا ٍ زضیاّا ٍ زضیاچِّا)
آزابٍضؾَم هلی (ركيّا ٍ هطاؾن هلی ،ضٍظّای هلی)
هیطاث فطٌّگی(وتیثِّای ؾٌگی ،واخّا ،پلّاً ،ماقی ،نٌایعزؾتی ،هَؾیمیً ،وایف)
اضظـ ّا ٍ ًوازّای هلتی (پتطچن ،ؾتطٍز ،ظتتاى ،احتتطام تتِ تعضگتطّتا ٍ ٍالتسیي،
قزاعت ٍ ایخاض)
روش پژوهص

ضٍـ هَضز اؾتفازُ زض ایي پػٍّف ضٍـ تحلیل هحتَا تا ضٍیىتطزی همایؿتِای اؾتت.
زض هغالعات همایؿِای اظ ّط زٍ ضٍـ ووی ٍ ویفی اؾتفازُ هتیقتَز .تٌتاتطایي زض ایتي
پػٍّف اظ ضٍـ پػٍّف تحلیل هحتَای تلفیمی (ووی ٍ ویفی) تتا ضٍیىتطز همایؿتِای
اؾتفازُ ذَاّس قس تا تِنتَضت زلیتك هیتعاى تَرتِ تتِ هؤلفتِّتای َّیتت هلتی ،زض
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وتابّای زضؾی فاضؾی زٍضُ اتتسایی زض ایطاى ٍ وتابّای زضؾی زضی نتٌد اتتتسایی
زض افغاًؿتاى ،تِنَضت همایؿِای هكرم قَز .راهعِ آهاضی پػٍّف  6وتاب فاضؾتی
پایِّای اٍل تا قكن زٍضُ اتتسایی زض ایطاى زض ؾتال تحهتیلی  6 ٍ 1399-1398وتتاب
زضی نٌدّای اٍل تا قكتن زٍضُی اتتتسایی زض افغاًؿتتاى زض ؾتال تحهتیلی -1398
 1399اؾت .تطای تحلیل هحتَای ووی اظ ًطمافعاض  ٍ SPSSتطای تحلیل هحتتَای ویفتی
اظ تطضؾی هضاهیي وتة زضؾی ٍ تعییي قاذمّای َّیت هلی زض وتتابّتای راهعتِ
آهاضی اؾتفازُ قسُ اؾت.
یافتههای پژوهص

زض ایي پػٍّف تطای تطضؾی هحتَای زضؾی زضتاضُ رایگتاُ ٍ اّویتت َّیتت هلتی زض
وتابّای فاضؾی زٍضُ اتتسایی زض ایطاى ٍ وتابّای زضی نٌد اتتتسایی زض افغاًؿتتاى،
ّفت هؤلفِی هفاذط هلی؛ زاؾتاىّا ،افؿاًِّا ٍ اؾغَضُّای هلتی ٍ تتاضیری؛ رغطافیتا؛
آزابٍضؾتتَم هلتتی؛ هیتتطاث فطٌّگتتی؛ اضظـّتتای هلتتی؛ اضظـّتتای زیٌتتی ،هتتصّثی ضا
تِهٌعلِی هْنتطیي قاذم ّای َّیت هلتی زض ّتط وكتَض زض ّتط پایتِ ٍ تتِ تفىیته
هؤلفِ ی هسًظط ،هَضز ؾٌزف لطاض زازین .الثتِ زضتاضُ قاذم اضظـّای زیٌی ٍ هصّثی
تایس گفت وِ تِ ایي قاذم زض وتابّتای زضؾتی فاضؾتی اتتتسایی ایتطاى اضظـّتای
اًمبتی ّن اضافِ قسُ اؾت ٍ زض هَضز وتابّای زضی نٌد اتتسایی افغاًؿتتاى ّوتاى
اضظـّای زیٌی ،هصّثی هثٌای تحلیل لطاض گطفتِ اؾت .رتسٍلّتای قتواضُ یته ٍ زٍ
ذبنِ یافتِ ّای تَنیفی هیتعاى فطاٍاًتی ّتط هؤلفتِ زض ّتط پایتِ ٍ هزوتَ فطاٍاًتی
هؤلفِّای َّیت هلی زض وتة فاضؾی زٍضُ اتتسایی تِ تفىیه ّط پایِ ضا ًكاى هیزّس.
جذٍل ضوارُی  :9فزاٍاًي هؤلفِّای َّیت هلي در کتب فارسي دٍرُ ابتذایي
بِ تفکیک هؤلفِّا در ّز پایِ

