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 شكل گيري هويت اسالمي ايراني در فرزندانبر عوامل موثر 

 انسيه عامري

nc_ameri@yahoo.com 

 تهران 61دبستان دخترانه مرضيه يزدي منطقه پيش مربي ، كارشناسي راهنمايي مشاوره

 چكيده

 و جسمي رشد نظر از و شود مي دور خانواده محيط از تربيتي لحاظ به كه هنگامي يعني سالگي، 16 تا تولد ابتداي از كودك   

 هفت تا كودك دين، ديدگاه از .گذارد مي سر پشت را تربيت و رشد پيوسته هم به مراحل رسد، مي نسبي بلوغ به تربيتي ـ اخالقي

 سيادت» ، مرحلهتربيتي مرحله اين از هم آله و عليه اهلل صلي اسالم گرامي رسول تعبير و است سرور و سيد زندگي اول سال

در اين ميان  .گيرد مي شکل اين دوران در كودك شخصيت كه است علت اين به سيادت، سن در تربيت اهميت .است «كودك

كودكان به  درايراني و اسالمي  هويت پيدايشتربيت و  براي هابستر ترين مناسب و ... ، كتاب هاهاي گروهي رسانه، مدرسه، خانواده

  شمار مي آيند.

 .فرزندان ،ايراني اسالمي هويت گيري شکل عوامل کليدواژگان:

 مقدمه

 هر ملي هويّت و ملّيت شناخت براي. نيست ملّي هويّت داشتن از نياز بي تاريخي، پيشينه بدون و نوبنياد و هتاز هرچند ملتي، هيچ

 نام به اي پديده اي، جامعه هر در ها شاخصه اين گردآمدن با كه بازشناسيم، را آن دهنده تشکيل عناصر بايد ابتدا اي، جامعه

 دين.  1 قلمرو، و سرزمين.  6 :شمرد بر چنين را عناصر اين كلّي صورت به توان مي حال .گيرد مي شکل ملّي «هويّت» يا «ملّيت»

 ... .و قهرمانان و ها اسطوره.  8 فکري، ميراث.  7 آيينها، و سنّتها.  1 قوميّت، و نژاد.  5 دولت، و حکومت.  4 زبان،.  3 مذهب، و

 ايرانيان، كه زمان همان از. دارد اي ديرينه بس قدمت كه است ايراني و اسالمي باورهاي از اي آميزه ايران، كشور در كنوني فرهنگ

 مطالعه در اينکه خالصهكوشيدند.  نشرش و ترويج در آنگاه و پذيرفتند گرمي به را آن يافتند خويش روي فرا را اسالمي فرهنگ

 در و «اجتماعي بستگي هم» مهمّ عامل انعنو به را آن بايد و بود غافل مذهب و دين نقش از توان نمي هرگز ايراني، ملي هويّت

حضرت آيت اهلل خامنه اي هويت اسالمي و ايراني را با هم  .آورد شمار به «ملي هويّت» عبارتي به و «ايراني جامعه هويّت» نتيجه

هويت اسالمي و سازگار مي دانند و معتقدند كه هويت اسالمي و ايراني در مقابل هم قرار نمي گيرند. ايشان بيان مي دارند كه 

ايراني در هم آميخته شده و از هم تاثير پذيرفته اند و در طول زمان، هويت ايراني و اسالمي با هم سازگار شده و هويت ايرانيان را 

  به وجود آورده است.
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 هويت

ك آن، به پرسش ساده ترين تعريف هويت اين است كه هويت، تعريفي است كه فرد از خود و وجود خود ارائه مي دهد و به كم

هويت انسجام مي بخشد. هايي از قبيل چيستم و چه مي خواهم ، پاسخ مي دهد و از طريق آن به ابعاد شخصيت خود يکپارچگي و 

در معناي اصطالحي مجموعه اي از شاخص ها و عالئم در حوزه مولفه هاي مادي، زيستي، فرهنگي و رواني است كه موجب 

درخصوص هويت ملي در جامعه  گروه يا اهليتي از اهليت ديگر و فرهنگي از فرهنگ ديگر مي شود. شناسايي فرد از فرد، گروه از

