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پیشگفتار
انس��ان ها عالوه بر بعد فردی و منحصر به فرد، دارای بعد اجتماعی نیز هستند. در طول 
تاریخ، بقای نوع انسانی عمدتاً به حیات جمعی او وابسته بوده است. عضویت ما در جامعه، 
به ش��کل گروه یا نهادهای اجتماعی میس��ر می شود. تداوم زندگی جمعی با نوعی شناخت 
و تصور از خودمان و دیگران همراه اس��ت ک��ه هویت1 نام دارد و بدون آن حیات اجتماعی 
ممکن نیس��ت. انس��ان ها به دلیل ایفای نقش های گوناگون از هویت های جمعی متفاوتی 
برخوردارن��د. در ای��ن میان، عضویت ما در گروه ملت به ش��کل گی��ری نوعی هویت به نام  
هویت ملی2 می انجامد. هویت امری ثابت نیس��ت بلکه س��یال و نوش��ونده است. در نتیجه 
آگاه��ی افراد از خود و هویت ش��ان مدام در معرض تغیی��ر و تحول قرار دارد. در دهه های 
اخیر تغییرات عمیق سیاس��ی، اجتماعی و ارتباطی تجارب جدیدی برای انس��ان ها فراهم 
کرده اس��ت. امروزه فرهنگ ها بیش از گذش��ته با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و از هم 
تاثی��ر م��ی گیرند. این آمیختگی فرهنگ ها، گاه به بحران های هویت در س��طوح فردی و 
جمعی منتهی ش��ده اس��ت. عدم تناس��ب مرز جغرافیایی، فرهنگی و قومیتی نیز در غالب 
تقس��یمات سیاس��ی قرن بیس��تم، زمینه ی تضاد ها و تعارض هایی را در جوامع مختلف 
ایجاد کرده است. عالوه بر این، خرده فرهنگ های گوناگون در بستر امکانات تعاملی عصر 
جدید، بیش از گذش��ته  ظهور و بروز می یابند. مجموع این عوامل س��بب شده است تا در 
عرصه های علمی این مفهوم به یکی از موضوعات مهم تحقیقات اجتماعی بدل ش��ود و در 
حوزه ی  نظام های سیاسی نیز نسبت به محتوای هویت ملی و چگونگی انتقال و حفاظت از 
آن بیاندیش��ند. از آن جایی که بخش مهمی از انتقال هویت ملی از طریق سیستم آموزش 
رس��می صورت می گیرد؛ چگونگی کارکرد آموزش و پروش در حفظ و بازتولید هویت ملی 
از اهمیت فراوانی برخوردار است. اگرچه در عصر حاضر به دلیل پیچیدگی نظام اجتماعی، 
آموزش و پرورش رس��می نقش گس��ترده تری نسبت به گذش��ته ایفا می کند و بخشی از 
اهداف آن به مقوله ی آموزش هویت ملی اختصاص دارد. در عصري که از دانایی به عنوان 

1. Identity
2. National Identity



بنیان توس��عه نام برده می ش��ود؛ آموزش و پرورش نیز محور توس��عه ی پایدار در جامعه 
خواهد بود و وظیفه ی تربیت انس��ان هایی کارآمد و مس��ؤل را بر عهده خواهد داشت. این 
ام��ر که آموزش و پرورش چه تصویری از هویت ملی منتقل می س��ازد و این تصویر تا چه 
اندازه جامع و منطبق با نیازهای آن جامعه است؛ متکی بر تحقیق و پژوهش در این زمینه 
اس��ت. پژوه��ش حاضر با نگاه جامعه ش��ناختی به آموزش و پرورش، ای��ن موضوع را مورد 

بررسی قرار می دهد.



فصل اول

هویت ملی

مفهوم هویت
با رجوع به فرهنگ لغت  انگلیسی آکسفورد در می یابیم که واژه ی هویت به دو معنای 
اصلی به کار رفته اس��ت، مفهوم»تش��ابه مطلق« و مفهوم»تمایز« )جنکینز، 1391 :5(. لذا 
هوی��ت نوعی برآیند دیالکتیکی از دو صفت همس��انی و ناهمس��انی بی��ن خود و غیر خود 
اس��ت)عبدالهی و حسین بر، 1381: 107(. در تعریف گیدنز1 هویت به درک و تلقی مردم 
درباره ی کیستی شان و آنچه برایشان معنا دار است، مربوط می شود)گیدنز، 1387: 68(.   
هویت؛ پاس��خ به پرس��ش چیس��تی و کیس��تی فرد اس��ت که از بنیادی ترین پرسش ها 
در حیات فردی و جمعی انس��انی محس��وب می شود. ذهن بش��ر از آغاز خلقت همواره در 
جستجوی شناخت بوده است و اساساً زندگی اجتماعی انسان ها بدون درک از اینکه »من« 
کیس��تم و »دیگران« کیس��تند؛ بی معناس��ت. از این رو مفهوم هویت سابقه ای به قدمت 
تاریخ بش��ریت دارد و حتی در زمان حاضر نیز یکی از مهم ترین دغدغه های انسان معاصر 

