
 

Vol. 22; No. 88; 2021-2022 National Studies 

COPYRIGHTS 
 © 2020 by the authors. Licensee National Studies Journal . This article is 
an open access article distributed under the terms and conditions of the 
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 

 

 

 

Identity Policies in Social Education Textbooks of Iranian First 

Period of High School 

 
Reza Khalili*                     E-mail:Rezakhalili1@khu.ac.ir 

Hamed Mehraban Incheboron**               E-mail:h_mehraban97@atu.ac.ir 
 

Received: 2021/5/30    Revised: 2021/9/10    Accepted: 2021/12/15 

20.1001.1.1735059.1400.22.88.1.1 10.22034/rjnsq.2021.288502.1285                Doi: 

 
 
Abstract: 
Education is one of the most important and influential institutions that implements the 

identity policy of governments in practice, and educational textbooks are the most 

important sources that can be used to understand government identity policies. Among 

the textbooks, the book of Social Education can represent the identity policy of any 

government more than other books due to its coverage of history, geography and 

sociology. Accordingly, in this article, the identity policy in the social education 

textbooks of the first period of high school of Iran is examined in order to recognize 

the official identity policy. This article examines the politics of identity in the social 

education textbooks of the first period of high school. The main question is to what 

extent the content of social education textbooks in the first period of high school has 

paid attention to different dimensions and trends of identity in Iran? To answer this 

question, national, ethnic, religious, faction and gender identity policies are examined 

separately to test the hypothesis that the content of first period of high school social 

education textbooks shows a mismatch and imbalance in attention to different 

dimensions of identity policy. The research method is based on the technique of 

qualitative content analysis with a deductive approach and three books of social 

education in the first period of high school that were taught in Iranian schools in 2020-

2021 have been studied. The results and findings indicate that there is no necessary 

balance in the various dimensions of identity policy in the considering books. 
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 چكيده
هتا ترین و تأثیرگذارترین نهادهایی است که سیاست هویتی دولتتوپرورش از مهمآموزش

تتوا  هتا متیترین منبعی هستند که با بررستی آ کند و کتب درسی مهمرا در عمل اجرا می
هتا دستت یا.تتر در میتا  کتتب هتا  هتویتی دولتتبه درک روشن و واضحی از سیاست

کتاب تعلیمات اجتماعی به دلیل پوشت  داد  مباثتت تتاریجغ جفرا.یتا و جامعته درسی نیز
تواند سیاستت هتویتی هتر دولتت را بازنمتایی کنتدر بتر ایتن شناسی بی  از سایر کتب می

هتا  تعلیمتات اجتمتاعی دورو او  اساس در این مقاله به بررسی سیاست هویتت در کتتاب
 اجتمتاعی تعلیمتات ها کتاب است که محتوا شودر پرس  اصلی این متوسطه پرداخته می

 داشتته هویت در ایرا  توجته مختلف ها ابعاد و گرای  به اندازو چه متوسطه تا او  دورو
ها  هویت ملیغ قومیغ دینتیغ متذهبی و جنستیتی برا  پاسج به این پرس  سیاست است؟

شتود کته محتتوا  گیرند تا این .رضیه به آزمتو  گذاشتته به تفکیک موردبررسی قرار می
ها  تعلیمات اجتماعی دورو او  متوسطه نشانگر توجه نامتناسب و نامتواز  به ابعتاد کتاب

محتتوا   تکنیک تحلیتل بر مبتنی پژوه  روشها  مختلف هویت در ایرا  استر و گرای 
و سه کتاب تعلیمات اجتماعی دورو او  متوسطه نظر  کته در  کیفی با رویکرد قیاسی است

انتدر نتتایو و انتد موردمطالعته قترار گر.تتهدر مدارس ایرا  تدریس شدو 1399-1400سا  
ها نشانگر آ  است که تناسب و تواز  الزم در توجه به ابعاد مختلف سیاستت هتویتی یا.ته

 در کتب موردبررسی وجود نداردر
 

 سیاست هویتغ کتب درسیغ تحلیل محتواغ دورو متوسطهغ ایرا ر :هاکليدواژه

                                                      
 خوارزمی )نویسنده مسئول(. سیاسی دانشگاه علمی گروه علومعضو هیئت *
 ی.طباطبای شناسی سیاسی دانشگاه عالمهدانشجوی دکترای جامعه **
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 و طرح مسئله مهمقد
تلری  نمادهلا در هلر کشلوری، و ی له تلری  و ممل عنوان یکی از اصللیوپرورش بهآموزش
نوبله خلود باعلق تتویلت انسلجام پذیری صلیی  نیلب بهپذیری را بر عمده دارد. جامعهجامعه

هلای توانلد سیاسلتراحتی میگردد. در ای  وضعیت، دولت بهاجتماعی و یکپارچگی ملی می
های مختلف مواجه گردد، پیلاده کنلد. ممل خود را بدون اینکه با متاومتی از سوی گروهمدنظر 

تواند موفتیت ای  امر را تضمی  کنلد، در نظلر گلرفت  و توجله بله نوعی میتری  عاملی که به
هلای دیگر، دوللت بایسلتی سیاسلتعبارتهای مختلف در جامعله اسلت. بلههستی یا هویت

 های دینی، مذهبی، قومیتی و جنسیتی در جامعه اعمال کند.ا گروههویتی خود را متناسب ب
های مختلف دینی، مذهبی و قومی است نیلب متشکل از گروهکه اسالمی ایران  جمموری

بلا بعضلا  را در پلی  گرفتله و  هلای هلویتیمنظور ح ظ و تتویت انسجام ملی، سیاسلتبه
ی ناشی از تجلدد رویلارو یتهویت جنس های هویتی و همچنی هایی از جانب ای  الیهچال 
گلذار هلویتی عنوان یک سیاستوپرورش بهآموزش بنابرای  مسئله ای  است که ببینی  است؛

هلای مختللف هلویتی های هویتی خود تا چه اندازه به ای  ابعاد و گرای در اعمال سیاست
 توجه کرده است.