پایه

فزاوانی /درصذ

تاریخی

مفاخز ملی

و افسانههای ملی و

داستانها ،اسطورهها

جغزافيا

آدابورسوم ملی

ميزاث فزهنگی

ارسشهای ملی
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مذهبی و انقالبی

درصذ

-

9/19

51

99/99

96/66

94/5

24/91

ارسشهای دینی،

اٍل

فزاٍاًي

-

9

5

9

9

4

8
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دٍم
سَم
چْارم
پٌجن
ضطن
هجوَع

فزاٍاًي

9

9

4

4

-

9

4

درصذ

5/55

9/19

41

66/66

-

98/75

91/54

فزاٍاًي

4

9

4

-

9

4

4

درصذ

99/99

47/47

41

-

96/66

94/5

91/54

فزاٍاًي

2

9

9

-

9

4

4

درصذ

44/44

9/19

91

-

96/66

94/5

91/54

فزاٍاًي

7

2

-

-

9

2

9

درصذ

98/88

96/96

-

-

96/66

45

95/78

فزاٍاًي

2

9

-

-

4

9

4

درصذ

44/44

9/19

-

-

99/99

98/75

91/54

فزاٍاًي

98

99

91

9

6

96

99

درصذ

911

911

911

911

911

911

911

جذٍل ضوارُی  :4هجوَع فزاٍاًي هؤلفِّای َّیت هلي در کتب فارسي دٍرُ ابتذایي
بِ تفکیک ّز پایِ
پایه

مجموع فزاوانی
مؤلفههای هویت ملی

درصذ

اٍل

98

49/68

دٍم

99

99/45

سَم

94

92/25

چْارم

99

99/45

پٌجن

99

44/89

ضطن

94

92/25

هجوَع

89

911

تطاؾاؼ زازُّای رسٍل قواضُ زٍ ،زض وتاب فاضؾتی پایتِ اٍل اظ هزوتَ  7هؤلفتِ
تٌْا زض  18هَضز ٍ تِ هیعاى  21/68زضنس تِ َّیت هلی پطزاذتتِ قتسُ اؾتت .اگطچتِ
تطای پایِ اٍل ایي هیعاى تَرِ تِ همَلِ َّیت هلی تا حسٍزی لاتتلپتصیطـ اؾتت؛ اهتا
اًتظاض هیضٍز وِ ّطچِ رلَتط تطٍین هیعاى تَرِ تِ هؤلفتِّتای َّیتتترتف هلتی زض
58

