
 
 57-80صص ، پاییز، 1401، 3 یوم، شمارهسو، سال بیست91؛ مطالعات مليی فصلنامه

 
 https://www.samimnoor.ir/view/fa/SimilarityResult ?ItemID=467563 / 7.28%   :یابيلینک نتیجه مشابهت

Doi: 10.22034/RJNSQ.2022.345872.1414    Dor: 20.1001.1.1735059.1401.23.91.3.6  

 

 یانقالب فرهنگ یعال یدر مصوبات شورا یمل تیهو گاهیجا
 (1400تا  1390مصوبات  یمورد مطالعات)

 پژوهشينوع مقاله: 
 

E-mail: h.houshangi@isu.ac.ir          يهوشنگ دیحم*    

rezasalimizadehsistani@gmail.com: lima-E          زادهيمیرضا سل**    
 

 29/6/1401: پذیرشتاریخ  21/6/1401تاریخ بازنگری:     17/3/1401تاریخ دریافت: 
 

 چكيده
گیر در جمهووری االوال ی ایورا  شورای عالی انقالب فرهنگی یکی از نهادهای تصمیم

های کال  در حووز  فرهنگوی در جمهووری االوال ی گیریاالت که بسیاری از تصمیم
یک  قوله فرهنگی و گفتموانی در  عنوا بهاز این شوراالت. هویت  لی نیز   تأثرایرا  

تصمیمات شورای عالی انقالب فرهنگی بروز دارد. بوا توجوه بوه اهمیوت هویوت  لوی  
؛ بررالی  یزا  اهتمام شورای عوالی انقوالب فرهنگوی بوه ایون  قولوه اوروری االوت

 1400توا  1390بنابراین این  قاله تالش دارد  صوبات شورای عالی انقالب فرهنگی از 
هویت  لی بررالی نماید. در این تحقیق هویت  لی به هفوت بدود اجتمواعی   را از  نظر

فرهنگی  تاریخی  الیاالی  الرز ینی  دینی و ادبی و زبانی تقسیم شد  االوت و ابدواد 
 شوند. برای رالید  بوه هودپ ووشوهی نیوز از روش ذکور در  صوبات ردگیری  ی

 صوبات شورای عالی انقوالب االتفاد  شد  االت. تحلیل گفتما   لیتحل یاتیالگوی عمل
دهد که حفظ همبستگی و انسجام  لوی  حاکمیوت فرهنگی از  نظر هویت  لی نشا   ی

زبا  فارالی  احیای حافظه تاریخی  حفوظ فرهنوا ایرانوی  گسترش های قرآنی آ وز 
االال ی  رشد بصیرت الیاالی و جذب نخبگا  ذیول  حوور کوال  تمود  االوال ی بوه 

اند. همچنین  یزا  اهتمام شورای عالی انقالب فرهنگی بوه اد هویت  لی ایرانی شکل د
همه ابداد هویت  لی یکسا  نبود  االت و بدد الرز ینی در کمترین حد و بدد فرهنگی 

ی اجتمواع اند و ابداد الیاالی بود   وردتوجهو ادبی و دینی بیشتر از الایر ابداد 
 و تاریخی در  یانه این بردار قرار دارند.
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 مقدمه و طرح مسئله
ترین مسائل کشورهای جهان و عامل انسجام مردم یک کشوور امروزه هویت ملی از مهم

های متعددی در جامعوه ملوی اواهود شود. است و عدم توجه به آن باعث بروز بحران
های متعددی از طرق مختلف بر تقویت یا تضعیف هویت ملی اثرگواار هسوتند؛ دستگاه

لی بوی  از سوایر نهادهاسوت. شوورای عوا ی گاار بر هویت منهادهای سیاست ریتأثاما 
رکون  نیتورمهم عنوانبوهتووان سوتاد فرهنوک کشوور را می عنوانبوهانقالب فرهنگوی 

گیر در حوزه فرهنک و با تبع هویت ملی دانست. ارزیابی مصوبات این نهاد مهم تصمیم
توانوود گووام مهمووی در راسووتای پژوهی میدر حوووزه هویووت ملووی در راسووتای سیاسووت

گااری هویت ملی ایرانیان باشد تا عالوه بور مشوخص شودن میوزان توجوه بوه تسیاس
ی موجود در این زمینه شناسایی و مرتفع گردد. بور األها هویت ملی در این مصوبات،

توا  1390این اساس در این نوشتار تالش شده است مصوبات این شورا در بازه زموانی 
م ایون نهواد بوه هویوت ملوی در سو   از منظر هویت ملی بررسی و میزان اهتما 1400

 مصوبات مشخص گردد.
 

 اهميت تحقيق
هویوت  حوالنیدرعهویت ملی عامل انسجام و همبستگی یک جامعه اسوت و  ازآنجاکه

تواند تغییر و تحول داشته باشد الزم است تا نهادهای مربوطه ااصیت پویایی دارد و می
ین طریق بر روند پویایی و تغییر و تحوول ای داشته باشند تا از ابه این مقو ه توجه ویژه

پژوهی در حوزه هویت ملوی دارای هویت ملی کنترل داشته باشند. بر همین مبنا سیاست
در صورت عدم توجه نهادهای باالدستی به مقو ه هویت ملی،  چراکهاهمیت ویژه است 

بوه دنبوال پیامودهای منفوی  جهیدرنتهدایت این مقو ه از ااتیار حکمرانان کشور رها و 
 اواهد داشت.

 
 ی تحقيقهاسؤال
چه جایگاهی در مصوبات شورای عا ی انقالب فرهنگوی اصلی: ابعاد هویت ملی  سؤال

 ( دارند؟1400-1390)
 فرعی سؤاالت

کمتر در مصوبات شورای عا ی انقالب فرهنگوی  از ابعاد هویت ملی بیشتر/ کیکدام -
 اند؟بوده موردتوجهدر یک دهه اایر 
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گفتمانی مصوبات شورای عا ی انقالب فرهنگی در یک دهه اایر در حوزه  وارهنظام -
 هویت چگونه بوده است؟

 
 پيشينه تحقيق

شوورای  مصووباتدهد اثر تحقیقی محدودی دربواره بررسوی بررسی منابع موجود نشان می
نمونوه آاامحمودی و  طوربوهعا ی انقالب فرهنگی از منظر هویت ملوی انجوام شوده اسوت. 

را آن  یهاابعاد و مؤ فوه ،یمل تیشااصه هو اند( در تحقیق اود تالش نموده1398اسدی )
واکاوی نمایند بخشوی از ایون اسوناد، سوند مصووب  رانیوپرورش اآموزش یدر اسناد تحو 

ر اسوناد گویای ایون اسوت کوه دپژوه  این  یهاافتهشورای عا ی انقالب فرهنگی است. ی
 مشهود است. یمل تیهو هایابعاد شااصهعدم توازن در ابال  وپرورشآموزش یتحو 

از سوی دیگر منابع متعددی در حوزه هویت ملوی وجوود دارد. در ایون بخو  بوه 
اند. منابعی پردااته شده است که به ارزیابی هویت ملی در اسناد و متوون اهتموام داشوته

ز تحقیقوات پرتکورار در کتب درسی از منظر هویت ملی، ا ژهیوبهبررسی متون آموزشی 
 یفتحواودایار و گوردد. نمونوه اشواره می طوربوه هاآناین حوزه است که به برای از 

 خ،یتوار یدرسو یهواشانزده جلد از کتاب یو بررس لی، با تحل( در پژوه  اود1387)
و  یاضویو ر یعلوم انسوان ،یعلوم تجرب یهارشته یفارس اتیزبان و ادب ،یشناسجامعه

و  رانیوا یملو تیوهو یهاانعکواس مؤ فوه یدر مق ع متوس ه، به دنبوال بررسو کیزیف
 هستند. کتب نیدر ا تیهو یمفهوم نظر نییو تب یرانیآن، جهان ا یهاشااصه

تورین ابوزار مهوم عنوانبوههای درسی بر اهمیت کتاب تأکیدبا ( 1394پروانه )فرهاد 
کتواب آمووزان،و انقالبی دان  هویت اسالمی دهی بهوپرورش برای شکلنظام آموزش

بوه توجوه میوزان را از منظور هوای علووم پایوه های درسی تواریخ دوره متوسو ه رشوته
ی ارار داده است. هودف پوژوه  موردبررس هویت اسالمی و هویت انقالبی یهامؤ فه

های فارسی ابتدایی است تا مشخص گردد کوه ایون کتوب ( بررسی کتاب1399) زادهیعل
نیز تحقیق اوود را  (1398)ی محمود ی هویت ملی توجه دارند.هامؤ فهبه چه میزان به 

دوازدهوم  هیوپا یدرسو یهوادر کتاب یملو تیوهای هومؤ فه تیوضع یهدف بررس با
تمرکوز تحقیوق اوود را بور  (1397همکاران )ی و داوراست.  داده انجام یمتوس ه نظر

 یدر نظام آمووزش رسوم یسیزبان انگل افتهینوانتشار یهادر کتاب یمل تیهو ییبازنما
در  ییدوره ابتودا میبخووان ینق  کتاب فارسبر  (1396) نیحسیو حاج یشانیا، کشور

بور  (1393) زادهیاربوانعلی و هاشومی، فرهنگو راثیفرهنک و م با تأکید بر یمل تیهو
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ی و منصووریی، ابتدا هدور یدر کتب م ا عات اجتماع یمل تیهو میزان توجه به بررسی
یی و دوره ابتوودا یدر کتوواب فارسوو یملوو تیووتبلووور هوبوور میووزان  (1388) یدونیووفر