های هویتی دوللت، اجرایی سیاست عنوان اولی  و تأثیرگذارتری  بازویوپرورش بهآموزش
هلای هلویتی آن بله کند درک روش  و واضیی از سیاستتری  نمادی است که کمک میمم 

وپرورش بسیار گسترده اسلت، کتلب درسلی دست آید. ازآنجاکه اهداف و کارکردهای آموزش
ن کتب درسلی حساب آیند و در میاتری  و معتبرتری  منبع در ای  زمینه بهتوانند در دسترسمی

شناسی است( بمتلر ملینیب کتاب تعلیمات اجتماعی )که شامل مباحق تاریخ، جغرافیا و جامعه
های هویتی را بازنمایی کند. بر ایل  اسلاس پرسل  اصللی های مختلف سیاستتواند گرای 

های تعلیمات اجتماعی دوره اول متوسطه تا چه انلدازه بله ابعلاد و ای  است که میتوای کتاب
هلای مختللف هلویتی در ایلران توجله داشلته اسلتپ بلرای پاسلخ بله ایل  پرسل  ی گرا

گیرنلد های هویت ملی، قومی، دینی، مذهبی و جنسیتی به ت کیک موردبررسی قرار میسیاست
هلای به ابعلاد و گلرای  دوره اول متوسطه یتعلیمات اجتماع یهاکتاب یمیتواتا میبان توجه 

 د.مختلف هویت در ایران مشخص شو
 
 وش تحقيقر

های مختلف توسط دولتتوانند بسیار گسترده باشند و در حوزههویتی می هایسیاست
هللای هللویتی شللود ماهیللت سیاسللتهللا اعمللال شللوند، بللر ایلل  اسللاس سللعی مللی

دوره اول متوسلطه هلای درسلی تعلیملات اجتملاعی وپرورش از طریل  کتلابآموزش
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 تیلیلل تکنیلک بلر مبتنلی حاضر پژوه  روش گیری هدفمند(.بازشناسی شود )نمونه

 کمّلی وتیلیلتجبیه برای تیتی  متداول روش که است میتوای کی ی با رویکرد قیاسی

 (درسلی هلایکتلاب مثلل)و تصلویری  مکتلوب منلابع ویلژهبه کی ی، هایهداد و منابع
هلای تعلیملات اجتملاعی دوره اول شود. تأکید پژوه  حاضلر بلر کتلابمی میسوب
انلد و سله در مدارس ایران تدریس شلده 1399-1400ظری است که در سال متوسطه ن

. واحلد تیلیلل یلا ثبلت انلدقرارگرفتهعنوان نمونله موردمطالعله کتاب دوره مذکور بله
 موردنظر ما، جمله و واحد زمینه نیب درس است.

 
 سياست هویت؛ مبانی مفهومی و نظری

بله آن در بسلتر اجتملاعی خلا   با توجه به اینکه سیاست هویت و مطالعات مربلو 
شلده نیلب عموملا  ها و نظریات مطرحدیدگاهاست،  قرارگرفتهکشورهای غربی موردمطالعه 

توسلعه های اخیلر مطالعلاتی در کشلورهای درحالمتناسب با همان بستر است. البته در سال
صورت پذیرفته است، اما نگرش اغلب میتتی  بله چیسلتی سیاسلت هویلت عملدتا  ماننلد 

؛ دیلویس، 2006؛ هلو،، 2005؛ ادریلس، 2011پلور، همتایان غربی خود بوده است )یونس
؛ سللیدامامی، 1395سللید غ للور و زهیللری، ؛ آل1391؛ فاضلللی، 1393پللور، ؛ براتعلللی2009
در جوامع غربی مطالعات صورت گرفته در رابطه با سیاست هویلت عملدتا  بله  (.1385
: 2011پلور، یلونساالن سیاسی اختصا  یافته است )های اقلیت، ذین ع و فعگروه فعالیت

 (. در ای  راستا، برخی سیاست هویلت را ناشلی از تیلوالت ارزشلی جواملع مابعلد14
دانند. برخی مانند تلورن، پردازانی چون اینگلمارت و هابرماس( میصنعتی غربی )نظریه

داری صنعتی،  مور یهاوفه و ملوچی نیب با تبیینی ساختارگرایانه از تیوالت جوامع سرما
دهند. ای  در حالی است که کاسلتلب، انتلالب اطالعلات و سیاست هویت را توضی  می

شدن و تیریک هویلتای شدن جمان و کلوس، فرایند جمانیارتباطات و تسمیل شبکه
کنند. درنمایت، های میلی و فرهنگی خا  را بر اساس تیوالت نظام جمانی تبیی  می

یافت  هویت را در قالب پسلامدرنیته و تغییلرات با تبیینی سیاسی، اهمیت  گیبنب و ریمر نیب
 .(85: 1386کریمی، )بینند مرتبط با آن می

شود سیاست هویت در راستای اهداف تیتیل  و متناسلب در ای  پژوه ، سعی می
دیگر، برخالف مطالعات غربلی کله آن عبارتکاربرده شود. بهبا مکان و زمان پژوه  به

بلاال »انلد، از موردمطالعه قرار داده« پایی  به باال»های اجتماعی و از ر رابطه با جنب را د
 شود.کاربرده میشود، بهو در قالب سیاست هویت ملی که توسط دولت اعمال می« پایی به 
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 مفهوم هویت
 «ایل »)بله شلکل  م موم هویت دو معنای اصلی دارد: نخست، همانندی و تشابه مطلل 

: 1381میملدی، گلل) شلود( و دوم، تمایب که از ثبات و تداوم زمانی ناشلی ملی«آن»عی  
سان هویت وسیله شناخت و تشخیص همانندی با گروهی و ت لاوت از دیگلران بدی (. 222

 .است، شباهت با کسانی که مثل ما هستند و مت اوت از کسانی که مانند ما نیستند
شناسی معاصر، هویت املری اجتملاعی امعههای نظری و منابع تجربی جاساس دیدگاهبر

کنلد. هویلت بلا ایل  های اجتماعی کسلب ملیاست که فرد آن را در تعامل با افراد و گروه
ها دو نوع فلردی )مل  کیسلت  و تری  آنای است که مم های عدیدهبندیم موم دارای طبته

چیسلتی پ و دیگلران  اندپ( و جمعی )ما کیستی  واند و چیستچیست پ و افراد دیگر کیست
 (.107: 1381بر، عبداللمی و حسی )اندپ( است اند و چیستکیست

عصر جدید است کله ابتلدا  میصول ،سیاسی و اجتماعی یک پدیده عنوانملی، بههویت
)پس از انتالب صنعتی و گسترش احساسات ناسیونالیستی( در قرن هجده   ملور  در اروپا

 )احملدی، دیگلر راه یافلت هلایوزده  به شرق و سرزمی پیدا کرد و سپس در اواخر قرن ن
 اسلت؛ خلود از هلاییپرس  به ملت یک آگاهانه پاسخگویی فرایند ملی . هویت(64: 1388
 فرهنل  چله دارای کجاست، اشدائمی و اصلی خاستگاه هست، چه و بوده کسی چه اینکه
 سیاسلی، جایگلاه هچل املروز و داشلته جملانی تملدن توسعه در نتشی چه و بوده تمدنی و

 تلا او هویت تلاریخی از ملم  هایارزش باالخره و دارد جمانی نظام در فرهنگی و اقتصادی
بلود  خواهلد کارساز موردنظر، جامعه فرهنگی و سیاسی اجتماعی، اهداف در تیت  حد چه