تحلیل هحتَای هقایسِای هؤلفِّای َّیتتتص هلی در کتابّای درسی

وتابّای فاضؾی افعایف یاتس تا تتَاًین تِ زضًٍیقتسى ایتي هؤلفتِّتای َّیتتترتف
اهیسٍاض تاقین؛ اها یافتِّا هتفاٍت اؾت ٍ ایي اًتظاض ضا تطآٍضزُ ًویوٌتسّ .وتاىعَضوتِ
رسٍل قواضُ زٍ ًكاى هیزّس ایي فطاٍاًی زض ؾالّای زٍم ،ؾَم ،چْتاضم ٍ قكتن تتِ
تطتیة  ٍ 11،12 ،12 ،11تِ هیعاى  14/45 ٍ 13/25 ،14/45 ،13/25زضنس اؾت ٍ تٌْتا
زض فاضؾی زٍضُ پٌزن اؾت وِ فطاٍاًی آى تِ  22/89 ٍ 19زضنس هیضؾسّ .واىعَضوتِ
ًتایذ ًكاى هیزّس هیعاى تَرِ تِ هؤلفِّای َّیت هلی زض وتتابّتای زضؾتی فاضؾتی
زٍضُ اتتسایی وِ اظ هْنتطیي همتاعع آهتَظـپتصیطی ،راهعتِپتصیطی ٍ فطٌّتگپتصیطی
وَزواى اؾت ضعید اؾت.
ّنچٌیي زازُّای رسٍل قواضُی یه هثیي هیعاى اّویت َّیت هلی تطاؾتاؼ ّتط
هؤلفِ زض ّط پایِ اؾت .تٌاتطایي هؤلفِ اضظـّتای زیٌتی ،هتصّثی ٍ اًمبتتی تتا  19تتاض
تىطاض زض هزوَ پٌذ پایِ ،تیكتطیي فطاٍاًی ضا زاضا اؾت .پؽ اظ آى هؤلفِ هفاذط هلی تتا
 18تاض تىطاض زض ضتثِ زٍم ،اضظـّای هلی تا  16تاض تىتطاض زض ضتثتِ ؾتَم ،زاؾتتاىّتا،
اؾغَضُّا ٍ افؿاًِّای تاضیری ٍ هلی تا  11تاض تىطاض زض ضتثِ چْاضم ،رغطافیا تا  10تاض
تىطاض زض ضتثِ پٌزن ،هیطاث فطٌّگی تا  6تاض تىطاض زض ضتثِ قكن ٍ آزابٍضؾَم هلی تتا
 3تاض تىطاض زض ضتثِ ّفتن لطاض زاضًس.
جذٍل ضوارُی  :9فزاٍاًي هؤلفِّای َّیت هلي در کتب دری صٌف ابتذایي افغاًستاى
بِ تفکیک هؤلفِّا در ّز پایِ

صنف

فزاوانی /درصذ
درصذ

95/98

-

51

99/99

911

97/62

45

فزاٍاًي

9

-

-

4

-

2

9

درصذ

7/69

-

-

99/99

-

49/54

6/45

تاریخی

مفاخز ملی

و افسانههای ملی و

داستانها ،اسطورهها

جغزافيا

آدابورسوم ملی

ميزاث فزهنگی

ارسشهای ملی

سَم

فزاٍاًي

4

-

9

4

9

9

2

59

مذهبی

دٍم

درصذ

-

-

51

-

-

97/62

97/5

ارسشهای دینی،

اٍل

فزاٍاًي

-

-

9

-

-

9

6
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چْارم
پٌجن
ضطن
هجوَع

فزاٍاًي

2

-

-

9

-

4

9

درصذ

91/76

-

-

96/66

-

99/76

6/45

فزاٍاًي

2

-

-

-

-

2

4

درصذ

91/76

-

-

-

-

49/54

94/5

فزاٍاًي

4

-

-

9

-

9

4

درصذ

95/98

-

-

96/66

-

5/88

94/5

فزاٍاًي

99

-

4

6

9

97

96

درصذ

911

-

911

911

911

911

911

جذٍل ضوارُی  :2هجوَع فزاٍاًي هؤلفِّای َّیت هلي در کتب دری صٌف ابتذایي افغاًستاى
بِ تفکیک ّز پایِ
صنف