 ،یاجتمواع مواتیتعل یهاتأکید کتاب زانیم یبررسبر  (1390) یی و همکاراناواوش
 1399) یهوشنگاند. ی ارار دادهرانیاو  یاسالم تیبر هو ییراهنما هدور یو فارس خیتار

ی در برنامه درسو یمل تیهو گاهیجاها، نیز با تمرکز بر برنامه درسی دانشگاه ا ف و ب(
گانوه بر اساس ابعاد هفوتی و علوم سیاسی در مق ع کارشناسی را شناسجامعهدو رشته 

( در اثور اوود بوه 1393ی و بلباسوی )مویکر هویت ملی، مورد ارزیابی ارار داده است.
 1404انداز چشوومهای مختلووف هویووت ملووی در سووند های الیووهبررسووی برجسووتگی

 عنوانبوهانقالبوی، ایرانوی و متجددانوه و  ی اسوالمیاند. در این مقا ه سوه الیوهپردااته
 .اندارارگرفتهی موردبررس سا هستیانداز بچشمهای هویت ملی در سند الیه

شود در راب ه با بررسی و شناات هویت ملوی و ابعواد آن که مالحظه می طورهمان
ی صوورت گرفتوه اسوت؛ اموا پژوهشوی کوه بوه تحلیول توجهاابولهای تاکنون پژوه 

مصوبات شورای عا ی انقالب فرهنگی از منظر هویت ملی توجه کرده باشود، فقوب بوه 
نبووده  وردتوجوهمو سوایر مصووبات  محدودشوده وپرورشآمووزشسند تحول بنیادین 

است. بر این اساس عالوه بر توجه به مصوبات شورای عا ی انقالب فرهنگوی از منظور 
گانه هویت ملی نیوز نووآوری نوشوتار با استفاده از مدل هفت هاآنهویت ملی، ارزیابی 

 رود.حاضر به شمار می
 

 چارچوب نظری تحقيق
ی و موادی فرهنگو ی،سوتیز هوای روانوی،ها و ویژگیهویت در اص الح به معنی مؤ فه

شود و به سوه نووع ها میاست که باعث شناسایی یک فرد یا گروه از دیگر افراد و گروه
. در (2 :1387 ابوا حسونی،)شوود اجتماعی و هویت ملی تقسیم موی تیهو هویت فردی،

های مختلف هویت بسیاری از متخصصان این حوزه اهمیت بسزایی به هویوت میان الیه
 ند. آنتونی اسمیت یکی از پژوهشگران حوزه هویت معتقد است؛ هویت ملوی،املی داده

: 1987 ت،ی)اسومترین و فراگیرترین نوع هویوت جمعوی در دوران کنوونی اسوت یادیبن
برای از پژوهشگران برای شناسایی بهتر هویت ملی و امکان بررسی دایق آن در  .(143

های آن ااودام ها و رویکردها، نسبت بوه تجزیوه آن بوه هفوت بعود و زیرمو فوهسیاست
عنوان چوارچوب این مدل در تحقیوق حاضور بوه. (199-206: 1379)حاجیوانی، اند نموده

 .نظری موردپایرش و استفاده ارار گرفته است
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 : ابعاد هویت ملي1نمودار شماره 

 
 روش تحقيق

شناسووی، ی روشمدرنیسووم در حوووزهبووا رشوود رویکردهووای پساسووااتارگرایانه و پست
های متعددی همچون روش تحلیول گفتموان بورای درع معنوا و منظوموه معنوایی روش

کوه ی بسوتر گفتمان، بستر ارتبوا  اسوت؛»ها م رح شده است. با توجه به اینکه گفتمان
 «تجلووی زبووان در فرآینوود ارتبووا »و  (336: 1391، )پوواکتچی «کنوودارتبووا  را معنووادار می

نیوز  توان گفتمان را فکر و تحلیل گفتموان رااست، می (110: 1999و کوپلند،  ی)جاورسک
دهود کوه پژوهشوگر از وااع، گفتمان یک نظام معنایی را شکل می در نامید.تحلیل فکر 

طریق تحلیل گفتمان دنبوال کشوف آن نظوام معنوایی و مشوخص نموودن دال اصولی و 
های متعددی م رح شده کوه در های شناور است. برای تحلیل گفتمان تاکنون روشدال

ت. ایون روش اسوتفاده شوده اسو نگفتموا لیوتحل یاتیوا گوی عملاین تحقیق از روش 
هرچند متأثر از روش تحلیل گفتمان فرکالف است؛ اما براالف تحلیل گفتمان فرکالف 

 . در وااع سه مرحله کالن توصیف،استای است، دارای پنج س   تحلیل که سه مرحله
و « عموق-سو  »و « سو  –عمق»و « س  -س  » یلیتحلو تبیین به پنج س    ریتفس

بیرونی گفتمان و در الیه  . سااتار(15 :1391 بشیر،)شوند می میتقس« ترعمیق»و « عمیق»
شوود. در الیوه سووم کوه در وااوع محتوای بیوان دیوده می درونی و سااتار دوم س  ،

 الیوه چهوارم سوااتارهای معین متن و در محتوای ترین بخ  عمیق متن است،س حی
رود، بوه شومار موی ترین الیوهکرد. در الیه آار متن که عمیوق جستجو توانمی را کالن

 و اصولی محورهوای فورامتن انجوام و و زمینوه با آن راب ه و متن به کالن بررسی کامالً
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: 1392 )بشویر و حواتمی،شووند و تبیوین می استخراج ی،موردبررس متون گفتمان جزئیات
گفتموان، در اا وب سوه محوور اصولی  تحلیول الیه یا مرحله اول مدل عملیاتی . سه(64

گیری و گرای  متن و تحلیل تووجیهی بوا توجوه بوه سوایر برداشت از اصل متن، جهت
در این مدل تحلیل شامل دو مرحله  زیناند. الیه چهار و پنجم های متن ارائه شدهگرای 

دهنده روابوب بینوامتنی درون و بیورون موتن اسوت و بوا تر است که نشانعمیق و عمیق
ستفاده از سااتارها و اطالعات مرتبب فرهنگی، سیاسوی، اجتمواعی، دینوی و تواریخی، ا

نمایود. بوا اجورای هور یوک از های دیگر مقایسوه میگفتمان حاکم بر متن را با گفتمان
ی شومارش کموی و جابهگردد. در ضمن این روش مراحل، بخشی از معنا مشخص می

)بشویر و ناشناسی کواربردی موتن مورتبب اسوت مقادیر آماری همانند تحلیل محتوا، با مع
آماری این مقا ه، مصوبات شورای عا ی انقالب فرهنگوی از  جامعه .(100: 1388 حاتمی،

کوه بوا هودف و  یموورد م ا عوه، مووارد یهانمونوه یبورا اسوت. 1400تا  1390سال 
 شده است. لیپژوه  همسو بوده استخراج و تحل یهاسؤال

 
 های تحقيقیافته

برای فهم دایق جایگواه هویوت در مصووبات شوورای عوا ی انقوالب فرهنگوی در بوین 
گانه هویت ملوی در مصووبات به تفکیک هر یک از ابعاد هفت 1400تا  1390های سال

 ی ارار گرفته است.موردبررسماکور 
 بعد اجتماعی هویت ملی

بعد اجتماعی هویت ملی ناظر بر ایجاد ارتبا  مؤثر اجتماعی بین تموام ااشوار مختلوف 
ی که این ارتبا  بتواند به رشد روحیه پوایرش دیگوری در جامعوه اگونهبهجامعه است 

 است. شدهیریردگمنجر شود. این بعد از هویت ملی در مصوبات شورای عا ی انقالب 
 

 جتماعي هویت ملي در مصوباتهای بعد ا: مؤلفه1جدول شماره 

ف
دی

ر
 

 برداشت از اصل متن
 (سطح سطحِ)

 گرایش و گيریجهت

 متن
 سطح( )عمقِ

 با توجيهی تحليل
سایر  به توجه

 متن یهاشیگرا
 عمق( )سطحِ 

1 

ی سررعت در واسطهبهها در شرایط بحران، رسانه
بخشري، رساني و دارا برودن نقرآ اهراهياطالع

موارد تجروی  سیاسرت، از معنابخشي و در برخي 
ی موقعیت ممتازی برخوردارند. برر خرالد دوره

ها اهمیت نقآ رسانه
در کنترل و مهار 

 اجتماعيهای بحران

ها استفاده از رسانه
برای تقویت بعد 
اجتماعي هویت ملي 
و ایجاد همبستگي بین 
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های نروین هیری رسانهای کالسیک، با شکلرسانه
ای، تراکم زماني و مکاني نقآ مهمري در و شبکه

تصویرسررازی مناسرر  از ابعرراد مختلرر  بحررران، 
 منظوربرهجلر  اعتمرراد و مررشارکت مردمري 

ارنرد. اولرین و مدیریت و مهار بحران بر عهرده د
رساني مناس ، ترین قدم در این راستا اطالعبدیهي

مخررر   راتیترر  ایجرراد اعتمرراد و پیشررگیری از 
های معانررد از طریرری مرردیریت یک ار رره رسررانه
 یشرورا)ای کشور در شرایط بحرران اسرت رسانه
 .(ال 1399 ،يانقال  فرهنگ يعال

 اقشار مختل 

2 

پیرو ارائه ه ارش بنیاد ملي نخبگان به شورای عالي 
انقررال  فرهنگرري در ارتبررای بررا میرر ان خرررو  و 

سرازی بازهشت نخبگان و همچنرین میر ان اجرایي
بره منظرور  سند راهبردی کشور در امرور نخبگران،

جذ ، نگهداشت، تعامل مؤ ر و بازهشت نخبگران، 
 هررددبینري مير بره شررذ لیرل پیآاحکام متناظ