تلری  تری ، فراگیرتلری  و مشلروع. ای  سط  از هویت، مم (66: 1393)جع رزاده و حیدری، 
حلال بیشلتری  اهمیلت را ازلیلا  های اجتملاعی اسلت و درعی   هویت در کلیه نظامسط

بنلابرای ، بلا توجله بله  (؛119: 1393متلدم و داورپنلاه،  )عللویوحدت و انسلجام مللی دارد 
توانلد کاربردهلای گونلاگونی در هویت نیب می های ذاتی و عرضی هویت، سیاستپیچیدگی

 باشد.های مختلف داشته زمان و مکان
 

 سياست هویت
اگرچه هویت جبء مممی از حیات چند صد ساله سیاسی و اجتماعی جامعه مدرن بلوده 

صلورت بود که به 1960های دهه است، اما تنما پس از فوران اعتراضات جمعی در سال
 ،1979 سلال وجود، در. بلاای (33: 1385)دان، نتطه کلانونی مبلارزات سیاسلی در آملد 

 معللول افلراد فعالیلت بله اشاره برای هویت سیاست اصطالح از بار  اولی برای آنسپاچ
از  .(47: 2005برنشلتای ، ) دهد تغییر را معلول افراد اجتماع و خود م موم تا کرد است اده

 شلده تعریلف وضلوحبه نلدرتبه اما بوده، موردبیق بسیارآن زمان به بعد، ای  م موم 
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 اطلراف در سیاسلی، عرصله در فرهنگی هاییقب تری مم  از یکی ترتیب،ای به. است
 چرخیده است. مبم  ایده یک

ها را در دو رویکلرد مت لاوت توان آنبا مرور تعاریف مختلف از سیاست هویت می
هلای سیاسلت هویلت بلر طیلف وسلیعی از کلن بندی کرد. در رویکرد نخست، دسته

های خا  اطالق نبد گروهعدالتی پردازی بر پایه تجارب مشترکی از بیسیاسی و نظریه
توان سیاست هویت را کوششلی در رویکرد دوم، می که. درحالی(1: 2016)هیب، شود می

سازی یک نگاه خا  بلر یلک واحلد از سوی اصیاب قدرت برای الگوسازی و عادی
ویژه نملاد تعللی  و سیاسی معی  دانست. ای  نگاه خا  از طریل  نمادهلای متنلوع بله

 (.74: 1396)امیرزاده و بمستانی، شود های درسی نمادینه میتربیت مانند کتاب
« پایی  بله بلاال»از حیق سط  به دودسته از  توانبر ای  اساس سیاست هویت را می

 از ملردم کله دارد اشلاره فراینلدیبندی کرد. سط  نخست به تتسی  «باال به پایی »و از 
 اجتماعی زندگی بر که از باال تیثرو و قدرت رقابتی ساختار و هویت فرهن ، آن طری 
که سط  دوم کنند. درحالیاست را دچار چال ، یا درباره آن مذاکره می شده وارد هاآن

 و سیاسلی اجتملاعی، هلایموجودیلت آن موجببه که دارد اشاره فرایندهایی به عمدتا 
ن و زبلا نلژاد، قومیلت، اسلاس بلر جمعلی هایهویت به کنندمی تالش اقتصادی از باال

)هیلل و ویلسلون، دهنلد  شلکل شده سازیطبیعی و ثابت نسبتا  هاییچارچوب مکان، به
انلداز ای خا  یا چشل سازمان یافت  حول میور تجربه بیشتر سط  نخست .(2: 2003

به دنبال به رسمیت شناخته شلدن خلود و  یک گروه معی  است که دید هویتی دارند و
؛ کللا می و 1398؛ زهیللری، 1999حکمللان، ؛ 1397)فوکویامللا،  کرامتشللان هسللتند

(؛ بنلابرای ، سیاسلت 2008؛ بلرار، کوملار و رام، 2006؛ یی تاشل، 1394طمماسبی، خلیل
هویت در ای  سط ، قالبی راهبردی برای متاومت و ابباری برای مخال ت بلا فشلارهای 

نگلی های بلارز اجتملاعی و فرهگروی است که بر ت اوتآمیبی و همسانه خواهان به
 کله سلط  دوم، سیاسلت هویلت شلامل نلوعی. درحالی(42: 1385)دان، فشلرد پای می
نمادهلای  و احلباب هلا،دوللت توسلط کله اسلت عمومی و ساختاری رسمی، سیاست
)هیلل و شلود ملی اعملال هلادوللت و منلاط  شلمرها، سیاسی هایعرصه در مشارکتی
هلای تلوان تلالشی  معنا را ملیهای هویتی در اطورکلی، سیاست. به(2: 2003ویلسون، 

دولت برای غالب کردن یک تعریف خا  از هویت ملی در نظر گرفلت. البتله ممکل  
های مختللف حاصلل شلود. در جواملع ای ای  تعریف خا  از راهاست در هر جامعه

دموکراتیک چنی  تعری ی معموال  موردتواف  حکوملت و جامعله اسلت، املا در جواملع 
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کننلد  ای  نخبگان هستند کله نلوع و چگلونگی آن را تعیلی  ملیغیردموکراتیک معموال 
 .(48: 1385پور، )قمرمان

درواقع موافتان سیاست هویت، آن را ابلباری بلرای تغییلر اجتملاعی، بله رسلمیت 
داننللد. هللا مللیشللناخته شللدن اجتمللاعی و درنمایللت احتللرام قائللل شللدن بلله ت للاوت

هویت بسیار مم  اسلت، زیلرا بله اعضلای  دیگر، از دیدگاه ای  گروه، سیاستعبارتبه
ها را بله های مختلف اجتماعی را تصدی  کنند و آندهد تا وجود گروهجامعه اجازه می

گرایلی رسمیت بشناسند. در متابل، مخال ان به دلیل مغایر بودن سیاست هویت با جملان
آن را در کنلد، لیبرال و نیرویی که اختالفات و حلذف اجتملاعی بیشلتری را ایجلاد ملی

 .(14: 2011پور، )یونسدهند معرض نتد قرار می
گیری سیاست هویت دو دیدگاه مادی و غیرمادی وجلود دارد در رابطه با علل شکل

که دوملی ملیاست، درحالی« از پایی  به باال»کننده سیاست هویت که اولی صرفا  توجیه
 نتل  مادی سیاست هویت بر تواند هر دو نوع آن را توضی  دهد. در ای  راستا، دیدگاه

 سیاسلی هلایجنلب  عللل عنوانبه اقتصادی برداریبمره و ساختاری اقتصادی نابرابری
کند. از ای  منظر، سیاست هویت یک ادعای هنجاری است کله می تأکید هویت بر مبتنی

: 2011پلور، )یلونسدارد ابباری برای تیول و علدالت اجتملاعی اسلت پیوسته ا مار می
 هلایسیسلت  هلا،سلنت اجتماعی، هایمتابل، دیدگاه غیرمادی، فرهن ، ارزش . در(11

 دیلدگاه. داندمی جامعه در هویت گذاریسیاست برای منبعی را فناوری و زبان اعتتادی،
 اساسی اهمیت از اجتماعی هایتعامل در اقتصادی قدرت که کندمی رد را ایده ای  فوق

سیسلت  در اخلتالف ازجملله اجتماعی اختالفات که کندمی استدالل و است برخوردار
)برنشلتای ، شلود  هویلت بلر مبتنی سیاسی اقدامات تشدید باعق تواندمی اعتتادی های
2005 :49). 
 