ايشان ماهيت انساني و ديني براي جامعه ايران قائل هستند و تقد به هويت ايراني و اسالمي است. ايران، آيت اهلل خامنه اي مع

ي و دستيابي به آرمان هاي اين تحول بزرگ مي دانند. به اعتقاد ايشان، احياي اين هويت را مهم ترين سازوكار پايايي انقالب اسالم

احياي هويت ملي كه در سطح فردي و سپس اجتماعي صورت مي گيرد، موجب خودباوري، اتکا به نفس، اميد به آينده و عدم 

در جامعه ايران و تقويم  مهم ترين گام براي احياي هويت مليسلطه پذيري شده و تالش و پيشرفت را در پي خواهد داشت. 

اسالمي، نفي خود كاذب مي باشد. به عقيده حضرت آيت اهلل خامنه اي اين توفيقاتي كه امروز در زمينه فناوري،  –فرهنگ ايراني 

چه در زمينه ساخت هاي زيربنايي و اساسي كشور و در زمينه رشد علمي در زمينه هاي گوناگون مالحظه مي كنيم، در سايه 

 (.6331)مرشدي آزاد و احمدلو ،  ت ملي و اسالمي به دست آمده استتالش هوي

 هويت ملي

هويت ملي همان احساس تعلق و تعهد نسبت به اجتماع ملي و نسبت به كل جامعه در نظر گرفته شده است و مي توان گفت 

 (.6331رشدي آزاد و احمدلو ، )م هويت ملي به اين معناست كه افراد يك جامعه نوعي منشاء مشترك را در خود احساس كنند

 هويت اسالمي

هويت اسالمي، در واقع نشان دهنده احساس تعلق و تعهد به دين و جامعه ديني است. مهم ترين دستاورد هويت اسالمي است، 

پاسخ دادن به پرسش هاي بنيادي، جهت بخشيدن به زندگي، وحدت اعتقادي و معني بخشيدن به جهان است. هويت اسالمي در 

 اقع بازنمايي از واقعيت است كه هيچ فرد يا گروهي، به فرد يا گروهي ديگر برتري ندارد، جز كساني كه تقواي الهي داشته باشند.و

 شخصيت از منظور و است شخصيت بحران همان واقع در هويت بحران. باشد مي هويت ما، كشور در اجتماعي مهم مسائل از يکي

 انقالب وقوع .شد خواهد هويت بحران ساز زمينه آن نبود و كند مي تضمين را شخصيت بتصال آن عمق كه است خودآگاهي نوعي

 از بسياري انقالب اين. بود اسالم جهان هويتي و فرهنگي تحوالت در عطفي ي نقطه( ره) خميني امام رهبري به ايران اسالمي

 با شرق يا و آمريکا متحده اياالت محوريت با غرب ابلمق در ركون و ركوع به يا كه) را آسيا غرب ي منطقه در اسالمي كشورهاي

 ملل براي نويني اميدهاي و ها ارزش و داد قرار خود تأثير تحت( بودند بسته دل شوروي سوسياليستي جماهير اتحاد محوريت

 معارف كه بود شيعي و ياسالم ناب اصول و معارف بر مبتني و اصيل قرائتي اسالم، از( ره) خميني امام قرائت .آفريد جهان مسلمان

 بطن و متن به بشر آحاد و مسلمانان هويت معرفت و جهت در و «اسالمي جمهوري» حکومت قالب در و عيني صورتي به را قرآني
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 اسالمي فرهنگ و معرفت از كه) اسالمي هويت رهبري، معظم مقام و( ره) خميني امام انديشه قاموس در .كشاند تاريخ و اجتماع

 سعودي، عربستان نظير منطقه، در زده شرق يا زده غرب هاي هويت ساير از را آن كه است مشخص هايي خصيصه ائزح( نيست جدا

 ابعاد كرد. در تقسيم خارجي و داخلي بُعد دو به توان مي را ها ويژگي اين. سازد مي متمايز... و فارس خليج حاشيه كشورهاي مصر،