 .(ال 1400 )شورای عالي انقال  فرهنگي،

توجه به مهاجرت 
 نخبگان از کشور

 ل وم جذ  نخبگان
به داخل کشور جهت 

های حفظ سرمایه
انساني و ایجاد ارتبای 

و نهادهای  هاانبین 
 بنیانتولید دانآ

3 

نحوه جذ  منابع انساني در مشرالل اموزشري و 
 ت کیردبر این امر  وپرورشاموزشتربیتي وزارت 

دارد که هرهونه هر ینآ و اسرتخدام در مشرالل 
برر اسرا   وپرورشاموزشاموزشي و تربیتي در 

ي خواهد بود و خار  شدن نیرو از بروم نیه يموب
)شرورای قطع استخدامي وی خواهرد برود  من لهبه

 . (1399 عالي انقال  فرهنگي،

 ه ینيبومي
توجه به عدالت 
 اجتماعي

4 

و  فرهنر  تقری  مذاه  اسالمي و تعامل ادیران،
رویکردهرای کرالن  عنوانتمدن نوین اسالمي بره

)شرورای عرالي انقرال  جای ه جهاني امام خمینري 
 .(ال 1392فرهنگي،

 اف ایآ همبستگي تنوعتقری  و پذیرش 

5 

ها و به داوطلبان ازمون سراسرری ورود بره دانشرگاه
هرایي مراک  اموزش عالي کشور در شهرها یرا بخآ

که د رار بالیرای طبیعري اعرم از زل لره، سریل یرا 
اتشفشان همراه با خسرارت مسرتقیم جراني و مرالي 

مرازاد برر  درصد 5اند، ظرفیتي به می ان حداکثر شده
های واقع در ان مناطی و وزانه دانشگاهظرفیت دوره ر

های در صورت نبود رشته در ان منراطی در دانشرگاه

اعطای تسهیالت به 
دانشجویان مناطی 

 محروم

اعطای تسهیالت 
جهت استفاده 
حداکثری از نیروی 
انساني مناطی محروم 
و رشد دادن علمي 

 هاان
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های مررورد تقاضررای در رشررته جرروارهمی هااسررتان
سال و با اخرذ تعهرد  3ها به مدت حداکثر استانداری

 ابردیخدمت به می ان دو برابر تحصیل، اختصاص مي
 .(ال  1398شورای عالي انقال  فرهنگي،)

6 

اندازی نقشره های  شرمتحقی شراخ  منظوربه
جامع علمي کشور مرتبط با امایآ اموزش عرالي 

و « نقشه جامع علمري کشرور»و راهبردهای کالن 
های اجرایي مصو  لیرل ان و همچنرین سیاست

های برابرر، توزیع عادالنه منرابع، ایجراد فرصرت
توزیع م موریت اموزش نیروی انساني متخصر  

ای، کراهآ های منطقره، استفاده از م یتازیموردن
تمرک  و جلوهیری از تجمع امکانرات، مشرارکت 

هیری و موضروعات ملري و ها در تصمیمدانشگاه
امایآ  ازنظرفرااستاني؛ نظام اموزش عالي کشور 

کالن منطقه به شررذ زیرر تقسریم  10سرزمیني به 
 .(1394 )شورای عالي انقال  فرهنگي،... :شودمي

دالت و فرصت ایجاد ع
برابر برای تمامي 

تر ها جهت فعالاستان
در  هاانشدن نقآ 

های استاني هیریتصمیم
 و ملي

هسترش ارتباطات بین 
استاني برای شناسایي 
و استفاده از 

های نیروی ظرفیت
 انساني کشور

 
بسویار  تأکیودمصوبات شورای عا ی انقالب فرهنگی در بعد اجتماعی هویوت ملوی 

زیادی بر حفظ همبستگی اجتماعی بین ااشار مختلف جامعوه دارد، بوه هموین د یول از 
بر ایجاد ارتبا  بین نخبگان و مردم و از سوی دیگر بر رشود عودا ت اجتمواعی  سوکی

اجتماعی از طریق ارتباطات بوین نخبگوان و موردم  عدا ت داشته است. تأکیددر جامعه 
توانند نق  واسب بین کرده جامعه میاین میان اشر تحصیل در باید در دستور کار باشد.

مسئوالن و مردم را بازی کنند و نخبگان هر استان باید حل مسائل اجتماعی حوزه اوود 
این است کوه  بارهنیدرانکته اابل نقد  ؛ امای ارار دهندموردبررسرا در نظام فکری اود 

 تأکیودگزینی ی بوومیاعی بر مقو هشورای عا ی انقالب فرهنگی برای رشد عدا ت اجتم
گزینی بور عودا ت اجتمواعی، اجورای افراطوی آن بوومی ریتوأثبا وجود  کهیدرحا دارد، 

 تواند باعث رکود اجتماعی و عدم سیا یت جامعه گردد.می
 بعد تاریخی هویت ملی

هوای هوای موادی و فیزیکوی و چوه میراثمیراث فرهنگی کهن یک جامعه چوه میراث
عنوان یوک افتخوار ملوی نقو  یر فیزیکی باید در ذهن تمام ااشار جامعه بوهمعنوی و غ

دهنود کوه در زیور ، بعد تاریخی هویت ملی را تشوکیل میدستنیازایی هامؤ فه ببندد.
 ی ارار گیرد.موردبررستالش شده است، در مصوبات شورای عا ی انقالب فرهنگی 
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 در مصوبات های بعد تاریخي هویت ملي: مؤلفه2جدول شماره 

ف
دی

ر
 

 برداشت از اصل متن
 (سطح سطحِ)

 گرایش و گيریجهت

 متن
 سطح( )عمقِ

 توجه با توجيهی تحليل
 یهاشیگراسایر  به

 متن
 عمق( )سطحِ 

1 

ریر ی و حمایرت از ی، برنامرههذاراستیس
هنجانرردن ترراریخ، محترروا و دسررتاوردهای 

ی تمدن علمي، فني و هنری دانشمندان دوره
ي و درسرکمکاسالمي در کتر  درسري و 

هررای هررای علرروم مربوطرره در حرروزهپایرره
و اموزش عالي، مبتني برر  وپرورشاموزش

ی هام دوم انقال  اسرالمي راهبردهای بیانیه
معطود به هدد ایجاد تمدن نوین اسرالمي 

 .( 1400 )شورای عالي انقال  فرهنگي،

های هنجاندن مؤلفه
یران در تاریخي و تمدني ا
 يردرسیلکت  درسي و 

بخشي به ل وم اهاهي
 در مورداقشار مختل  

تاریخ و تمدن ایران 
 اسالمي

2 

نیل به اهداد انقال  و نظام اسالمي  منظوربه
ایران و اهداد عالیره فرهنگري مقرام معظرم 

تشرکیل و « ... بنیراد ایرران شناسري»رهبری، 
شناسرري نمایررد. منظررور از ایرانفعالیررت مي

هرا و عنوان قلمرو اصلي و اساسري فعالیتبه
ارتباطات و تحقیقات بنیراد، کلیره مباحر  و 

هون فرهنر  های هونامسائل مربوی به جلوه
و تمدن ایراني در معنای وسیع کلمه اسرت و 

درباره تراریخ، تمردن و فرهنر  و  ازانجاکه
در شریوه زنردهاني فرردی و  هراانه ارش 

اجتمرراعي و  گررونگي تفکررر و اخررال  و 
های ایران باستان و ایران و کیآ ورسومادا 

پس از اسالم در دو سده هذشرته تحقیقراتي، 
شناسري خرود را ایران انجام یافته است، بنیاد

موظ  به شناختن و شناساندن این جلروه در 
فرهنرر  و تمرردن ایررران اسررالمي و معرفرري 

)شرورای دانرد جایگاه واقعي ان در جهان مي
 .(1396 لي انقال  فرهنگي،اع

نقآ و وظیفه بنیاد 
شناسي در شناسایي و ایران

شناساندن تاریخ و تمدن 
 ایراني

نهادسازی برای شناساندن 
عرفي تاریخ و تمدن و م

ایراني اسالمي برای مردم 
 ایران و جهان

3 
های لیل بررای در  در مرتن تقرویم، مناسبت
عنوان شود: روز میالد خروارزمي برهتعیین مي

روز فنررراوری اطالعرررات اول ابررران، روز 

بر ب رهداشت  ت کید
فیلسوفان و حکیمان و 

 نیزمرانیاشاعران تاریخ 

بازتولید فرهن  ایراني بر 
 تاریخ ایران برهیتکاسا  
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ابان )برابرر برا  30ب رهداشت ابوالفضل بیهقي 
 روز نررروامبر( روز حکمرررت و فلسرررفه، 21

 روز دی، 4ب رهداشررت ابونصرررر فررارابي 
يصرفبهمن، روز وفات  6 ب رهداشت رودکي

عنوان روز اواهرا و نواهرای اُرمروی بره نیالد
 .(د1400 )شورای عالي انقال  فرهنگي،ایراني 

 
در بعد تاریخی شورای عا ی انقالب فرهنگی بر حفوظ حافظوه تواریخی فرهنوک و 

شناسی باید به معرفی تاریخ و همین راستا بنیاد ایران در دارد. تأکیدتمدن ایرانی اسالمی 
سوازی تمدن ایرانی اسالمی مبادرت ورزد و نخبگان باید برای تحقق این امر بوه فرهنک

های مسئو یتی اود اهتمام داشته باشند. ا بته شورای عا ی انقالب فرهنگوی پوا در حوزه
به سایر کشوورهای جهوان نیوز اشواره را از مرزها فراتر گااشته و به معرفی تاریخ ایران 

 نموده است.
 بعد فرهنگی هویت ملی

شورای عا ی انقالب فرهنگی با توجه به بعد فرهنگی هویت ملی تالش دارد عوالوه بور 
های فرهنوک تعریف فرهنک عمومی جامعه بر اساس فرهنک آرمانی ملی، از رسوخ مؤ فه