 پيشينه پژوهش و چارچوب نظری
های مختلف سیاست هلویتی ایلران در قاللب کتلب تاکنون پژوهشی که به همه گرای 
 -سیاری از پژوهشگران صرفا  به تبللور هویلت مللیدرسی بپردازد، انجام نشده است. ب

هلا در ایل  تلری  پلژوه اند. ممل در کتب درسی پرداخته -ایرانیت، اسالمیت و تجدد
(، صالیی عمران 1386(، صالیی عمران و شکیباییان )1373اند از: یاوری )زمینه عبارت
(، هاشمی و 1390(، نوشادی و دیگران )1388(، منصوری و فریدونی )1387و دیگران )
. (1395مملر )( و ازغنلدی و میملدی1394رهبری و دیگلران )(، 1393زاده ) قربانعلی

هلای هویلت ها به یکی از مؤل لهبرخی دیگر نیب کتب درسی را از حیق میبان توجه آن
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(. در 1399اند )پورشکری و دیگلران، دادهملی )مانند میراث فرهنگی( موردبررسی قرار 
صورت توأمان در بی  دانل ( به هویت ملی و هویت دینی به1393اده )ای  میان، قادرز

ها فتط به هویت ملی کله بخشلی از سیاسلتآموزان پرداخته است. تمامی ای  پژوه 
بنلابرای ، ابعلاد قلومی، دینلی، ملذهبی و  انلد؛اسلت، پرداختله ایران های هویتی دولت
اند. برخلی دیگلر ده گرفته شدههای هویتی جمموری اسالمی ایران نادیجنسیتی سیاست

؛ ودود حیلدری و فریلادرس، 1389؛ سلرخوش، 1389از کارها نیب )آشلنا و روحلانی، 
هلا ت لاوت اند، املا م ملوم ملوردنظر آنهای هویتی در ایران پرداخته( به سیاست1394

 زیادی با آنچه در ای  متاله به کار گرفته شده است، دارد.
های هویتی مانند سیاسلت هویلت های سیاسترای ن ه  به یکی از گابرخی میتت

( یلا سیاسلت هویلت جنسلیتی 1396؛ امیلرزاده و بمسلتانی، 1385قومی )سید املامی، 
هلا بلر سلاختارهای اجتملاعی و سیاسلی یلا ( و تأثیر آن1395)اردستانی و مالجع ری، 

ا ایل  های موضوعی بکه در عی  شباهتاند های رسمی در ایران پرداختهگذاریسیاست
 هایی با آن دارند.ی شمول ت اوتمتاله، ازنظر روش، نگرش و گستره

(، ملک2006(، فلاچر )1995) 1های مایرون و الئوریاهای خارجی مانند کارپژوه 
برو ) نللالتی و رُسللی  3( و بللرونیال2013(، کللاریر )2011) 2(، اسللکودالرک2009و روسللر

انلد. بله هملی  ال موردبررسلی قلرار داده( عمدتا  سیاست هویت را از پایی  به با2018)
هلا در رابطله بلا جمت، با رویکرد ای  متاله ت اوت دارند. همچنی  باوجودآنکه همه آن

هلا کلدام از آنوپرورش هستند، اما تیلیل میتوای کتب درسی موردتوجله هی آموزش
 نبوده است.

للف سیاسلت هلای مختشود گرای با توجه به ای  خأل نظری و مصداقی، سعی می
هویللت جممللوری اسللالمی ایللران در کتللب تعلیمللات اجتمللاعی دوره اول متوسللطه 

عالوه بر هویت ایرانی و اسالمی، هویت ملدرن یلا موردبررسی قرار گیرد. بدی  منظور، 
عنوان یک نتطه عطف وارد ادبیلات سیاسلی ایلران شلد متجدد که با انتالب مشروطه به

گیرد. درواقع در سط  ملی به سه الیه هویت رار مینیب موردتوجه ق (93: 1397)حتیتت، 
ها وجود دارد )مطملری، ایرانی، اسالمی و غربی )مدرن( که تا حدی اجماع در مورد آن

شلود. ملی ( پرداختله1394: رهبری و دیگران، 1383التل ، ؛ سریع1383فر، ؛ ثاقب1385
هلای جنسلیتی ت اوتهای قومی، مذهبی و دینی و همچنی  در ای  چارچوب به ت اوت

                                                      
1. Lauria       3. Brunila 
2. Szkudlarek 
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های هویتی کله بلر پردازی . در جدول زیر، انواع هویت و سیاستناشی از تجدد نیب می
 مشاهده است:اساس رویکرد غالب در ادبیات موجود در ایران جای بیق دارند، قابل

 
 مطالعه در ایرانهای هویتي قابل: انواع هویت و سیاست1 یهجدول شمار

 جنسيتی مذهبی دینی قومی ملی

 ترکمن زنانه تشیع زرتشتي کرد ایرانیت

 بلوچ مسیحي لر اسالمیت

 تجدد مردانه تسنن
 عرب

 آذری کلیمي
 تالشی

 
هلویتی، بلا اسلت اده از تیتیتلات  پس از مشخص شلدن انلواع و سلطوح سیاسلت

یلر بلرای هلای زشده و تغییراتی متناسب با اهلداف تیتیل ، درمجملوع شلاخصانجام
 هویتی در کتاب تعلیمات اجتماعی احصا گردید:سیاست
. 2بشلر( نلوازی، عیلد نلوروز، توحیلد، حتلوقها و هنجارها )مانند مممان. ارزش1

هلای . مشلاهیر و شخصلیت3مذهبی )اسلالمی( -میراث فرهنگی )ایرانی( و اماک  دینی
)ملی شدن صنعت ن لت( . وقایع و رخدادهای ایرانی 4برجسته ایرانی، اسالمی و غربی 
-. مناسک دینی6. میراث فرهنگی )ایرانی و اسالمی( 5یا اسالمی )واقعه هجرت پیامبر( 