محسوب می شود.
1. A. Giddens
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معادل انگلیسی هویت)identity( ریشه در واژه ی التین idem دارد که به معنای»همانستی 
و همانی« است. در فلسفه ی یونان باستان نیز هویت به معنای »همانستی و همانی« تعریف 
ش��ده است و بدین معناست که تمام موجودات دارای اندازه ای از تداوم و پایداری وجودی 
هس��تند که می توان آنها را شناس��ایی کرد و تجربه ی انسانی ما تنها به دلیل همین اصل 
همانستی تحقق پذیر است)ایراندوست، 1387: 12(. در فرهنگ جامعه شناسی  بلک ول1 
هویت به معنی پنداشت نسبتاً پایدار فرد از کیستی و چیستی خود در ارتباط با گروه های 
دیگر تعریف ش��ده اس��ت که از طریق تعامالت اجتماعی فرد با دیگران در فرایند اجتماعی 
ش��دن تکوین می یابد)عبداللهی و حس��ین بر، 1381: 107(. هوی��ت  به دو نوع  فردی و 

جمعی تقسیم می شود.   
یکی از جامع ترین بخش های هویت جمعی، هویت ملی است که  فراگیرترین و در عین 
حال مش��روع ترین سطح هویت در تمامی نظام های اجتماعی به شمار می آید)حاجیانی، 
1379: 196(. هوی��ت مل��ی یک��ی از مباحث مهم و برجس��ته در هر جامعه ای اس��ت که 

بیشترین اهمیت و ضرورت را به لحاظ وحدت و انسجام ملی دارا می باشد. 
دنیای امروز سرعت و عمق قابل مالحظه ای از تغییرات را تجربه کرده است؛ این تغییرات 
به  عرصه های  اجتماعی و تعاملی افراد نیز وارد ش��ده اس��ت. شدت اثر پذیری و اثرگذاری 
فرهنگ ها بر یکدیگر موجب ش��ده تا مرز های فرهنگی و اجتماعی جوامع شکس��ته شود. 
در این بین، هویت ها نیز مورد تبادل و گاه تعارض قرار گرفته اند. در حالی که ما در عصر 
جهانی شدن2 زندگی می کنیم، چالش هایمان نیز از نظر کمی و کیفی متحول شده است. 
نتایج برخی از تحقیقات نش��ان می دهد فرایند جهانی ش��دن و فن��اوری های اطالعاتی و 
ارتباطی مرتبط به آن، موجب تضعیف هویت های ملی ش��ده است و گرایش به هویت های 
 Langman ، و دیگران، 2001: 31 و Youngelson(فرا ملی را در افراد تقویت نموده اس��ت
223 :2003( . در سوی دیگر، نتایج  تحقیقات دیگری بر ظرفیت های فرایند جهانی شدن  
تاکید می کنند که زمینه ی کش��ف س��نت ها و عرض اندام فرهنگ های محلی را س��بب 
شده اند)Hongladarom ، 2002: 241(.  فارغ از این دو رویکرد آن چه مسلم است؛ تحول 

1. Blackwell 
2. Globalization 



۱۱فصل اول: هویت ملی

فضا و زمان شکل گیری هویت در دنیای مدرن می باشد. هویت ها به دلیل فرایندی  بودن 
دایماً بازتعریف و بازتولید می گردند )نوید نیا، 1385: 133(. این تحول و س��یالیت، هویت 
ملی را به یک مس��اله و بحران در دنیای کنونی تبدیل کرده است تا آنجا که دولت ها دیگر 
مانند گذشته قادر به اعمال نظارت و کنترل  همه جانبه بر ورود و خروج تولیدات فرهنگی 
نیس��تند) قهرمان پور، 1386: 65(. از این رو هویت ملی که بر پایه ی ش��ناخت و ارتباط 
»ما« با »دیگران« بنیاد می گیرد، در صورت تضعیف می تواند به از هم گسستگی اجتماع 
ملی بیانجامد. تجربه ی بحران یا تضعیف هویت ملی هنگام مواجهه با هویت های نیرومند 
ت��ر در یک جامعه رخ م��ی دهد؛ امری که در برخورد با غرب جدید به عنوان یک »دیگری 