مجموع فزاوانی
مؤلفههای هویت ملی

درصذ

اٍل

91

98/98

دٍم

99

49/69

سَم

8

92/52

چْارم

8

92/52

پٌجن

91

98/98

ضطن

6

91/91

هجوَع

55

911

تطاؾاؼ زازُّای رسٍلّای قتواضُی ؾتِ ٍ چْتاض ،زض وتتاب زضی نتٌد اٍل اظ
هزوَ  7هؤلفِ تٌْا زض  10هَضز ٍ تا  18/18زضنس تِ َّیت هلی پطزاذتِ قسُ اؾتت.
تطای نٌد اٍل ایي هیعاى تَرِ تِ همَلِ َّیت هلی تؿتیاض ضتعید اؾتت؛ اهتا اًتظتاض
هیضٍز وِ ّطچِ رلَتط تطٍین هیعاى تَرِ تِ هؤلفِّای َّیتترف هلی زض وتابّتای
زضی افعایف یاتس تا تتَاًین تِ زضًٍیقسى ایي هؤلفِّای َّیتترف اهیسٍاض تاقین؛ اهتا
یافتِّا هتفاٍت اؾتّ .واىعَضوِ رسٍل قواضُی چْاض ًكاى هیزّس ایي فطاٍاًی فمظ
زض ؾال زٍم افعایف یافتِ ٍ تِ  13هَضز ( 23/63زضنس) ضؾیسُ اؾت؛ اها زض ؾتالّتای
ؾَم ،چْاضم ٍ قكن واّف یافتِ اؾت ٍ فطاٍاًی آى زض ؾتال قكتن وتاّف ظیتازی ضا
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ًكاى هیزّس ٍ تِ قف هَضز تا  10/90زضنس تملیل هییاتسّ .واىعَضوتِ ًتتایذ ًكتاى
هیزّس هیعاى تَرِ تِ هؤلفِّای َّیت هلی ،زض وتابّای زضؾی زضی نٌد اتتتسایی،
تؿیاض ضعید اؾت.
ّنچٌیي زازُّای رسٍل قواضُی ؾِ هثیي هیعاى اّویت همَلِ َّیت هلی تطاؾتاؼ
ّط هؤلفِ زض ّط نٌد اؾت .یافتِّا ًكاى هیزّس هؤلفِی اضظـّای هلتی زض هزوتَ
پٌذ نٌد 17 ،تاض تىطاض قسُ اؾت ٍ زاضای تیكتطیي فطاٍاًی اؾت .پؽ اظ آى هؤلفتِی
اضظـّای زیٌی ٍ هصّثی تا  16تاض تىطاض زض ضتثِ زٍم ،هفاذط هلی تا  13تتاض تىتطاض زض
ضتثِ ؾَم ،آزاب ٍ ضؾَم هلی تا  6تاض تىطاض زض ضتثِ چْاضم ،رغطافیا تا  2تتاض تىتطاض زض
ضتثِ پٌزن ،هیطاث فطٌّگی تا  1تاض تىطاض زض ضتثتِ قكتن لتطاض زاضًتس .زض ّتی یته اظ
وتابّای زضی نٌد اتتسایی تِ هؤلفِ زاؾتاىّا ،اؾغَضُّا ٍ افؿاًِّای تاضیری ٍ هلی
پطزاذتِ ًكسُ اؾت.
جذٍل ضوارُی  :5هقایسِ فزاٍاًي هؤلفِّای َّیتبخص هلي هطتزک بیي کتب فارسي ابتذایي
ایزاى ٍ کتب دری ابتذایي افغاًستاى در ّز پایِ
پایه