. موقعیلت 7های ایرانلی اصلیل( مذهبی و نمادهای ایرانی )عید فطر، پرچ  ایران، لباس
های مییطی کشور و موقعیت خا  ایران در منطتله جغرافیایی ایران )آگاهی از ویژگی

 های قومی )هویت ایرانی(.فرهن . خرده8 و جمان(
 

 هایافته
های تعلیمات اجتماعی دوره اول جمله در کتاب 5787های تیتی ، درمجموع طب  یافته

 93/30) 1790ه لت   متوسطه نظری موردبررسی قرار گرفتند که فراوانی مربو  به دوره
درصللد(  44/35) 2051درصلد( و دوره نملل  نیلب  63/33) 1946درصلد(، دوره هشللت  

( درصلد 54/33) 380عکلس بلود کله  1133جمله بود. همچنی  فراوانی تصلاویر نیلب 
 69/31) 359درصللد( تصللویر در دوره هشللت  و  77/34) 394تصللویر در دوره ه للت ، 

درصد( تصویر نیب در کتاب دوره نم  مورد تیلیل قرار گرفتند. در جدول زیر، فراوانلی 
 بررسی به ت کیک هر دوره نشان داده شده است:و درصد جمالت و تصاویر مورد
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 مطالعه : فراواني و درصد جمالت و تصاویر مورد2 یجدول شماره

 تصاویر شدههای بررسیجمله دوره
 درصد فراوانی درصد فراوانی

 54/33 380 93/30 1790 هفتم
 77/34 394 63/33 1946 هشتم
 69/31 359 44/35 2051 نهم
 100 1133 100 5787 کل

 
در رابطه با تصاویر یک ابمام وجود دارد و آن ای  است که در برخلی تصلاویر گلرای 

صورت که مثال  تصویر ملردی خورد. بدی های هویتی به چش  میهای مختلف سیاست
تواند در هویت قومی ترکم  مورد تیلیل قلرار گیلرد و در لباس و کاله ترکمنی ه  می
و حتی در هویت مذهبی اهل سنت. ایل  موضلوع باعلق ه  در هویت جنسیتی مردانه 

های مختلف سیاست هویت در رابطه با تصاویر از کل تصاویر بیشلتر شده تعداد گرای 
تصویر به تعداد کل تصلاویر  245گردد. به همی  جمت، برای تسمیل میاسبه و تیلیل، 

میاسبه مشلکلی های تعلیمات اجتماعی دوره اول متوسطه نظری افبوده شد تا در کتاب
درصد( جملله در ارتبلا  بلا  9/61) 3584(، 5787ایجاد نشود. از کل جمالت موجود )

گیری من ی داشتند. درصد( جمت 6/61) 595های هویتی بودند که از ای  تعداد سیاست
هلای هلویتی هلای مختللف سیاسلتدیگر، درصدد کوچک نشان دادن گرای عبارتبه

های مختللف هلویتی و ی و درصد جمالت حاوی سیاستبودند. در جدول زیر، فراوان
 مشاهده است:ها قابلگیری من ی آنمیبان جمت

 
 هاگیری منفي آن: فراواني و درصد جمالت و میزان جهت3 یجدول شماره

 گيری منفیجهت سياست هویت کل جمالت
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی
5787 100 3584 9/61 595 6/16 

 
 هاوتحليل دادهتجزیه

های هویتی های مختلف سیاستشود فراوانی و درصد گرای در ای  بخ  سعی می
 جمموری اسالمی ایران به ت کیک موردبررسی قرار گیرد.

 
 نمای کلی سياست هویت جمهوری اسالمی ایران

 های تعلیمات اجتماعی دوره اول متوسلطه تلادر پاسخ به ای  پرس  که میتوای کتاب
های هویتی پرداخته است، بر اسلاس مجملوع های مختلف سیاستچه اندازه به گرای 
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جملله حلاوی  3584هلای تعلیملات اجتملاعی بایلد گ لت فراوانی جمالت در کتلاب
اند. در ای  میان بیشتری  فراوانی به سط  ملی هویت یا هویلت های هویتی بودهسیاست

ازآن هویت مذهبی اند. پسصد اشاره داشتهدر 87جمله با  3118ملی با مجموع فراوانی 
درصد با اختالف بسیار در جایگاه دوم اهمیلت قرارگرفتله  8/7جمله و  282با فراوانی 
درصد( جملله و هویلت  4/3) 121ازآن نیب به ترتیب هویت قومی با فراوانی است. پس

 اند.درصد( جمله در جایگاه سوم و چمارم قرار گرفته 8/1) 63دینی با فراوانی 
درصلد( تصلویر  05/62) 855هلای موردمطالعله، شلده بلرای کتلابدر تصاویر انتخاب

ازآن نیب به ترتیب هویت جنسیتی بلا فراوانلی است. پسسوی هویت ملی هدایت شدهبه
یر، هویلت درصلد( تصلو21/4) 58درصد( تصویر، هویت قومی با فراوانی 04/30) 414

تصلویر بله ترتیلب  6درصد( تصلویر و هویلت دینلی بلا فراوانلی 27/3) 45مذهبی با 
اند. در جدول زیر، فراوانی و درصد توجله ملت  و بیشتری  توجه را به خود جلب کرده

هلای مختللف تصاویر کتب تعلیمات اجتملاعی دوره اول متوسلطه بله ابعلاد و گلرای 
 مشاهده است:ا قابلهگیری من ی آنهویتی و میبان جمت

 
 های هویتيدهنده انواع سیاست: فراواني جمالت و تصاویر نشان4 یجدول شماره

 سياست هویت
 تصاویر گيری منفیجهت متن

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 05/62 855 9/86 517 87 3118 هویت ملي
 21/4 58 7/2 16 4/3 121 هویت قومي
 44/0 6 - - 8/1 63 هویت دیني
 27/3 45 4/10 62 8/7 282 هویت مذهبي
 04/30 414 - - - - هویت جنسیتي

 100 1378 100 595 100 3584 کل
 

 ملیهویت
های تعلیمات اجتماعی دوره اول متوسطه تا چه انلدازه در پاسخ به ای  پرس  که کتاب

هلا انلد، یافتلهداختلهپر ل ایرانیت، اسالمیت و تجلدد لملی های سیاست هویتبه مؤل ه
جملله، بیشلتری  اهمیلت را در  3118حاکی از آن است که در ای  زمینه، هویت ملی با 

گانه هویت مللی های هویتی داشته است. از عناصر سههای مختلف سیاستمیان گرای 
جمله بیشتری  توجه را بله خلود جللب نملوده اسلت. همچنلی   1443نیب اسالمیت با 