قدرتمند« در بسیاری از جوامع در حال توسعه تجربه شده است.  
بس��یاری از اندیشمندان هویت را به عنوان یک پدیده ی سیاسی و اجتماعی مولود عصر 
جدید می دانند که به عنوان یک مفهوم علمی از نیمه ی دوم قرن بیس��تم گسترش یافته 
اس��ت. به رغم این گرایش مس��لط، دیدگاه دیگری معتقد اس��ت؛ این مفهوم در جامعه ی 
بش��ری س��ابقه دیرینه ای دارد اما در گذر زمان رویکردها و نگرش های مختلفی نسبت به 
آن تبیین ش��ده اس��ت.  به طور کلی جوامع سنتی عالم  را به مثابه ی یک نظم کیهانی که 
ریش��ه در اقت��دار مطلق خداوند دارد؛ درک می کردن��د در نتیجه هویت اجتماعی افراد در 
این جوامع، عمدتا با نقش اجتماعی آنها یکسان در نظر گرفته می شد. گزاره ی » من فکر 
می کنم پس هس��تم « دکارت1 )1596-1650( عصر جدیدی را در تاریخ بشر آغاز کرد و 
پس از آن برای نخستین بار توسط کانت2 )1724-1804( فرایند آگاهی از آگاهی )آدمی( 
ش��کل گرف��ت. بنابراین هویت در چه��ره ی نوین آن ارتباط محکمی با تولد فاعل شناس��ا 

دارد)تاجیک، 1383: 11-9(. 

مبانی نظری هویت
کاربرد واژه ی هویت ابتدا در روان شناس��ی آغاز ش��د.  نخس��تین بار فروید3  از واژه ی 
هویت اس��تفاده کرد. در نظر او هویت به ارزش های منحصر به فردی اش��اره می کند که با 

1. Rene Decartes
2. I. Kant
3. S. Freud
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گذش��ته ی منحصر به فرد شخص پدید می آید) محسنی، 1375: 21(. اریکسون1 نظریه ی 
فروید را گسترش داد و در عین حال ساختار آن را حفظ کرد.

به نظر اریکسون » من2 « بخش مستقل شخصیت است که وابسته به » نهاد 3« یا مطیع 
آن نیس��ت. او تاثیر فرهنگ، جامعه و تاریخ را بر ش��خصیت قبول داشت. نیروهای زیستی 
فطری اگرچه اهمیت دارند اما رشد شخصیت را به طور کامل توجیه نمی کنند. شخصیت 
در طول عمر و در مجموعه ای هش��ت مرحله ای رش��د می نماید) شولتز و شولتز، 1386: 
248(.  هر مرحله ی رشد، بحران یا نقطه ی عطف خاص خودش را دارد که تغییراتی را در 
رفتار و ش��خصیت فرد ایجاد      می کند. پنجمین مرحله ی رش��د،  دوره ی نوجوانی است 

که فرد با بحران هویت مواجه و می بایست آن را حل کند) همان: 257(. 
دیدگاه اجتماعی»خود4« به کارهای مید5 و کولی6 باز می گردد. در این دیدگاه، »خود« 
محصولی اجتماعی اس��ت. بنا به برداش��ت مید، »خود« مجموعه ی س��ازمان یافته ای از 
رویکرده��ای دیگران اس��ت. »خود« کامل زمانی پدید می آید ک��ه »دیگری کلی« چندان 
درونی گردد تا اجتماع بتواند بر رفتار فرد فرِد اعضایش نظارت داشته باشد) کوزر، 1387: 

 .)448-449
در رویکرد کنش متقابل نمادین، قضیه ی بنیادی این است که مردم معانی نمادین را به 
اش��یاء و رفتارهای خودش��ان و دیگران اطالق می کنند و این معانی را طی تعامل هایشان 
با هم منتقل می کنند و بس��ط می دهند. ویژگی مشترک در این دیدگاه اهمیتی است که 
برای محیط اجتماعی در شکل گیری »خود« قائل هستند. اگرچه در تاکیدشان بر ساخت 
اجتماعی هویت و روندهایی که طی آنها هویت س��اخته می ش��ود؛ تفاوت دارند) اکبر زاده، 

 .)23 :1376
تاجفل و ترنر نیز در سال 1979 نظریه هویت اجتماعی را مطرح کردند که بر اساس آن 