 انقالبي، و اجتماعي سياسي، اسالم -1اسالمي هويت و فرهنگ ثقل مركز ي مثابه به نظري و عملي توحيد -6: به توان مي داخلي

 و مستضعفين و محرومين از حمايت -5 تبعيض رفع و اجتماعي عدالت-4 ساز تمدن اسالم -3 البيت اهل و قرآن معارف بر مبتني

 بُعد در و اشاره... و اسالميت و جمهوريت به توجه -7 و پرستي تجمل از پرهيز و زيستي ساده -1 گري اشرافي خوي با مبارزه

 و مسلمانان از پشتيباني و حمايت -1 سلطه نظام و بزرگ شيطان با سازش و رابطه نفي و استکبارستيزي -6: توان مي خارجي

 صلا -7 داراالسالم حفظ -1 سبيل نفي -5 اسالمي شمولي جهان -4 الملل بين روابط در محوري اخالق -3 جهان مستضعفان

 از اعم) مسلمان ملل ساير با وحدت حفظ -61 صهيونيستي رژيم با مبارزه و فلسطين مسئله -3 انقالب صدور -8 اسالم به دعوت

 (.6331پيما،  )زرعكرد ذكر را... و( سني و شيعه

 عوامل موثر شكل گيري هويت اسالمي ايراني در فرزندان

 زندگى شيوه شناسان، روان از برخى گفته به. گيرد مى فرا نخستين هاى سال انهم در را اساسى رفتارهاى و ها نگرش باورها، كودك

 زندگى .دهد تغيير را شيوه آن تواند نمى بيرونى عوامل آن، از پس كه گيرد مى شکل عميق چنان سالگى، پنج يا چهار تا كودك

 نوع محبت و عشق انواع با كه شخصيتى ;دارد او شخصيت نوع گيرى شکل در مهمى نقش محبتى و پرمهر محيط چنين در كودك

 ايمان .رساند مى فعليت به را دينى و اجتماعى هاى گرايش همانند عالى هاى گرايش يعنى ;نگرد مى زندگى به بينى خوش با دوستانه،

 به را فرد كه آورد مى پديد اميدبخشى نتايج ديگر، سوى از هدفمند و جامع پايدار، زندگى شيوه و سو يك از خدا به انسان واقعى

 نقشى خدا به ايمان آن، در كه كند مى ايجاد زندگى در را اخالقى اى شيوه واقع، در يعنى ;سازد مى قادر ديگران با صميمانه برخورد

 (6386)احساني،  دارد واقعى و پويا

 پيش مهم هدف چهار وادهخان براي شکيل اسالم. ماست طبيعي نيازهاي از بسياري شدن برآورده محلّ و مقدس كانوني خانواده

 :است كرده بيني

 جامعه اخالقي در امنيت ايجاد و سالم و قانونمند محيط يك در مرد و زن جنسي نياز شدن برطرف 6

 يکديگر براي بودن و يکديگر با آنان انس هي نتيج در همسران، براي روحي آرامش ايجاد 1

 رشيد و سالم فرزندان پرورش 3

 فضايل و كماالت كسب و اعضاي خانواده، اخالقي و معنوي رشد براي فضايي كردن فراهم و زمينه ايجاد تر، مهم همه از 4

. باشد شده تربيت خود، وظايف انجام و نقش ايفاي براي خانواده اعضاي از هريك كه است ميسّر و ممکن وقتي مهم كاركردهاي اين

 در و درخانواده خود رشد مسير در داد، خواهد تشکيل خانواده خود كه شد خواهد مادري يا پدر آينده در كودكي، هر كه جا آن از

 :دارد جنبه دو خانوادگي تربيت پس. كند ايفا را خود پدري يا مادري نقش چگونه كه بياموزد بايد مدرسه

 خانواده فرزند عنوان به نوجواني و كودكي هي دور در خود مسئوليت درست ايفاي براي نوجوانان و كودكان كردن آماده 6
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 در مادري يا پدري همسري، صحيح نقش ايفاي و آينده در موفق خانواده ي يك تشکيل براي جوانان و نوجوانان كردن آماده 1