وپرورش بلوده اسلت. گذاران آملوزشمله بسیار موردتوجه سیاسلتج 1355ایرانیت با 
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جملله شلده اسلت.  320تری  توجه به الیه مدرن )تجدد( هویت مللی بلا درنمایت، ک 
درصلد از کلل جملالت  26/10و  46/36، 28/46اسالمیت، ایرانیت و تجدد به ترتیلب 

 اند.مربو  به سیاست هویت ملی را به خود اختصا  داده
گونه توجه ای  است که جمالت مرتبط با الیه اسالمی هویت ملی هی بلنکته قا

جمله وجود داشته  151در رابطه با تجدد نیب در حالی که اند، گیری من ی نداشتهجمت
 اند. که سعی در کوچک و من ی نشان دادن هویت مدرن داشته

لی بوده کله عکس در ارتبا  با هویت م 855از میان تصاویر موردبررسی درمجموع 
که هویت ایرانلی درصد( تصویر نمایانگر هویت اسالمی است، درحالی13/49) 420

درصد( تصویر، پس از اسلالم  3/8) 71درصد( و  57/42) 364و مدرن به ترتیب با 
اند. در جلدول زیلر، فراوانلی و درصلد توجله گذار هویتی بودهموردتوجه سیاست

انیت، اسالمیت و تجدد و تصاویر ملرتبط بلا هویت ملی به سه الیه ایر گذارسیاست
 شده است:ها نشان دادههرکدام از آن

 
 های مختلف هویت ملي: فراواني و درصد توجه به الیه5 یدول شمارهج

 هویت ملی
 تصاویر متن

 درصد فراوانی درصد فراوانی
 57/42 364 46/36 1355 ایرانیت
 13/49 420 28/46 1443 اسالمیت
 3/8 71 26/10 320 تجدد
 100 855 100 3118 کل

 

 هویت قومی
های تعلیمات اجتماعی در مورد هویت قومی ای  پرس  باید بررسی شود که کتاب

کرد، لر، بلوچ، -هویت قومی های سیاستدوره اول متوسطه تا چه اندازه به گرای 
هلا در تدهلد کله قومیلها نشان میاندپ یافتهپرداخته -عرب، ترکم ، آذری، تالشی

اند. بر ایل  شده منعکس شدههای تعلیمات اجتماعی دوره اول متوسطه بسیار کتاب
کاربرده شلده هلا بلهجملله در ملورد آذری 121هلا درمجملوع اساس در ای  کتاب

 در مورد سایر اقوام مطالبی ذکر نشده است.است.
 58 شده برای سیاست هویت قلومی نیلب درمجملوعدر ارتبا  با تصاویر انتخاب

 31/29تصلویر ) 17تصویر وجود داشته است. در ای  مورد نیب بیشتری  فراوانی بلا 
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درصلد(  45/3) 2هرکدام با  هاو بلوچها اختصا  دارد. ترکم  هادرصد( به آذری
درصد( تصویر موردتوجله  24/17) 10نیب هرکدام با  هاو عرب ها، لرهاتصویر، کرد

درصلد( تصلویر، در 07/12) 7ت، قوم تال  بلا اند. درنمایگذار هویتی بودهسیاست
جایگاه نسبتا  پایینی داشته است. در جدول زیر فراوانلی و کتاب تعلیمات اجتماعی 

هلای قلومی ایلران شلده در ملورد هویلتدرصد جمالت و تصاویر بله کلار گرفته
 مشاهده است:قابل

 
 های قومي: فراواني و درصد توجه به هویت6 یجدول شماره

 تصاویر متن ومیهویت ق
 درصد فراوانی درصد فراوانی

 24/17 10  - کرد
 24/17 10  - لر
 45/3 2  - بلوچ
 24/17 10  - عرب
 45/3 2  - ترکمن
 31/29 17 100 121 آذری
 07/12 7  - تالشي
 100 58 100 121 کل

 

 هویت دینی
متوسلطه جایگلاه  های تعلیملات اجتملاعی دوره اولتوجه به هویت دینی نیب در کتاب

بسیار ناچیبی داشته است. در ای  زمینه، مجموع جمالتی که مورد تیلیلل قلرار گرفتله
درصلد(  62/47جملله ) 30جمله بوده که از ای  میان هویت دینی زرتشلتی بلا  63اند، 

های موردبررسی را جلب کلرده تتریبا  نصف توجه سیاست هویت دینی دولت در کتاب
 8درصللد( و  68/39) 25ی و کلیمللی نیللب بلله ترتیللب بللا اسللت. هویللت دینللی مسللیی

 اند.درصد( جمله در جایگاه اهمیت بعدی قرار گرفته7/12)
های دینی مورد تیلیل قلرار گرفتله تصویر در ارتبا  با هویت 6همچنی  درمجموع 

ها مربو  به دی  زرتشت بوده است. تصاویر مربو  به درصد( آن 50)معادل 3است که 
انلد و هلی  درصلد باقیمانلده را بله خلود اختصلا  داده 50مسییی نیلب هویت دینی 

هلای تعلیملات اجتملاعی دوره اول تصویری در رابطه با هویت دینی کلیملی در کتلاب
ها و تصاویر موجود متوسطه وجود نداشته است. در جدول زیر، فراوانی و درصد جمله

 داده شده است:های موردبررسی نشان های دینی در کتابدر مورد هویت
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 های دیني: فراواني و درصد توجه به هویت7 یجدول شماره

 هویت دینی
 تصاویر متن

 درصد فراوانی درصد فراوانی
 50 3 62/47 30 زرتشت
  - 7/12 8 کلیمي
 50 3 68/39 25 مسیحي
 100 6 100 63 کل

 
 هویت مذهبی

هلای تعلیملات اجتملاعی ابدر کت -اهل سنت و تشیع -های هویت مذهبیبه گرای توجه 
مرز بلودن ایلران توجه نبوده است، به دلیل اهمیت  در ایران و ه دوره اول متوسطه نیب قابل

با کشورهای اهل سنت، بایستی جایگاه بارزتری داشته باشد. جمالت نشلان دهنلده هویلت 
یع بلا مورد بوده است. از ایل  تعلداد، تشل 282بررسی درمجموع  های موردمذهبی در کتاب

درصد( جمله بیشتری  توجه را به خود اختصا  داده اسلت. در متابلل، اهلل  28/71) 201
درصد( جمله در سیاست هویت مذهبی ایران موردتوجه بوده است کله  72/28) 81سنت با 

 قبول است.با توجه به نسبت تتریبی جمعیت اهل سنت به تشیع قابل
های موردبررسلی هویت مذهبی در کتاب تصویر مرتبط با سیاست 45درمجموع  ،همچنی 