1. E. Erikson
2. Ego
3. Id
4. Self
5. G.H. Mead
6. C.H. Cooley
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رفتار با توجه به قرار گرفتن بر روی یک پیوس��تار از گروهی- بین گروهی تا شخصی/ بین 
شخصی مفهوم سازی می شود. در گروه ها و اجتماعات، رفتار فرد متاثر از هویت اجتماعی 
اس��ت و در روابط بین شخصی از جنبه های فردی خود و شخصیت تاثیر می پذیرد. عالوه 
بر این، شناخت افراد از خود و دیگران نیز متاثر از عضویت گروهی آنهاست)اسکیوینگتون1 

و بیکر، 1989: 152(.
امروزه هویت از جمله مفاهیم بین رش��ته ای در علوم اجتماعی اس��ت که س��ه رشته ی 
روانشناس��ی، جامعه شناس��ی و سیاست را با یکدیگر پیوند می دهد و در سایر رشته ها نیز 

مورد توجه است.

هویت ملی در ایران 
هویت ملی در ایران با توجه به فرهنگ و تاریخ مش��خص خود، مس��تقل از منابع هویتی 
دیگر جوامع بوده است. ارتباط با غرب در قرون جدید به تالش هایی برای شکل گیری یک 
دول��ت م��درن در ایران انجامید و در پی آن مفهوم  هوی��ت ملی در معنای نوین آن مطرح 
ش��د. تداوم تاثیرات فرهنگ غرب موجب شد به تدریج هویت ایرانی به ساختار پیچیده ای 
با عناصر مدرن، اس��المی و ایرانی تغییر کند.  ترکیب این س��اختار و تنوع قومی، زبانی و 
فرهنگی در ایران دستیابی و حفظ یک هویت ملی واحد و منسجم را با چالش هایی همراه 
نموده و موجب گردیده اس��ت تا در برابر بحران هویت به عنوان یک مس��اله ی اجتماعی 
چندان مصون نباش��یم. حت��ی برخی از ویژگی ها در جامعه ی ایرانی نظیر تمایل بیش��تر 
ب��ه مصرف کاالی خارجی در مقایس��ه با کاالی مش��ابه ایرانی، می��زان مهاجرت نخبگان و 
متخصصان به خارج از کش��ور، میزان توجه به حفاظت از محیط زیس��ت و منابع ملی و... 
نش��ان دهنده ی این واقعیت است که توجه و تقویت هویت ملی نیازمند تأمل و برنامه ریزی 

بیشتر می باشد.

آموزش هویت ملی
آم��وزش هویت ملی از طری��ق کانال های متعدد  جامعه پذیری ص��ورت می گیرد. قاعدتاً 
بخش مهمی از تکوین هویت ملی جامعه بعد از خانواده بر عهده ی نظام آموزش و پرورش 
1. Skevington  and  Baker
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قرار دارد)عبدی و لطفی، 1387: 54(. امروزه آموزش و پرورش یکی از سازمان های پیچیده 
و بزرگ اجتماعی در هر کش��ور محس��وب می ش��ود. عصر کنونی را عصری می دانند که در 
آن هدف از آموزش و پرورش تنها انتقال  میراث فرهنگی و تجارب بش��ری به نس��ل جدید 
نیست، بلکه رسالت آموزش و پرورش، ایجاد تغییرات مطلوب در نگرش ها، شناخت ها و در 
نهایت، رفتار انسان هاست)منصوری و فریدونی، 1388: 28(. در اهمیت ارتباط هویت ملی و 
آموزش، دانیل دویتیچ )1998( معتقد است که چنانچه نظام آموزش و پرورش نتواند افراد 
را به هویت ملی ش��ان معتقد و عالقه مند س��ازد، چه بسا با خطر سرکوبی هویت خویش و 