 جدول زیر بررسی شده است. مهاجم به فرهنک ملی جلوگیری نماید. این تالش در
 

 های بعد فرهنگي هویت ملي در مصوبات: مؤلفه3جدول شماره 
ف

دی
ر

 

 برداشت از اصل متن
 (سطح سطحِ)

 گرایش و گيریجهت

 متن
 سطح( )عمقِ

 توجه با توجيهی تحليل
 یهاشیگراسایر  به

 متن
 عمق( )سطحِ 

1 

موضروعات مهرم  ازجملرههذاری فرزندان نام
فرهنگي است کره عرالوه برر اینکره قابلیرت 
بازنمایي وضرعیت فرهنگري را داراسرت، در 
حالت پویا و تعراملي، برر  گرونگي شکررل 
هرفتن شرایرط جدیرد و ایجراد هنجررارهای 

در سررالیان  ...کنردافرینرري مينقآ اجتمراعي؛
اخیر؛ از سویي تحت ت  یر تغییر بافت جامعره 

حوالت اجتماعي و فرهنگي تغییر و ت ژهیوبهو 
دروني و بیروني و مت  ر از رشرد فردهرایري و 

سرازی، شراهد تمایل به ایجاد تمای  و برجسته
« نوپدیرد»و « نوسراخته»های بروز و ظهور نام

هذاری فرزندان یکي از نام
 های فرهنگي جوامعمؤلفه

هذاری توجه به نقآ نام
ایراني اسالمي در تولید و 
بازتولید فرهن  کشور و 

پذیری و هویت
 پذیری کودکانجامعه
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متعررارو و نامرر نو  بررا هویررت و میرررا  
ي برر نوعبرهکره  ایماسالمي ر ایرانري بروده

هررذاری ترر  یر هذاشررته اسررت هنجارهررای نام
 .( 1400 ورای عالي انقال  فرهنگي،)ش

2 

ها بره لحرات ت  یرهرذاری در ها و نشانهنام
و تکوین  رشد بخشي،تیهو سازی،فرهن 

های تربیتي و احترام شخصیت و ایفای نقآ
ها و باورهای دینري ارزش ،ورسومادا به 

و اجتماعي و فرهن  بومي از جایگاه ویرژه 
و مهمي برخوردارند. با عنایت بره اهمیرت 

های هررا و نشررانهی نامریکارهبررهموضرروع، 
اسالمي ر ایرانري در تبلیغرات، طراحري و 

محصوالت فرهنگي  بندی کاالها، تولیدبسته
بازی، اف ار، اسررربا )همچرررون نوشرررت

ای و...( و  بررت عالئررم هررای رایانررهبازی
های مرتبط از ضرورت تجاری و دیگر زمینه
)شورای عالي انقرال   باالیي برخوردار است

 .(ال 1393 فرهنگي،

های ها و نشاننقآ نام
کاالها در حمایت از 
 فرهن  عمومي کشور

ها و نامل وم استفاده از 
های ایراني اسالمي نشان

بر روی کاالها جهت 
ترویج فرهن  ایراني 

 اسالمي

3 

ی اموزش هنر ایرانري اسرالمي در هسرتره
های وسیعي از جوامع اسرالمي بره سرزمین
های متعردد و متنروع دارای دیرینگري شیوه
انگی ی است. هر یرک از هنرمنردان شگفت

برر رد در ایررن عرصرره مبرردع روش و 
ای مخصوص بره خرود بروده، راز و هشیوه

رم های هنر خود را متناس  با فراهیرران و 
اند. طري شاهردان خود طراحي و اجرا کرده

های اموزشري ها بره سرنتها این شیوهقرن
بنرابراین باتوجره ؛ متنوعي تبدیل شده است

به ضرورت رشد و اعتالی هنجینه هنرهرای 
اسالمي ر ایرانري الزم اسرت متناسر  برا 

هي و تنوع این هنرها محیط الزم برا هسترد
هیری از امکانات و اب ارهرای نروین و بهره

های سنتي اموزش متناس  برا تکیه بر بنیان
)شورای عرالي انقرال  این حوزه فراهم شود 

 .(ال 1395 فرهنگي،

ایجاد دانشگاه هنرهای 
ایراني اسالمي جهت 

حمایت از هنرهای بومي و 
 ملي

توجه شورای عالي 
فرهنگي به نقآ انقال  

هنر در تقویت فرهن  و 
 هویت ایرانیان
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4 

ی لیل برای در  در متن تقرویم، هامناسبت
خرررداد روز جهرراني  20 شررود:تعیررین مي

روز ب رهداشت شهدای  مهر 2ي، دستعیصنا
رج   13ی روز شهدای دانشجو، د 16 منا،

 5ع( روز پردر، ) يعلرروز میالد حضرت 
)ع( روز شررعبان روز مرریالد امررام سررجاد 

القعرده روز مریالد صحیفه سجادیه، اول لی
 10حضرت معصرومه ) ( روز دخترران، 

روز  رمضان 19عید سعید قربان،  الحجهیل
 شرورای عرالي انقرال  فرهنگري،) الباللهنهج
 .(د1400

ی سال روزهای هذارنام
جهت حفظ فرهن  ایراني 

 اسالمي

ی هامؤلفهل وم استفاده از 
مختل  فرهن  ایراني 
اسالمي جهت بازتولید 
فرهن  عمومي کشور بر 

 این اسا 

5 

های فرهنگري و فناوری مباني ارزشي حوزه
بره فرهنر   توجه از: اندعبارتنرم کشور 
به تنوعات فرهنگي، جلوهیری  توجه بومي،

جردی برا تهراجم  تقابل از هسترش تفرقه،
بر اسرتحکام خرانواده  دیت ک فرهنگي لر ،

 .(ال 1397 فرهنگي،)شورای عالي انقال  

بر رشد و هسترش  ت کید
فرهن  ایراني اسالمي در 
 برابر تهاجمات فرهنگي

لنا دادن به فرهن  ایراني 
اسالمي جهت باالبردن 
پذیرش این فرهن  

 هافرهن توسط سایر 
برای اف ایآ قدرت نرم 
 جمهوری اسالمي ایران

 
های ایرانوی اسوالمی و مؤ فوهتالش برای بازتو ید فرهنک عمومی کشور بر اسواس 

های بیگانه دال اصلی گفتمان شوورای عوا ی های فرهنکحفظ فرهنک عمومی از تهاجم
 ها،گوااریهموین راسوتا نام در انقالب فرهنگی در بعود فرهنگوی هویوت ملوی اسوت.

بایود بور بسوتر فرهنوک اصویل ایرانوی  ی و تقویت هنردستعیصناها و های بازییطراح
فرهنک در یک جامعه امری همگانی است و بوه هموین  دیبازتو  گیرد.اسالمی صورت ب

های کالن کشوری، عموم مردم هم بایود دغدغوه حفاظوت از گیرید یل در کنار تصمیم
طرفی غنا دادن به بازتو ید فرهنک ایرانی اسوالمی  از فرهنک اصیل اود را داشته باشند.

ری جهوت افوزای  اودرت نورم برای معرفی فرهنک اود به سایر کشورها امری ضورو
 شود.جمهوری اسالمی ایران محسوب می

 بعد سرزمينی هویت ملی
در بعد سرزمینی هویت ملی اهتمام مسئوالن این است که محدوده سرزمینی یک کشوور 

عنوان سرزمین مادری تلقی شود و همگان دغدغه حفظ محدوده در ذهن تمامی مردم به
 است. شدهیبررسن مهم در مصوبات به نحو زیر سرزمینی کشور را داشته باشند. ای
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 های بعد سرزمیني هویت ملي در مصوبات: مؤلفه4جدول شماره 

ف
دی

ر
 

 برداشت از اصل متن
 (سطح سطحِ)

 گرایش و گيریجهت

 متن
 سطح( )عمقِ

 توجه با توجيهی تحليل
 یهاشیگراسایر  به

 متن
 عمق( )سطحِ 

1 

 شرهدامعرفي و الگوسازی زندهي و سیره 
و ایثارهران انقال  اسالمي، جهاد و دفراع 

جوانران عنوان الگوهای عملري مقد  به
 .( 1397 شورای عالي انقال  فرهنگي،)

بر ترویج فرهن   ت کید
 دفاع مقد 

ی دفاع هیروحرشد دادن 
 از وطن

2 

المعررارد جررامع فرهنرر  ةترردوین دائررر
مقاومت و دفاع مقد  و حمایت از تولید 

 نررهیزمو ترررویج ادبیررات و هنررر در ایررن 
 .( 1397 شورای عالي انقال  فرهنگي،)

حمایت از تولید ادبیات در 
 حوزه دفاع مقد 

بازتولید فرهن  مقاومت 
جهت اف ایآ روحیه 

 دوستيوطن

 
کشور امری بسیار ضوروری در حفاظوت از  وااعآبو دفاع از  پرستیروحیه میهن

ی اسالمی ایران به د یل هشت سال دفاع مقدس در این زمینوه جمهور هویت ملی است.
فرهنک دفواع مقودس بوه طورق مختلوف  فرهنک منسجم و پرباری را تو ید کرده است.