کله درصد( تصویر مختص به تشیع بلوده، درحالی 11/91) 41وجود داشته است. در ای  میان، 
درصد( تصویر به اهل سنت پرداخته شده است. در جلدول زیلر، فراوانلی و  89/8) 4صرفا  در 

 شده است:های مذهبی به ت کیک جمالت و تصاویر نشان داده درصد توجه به هویت
 

 های مذهبي: فراواني و درصد توجه به هویت8 یجدول شماره

 تصاویر متن ذهبیمهویت
 درصد فراوانی درصد فراوانی

 11/91 41 28/71 201 تشیع
 89/8 4 72/28 81 اهل سنت
 100 45 100 282 کل

 
 هویت جنسيتی

هویلت  سلطه بله ابعلادهای تعلیمات اجتملاعی دوره اول متودر انتخاب تصاویر برای کتاب
جنسلی ملورد تصویر مرتبط با هویلت 414شده است. درمجموع  کمتریجنسیتی نیب توجه 

درصد( ملورد آن مربلو  بله هویلت مردانله بلوده  47/79) 329تیلیل قرار گرفته است که 
کننده توجه به زنلان بلوده اسلت. در درصد( مورد منعکس 53/20) 85است. در متابل، فتط 
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هلای جنسلیتی در کتلاباوانی و درصد توجه بله تصلاویر ملرتبط بلا هویلتجدول زیر، فر
 مشاهده است:تعلیمات اجتماعی دوره اول متوسطه قابل

 
 های جنسیتي: فراواني و درصد توجه به هویت9 یجدول شماره

 هویت جنسيتی
 تصاویر

 درصد فراوانی
 47/79 329 مردانه
 53/20 85 زنانه
 100 414 کل

 
 ریگينتيجه

کتلابشود و میتلوای وپرورش اعمال میها اغلب از طری  آموزشهای هویتی دولتسیاست
ها نت  حائب اهمیتلی دارنلد؛ زیلرا در ایل  ویژه در دوره متوسطه در انعکاس آندرسی، به های

دارند و سیاست هلویتی مناسلب از های اولیه را برای کسب هویت برمیآموزان گامدوره دان 
تواند منجر به تتویت یا تضعیف انسجام اجتماعی و همبستگی ملی شلود. ایل  یسوی دولت م

 کند.های قومی، زبانی، دینی و مذهبی در ایران اهمیت پیدا میموضوع، به دلیل ت اوت
هلای تعلیملات اجتملاعی دوره اول های هویتی در کتلاببررسی نیوه انعکاس سیاست

هلای مختللف امتوازن و توجه بله ابعلاد و گلرای وضوح حاکی از نمتوسطه در ای  متاله به
تلری  تری  و مم عنوان مشروعها به هویت ملی بههویت در ایران است. اگرچه در ای  کتاب
های هویت قومی، دینی، مذهبی و جنسلیتی کل سط ، توجه بیشتری شده است، اما سیاست

هلای تعلیملات رسی در کتابجمله موردبر 5787دیگر، از عبارتتر موردتوجه بوده است. به
های هویتی ملرتبط بلوده درصد( جمله به سیاست 9/61) 3584اجتماعی دوره اول متوسطه، 

درصلد( جملله بلا هویلت مللی  87) 3118است از کل جمالت مرتبط با سیاست هویلت، 
هلای ملرتبط بلا هویلت قلومی، ملذهبی و دینلی نیلب بله ترتیلب مرتبط بوده اسلت. جملله

 درصد( جمله بوده است.8/7) 282درصد( و  8/1) 63درصد(، 4/3)121
شوی  در توجه به سیاست هویت مللی نیلب عملدتا  بله تر متوجه میدر نگاهی جبئی

هویت اسالمی و ایرانی پرداخته شده و هویت مدرن )تجلدد( بسلیار کمتلر موردتوجله 
د( درصل 28/46) 1443قرار گرفته است. از کل جمالت مربو  به سیاست هویت ملی، 

درصد( جمله  26/10) 320درصد( جمله به ایرانیت و 46/43) 1355جمله به اسالمیت، 
 151و  366که در رابطه با ایرانیت و تجلدد بله ترتیلب به تجدد پرداخته است. درحالی

هلا بله گیری من ی نیب وجود داشته است. عالوه بر ای ، در مت  ای  کتابجمله با جمت
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 121جب آذری توجه نشده است. در رابطه با قومیت آذری نیلب هیک از اقوام ایرانی بهی 
جمله به اهلل  81جمله،  282جمله وجود داشته است. در رابطه با هویت مذهبی نیب از 

قبول اسلت. درنمایلت، سنت پرداخته که البته اگر به نسبت جمعیت در نظر بگیری  قابل
ه شده برای زرتشتی، مسلییی و در ارتبا  با سیاست هویت دینی، جمالت به کار گرفت

البته جمعیت اقلیت های دینی در کشلور جمله بوده است.  8و  25، 30کلیمی به ترتیب 
 بسیار ناچیب است.

ها مربو  به سیاسلت هویلت مللی بلوده اسلت. درصد آن 05/62از کل تصاویر نیب 
 44/0و  27/3، 21/41، 04/30سپس، هویت جنسیتی، قومی، مذهبی و دینی بله ترتیلب 

املا تلوازن در بلی   انلد؛درصد تصاویر مورد تیلیل قرارگرفته را به خود اختصا  داده
تصویر مربلو  بله هویلت مللی،  855که از طوریها نیب وجود ندارد، بهابعاد داخلی آن
درصلد(،  13/49) 420شده برای اسالمیت، ایرانیت و تجدد بله ترتیلب تصاویر انتخاب

درصد( تصویر بوده است. ایل  علدم تلوازن در دیگلر  3/8) 71درصد( و  57/42) 364
 هویتی دولت جمموری اسالمی ایران نیب وجود دارد.های سیاستگرای 

توان چنلی  اسلتنبا  کلرد کله در کتلاب تعلیملات های پژوه  میبا توجه به یافته
اجتماعی اگرچه به گرای  اسالمیت و ایرانیلت و هویلت جنسلیتی مردانله و همچنلی  

هویلت جنسلی زنلان، اقلوام حال، به قومی آذری توجه بیشتری شده است، باای هویت 
 طور که بایدوشاید پرداخته نشده است.جب آذری و هویت دینی کلیمی آندیگر به

ویلژه میتلوای درسلی کتلاب تعلیملات وپرورش و بهبا توجه به نت  مم  آموزش
پلردازد، سیاسلت هلویتی می اجتماعی که به موضوعات تاریخی، جغرافیایی و اجتماعی
های مختلف در جامعه ملدنظر دولت بایستی اصل تناسب و توازن را در توجه به هویت