روی آوری کامل به دیگر هویت ها رو به رو شویم)رضایی و دیگران،1390: 55(.
   از آنج��ا ک��ه نظام آموزش و پرورش بزرگ ترین نیرو و س��رمایه ی  انس��انی و ملی را 
دربردارد و می تواند در جهت تقویت و تعمیق هویت ملی گام های اساس��ی و مؤثر بردارد. 
اگر چه فرایند هویت یابی انسان ابتدا در درون خانواده و از دوره ی کودکی آغاز می شود و 
در دوران نوجوانی به اوج خود می رسد)اریکسون، 1986؛ به نقل از برک، 1386: 371(. اما 
همه ی افراد عمدتاً در سنین کودکی و نوجوانی در مدرسه تحصیل می کنند و این فرایند 
هویت یابی از طریق نظام آموزش رس��می پیگیری می شود و گسترش می یابد. به گونه ای 
که نهاد آموزش و پرورش بخش عمده ای  از دوران پایه ریزی هویت ملی و چارچوب فکری 
اف��راد جامعه را در ابعاد مختلف  ش��کل می دهد و هدای��ت می کند)عبدی و لطفی، 1387: 
53(.  اهمیت این حوزه تا آن اندازه اس��ت که برخی معتقدند چیس��تی و چگونگی آموزش 
در مدرس��ه، بازنمودی از اولویت های فرهنگ ملی اس��ت)جعفرزاده پ��ور، 1389: 32(. به 
نظر میلر مدارس را باید یکی از مکان هایی دانس��ت که در آن هویت ملی مش��ترک، زایش 
دوباره می یابد و کودکان برای تبدیل ش��دن به ش��هروندی دموکراتیک آماده می ش��وند. 
در مورد خرده فرهنگ هایی که ممکن اس��ت درک مشوش��ی از هویت ملی داشته باشند، 
م��دارس می توانند به منزله ی عامل تعادل بخش آموزه های محیط فرهنگی خانواده عمل 
کنند)ب��ه نقل از صادق زاده و منادی،1387: 130(. با توجه به تعدد منابع هویت س��از در 
عص��ر جدید، آگاهی و اطالع از نحوه ی تعریف و برداش��ت نوجوانان از هویت ملی خویش 
جهت برنامه ریزی های اجتماعی و فرهنگی بر کس��ی پوش��یده نیس��ت که توجه به هویت 
ملی در آموزش و پرورش می تواند نتایج ارزش��مندی در زندگی فردی داش��ته و منجر به 
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اثرات اجتماعی و فرهنگی قابل توجهی ش��ود. خود باوری، همبستگی ملی و گروهی، تعهد 
و مس��ؤلیت پذیری، افتخار به فرهنگ خودی و مقابله با نفوذ فرهنگ بیگانه از جمله نتایج 

مشهود آن است. 
نه��اد آموزش و پرورش برای ایجاد و تقویت هویت ملی در نس��ل های آینده ی کش��ور 
ابزارهای س��ه گانه ی فضای آموزش��ی، معلم و کتاب های درسی را در اختیار دارد. در این 
میان کتاب های درس��ی مهم ترین ابزار نظام آموزش و پرورش در انتقال و تعمیق هویت 
ملی در ذهن دانش آموزان است زیرا کتاب های درسی  بدنه ی دانشی را شکل می دهند 
ک��ه به صورت آگاهانه در مدارس انتقال می یابند)Ram،2000: 69(. از آنجا که کتاب های 
درسی در سراسر کشور یکسان اند، بر تهیه و تدوین آنها نظارت می شود و مورد استفاده ی 
دانش آم��وزان در گروه هاي س��ني مختلف قرار م��ی گیرند؛ مي توان از آنه��ا به عنوان یک 
وسیله ی ارتباطي با دوام در امر جامعه پذیري و هویت یابی ملی نام برد. از سازمان آموزش 
و پ��روررش انتظ��ار می رود با توجه ب��ه اهمیت  موضوع  هویت ملی، گس��تردگی فرهنگ 
ایرانی و قرار داش��تن دانش آموزان در س��ن هویت یابی، در تدوین متون درس��ی از تمامی 
مؤلفه ه��ای هویت ملی اس��تفاده نماید) منصوری و فریدون��ی، 1388: 34(. در بین کتاب 
های درس��ی؛ کتب علوم اجتماعی از جمله دروسی هستند که با حوزه ی فرهنگ و هویت 
ملی دانش آموزان ارتباط متقابل و دو س��ویه دارند. دانش آموزان نخستین مواجهه ی خود 
ب��ا تمام ابعاد هویت ملی خود را در دوران مدرس��ه و عمدت��اً در طی این دروس تجربه می 
کنند. لذا اصالح و بررس��ی مجدد کتب درس��ی در نظام آموزش و پرورش امری معمول و 
منطقی اس��ت. برای نمونه طی س��ال های 1389-91 کتب درسی جامعه شناسی پایه ی 
اول تا سوم رشته ی علوم انسانی با رویکردی جدید مورد بازبینی قرار گرفته اند. همچنین، 
با تدوین س��ند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و اضافه ش��دن پایه ی ششم به مقطع 
ابتدایی، کتاب مطالعات اجتماعی جدیدی برای این مقطع در س��ال 1391 تالیف گردیده 
اس��ت. لذا بررسی میزان و چگونگی توجه به مولفه های هویت ملی ارائه شده در این کتب 