توانود در ایجواد ارتبوا  معنووی بوین دفواع از سورزمین و مانند سفرهای راهیان نور می
 های مختلف جامعه اصوصاً نخبگان نق  مؤثری داشته باشد.اشر

 بعد سياسی هویت ملی
بعد سیاسی هویت ملی به دنبال این اسوت توا نظوام سیاسوی موجوود در یوک کشوور در نظور 

عنوان یک نظوام سیاسوی همگان مشروع جلوه داده شود و همگان کلیت نظام سیاسی اود را به
 عا ی انقالب فرهنگی از این منظر بررسی شده است: کارآمد تلقی کنند. مصوبات شورای

 
 های بعد سیاسي هویت ملي در مصوبات: مؤلفه5جدول شماره 

ف
دی

ر
 

 برداشت از اصل متن
 (سطح سطحِ)

 گرایش و گيریجهت

 متن
 سطح( )عمقِ

 با توجيهی تحليل
سایر  به توجه

 متن یهاشیگرا
 عمق( )سطحِ 

1 

های برهر اری و ارائره نظررات در کرسري
ازاداندیشررري در  رررار و  مقرررررات 

نامه مربروطه، منروی برره دانشرگاه و اییرن
برررره اری کرسرري در  ئررتیهتشرررخی  
و تمامي اشرخاص حقیقي و  هستدانشگاه 

های ل وم بره اری کرسي
ازاداندیشي در  ار و  

 قانون

اندیشي های ازادکرسي
ای برای رشد زمینه

 اهاهي سیاسي
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هرونه حقوقي خار  از دانشرگاه امکان هیچ
نظر و یا دخالرت در بره اری یا عدم اعمال
)شرورای داشرت  اری ان را نخررواهند بره

 .(ال 1390 عالي انقال  فرهنگي،

2 

اعضای پیوسته و وابسته بایرد ایرانري بروده و 
الت ام عملي به قانون اساسي جمهوری اسالمي 

فقیه و رعایرت قروانین و اصل والیتایران و 
موازین جمهوری اسالمي ایران داشرته باشرند 

 .(ه1400 شورای عالي انقال  فرهنگي،)

بر الت ام عملي بر  ت کید
قانون اساسي، اصل 

فقیه و رعایت قوانین والیت
 کشور در شرایط عضویت

فقیه عامل محوری والیت
در بعد سیاسي هویت و 
 انسجام و وحدت ملي

3 

 توجه به فرهن  اسالمي، ایرانري و برومي؛
به سهم برتر منابع انسراني و سررمایه  توجه

ی رفرراه ارتقررا افرینرري، روت اجتمرراعي؛
 ژهیوبرررهعمرررومي و افررر ایآ اشرررتغال 

محوری عردالت اموختگان دانشگاهي؛دانآ
های برابر برای افرراد، در دستیابي به فرصت

ت به اقتدار و امنی توجه ها و نهادها؛شرکت
 توجه به وحدت و انسجام ملي؛ توجه ملي؛

برره ترراریخ و فرهنرر  مقاومررت اسررتان و 
)شورای الگوسازی ملي برای استکبارستی ی 

 .( 1398 عالي انقال  فرهنگي،

و اقتدار  تیامن وحدت،
اداری،  سالمت ملي،
 ساالری دیني،مردم
 عدالت عمومي، مشارکت
خواهي و استقالل اجتماعي،

ازادی مشروع و قانونمند 
 نظامهای ارزش مثابهبه

های سیاسي ارتقاء اهاهي
 مردم

4 

های مرادی و هذاریاف ایآ سررمایه مسلماً
تواند باع  کسر  معنوی در این حوزه مي

جایگاه شایسته در منطقره و جهران توسرط 
 هردد 1404افی جمهوری اسالمي ایران در 

 .( 1392 فرهنگي،)شورای عالي انقال  

های هذاریاف ایآ سرمایه
مادی و معنوی در حوزه 

 های بنیادیسلول

ارتقای جایگاه کشور در 
 المللنیبنظام 

5 

 .1هررای فرهنگرري کشررور عبارتنررداز:اولویت
اسرالمي، ایرانري و انقالبري؛ انتظرار  تیهو

منجرري، قررران و عترررت، نمرراز و مسررجد، 
فقیه، فرهن  بسیجي، ایثار و جهراد و والیت

 .2شهادت، زبران، ادبیرات و خرط فارسري، 
جایگراه و هسرترش زبران و ادبیرات  ارتقاء
 .( 1397 شورای عالي انقال  فرهنگي،) يفارس

 ،شهادت بر ایثار، ت کید
و ادبیات  زبان فقیه،تیوال

 فارسي

فقیه عامل محوری والیت
در بعد سیاسي هویت 

 ملي

6 
 تیرربرخرروردار از هو رانیررفرهنرر  جامعرره ا

نظام تعهررد برره...م يو انقالبرر يرانرریا ،ياسررالم
امرام  یهاارمان ه،یفقتیوال ،ياسالم یجمهور
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 یمقام معظم رهبرر ی)ره( و رهنمودها ينیخم
 ... ،ياسرالم تیربر عقالن ي(، مبتنيالعال)مدظله
برخروردار از  ،يجیبر فرهن  و تفکر بس يمتک
جهرراد، شررهادت،  ثررار،یمقاومررت، ا هیررروح

 از مستضرررعفان تیرررو حما ی یاستکبارسررت
 .( 1397 )شورای عالي انقال  فرهنگي،

7 

و انتظرار مصرل ،  یتمرداریشدن وال نهینهاد
 یحضرت امام )ره( و رهنمودهرا یهاارمان

( و فرهنر  يالعال)مدظلره یمقام معظم رهبر
 يفرهنگاهداد کالن  عنوانبه جیو بس يانقالب
 .( 1397 شورای عالي انقال  فرهنگي،)

  

 
شورای عا ی انقالب فرهنگی در بعود سیاسوی هویوت ملوی بور دال محووری رشود 

دارد و در هموین راسوتا بور عودا ت و  تأکیودفقیه آگاهی سیاسی حول محوریت والیت
 از بخ  سیاسی بین عموم موردم اشواره دارد.های هویتعنوان مؤ فهمقابله با استکبار به

ی( چوارچوبی اسوت کوه انقالبو ی،اسوالم ایرانوی،) یملوبخ  های هویوتطرفی مؤ فه
 دهد.ارار می ریتأثهای ارد و کالن فرهنگی را تحت مؤ فه

 بعد دینی هویت ملی
شورای عا ی انقالب فرهنگی در مصوبات اود به بعود دینوی هویوت ملوی نیوز توجوه 

هوای هوا و هنجارهوای جامعوه بوا ارزشداشته است تا از مجال اجرای مصوبات، ارزش
دینی همسو گشته و هویت ملی ایرانیان تقویت گردد. در جدول زیر بوه براوی از ایون 

 مصوبات اشاره شده است:
 

 های بعد دیني هویت ملي در مصوباته: مؤلف6جدول شماره 

ف
دی

ر
 

 برداشت از اصل متن
 (سطح سطحِ)

 گرایش و گيریجهت

 متن
 سطح( )عمقِ

 با توجيهی تحليل
سایر  به توجه

 متن یهاشیگرا
 عمق( )سطحِ 

1 
هسترش هفتمان قرانري انقرال  اسرالمي در 
جهان و ارتقای جایگاه قران کریم در فرهنر  

 (.1396انقال  فرهنگي،عمومي )شورای عالي 

ل وم هسترش هفتمان 
 قراني در کشور و جهان

در همبستگي  نقآ قران
ملت ایران و امت 

 اسالمي

2 
ترویج و اشاعه فرهنر  و هنرر اصریل  منظوربه

اسالمي، کمرک بره رفرع نیازهرای پژوهشري، 
مؤسسه جهاني  سیت س

والیت جهت اشاعه اسالم 
بخشي به مباني ل وم عمی

 دیني در جامعه
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قرران و  نرهیدرزمای اموزشي، فرهنگي و رسانه
( و پاسخگویي به شبهات السالمهمیعلبیت )اهل

های متعالي اسرالم، و سؤاالت و دفاع از اندیشه
)شرورای هردد مؤسسه جهاني والیت ت سیس مي

 .(1395 عالي انقال  فرهنگي،

 و فرهن  تشیع

3 

همگاني به تحقی طررذ ملري حفرظ  اهتمام .1
 تیتقو .2قران کریم برای اقشار مختل  جامعه،

هرای های الزم برای توسرعه فعالیتزیرساخت
 .3اموزشي، پژوهشي و تبلیغي ترویجي قرانري،

ی سررواد عمررومي قرانرري احرراد جامعرره ارتقررا
تالوت، تدبر و انس برا  جیترو .4مسلمان ایران،

کمري و کیفري ی ارتقا .5قران کریم در جامعه،
سرازی فرهن  .6های قراني،منابع انساني فعالیت

طررذ  شربردیپ .7قراني در میان اقشار ا رهرذار،
هراسري و سرتی ی، اسالممصو  مقابله با اسالم

های اهانررت برره مقدسررات الهرري در برنامرره
ی پایردار و مشرارکت توانمندسراز .8المللي،بین

 تمرک  .9حداکثری نهادهای قراني مردمي کشور،
های قراني ملري و بریناعتبارات بر اجرای برنامه

 .( 1393 شورای عالي انقال  فرهنگي،) يالملل

های حمایت از فعالیت
قراني در سط  ملي و 

 الملليبین

نقآ قران و فرهن  
قراني در تقویت فرهن  

ی مؤلفهعنوان عمومي به
بر بعد دیني  رهذاریت  

 هویت ملي

4 

این بنیراد )اسرراء( عبرارت  سیت سهدد از 
و تعمیی علوم اسالمي  جیترو ،نییاز تباست 
و تربیررت  امرروزش هررای مختلرر ،در حوزه

 ییتعم و مبتکر، کارامدپژوهشگران، مدرسان 
 هرای مرذکور،های پژوهشري در حوزهزمینه
های نظرری حکومرت اسرالمي و بنیان تیتثب

 های متعررالي اسررالم نررا ،دفرراع از اندیشرره
به نیازهای تمدني جهران اسرالم یي پاسخگو
 (. 1392 )شورای عالي انقال  فرهنگي،و...