مؤلفههای
هویتبخص مطتزک

درصذ

صنف

مؤلفههای
هویتبخص مطتزک

درصذ

اٍل

8

96

اٍل

7

97/5

دٍم

7

92

دٍم

8

41

سَم

6

94

سَم

5

94/5

چْارم

6

94

چْارم

5

94/5

پٌجن

99

44

پٌجن

9

44/5

ضطن

94

42

ضطن

6

95

هجوَع

51

911

هجوَع

21

911

زض رسٍل قواضُی پتٌذ تتِ همایؿتِ هؤلفتِّتای َّیتتترتف هلتی هكتتطن تتیي
وتابّای فاضؾی ایطاى ٍ وتابّای زضی افغاًؿتاى پطزاذتِ قسُ اؾت .قاذمّتایی اظ
لثیل آزاب ٍضؾَم هلی هكتطن ،هفاذط ازتی ٍ علوی هكتطن تیي زٍ وكتَض ،اضظـّتای
هلی هكاتِ ،اضظـّای هكتطن هصّثی زض ایي رسٍل همایؿِ قتسُ اؾتت وتِ تیكتتطیي
فطاٍاًی آى تطای وتابّای فاضؾی تا عسز  24 ٍ 12زضنس هطتَط تِ پایتِ قكتن اؾتت.
ّنچٌیي تیكتطیي فطاٍاًی هؤلفِّای َّیتترف هكتطن زض وتابّای زضی هطتتَط تتِ
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نٌد پٌزن تا فطاٍاًی  22/5 ٍ 9زضنس اؾت .ووتطیي فطاٍاًتی ّتن تتطای وتتابّتای
فاضؾی ٍ ّن تطای وتابّای زضی هطتَط تِ پایِّای ؾَم ٍ چْاضم اؾت .زض وتابّای
فاضؾی زض پایِّای ؾَم ٍ چْاضم تا فطاٍاًتی  12( 6زضنتس) ٍ زض وتتابّتای زضی زض
نتتٌَف ؾتتَم ٍ چْتتاضم تتتا فطاٍاًتتی  12/5( 5زضنتتس) اؾتتت .زض هزوتتَ  6پایتتِ ،زض
وتابّای فاضؾی تِ  50هؤلفِی َّیتترف هلی هكتطن ٍ زض وتابّتای زضی تتِ 40
هؤلفِی َّیت ترف هلی هكتطن تیي زٍ وكَض ایطاى ٍ افغاًؿتاى پطزاذتِ قسُ اؾت وِ
ًكاى اظ اقتطاوات فطٌّگی ،اضظقی ،تاضیری هیاى زٍ وكَض زاضز.
نتيجهگيزی