جدیدالتألیف و مقایسه آن با سایر کتب علوم اجتماعی ضرورت دارد. 
با توجه به نقش مجموعه ی نظام آموزشی در شکل گیری یا تثبیت هویت ملی همیشه 
سؤاالت متعددی مطرح بوده است. این که نظام تعلیم و تربیت ما چگونه  در تکوین هویت 
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مل��ی دانش آم��وزان ایفای نقش می کند؟ تا چه حد کتب درس��ی، به ویژه کتاب های علوم 
اجتماعی توج��ه دانش آموزان را به اهمیت هویت ملی جلب مي کنند؟  در هریک از مقاطع 
تحصیل��ی توجه ب��ه هویت ملی چگونه صورت م��ی گیرد؟ همچنین با توجه س��ند تحول 
بنیادین در نظام آموزش و پرورش ایران)1390( و تغییر کتب علوم اجتماعی در س��ه پایه 
رش��ته ی انسانی، طی سال های 89-92 و نیز اضافه شدن کتاب مطالعات اجتماعی پایه ی 
شش��م در س��ال 91 به مقطع ابتدایی؛ چه تصویری از هویت ملی در این کتب ترسیم شده 

است؟

اهمیت توجه به هویت ملی
 جوامع برای پیدایش و بقا، نیازمند ایده ای هس��تند که افراد به وس��یله ی آن احس��اس  
یکی بودن کنند. این ایده همان هویت ملی مش��ترک است که ملت ها را درون یک جامعه 
سازمان می دهد. دولت ها نیز بنابر ماهیت و کارکرد های خود نمی توانند نسبت به  مسأله ی 
هویت بی تفاوت باش��ند. زیرا غفلت از این حوزه می تواند قدرت نمادین دولت را به صورت 
جدی به چالش بکشد)قهرمان پور، 1386: 56-57(. یکی از مباحث مهم مرتبط با موضوع 
هویت ملی، »وحدت ملی« است. هویت ملی یکی از اساسی ترین پیش شرط های ضروری 
دستیابی به وحدت و همبستگی است که به منزله ی روح جمعی یک ملت، وجه مشخصه 
آن در میان ملت های دیگر به ش��مار می رود و ت��دوام زندگی همراه با عزت و آزادی یک 

ملت، به هویت ملی آن بستگی دارد. 
   هویت ملی از یک س��و فراگیرترین و مهم ترین س��طح هویت در نظام اجتماعی کنونی 
اس��ت که بر کل نظام اجتماعی و خرده نظام های آن موثر اس��ت از س��وی دیگر، فرایند 
پاس��خگویی آگاهانه یک ملت به پرس��ش هایی درباره ی گذش��ته، حال، آینده، خاستگاه 
اصل��ی، منزلت و ارزش های برگرفته از تاریخ و گذش��ته ی خود اس��ت. از این رو ضرورت 
ش��ناخت و بررسی هویت ملی از اهمیت مضاعفی برخوردار است. اگر آگاهی از هویت ملی 
در جامعه ای وجود نداش��ته باش��د و یا به شکل ناقص و س��طحی باشد؛ افراد آن جامعه نه 
تنها از نقش خود در تداوم و حفظ کش��ور باز خواهند ماند بلکه وابس��تگی و تعهدی به آن 
نیز نخواهند داشت)جعفرزاده پور، 1389: 32-33(. مک کرون )1999( معتقد است هویت 
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ملی در کنار تاثیرگذاری بر ابعاد سیاس��ی، اقتصادی و مدنی زندگی، بر چگونگی تعریف ما 
از خود، نحوه ی زندگی و رابطه با دیگران تأثیر می گذارد چنان که برداشت افراد از هویت 
مل��ی خویش، اهداف، هنجارهای رفتاری، امید ها و آرزوهای آنان را درباره ی کشورش��ان 
تعیی��ن می کند)حس��ینی و درویزه،1391: 4(. ل��ذا توجه به هویت مل��ی از اولویت های 
برنامه ریزی در هر کش��ور و تحلیل آن ابزار مناس��بی برای ترسیم نقشه ی کالن اجتماعی 
و فرهنگی یک جامعه می باش��د. در این رابطه، ایران از جمله کشورهایی است که از تاریخ 
و تمدن چند هزار س��اله برخوردار اس��ت و به لحاظ موقعیت جغرافیایی و سیاسی همواره 
عرص��ه ی تالقی اقوام و آیین های مختلف بوده اس��ت. وجود خ��رده فرهنگ های مختلف، 
تنوعات قومی به همراه تاثیرات جهانی ش��دن و انقالب در عرصه ی ارتباطات ش��کل گیری 
هویت ملی را با چالش هایی مواجه کرده اس��ت)میرمحمدی؛ 1383: 14( و موجب ش��ده 
ت��ا تنوع��ی از روایت ها در ارتباط با هویت ملی ایران به وجود آید از آنجایی که هویت ملی 
برای پایدار بودن نیاز دارد تا با سایر اشکال هویت سازگار شود، تعارض میان این روایت ها 