 اند از:شود که عبارتهایی برای بمبود عملکرد ارائه میقرار دهد. در ای  زمینه، پیشنماد
ویلژه های مختللف سیاسلت هلویتی، بلهدروس مشخصی برای هرکدام از گرای  ل

ها در دفاع از سرزمی ، تاریخ و زبلان آننت  زنان، تاریخ ادیان، نت  قومیت جایگاه و
ها و درنمایت اهل سنت و وجوه اشتراک آن با تشیع برای تتویت وحدت ملی گنجانده 

 شود.
جملله  گیری من ی نسبت بله مسلائل تلاریخی ازاز تأکید بر وجوه افتراق و جمت ل

هلای ن دوری شلود و دروس و سرفصللسیاست هویت قومی و مذهبی تلا حلد امکلا
 مربو  به ای  مباحق حذف گردد.
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ویژه در حوزه سیاست هویت جنسیتی توازن رعایت گلردد در انتخاب تصاویر، به ل
شلوند، تا زنان که رک  اصلی خانواده و میور علاط ی و تربیتلی کودکلان شلناخته ملی

 هویتی نکنند.احساس بی
گرای  به تجدد بمتلری  راه ح لظ هویلت اسلالمی و در رابطه با سیاست هویت ملی و  ل

آملوزان آموزان با میاس  و معایب تجدد است تا از ای  طری  دانل ایرانی، آشنایی کامل دان 
 قادر به یافت  نتا  ضعف خود و در صورت لبوم مواجمه با عوارض و پیامدهای آن گردند.
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 سردی، ترجمله صلال  نج لی، تملران: پتویه ایهرانحب هتیدرنم تسپ ياعمتاج دقن(؛ 1385دان، رابرت ) -

 شیرازه. پژوه و نشر شرکت ، دان
 یفصتلنامه، «وپرورش ج.ا.اهویلت مللی در سلند تیلول بنیلادی  آملوزش»(؛ 1394رهبری، ممدی و دیگران ) -

 .45ل66 صص (،1) 16، مطالعات ملي
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نشر پژوهشگاه  :، تمران(1392 - 1368) ایران مياسال جمهوری در هویت سیاست(؛ 1398زهیری، علیرضا ) -
 علوم و فرهن  اسالمی.

 .99ل120 صص (،64) 1، فلسفي شناخت یفصلنامه دو، «سیاست هویت»(؛ 1389سرخوش، نیکو ) -
، داود میر میملدی، تملران: نشلر هویت ملي در ایران، «متدلوژی فم  هویت ملی»(؛ 1383التل ، میمود )سریع -

 تمدن ایرانی.
 صلص (،1) 2، دانش سیاسي یفصلنامه دو، «های هویتقومیت از منظر سیاست»(؛ 1385امامی، کاووس ) سید -

 .143ل166
هلای درسلی های هویت ملی در کتلاببررسی میبان توجه به مؤل ه»(؛ 1387صالیی عمران، ابراهی  و دیگران ) -

 .3ل25 صص (،35) 9، مطالعات ملي یفصلنامه، «دوره راهنمایی
هلای های هویت مللی در کتلاببررسی میبان توجه به مؤل ه»(؛ 1386طناز ) ،شکیباییان ؛صالیی عمران، ابراهی  -

 .63ل84 صص (،1) 8، مطالعات مليی فصلنامه ،«درسی دوره آموزش ابتدایی
مجلته  ،«گرای  دانشجویان بلوچ بله هویلت مللی در ایلران»(؛ 1381میمدعثمان ) ،برحسی  ؛عبداللمی، میمد -

 .101ل126صص (، 4) 4، شناسي ایرانجامعه
های هویلت مللی در کتلب آملوزش زبلان تیلیل میتوای مؤل ه»(؛ 1393زهرا )داورپناه،  ؛متدم، سیدبمنامعلوی -

 صلص (،52) 13، های آموزشينوآوری یفصلنامه، «دانشلگاهیپی  –های راهنمایی، دبیرستان فرانسه دوره
 .117ل140

 .151ل174صص (، 2) 7، علوم سیاسي یفصلنامه، «ورزش و سیاست هویت»(؛ 1391اهلل )فاضلی، حبیب -
، ترجمه رحمان قمرمانپور، تملران: نشلر هویت؛ تقاضای کرامت و سیاست نفرت(؛ 1397فوکویاما، فرانسیس ) -

 روزنه.
آملوزان متطلع متوسلطه وپرورش و هویت دینی و ملی )مطالعه پیمایشی دانل آموزش»(؛ 1393قادرزاده، امید ) -

 .81ل106 صص (،3) 15، مطالعات ملي یفصلنامه، «شمر بانه(
های هویتي نخبگتان و تتیریر آن بتر سیاستت ختارجي در کشتورهای سیاست(؛ 1385قمرمانپور، رحمل  ) -

، رساله دکتری رشته علوم سیاسی، دانشلکده عللوم خاورمیانه، مطالعه موردی ایران، ترکیه، مصر و اسرائیل
 تصادی و سیاسی، دانشگاه شمید بمشتی.اق

 ، تمران: نشر دا.درباره سیاست هویت(؛ 1394کا می، احسان و نوذر خلیل طمماسبی ) -
پژوهشنامه حقتو  ، «شدن و تأثیر آن بر امنیت عمومیهای جدید در عصر جمانیهویت»(؛ 1386کریمی، علی ) -

 .79ل105 صص (،4) 2، و علوم سیاسي
 ، تمران: نشر نی.شدن، فرهنگ، هویتجهاني(؛ 1381) میمدی، احمدگل -
 .32چا،  ،، تمران: نشر صدراخدمات متقابل اسالم و ایران(؛ 1385مطمری، مرتضی ) -
تبلور هویت ملی در کتب درسی: بررسی میتوایی کتاب فارسی دوره »(؛ 1388آزیتا ) ،فریدونی ؛منصوری، علی -

 .27ل46 صص (،2) 10، مطالعات ملي یفصلنامه، «ابتدایی
های تعلیملات اجتملاعی پلنج  دبسلتان و سلوم نت  و کارکرد کتاب»(؛ 1390نوشادی، میمودرضا و دیگران ) -

 .139ل167 صص (،1) 1، های برنامه درسيپژوهشی فصلنامه ،«گیری هویت ملیراهنمایی در شکل
، «مطالعلات اجتملاعی دوره ابتلداییهویلت مللی در کتلب »(؛ 1393ملژده ) ،زادهقربلانعلی ؛هاشمی، سیدضلیاء -

 .49ل71 صص (،4) 15، مطالعات ملي یفصلنامه
، «شلدنسیاسلت هویلت از نگلاه اسلالم در شلرایط جمانی»(؛ 1394طیلب ) ،فریلادرس ؛ودود حیدری، میملد -
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