بر جایگاه علوم  ت کید
قراني در رشد و پرورش 

 افراد جامعه

تعمیی بخشي به 
های دیني در بین اموزه

 عموم مردم

5 

 .1انرد از:های فرهنگي کشور عبارتاولویت
اسرالمي، ایرانري و انقالبري؛ انتظرار  تیهو

منجرري، قررران و عترررت، نمرراز و مسررجد، 
فقیه، فرهن  بسیجي، ایثار و جهراد و والیت

 .2شهادت، زبران، ادبیرات و خرط فارسري، 
جایگراه و هسرترش زبران و ادبیرات  ارتقاء

 فقیه،بر والیت ت کید
انتظار و نماز و  فرهن 
 سجدم

بر بعد دیني هویت  ت کید
اولویت  مثابهبهایراني 

 فرهنگي کشور
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 .( 1397 )شورای عالي انقال  فرهنگي،

6 

 تیربرخروردار از هو رانیرفرهن  جامعره ا
 ییرطر یایرو پوي و انقالبر يرانریا ،ياسالم

به قران و عتررت و  متمسک ؛یجامعه مهدو
 و عمل صال  مانیامام عصر )عج(، ا تیوال

 .( 1397 )شورای عالي انقال  فرهنگي،

بر قران و عترت به  ت کید
عنوان شاخصه فرهنگي 

 کشور

بر بعد دیني هویت  ت کید
انداز  شم مثابهبهایراني 

 فرهنگي کشور

7 

هرردد کررالن فرهنگرري سررند نقشرره مهندسرري 
شدن انس و تمسرک بره  ریفراهفرهنگي کشور: 

 تیرقران، عترت و عقالن تیو حاکم میقران کر
 يو تعرال يو عملر ینظر یهابر تالش ياسالم
و عمرل صرال   مرانیا تیرو تقو يملر تیهو

 .( 1397 )شورای عالي انقال  فرهنگي،

بر قران و عترت به  ت کید
عنوان شاخصه فرهنگي 

 کشور

بر بعد دیني هویت  ت کید
اهداد  مثابهبهایراني 

 فرهنگي کشور

 
های عمیوق فرهنوک ایرانوی اسوالمی یهدرون ال کهآنهای در این بعد، ارآن و آموزه

هوای موا ی ملوی و عنوان دال مرکوزی م ورح شوده و بور حمایتریشه دوانیده است به
همین راستا موسسوه جهوانی  در شده است. تأکیدی جهت ترویج گفتمان ارآنی ا مللنیب

معارف دینی و ارآنی بین عموم مردم در داال و اارج  قیتعموالیت و موسسه اسرا به 
 دهند.های ارآنی شکل میپردازند و هویت اسالمی ایران را بر اساس آموزهاز کشور می

 بعد زبانی و ادبی هویت ملی
بعد زبانی و ادبی هویت ملی در پی این است تا با استفاده از زبان و هنر بومی به معرفی 

ها بپردازد و از طریق زبان و ادبیات بوه ایرانیان به سایر فرهنک ابعاد مختلف هویت ملی
غنای فرهنک عمومی جامعه مبادرت ورزد. شورای عا ی انقالب فرهنگوی در مصووبات 

 اود به این بعد از هویت ملی نیز توجه داشته است.
 

 های بعد زباني و ادبي هویت ملي در مصوبات: مؤلفه7جدول شماره 

ف
دی

ر
 

 اصل متنبرداشت از 
 )سطح(

 گرایش و گيریجهت

 متن
 سطح( )عمقِ

 توجه با توجيهی تحليل
 متن یهاشیگراسایر  به

 عمق( )سطحِ 

1 

هرررای ازمون در خصررروص واحررردهماده
المللي مهارت زبان فارسي برای پذیرش بین

هررا دانشررجویان خررارجي و سررایر هروه
عمومي و دانشگاهي از طریی بنیاد  صورتبه

سعدی، سازمان سنجآ امروزش کشرور و 

توجه به مقوله زبان 
فارسي در جذ  
 دانشجویان خارجي

توجه به جایگاه زبان 
عنوان زبان فارسي به

رسمي دانشجویان متقاضي 
های انشگاهبرای ورود به د

ایران جهت هسترش دامنه 
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 يخررارجهای دارای دانشررجویان دانشررگاه
 .( 1397 شورای عالي انقال  فرهنگي،)

 در جهان اموزان يفارس

2 

 .1انرد از:های فرهنگي کشور عبرارتاولویت
اسررالمي، ایرانرري و انقالبرري؛ انتظررار  تیررهو

منجرري، قررران و عترررت، نمرراز و مسررجد، 
فقیه، فرهن  بسیجي، ایثرار و جهراد و والیت

 .2شهادت، زبران، ادبیرات و خرط فارسري، 
جایگرراه و هسررترش زبرران و ادبیررات  ارتقرراء
 .( 1397 )شورای عالي انقال  فرهنگي،فارسي 

هسترش دادن و ترویج 
زبان فارسي در بین مردم 

 ایران و جهان

اهمیت و جایگاه زبان 
فارسي در هویت ملي 

 ایرانیان

3 
تقویت هرایآ به زبران و ادبیرات فارسري 

)شورای عرالي انقرال  عنوان زبان مشترک به
 .( 1390 فرهنگي،

تقویت و هسترش زبان و 
 ادبیات فارسي

اهتمام به زبان فارسي 
عنوان زبان مشترک به

 ایرانیان

4 

های جدیرد جهرت در  در تقرویم مناسبت
رسمي کشور؛ اول محرم روز شعر و ادبیات 

شرورای )محتشرم اییني و روز ب رهداشرت 
 .(د1400 عالي انقال  فرهنگي،

 ت کید بازتولید ادبیات
 ایراني اسالمي

میرا  ادبي و  اهتمام به
 ادبیات ایراني اسالمي

5 

برودن،  يرانیمفتخر به ا رانیفرهن  جامعه ا
و  يماسال يرانیارزشمند ا یهارا یپاسدار م
شورای عرالي )است ي ... فارس اتیزبان و ادب

 .( 1397 انقال  فرهنگي،

زبان و ادبیات فارسي 
بخشي از میرا  ارزشمند 

 اسالمي -ایراني 

اهتمام به زبان و ادبیات 
عنوان میرا  فارسي به

 ایرانیان

6 

را یرو پاسداشت م يمل یخودباور ییتعم
و توسرعه و  ياسرالم يرانریارزشمند ا یها
عنوان هردد ي بهفارس اتیزبان و ادب جیترو

 .( 1397 )شورای عالي انقال  فرهنگي،

تقویت و هسترش زبان و 
 ادبیات فارسي

زبان فارسي اهتمام به 
 عنوان میرا  ایرانیانبه

7 

 اتیرو هسرترش زبران و ادب گراهیرتقاء جاا
ي و قروم يمحلر یهابا توجه به زبان يفارس
)شورای عالي انقال  راهبردهای ملي  عنوانبه

 .( 1397 فرهنگي،

تقویت و هسترش زبان و 
ادبیات فارسي در کنار 

 های قومي و محليزبان

اهتمام به زبان فارسي 
 عنوان میرا  ایرانیانبه

 
در بعد زبانی محوریت زبان فارسی و ایجاد یک راب ه مناسب و همسوو بوین زبوان 

ترین دال در مصوبات شورای عا ی انقوالب های بومی و محلی ایران مهمفارسی و زبان
عنوان زبوان مشوترع تموام صورت که زبان فارسوی بوهشود. بدینفرهنگی محسوب می

عنوان میوراث ایرانیوان بایود های محلی نیز بهحال زبانرود و درعینشمار میایرانیان به 
سوی دیگر برای نشان دادن جایگواه زبوان فارسوی در هویوت ایرانوی و  از حفظ شوند.
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تالش برای ترویج و گسترش آن، آشنایی و یوادگیری زبوان فارسوی بورای دانشوجویان 
 ا زامی شده است.های ایران غیرایرانی برای تحصیل در دانشگاه

تحوت عنووان  هاآنهای هویت ملی در س   سوم و تفسیر ها و مؤ فهبندی دالجمع
دال اساسی س   چهارم و بیان دال فراگفتمانی مصوبات شورای عا ی انقالب فرهنگوی 

 است: تیرؤاابلدر حوزه هویت ملی در اا ب جدول زیر 
 

 لي در مصوباتهای ابعاد هفتگانه هویت م: مؤلفه8جدول شماره 
 های گفتمانی سطح سومدال های اساسی سطح چهارمدال دال فراگفتمانی

ایجاد تمدن 
 برهیتکاسالمي با 

 هویت ملي

حفظ همبستگي اجتماعي و 
 انسجام ملي

همبسررتگي  اسررتفاده از رسررانه برررای تقویررت
 اجتماعي و انسجام ملي

 جذ  نخبگان خار  از کشور

 دیگری عدالت اجتماعي و پذیرش

ارتباطات بین استاني و بین اقشار مختل  جامعه 
 مندی از نیروی انساني مناطی محرومو بهره

 احیای حافظه تاریخي
 رشد اهاهي تاریخي مردم

 معرفي تاریخ و تمدن ایراني اسالمي

 حفظ فرهن  ایراني اسالمي

 بازتولید فرهن  ایراني اسالمي

 اسالمي های ایرانيحفظ نام و نشان
 حفظ هنر ایراني اسالمي

 ها بر اسا  فرهن  ایراني اسالميپذیری نسلجامعه
لنا دادن به فرهن  ایراني اسالمي جهت اف ایآ 