می تواند پتانسیل تنازعات قومی و خرده فرهنگی را افزایش دهد.  
از ای��ن منظ��ر، هویت ملی به عنوان مهم ترین مبنای همبس��تگی ملی و در نتیجه کنش 
جمعی  اس��ت. توجه نامتعادل به اش��کال یا منابع هویتی و غفلت از چالش های پیش روی 
آن، به ویژه در کتب درس��ی، می تواند بحران زا باش��د در حالی که با ش��ناخت و آموزش 
وضعیت هویت ملی می توان از یک راهبرد روش��ن و کارا برای بر طرف کردن چالش های  

پیش روی برخوردارشد. 

انواع هویت ملی
تقس��یم بندی های متعددی تاکنون از هویت صورت گرفته اس��ت. ترنر1 هویت را به دو 
نوع فردی و اجتماعی تقس��یم م��ی کند. هویت فردی2 نوعی آگاهی اس��ت که هر فرد در 
فرایند اجتماعی ش��دن درباره ی خود به عنوان یک شخص منحصر به فرد کسب می کند. 
هویت اجتماعی3 شناخت خود به عنوان عضو یک گروه است)Boduszek، 2011: 604( که 

1. Turner
2. Individual Identity
3. Social Identity
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با احس��اس تعلق و وفاداری فرد به آن همراه می باش��د. به نظر تاجفل1 هویت اجتماعی به 
واس��طه ی شناخت فرد از عضویت اش در یک گروه  اجتماعی همراه با ارزش ها ی وابسته 

  .)Piyaathasaan، 2011: 2(به آن عضویت به دست می آید
به طور کلی هویت فردی ویژگی های یگانه و بی مانند اش��خاص را آش��کار می س��ازد و 
محصول روابط آنها با دیگری یا به اصطالح ارتباط بین فردی اس��ت؛ حال آنکه هویت های 
اجتماعی حاصل نوعی روابط» بین گروهی « است و به اقتضای نوع و ویژگی های گروهی 
که افراد به آن تعلق دارند، مش��خص می شود) حس��ینی و درویزه، 1391: 4(. هویت های 
خانوادگی، هویت قومی، هویت سازمانی و نیز هویت ملی،2 هویت جمعی محسوب می شوند 
ک��ه عضویت فرد در گروه را نش��ان می دهن��د. به غیر از اجتماعات ش��غلی می توان انواع 
اجتماعات دیگر را مش��خص کرد و از این طریق به سطوح مختلفی از هویت جمعی رسید. 

لذا انواع هویت جمعی به صورت زیر قابل تقسیم بندی هستند)ابوالحسنی، 1387: 6(.
1-  خانواده: هویت خانوادگی

2- قوم: هویت قومی
3- ملت: هویت ملی

4- امت: هویت فراملی- دینی
5- جامعه جهانی: هویت جهانی

در تقسیم بندی دیگری  سه سطح برای هویت در نظر گرفته شده است.
1- س��طح خرد) هویت ش��خصی یا فردی(: در این مرحله ش��کل گیری هویت از طریق 
فرایند فردی شدن3  صورت می گیرد و فرد طی مراحلی خود را متمایز از محیط و دیگران 

می داند.
2- سطح میانی)هویت اجتماعی(: این هویت از رابطه ی فرد با جامعه و محیط اجتماعی 
وی ناشی می شود و می تواند انواع بسیار گوناگونی را به خود اختصاص دهد. مانند هویت 

صنفی، قومی، دینی و...
1. Tajfel
2. National Identity
3. Individuation
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 3- سطح کالن)هویت ملی(: کالن ترین و عالی ترین سطح هویتی فرد است که برآیند 
س��ایر هویت هاست و در مقایسه با س��ایر هویت ها از استحکام و تداوم بیشتری برخوردار 

است) احمدی، 1388: 72-69(.