زض ًظتتام آهَظقتتی هتوطوتتع ،وتتتابّتتای زضؾتتی ًمتتف ٍیتتػُای زض َّیتتتتركتتی تتتِ
زاًفآهَظاى ایفا هیوٌٌس .زض هیاى وتابّای زضؾی ّن وتتاب فاضؾتی تتِهخاتتِ آییٌتِای
فطٌّگی اتعاضی تؿیاض هٌاؾة تطای تمَیت َّیت هلی وَزواى تِقتواض هتیضٍزً .تتایذ
پػٍّف ًكاى هیزّس وِ هیعاى تدویس تط هؤلفِّای گًَاگَى َّیتترف هلی هتتَاظى ٍ
هتعازل ًیؿت .تًِحَیوِ زض وتاب فاضؾی پایِ اٍل اظ هزوَ  7هؤلفِی هتَضز تطضؾتی
تٌْا زض  18هَضز ( 21/68زضنس) تِ َّیت هلی پطزاذتِ قسُ اؾتت ٍ ایتي تَظیتع ّتن
هتَاظى ًثَزُ اؾت؛ تِ ًحَی وِ اضظـّای زیٌی ت هصّثی ٍ اًمبتتی تتا  8هتَضز زاضای
تیكتطیي فطاٍاًی اؾت ٍ هفاذط هلی ّتن زض هحتتَای زضؾتی وتتاب فاضؾتی زٍضُ اٍل
اتتسایی انبً هَضز تَرِ لطاض ًگطفتِ اؾتّ .نچٌیي زض وتاب فاضؾتی زٍضُ زٍم ّتن اظ
هزوَ  7هؤلفِ هَضز تطضؾی تٌْا زض  11هَضز ( 13/25زضنس) تِ َّیت هلتی پطزاذتتِ
قسُ اؾت .زض ایي هیاى هؤلفِ اضظـّای هلی تا  3هَضز زاضای تیكتطیي فطاٍاًی اؾتت ٍ
هؤلفِ هیطاث فطٌّگی ّن هسًظط لطاض ًگطفتِ اؾت .تطضؾی وتاب فاضؾی ؾال ؾتَم ّتن
ًكاى هیزّس وِ تٌْا زض  12هَضز ( 14/45زضنس) تِ هؤلفِ َّیتت هلتی پطزاذتتِ قتسُ
اؾت .تیكتطیي فطاٍاًی ( 3هَضز) هطتَط تِ زاؾتاىّا ،اؾغَضُّتا ٍ افؿتاًِّتای هلتی ٍ
تاضیری اؾت ٍ تِ آزابٍضؾَم هلی ّن انبً تَرِ ًكسُ اؾت.
زض وتاب فاضؾی ؾتال چْتاضم ّتن زض  11هتَضز ( 13/25زضنتس) تتِ َّیتت هلتی
پطزاذتِ قسُ اؾت .تیكتطیي فطاٍاًی پطزاذتي تِ َّیت هلی عسز  ٍ 4هطتَط تتِ هفتاذط
هلی اؾت ٍ تِ آزاب ٍضؾَم هلی ّن انبً پطزاذتِ ًكسُ اؾت .تحلیتل هحتتَای وتتاب
فاضؾی ؾال پٌزن ّتن حتاوی اظ آى اؾتت وتِ اظ  19هتَضز ( 22/89زضنتس) تیكتتطیي
فطاٍاًی هطتَط تِ هفاذط هلی ( 7هَضز) اؾت ٍ آزاب ٍضؾَم هلی ٍ رغطافیتا ّتن انتبً
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واًَى تَرِ تطًاهِضیعاى زضؾی ًثَزُ اؾت .تطضؾی وتاب فاضؾی ؾال قكتن ّتن ًكتاى
هیزّس وِ اظ  12هَضز ( 14/45زضنس) هزسزاً هفاذط هلتی تتا  4هتَضز زاضای تیكتتطیي
فطاٍاًی اؾت ٍ تِ هؤلفِّای آزاب ٍضؾَم هلی ٍ رغطافیا ّن انبً پطزاذتِ ًكسُ اؾتت.
ّنچٌیي زازُّای رسٍل قواضُی ً 2كاى هیزّس وِ هزوَ فطاٍاًی هؤلفِّای َّیتت
هلی زض وتابّای فاضؾتی زٍضُ اتتتسایی زض هزوتَ ً 83وًَتِ اؾتت ٍ عثتك رتسٍل
قواضُی  4وِ هزوَ فطاٍاًی هؤلفتِّتای َّیتت هلتی زض وتتة زضی نتٌد اتتتسایی
افغاًؿتاى ضا ًكاى هیزّس هزوَ فطاٍاًی ایي هؤلفِّای َّیت هلتی  55هتَضز تتَزُ ٍ
تسیي تطتیة فطضیِ ًرؿت همالِ تطاؾاؼ هؿتٌسات ٍ یافتِّای شوط قسُ تدییس هیقَز.
ّنچٌیي یافتِّای پػٍّف ًكاى هتیزّتس وتِ هؤلفتِ اضظـّتای زیٌتی ،هتصّثی ٍ