 قدرت نرم جمهوری اسالمي ایران

 پرستيحفظ روحیه میهن

 ی دفاع از وطنهیروحرشد دادن 
بازتولید فرهن  مقاومت جهت افر ایآ روحیره 

 دوستيوطن

 رشد بصیرت سیاسي

رشرد  یبررا یانرهیزم يشریازاداند یهرايکرس
 ياسیس ياهاه
فقیه عامل محوری در هویت و انسرجام و والیت

 وحدت ملي
 المللارتقای جایگاه کشور در بین

 ترویج هفتمان قراني

 نقآ قران در همبستگي ملت ایران و امت اسالمي
 دیني در جامعهبخشي به مباني ل وم عمی

 نقآ قران و فرهن  قراني در تقویت فرهن  عمومي
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 های دیني در بین عموم مردمتعمیی بخشي به اموزه

ایجاد رابطه مناس  طولي بین 
 های بوميزبان فارسي و زبان

عنوان زبان رسمي توجه به جایگاه زبان فارسي به
 لیرایراني انیدانشجوبرای جذ  
 عنوان زبان مشترک ایرانیانزبان فارسي بهاهتمام به 

اهمیت و جایگاه زبران فارسري در هویرت ملري 
 های محلي و قوميایرانیان در کنار توجه به زبان

 
 تر گفتمان شورای عالی انقالب فرهنگی از منظر هویت ملیتحليل عميق

 سوا هدهعنوان دال مرکزی گفتموان توان بهسازی یا ایجاد تمدن نوین اسالمی را میتمدن
هویوت ملوی  ازآنجاکهاایر شورای عا ی انقالب فرهنگی در حوزه هویت ملی دانست. 

های درونوی که یک وجه آن ناظر بر تقویت مؤ فهطوریی دووجهی است؛ بهیک پدیده
گفوت  دیوبا های بیورون از اوود اسوت؛بوا مؤ فوه و وجه دیگر ناظر بر تشدید ضدیت

در مصوبات ماکور  آنچه سازی از منظر هویت ملی نیز دارای همین ویژگی است.تمدن
راجع به هویت ملی م رح شده گویای این نکته است که هر یک از هفت بعود هویوت 

نوی را توانند ایفای نق  کنند و دو وجهه درونوی و بیروسازی میملی در راستای تمدن
ی ا گو اهتمام داشته باشند و در وجه که در وجه درونی باید به ارائهطوریدارا باشند؛ به

بیرونی به گسترش و ترویج آن ا گو بپردازند. ارتبا  بین وجه درونی و بیرونوی باعوث 
شود. ا گووی مواکور در بعود اجتمواعی در ارتبا  هویت ملی و تمدن نوین اسالمی می

درونی باید به ایجاد همبستگی اجتماعی و رشد انسجام ملی بپوردازد  مرحله اول و وجه
دهد و درگام دوم و وجه بیرونی ایون ا گوو بوه و یک ا گوی مناسبی از وحدت را ارائه 

نماید و تالش دارد در تقویت ایران فرهنگی اارج از هویت ملی ایرانی سرایت پیدا می
وجه درونی، حافظه تواریخی ملوی احیوا شوده و گام بردارد. در بعد تاریخی نیز ابتدا در 

بخ  هویوت وحدت مؤ فهعنوان سپس در وجه بیرونی حافظه تاریخی ایران فرهنگی به
 ارار گرفته است. موردتوجهکشورهای حوزه ایران فرهنگی 

در بعد فرهنگی نیز مصووبات شوورای عوا ی انقوالب فرهنگوی توالش دارد فرهنوک 
ها حفظ نماید تا با ارائه ا گویی های فرهنگی سایر تمدنتهاجمایرانی را در برابر  -اسالمی

های هویوت اسوالمی ایرانوی ساز در وجه بیرونی به گسترش مؤ فوهجامع از فرهنک تمدن
های فرهنگی مقاومت نمایود. از سووی دیگور، تقویوت روحیوه بپردازد و در مقابل تهاجم

اینکه جامعوه ایرانوی دارای  ژهیوبه؛ پرستی در اا ب بعد سرزمینی اابل شناسایی استمیهن
گنج گفتمانی بزرگی به نام دفاع مقدس نیز هست که از این ظرفیت عظیم فرهنگوی بورای 
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فقیوه شوکل توان بهره گرفت. بعد سیاسی هویت ملی نیوز حوول والیتتقویت هویت می
از  گرفته است. در وااع حاکمیت عدا ت در سایه والیت فقیه باعث ا گوگیری سوایر ملول

جمهوری اسالمی ایران اواهد شد و مقابله با نظام استکباری و رشود روحیوه مقاوموت را 
نماید. در بعد دینی هویت ملی نیز تبلیغ و گسوترش اسوالم محوریوت اساسوی تقویت می

های اسالمی پی  برود و وجه درونی، فرهنک عمومی کشور باید بر اساس آموزه در دارد.
پاسوخ بوه  طورنیهماسالم راستین در برابر اسالم آمریکایی و  در وجه بیرونی نیز گسترش
گیرد. در بعد زبانی در وجه درونی بر محوریوت زبوان فارسوی شبهات مورد تأکید ارار می

ی طوو ی بوین زبوان فارسوی و عنوان زبان مشترع و رسمی ایرانیان در کنار ایجاد راب هبه
نی گسترش دایوره گویشووران و آشونایان های محلی تأکید شده است و در وجه بیروزبان

به زبان فارسی محل تأکید است؛ تا از این طریق فرهنک ایرانی در جهان رواج یابود. ا بتوه 
این موضوع در اا ب مباحث علموی و ایجواد مرجعیوت در حووزه علموی بورای ایرانیوان 

با این زبوان  های ترویج زبان فارسی، تو ید علمو بررسی است؛ زیرا یکی از راه بحثاابل
 در جهان و رجوع جهانیان به این زبان برای فراگیری علم است.

 
 ی هفتماني مصوبات شورای عالي انقال  فرهنگي در حوزه هویت مليواره: نظام2نمودار شماره 
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 گيرینتيجه
اکنون مرحله حساسی از تاریخ انقالب اسالمی ایران است و رهبر انقالب نیز بوا توجوه 

بایود بوا نگواهی بوه  نیبنابرااند؛ به این حساسیت، بیانیه گام دوم انقالب را صادر نموده
ی انقالب توجه ویژه نمود. شوورای عوا ی انقوالب شرویپگاشته به روشن نمودن مسیر 

ی اایر به مقو وه سا هدهدر کشور در  ریگمیتصمهادهای کالن عنوان یکی از نفرهنگی به
میزان توجه و اهتمام به هور یوک از ابعواد  گرچه ای داشته است.هویت ملی توجه ویژه

داری را توان از این مصوبات یوک نظوام معنوایی جهوتی میطورکلبهمتفاوت است؛ اما 
هوای بندی دالدهود نظوام معنوایی و مفصولنشوان می شدهانجامی بررس استخراج نمود.

اایر حول دال مرکزی تمدن  سا هدهگفتمانی مصوبات شورای عا ی انقالب فرهنگی در 
گانه هویوت ملوی در جهوت ایجواد و هر یک از ابعاد هفت شکل گرفته است اسالمی را

ایووران  ی ا گووو بورای اوارج از مرزهووای جغرافیواییتمودن اسوالمی در دااوول و ارائوه
اند. در این میان بعد دینی و زبانی هویت ملوی بوی  از سوایر ابعواد بوا بندی شدهمفصل
ی سازی ارتبا  دارند و ایون بوه د یول ماهیوت فرامکوانی هویوت دینوی و گسوترهتمدن

بعود فرهنگوی  در محبوبیت زبان فارسوی در کشوورهای حووزه ایوران فرهنگوی اسوت.
های ایرانوی اسوالمی نقوالب فرهنگوی حفوظ مؤ فوهبرای شورای عا ی ا مسئلهترین مهم

 فرهنک عمومی کشور از تهاجمات فرهنگی بیگانگان است.
مهاجرت نخبگان به اارج از کشور و نبود ارتبا  مناسب بین مرکز و پیراموون کشوور 

بعد سیاسوی مصووبات شوورا حوول  در های بعد اجتماعی هویت ملی است.نیز از دغدغه
و ارتبوا  تنگواتنگی بوا حفوظ روحیوه  اندشودهبندی مت مفصلدال محوری فرهنک مقاو

بعد تاریخی نیز احیای حافظه تاریخی  در ترجی  زندگی در کشور در بعد سرزمینی دارند.
های تحقیوق حاضور نشوان ایران از اهمیت زیادی در مصوبات شورا براوردار است. یافته

ه همه ابعواد یکسوان نبووده اسوت. دهد که میزان اهتمام شورای عا ی انقالب فرهنگی بمی
میزان اهتمام شورای عا ی انقالب فرهنگی به بعد سرزمینی در کمترین حد اود اورار دارد 
و در عوض توجه به بعد فرهنگی، ادبی و دینی بیشتر از سوایر ابعواد بووده اسوت و ابعواد 

د بوی  از بوا وجوو درمجمووعی و تاریخی در میانه این بردار ارار دارنود. اجتماع سیاسی،
مصوبه در ده سال اایر از یکسو و اهمیت هویت ملوی از سووی دیگور، الزم اسوت  400

شورای عا ی انقالب فرهنگی نسبت به تقویت ابعاد هویوت ملوی اهتموام بیشوتری داشوته 
باشد و نسبت به ارائه راهبردهای تقویت هویت ملی و پیوسوت هویوت ملوی را بورای در 

 را و نهادهای دیگر ارائه نماید.نظر گرفتن در سایر مصوبات شو
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 منابع
 یدر اسوناد تحوو  یملو تیشااصه هو یهاابعاد و مؤ فه یواکاو»(؛ 1398) سودابهی، اسد ؛جوادی، آاامحمد 