مفهوم ملت1
به نظر بارت2، برای ش��کل گیری احس��اس هویت ملی، ابتدا نیاز به آگاهی از وجود گروه 
ملی است، اگرچه این آگاهی برای ایجاد حس هویت ملی کافی نیست، بلکه فرد باید خود 

را نیز عضو آن گروه ملی بداند )1381: 14(.
واژه ی » ملت « به مفهوم رایج آن معادل واژه ی التین nation   و از واژگان جدید پس 
از عصر مشروطه در زبان فارسی است. البته پیش از آن نیز واژه ی ملت در ادبیات فارسی 
و دینی مکرر دیده می ش��ود اما بیش��تر به معنای دین و پیروان یک دین به کار می رفته 

است3 ) احمدی، 1388: 131(. 
فرهنگ »فرویس��ار«4 در س��ال 1270 میالدی معنای واژه ی ناس��یون فرانسه ) معادل 
nation در انگلیس��ی( را به معنای » مردمانی« دانس��ته که در یک س��رزمین یا »ناتور«5 

می زیند. با فروپاش��ی » سده های میانه«، در پی انقالب های بورژوایی، مفهوم » ناسیون« 
فرانسه و » نیشن«6 انگلیسی گسترش یافته و به مجموعه ای از مردمانی اطالق شد که در 
پهنه ی سرزمین محدود و معینی، زیر مدیریت دولت برخاسته از »اراده ی ملت« و »قانون 
اساسی« زندگی می کنند. در فراشد انقالب، » طبقه ی سوم«7 فارغ از تبار اشرافی و نیای 
دین��ی، خود را ناس��یون یا ملت نامید. به تدریج با تعمیق انقالب، اصطالح » ناس��یون« به 
مجموعه ی » مردم انقالبی « اطالق ش��د. با آغاز قرن نوزدهم، ناس��یون در کانون اندیشه ی 
سیاسی اروپا قرار گرفت. بورژوازی نوخیز به این نتیجه رسید که برای اجرای قانون اساسی 
عادالنه یک دولت ملی نیز باید به وجود بیاید. در پی چنین گرایش��ی بود که پیروزمندان 

1. Nation
2. M. Bart

3. جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه       چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند
4. Froissard
5. Nature
6. Nation 
7. Tiers Etat



هویت ملی در کتب درسی اجتماعی  20

جنگ جهانی اول در کنفرانس ورس��ای )1919( با تمایل به تش��کیل »دولت – ملت ها« 
درباره ی خودمختاری ملی س��خن گفتند و بس��یاری از کش��ورهای تازه اس��تقالل یافته ی 
اروپا به ش��اخص هایی نظیر زبان واحد، دین یا نژاد واحد متوس��ل شدند. اما این شاخص ها 
فضاهای جغرافیایی متش��ابه و مس��اوی را در ب��ر نمی گرفتند. زیرا کس��انی که در مرزها 
س��اکن بودند؛ تعلقات متفاوتی در دو س��وی مرزها داش��تند و در نتیجه این شاخص ها را                           
نمی پذیرفتند)ش��یخاوندی، 1387: 72-75(.  لذا در دوران جدید نخستین گام در تشکیل 
دولت، تحول از همبس��تگی خونی به همبس��تگی فرا طایفه ای در اجتماعات شهری قرون 
وس��طایی بود و با پیدایش مفهوم ش��هروند و حقوق و تکالیف شهروندی، مفهوم جامعه ی 
مدنی و ملت )هویت ملی( در برابر دولت به عنوان یک ساخت مستقل ایجاد شد)قنبری و 

جعفرزاده پور،1390: 4(.
در تعریف ملت، آنتونی اس��میت »جمعی از انس��ان های دارای سرزمین، تاریخ، اسطوره، 
خاطرات مش��ترک، فرهنگ عمومی و توده ای به همراه اقتصاد مشترک و حقوق و وظایف 

مشترک را یک ملت می داند«. 
میلر1 پنج عنصر تشکیل دهنده ی ملت را، باور مشترک و تعهد متقابل، قدمت تاریخی، 
نقش فعال،  وابستگی به قلمرو خاص و متمایز شدن از دیگر اجتماعات به واسطه ی فرهنگ 

عمومی خاص می داند)احمدی، 1388: 141(. 
به نظر شیخاوندی ملت عبارت است از» مردمان کثیری که به طور تاریخی- فرهنگی در 
سرزمینی به نام میهن )کشور( تحت مدیریت سازمانی به نام دولت قرار دارند«)شیخاوندی، 

 .)76 :1387
در تعری��ف دیگ��ری، »مل��ت جامعه ای فرهنگ��ی– تاریخی، دارای هویتی مش��ترک در 
حوزه ی نهادهای درونی چون خانواده، مذهب و... است و از پندارها و ساختارهای مشترک، 
احس��اس همبس��تگی و تعلق، خاطرات مش��ترک و جامعه پذیری تاریخی واحد برخوردار                         

می باشد«)ابوالحسنی،1387: 8(. 

1. D. Miller 