اًمبتی تا  19تاض تىطاض زض هزوَ پٌذ پایِ ،زاضای تیكتتطیي فطاٍاًتی اؾتت .پتؽ اظ آى
هؤلفِ هفاذط هلی تا  18تاض تىطاض زض ضتثِ زٍم ،اضظـّای هلی تا  16تاض تىتطاض زض ضتثتِ
ؾَم ،زاؾتاىّا ،اؾغَضُّا ٍ افؿاًِّای تاضیری ٍ هلی تا  11تاض تىطاض زض ضتثِ چْتاضم،
رغطافیا تا  10تاض تىطاض زض ضتثِ پٌزن ،هیطاث فطٌّگی تا  6تاض تىتطاض زض ضتثتِ قكتن ٍ
آزاب ٍضؾَم هلی تا  3تاض تىطاض زض ضتثِ ّفتن لتطاض زاضًتس؛ تٌتاتطایي فطضتیِ زٍم همالتِ
تطاؾاؼ یافتِّای شوط قسُ تدییس هیقَز.
زضذهَل وتابّای زضی نٌد اتتسایی افغاًؿتاى ّن یافتِّا ًكاى هیزّس وتِ زض
وتاب زضی نتٌد اٍل اظ هزوتَ  7هؤلفتِ هتَضز تطضؾتی تٌْتا زض  10هتَضز (18/18
زضنس) تِ َّیت هلی پطزاذتِ قسُ اؾت .زض ایتي هیتاى اضظـّتای زیٌتی ت هتصّثی ٍ
اًمبتی تا  6هَضز زاضای تیكتطیي فطاٍاًی اؾت ٍ هؤلفتِّتای هفتاذط هلتی ،زاؾتتاىّتا،
اؾغَضُّا ٍ افؿاًِّای هلی ٍ تتاضیری ،آزابٍضؾتَم هلتی ٍ هیتطاث فطٌّگتی ّتن زض
هحتَای زضؾی وتاب زضی نٌد اٍل انبً هَضز تَرِ لطاض ًگطفتِ اؾتّ .تنچٌتیي زض
وتاب زضی نٌد زٍم ّن اظ هزوَ  7هؤلفِ هتَضز تطضؾتی تٌْتا زض  13هتَضز (23/63
زضنس) تِ َّیت هلی پطزاذتِ قسُ اؾت .زض ایي هیاى هؤلفِ اضظـّای زیٌی ت هتصّثی
تا  4هَضز زاضای تیكتطیي فطاٍاًی اؾت ٍ هؤلفِ زاؾتاىّا ،اؾغَضُّا ٍ افؿاًِّتای هلتی
ٍ تاضیری ّن هسًظط لطاض ًگطفتِ اؾت .تطضؾی وتاب زضی نٌد ؾَم ّن ًكاى هیزّس
وِ تٌْا زض  8هَضز ( 14/54زضنس) تِ هؤلفِ َّیت هلی پطزاذتِ قتسُ اؾتت .تیكتتطیي
فطاٍاًی ( 4هَضز) هطتَط تِ اضظـّای هلی اؾت ٍ تِ هؤلفِّای زاؾتاىّا ،اؾغَضُّا ٍ
افؿاًِّای هلی ٍ تاضیری ،رغطافیا ٍ هیطاث فطٌّگی ّن انبً تَرِ ًكسُ اؾت.
زض وتاب زضی نٌد چْاضم ّن اظ تیي  8هَضز ( 14/54زضنتس) ،تیكتتطیي فطاٍاًتی
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ب
پطزاذتي تِ َّیت هلی عسز  ٍ 4هطتَط تتِ هفتاذط هلتی اؾتت ٍ زض ایتي هتَضز وتاه ً
هكاتِ وتاب فاضؾی ؾال چْاضم اتتسایی زض ایطاى اؾت .تِعبٍُ تِ هؤلفِّای زاؾتتاىّتا،
اؾغَضُّا ٍ افؿاًِّای هلی ٍ تاضیری ،رغطافیا ٍ هیطاث فطٌّگی ّن انبً تَرِ ًكتسُ
اؾت .تحلیل هحتَای وتاب زضی نٌد پٌزن ّتن حتاوی اظ آى اؾتت وتِ اظ هیتاى 10
هَضز ( 18/18زضنس) تیكتطیي فطاٍاًی هطتَط تِ هفتاذط هلتی ٍ اضظـّتای هلتی (ّتط
هؤلفِ  4هَضز) اؾت ٍ هؤلفِّای زاؾتاىّا ،اؾغَضُّتا ٍ افؿتاًِّتای هلتی ٍ تتاضیری،
رغطافیا ،هیطاث فطٌّگی ٍ آزابٍضؾَم هلی ّن انبً واًَى تَرِ تطًاهتِضیتعاى زضؾتی
ایي وكَض ًثَزُ اؾت .تطضؾی وتاب زضی نٌد قكن ّن ًكاى هیزّس وتِ اظ هزوتَ
 6هَضز ( 10/90زضنس) هؤلفِّای هفاذط هلی ٍ اضظـّای زیٌی ت هصّثی ّط وسام تا 2