 .454-471صص ، 3، شماره 7سال  ،و کالن یراهبرد یهااستیس ،«رانیوپرورش اآموزش
 ،سوی و هشوتم، سال ،استیس ،«رویکردی پژوهشیهای هویت ملی با مؤ فه»(؛ 1387) میرح دیس ابوا حسنی 

 .1-22 صص ،4 شماره
 بوا  یملو تیودر هو ییدوره ابتودا میبخووان یکتاب فارس نق » ؛(1396) ژهیمن ،نیحسیحاج ؛طاهره ،یشانیا(

 .115-131 صص ،2سال هجدهم، شماره  ،يمطالعات مل ،(«یفرهنگ راثیفرهنک و م تأکید بر
 ،سیمای شرق.تهران دوم، جلد ،ي با تحلیل هفتمانقرائت بیگانه؛ هایرسانه (؛1391) حسن بشیر : 
 ---- (1392؛) سیمای شرق.تهران سوم، جلد ،ي با تحلیل هفتمانقرائت های بیگانه؛رسانه : 
 گفتمووان  لیوو: تحلیانتخابووات کردهوواییرو ایسووهیم ا عووه مقا»؛ (1388) درضووایحم ،یحوواتم ؛حسوون ر،یبشوو

، يهای ارتبراطپژوهآ؛ «مرحله انتخابات مجلس هشتم نیدرباره دوم هانیو ک یهای جمهوری اسالمسرمقا ه
 .93-114 صص ،1شماره سال شانزدهم، 

 ،ع(.صادق )امام  دانشگاه تهران: ،و ویرایآ میتنظ نقد متن، (؛1391احمد ) پاکتچی 
 ( 1394پروانه، فرهاد)یلیدوره تحصو خیتوار یدرسو یهوادر کتواب یو انقالبو یاسوالم تیوهای هومؤ فه» ؛ 

 .41-60 صص ،4سال شانزدهم، شماره  ،يمطالعات مل ،(«1388-1357) هیعلوم پا یهامتوس ه رشته
 افتهینوانتشوار یهوادر کتاب یملو تیوهو ییبازنما» ؛(1397) دبهنامیمقدم، س یعلو ؛رضا ،یرآبادیا ؛نیحس ،یداور 

 .58-98 صص ،2سال نوزدهم، شماره  ،يمطالعات مل ،«کشور یدر نظام آموزش رسم یسیزبان انگل
 ،ملري مطالعرات ،«شنااتی هویت ملی در ایران و طرح چند فرضیهتحلیل جامعه»(؛ 1379) میابراه حاجیانی، 

 .193-228 صص ،5شماره  دوم، سال
 ،دوره :موردم ا عوه وپرورشآمووزشی درسی هاکتابهویت ملی در »(؛ 1387اعظم ) فتحی، ؛میابراه ادایار 

 .27-52 صص ،3 شماره نهم، سال ،مطالعات ملي، «متوس ه
 مواتیتعل یهاکتاب دیتأک زانیم یبررس» ؛(1390سعوه، مو ود ) ؛محمدرضا زاده،وسفی ؛، منصورییاواوش 

ازدهوم، شوماره ود سوال ،يمطالعات مل ،«یرانیو ا یاسالم تیبر هو ییراهنما هدور یو فارس خیتار ،یاجتماع
 .51-66صص ، 4

  ایجواد زمینوه و ظرفیوت بورای برگوزاری موفوق » واحودهماده(؛ ا وف 1390) یفرهنگوشورای عوا ی انقوالب
 «.های آزاداندیشیکرسی

  وپرورشسند تحول بنیادین آموزش»(؛ ب 1390) یفرهنگشورای عا ی انقالب.» 
  ره(اساسنامه جایزه جهانی امام امینی »(؛ مصوبه ا ف 1392) یفرهنگشورای عا ی انقالب(» 
  های بنیادیهای سلولسند ملی علوم و فناوری»(؛ ب 1392) یفرهنگشورای عا ی انقالب.» 
  اسراء یانیعلوم وح یا مللنیب ادیبن»اساسنامه (؛ ج 1392) یفرهنگشورای عا ی انقالب». 
  شوانههوا و نها و اادامات اساسی حمایت از تورویج نوامسیاست»(؛ ا ف 1393) یفرهنگشورای عا ی انقالب

 «.ایرانی –های اسالمی 
  منشور توسعه فرهنوک  یاعتبارات اجرا نهیهز ییدستورا عمل اجرا»(؛ ب 1393) یفرهنگشورای عا ی انقالب

 «.1393در سال  یارآن
  ها و ضوابب اجرایی حاکم بر آمای  آموزش عا ی در سیاست»(؛ مصوبه 1394) یفرهنگشورای عا ی انقالب

 «.جمهوری اسالمی ایران
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  اساسنامه دانشگاه هنرهای اسالمی و ایرانی استاد فرشچیان»(؛ ا ف 1395) یفرهنگشورای عا ی انقالب.» 
  اساسنامه مؤسسه جهانی والیت»(؛ ب 1395) یفرهنگشورای عا ی انقالب.» 
  کشور یارآن یجیترو یغیتبل یهاتیتوسعه فعا  یسند راهبرد»(؛ 1396) یفرهنگشورای عا ی انقالب.» 
  های فرهنگی و نرمسند ملی توسعه فناوری»(؛ ا ف 1397) یفرهنگشورای عا ی انقالب.» 

  کشور یفرهنگ ینقشه مهندس» (؛ب 1397) یفرهنگشورای عا ی انقالب.» 
  یزبان فارس یا مللنیب یهاآزمون یبرگزار یسامانده»واحده ماده (؛ج 1397) یفرهنگشورای عا ی انقالب». 
  ااتصاص سهمیه به داوطلبوان آزموون  واحدهمادهتکمیل و تعمیم شمول »(؛ ا ف 1398) یفرهنگشورای عا ی انقالب

 «.( به کلیه مناطق درگیر بالیای طبیعی28/8/1392مورخ  739زده کشور )مصوب جلسه سراسری در مناطق ز ز ه
  بنیان استان بوشهرسند توسعه دان »(؛ ب 1398) یفرهنگشورای عا ی انقالب.» 

 های طبیعی مثل ای در شرایب بحرانهای راهبردی رسانهسیاست» (؛ا ف 1399) یفرهنگا ی انقالب شورای ع
 «.شرایب ظهور ویروس فراگیر کرونا

  نحوه جاب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی »واحده ماده (؛ب 1399) یفرهنگشورای عا ی انقالب
 «.وپرورشآموزشوزارت 

  راهکارهای جاب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان» ا ف(؛ 1400) یفرهنگشورای عا ی انقالب» 
  اصالح وظایف کمیته فرهنک و تمدن اسالم و ایران»واحده ماده (؛ب 1400) یفرهنگشورای عا ی انقالب.» 
  دیوجد نیمتو ود یگواارنام جیو ترو تیو اادامات تقو هااستیس»(؛ ج 1400) یفرهنگشورای عا ی انقالب 

 .«یرانیا -یبر فرهنک اسالم یمبتن
  کشور یرسم میجهت درج در تقو دیجد یهامناسبت نییتع»واحده ماده(؛ د 1400) یفرهنگشورای عا ی انقالب.» 
  ( یو افتخوار وسوتهی)وابسته، پ تیعضو یعموم یارهایضوابب و مع»(؛ ه 1400) یفرهنگشورای عا ی انقالب

 .«رانیا یاسالم یجمهور یدر فرهنگستان علوم پزشک
 دیوجد یهوافی)تأ  ییابتودا یفارسو یهوادر کتاب یملو تیوهای هومؤ فوه یبررس» ؛(1399مژده ) زاده،یعل 

 .65-84 صص ،3شماره  ک،یوستیسال ب ،يمطالعات مل ،(«1398
 ،سوتیبانداز بررسی برجستگی عناصر هویت ملی ایرانی در سوند چشوم»(؛ 1393) ثمیم بلباسی، ؛یعل کریمی

 .93-116 صص ،3شماره هشتم  سال ،انقال  اسالمي افتیره ،«ی اسالمی ایران( جمهور1404سا ه )
 دوازدهوم هیوپا یدرسو یهوادر کتاب یملو تیهای هومؤ فه تیوضع یبررس» ؛(1398) روسیس ،یمحمود»، 

 .61-76 صص ،2شماره  ستم،یسال ب ،يمطالعات مل
 یکتواب فارسو ییمحتووا یبررس ی؛در کتب درس یمل تیتبلور هو» ؛(1388) تایآز ،یدونیفر ؛یعل ،یمنصور 

 .27-46 صص ،2سال دهم، شماره  ،يمطالعات مل ،«ییدوره ابتدا
 ییابتودا هدور یکتوب م ا عوات اجتمواع در یملو تیوهو» ؛(1393زاده، مژده )یاربانعل ؛اءیض دیس ،یهاشم»، 

 .49-71 صص ،4سال پانزدهم، شماره  ،يمطالعات مل
 ،مووردی رشوته علووم  م ا عوه ها؛جایگاه هویت ملی در برنامه درسی دانشگاه»(؛ ا ف 1399) دیحم هوشنگی

 .19-28 صص ،6شماره  پنجم، سال ،هویت نامه ،«سیاسی در مق ع کارشناسی
 ،شناسوی موردی رشته جامعه م ا عه ها؛جایگاه هویت ملی در برنامه درسی دانشگاه»(؛ 1399) دیحم هوشنگی

 .4-13 صص ،7شماره پنجم  سال ،هویت نامه ،«در مق ع کارشناسی
 Jaworski,Adam&Coupland,Nikolas (1999); The Discourse Reade,London:Routledge. 
 Smith,A.D (1987); The Ethnic Origins of the Nations,Oxford:Blackwell. 

 
 