هَضز زاضای تیكتطیي فطاٍاًی اؾت ٍ تِ هؤلفِّای زاؾتاىّا ،اؾتغَضُّتا ٍ افؿتاًِّتای
هلی ٍ تاضیری ،رغطافیا ،هیطاث فطٌّگی ّن انبً پطزاذتِ ًكسُ اؾت.
تط ایي اؾاؼ یافتِّای هؤلفِ اضظـّای هلی تا  17تاض تىطاض زض هزوَ پٌذ نتٌد،
زاضای تیكتطیي فطاٍاًی اؾت .پؽ اظ آى هؤلفتِ اضظـّتای زیٌتی ٍ هتصّثی تتا  16تتاض
تىطاض زض ضتثِ زٍم ،هفاذط هلی تا  13تاض تىطاض زض ضتثِ ؾَم ،آزابٍضؾَم هلی تتا  6تتاض
تىطاض زض ضتثِ چْاضم ،رغطافیا تا  2تاض تىطاض زض ضتثِ پتٌزن ،هیتطاث فطٌّگتی تتا  1تتاض
تىطاض زض ضتثِ قكن لطاض زاضًس .زض ّی یه اظ وتابّای زضی نٌد اتتتسایی تتِ هؤلفتِ
زاؾتاىّا ،اؾغَضُّا ٍ افؿاًِّای تاضیری ٍ هلی پطزاذتِ ًكسُ اؾت ٍ تٌاتطایي فطضتیِ
ؾَم همالِ ّن تدییس هیقَز.
ّنچٌیي همایؿِ هؤلفِّای َّیتترف هلی هكتطن تیي وتابّای فاضؾتی ایتطاى ٍ
وتابّای زضی افغاًؿتاى تطای قاذمّایی اظ لثیل آزابٍضؾَم هلی هكتتطن ،هفتاذط
ازتی ٍ علوی هكتطن تیي زٍ وكَض ،اضظـّای هلی هكاتِ ،اضظـّای هكتتطن هتصّثی
ٍ زیٌی ًكتاى هتیزّتس وتِ زض هزوتَ  6پایتِ ،زض وتتابّتای فاضؾتی تتِ  50هؤلفتِ
َّیتترف هلی هكتطن ٍ زض وتابّای زضی تِ  40هؤلفِ َّیتترتف هلتی هكتتطن
تیي زٍ وكَض ایطاى ٍ افغاًؿتاى پطزاذتِ قسُ اؾت ٍ فطضیِ چْاضم همالِ ّن تدییس هیقَز.
ّنچٌیي تحلیل هحتَای وتابّتای زضؾتی فاضؾتی زٍضُ اتتتسایی زض ایتطاى ٍ زضی
نٌد اتتسایی زض افغاًؿتاى ًكاى هیزّس وِ قتاذمّتایی اظ لثیتل آزابٍضؾتَم هلتی
هكتطن ،هفاذط ازتی ٍ علوی هكتطن تیي زٍ وكَض ،اضظـّای هلی هكاتِ ،اضظـّتای
هكتطن هصّثی ٍ زیٌی ًكاى اظ اقتطاوات فطٌّگی ،اضظقی ،تاضیری هیاى زٍ وكَض زاضز
ٍ تا تَرِ تِ اّویت آهَظـ همَلتِ َّیتت هلتی اظ زٍضاى وتَزوی زض ًظتام آهَظقتی
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ضؾوی زٍ وكَض تِ ًظط هیضؾس اضائِی پیكتٌْازّای ظیتط تتطای تطًاهتِضیتعی ٍ تتدلید
وتابّای زضؾی زٍ وكَض هیتَاًس هسًظط تطًاهِضیعاى لطاض تگیطز:
 تَظیع هتَاظى هؤلفِّای َّیتترف هلی زض تطًاهِضیعی ٍ تدلید وتة زضؾی افعایف گامتِگام ٍ تسضیزی تَرِ تِ هؤلفِّای َّیتترف هلتی زض وتتابّتایزضؾی پایِّای تازتط ،تِ ًحَی وِ زاًفآهَظاى زض پایِّتای تعتسی تتِنتَضت
زلیكتط ٍ رسیتط تا هؤلفِّای َّیتترف هلی آقٌا قًَس.
 ّواٌّگی هیاى هتي ٍ هحتَای هؤلفِّای َّیتترف هلی تا تهاٍیط هطتَط تِ آىهؤلفِّا
 آهَظـ عولی هؤلفِّای َّیتترف هلی تِ زاًفآهَظاى تَرِ تیكتط تِ هؤلفِّای َّیتترف هكتطن تیي زٍ هلت زض تسٍیي وتتابّتایزضؾی ،تِهٌظَض تمَیت تعاهل فطٌّگی هطزم ایطاى ٍ افغاًؿتاى
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