 هاي شاخص ترين مهم از نيز و ديرين هاي دغدغه ترين بزرگ از آدمي نسل براي فرزندان اداره و تربيت همواره خانواده تشکيل زمان

. نيست پوشيده خردمندي هيچ بر انسان زندگي در تربيت و تعليم انگيز شگفت نقش. است بوده اريخت طول در آدمي تربيتي

           همه نهايي، كمال به وصولش و انسان شدن انسان و است مبتني تربيت و تعليم بر واال هاي ارزش و استعدادها شکوفايي

 دارد؛ فرزند تربيت بر را تأثير بيشترين خود، جايگاه اساس بر خانواده (.6331)اعتصامي و راصد،  6است صحيح تربيت و تعليم مرهون

        تحت ،(غيره و دبستان) آموزشي سيستم به ورود هنگام فرزندان كنند مي احساس والدين كه است اين توجه قابل و مهم نکته

 از قبل و اوليه هاي سال همان در فرزندان يرپذيريتأث اكثر آنکه از غافل اما شود، مي ساخته ايشان شخصيت و گيرند مي قرار تعليم

               شکل اش شخصيتي شاكله سالگي، شش به رسيدن از قبل فرزند درواقع. است پرورش و آموزش همگاني سيستم به ورود

 افراد و والدين وماًعم را فرزند پيراموني عالم تمام كه آنجايي از. است ديني شخصيت شخصيت، فاكتورهاي اين از يکي. گيرد مي

اهميت است.  ديگران از تر گسترده مراتب به ديني فرهنگ لحاظ از والدين از ايشان پذيرفتن تأثير دهند، مي شکل ايشان به نزديك

خانواده، امري چند بعدي است و به عنوان اساسا جامعه انساني  اهميت وااليي دارد.از لحاظ تاريخي، خانواده و روابط خويشاوندي  

          نخستين ريشه هاي حيات اجتماعي انسان را تشکيل مي دهد. افراد در خانواده متولد ميشوند و در آن مي بالند و در همان 

جامعه پذيري را تمرين مي كنند. كاركرد ديگر خانواده فراهم كردن زمينه استمرار حيات فرهنگي جامعه جامعه كوچك فرآيند 

 (.6331آريان،  )وهاب، است

 و كودكان ديني تربيتداشته و  بسزايي تأثير ايراني، و ش هاي اسالمي ارز و يادگيري فرزندان آشناسازي راستاي در مدرسه

 گوش در اذان كه اي لحظه همان از كه طوري به. است زمين بوده ايران مربيان و والدين مهم هاي هدغدغ از يکي همواره نوجوانان

 جامعه و مدرسه در رسمي غير و رسمي طور به ادامه در تربيت، اين. شود مي نيز شروع وي ديني تربيت مي شود خوانده نوزاد

 از ضرورت استفاده و ديني آموزش سنتي هاي روش ناكارآمدي از يحاك ها پژوهش از برخي هاي البته يافته ..كند مي ادامه پيدا

 در خود رسالت تا كند مي كمك والدين مربيان و به جديد هاي روش كردن جايگزين براي تالش بنابراين، است. كارآمد هاي روش

 ديگري علم هر همانند ديني اهيممف دهند. چراكه آموزش انجام طور مؤثرتري به را كودكان ايماني و ديني رشد زمينه كردن فراهم

        و ها ويژگي شناخت كه گونه همان بنابراين،. دارد مؤثر و كارآمد روش هاي صحيح، و اصول كارگيري به و شناسايي به نياز

 آموزش مفاهيم به مربوط هاي روش و اصول شناخت است، مسلم امري ديني مفاهيم آموزش سازي در بهينه كودكان هاي توانايي

 (.6331آريان،  )وهاب، دارد ضرورت نيز كودكان ديني

 براي قوي ابزاري نيز و منبع قدرت يك بشري زندگي ناپذير جدايي جزء عنوان به جمعي ارتباط وسايل جهاني، نوين نظام در

 مختلف، هاي گروه يانم در. اند داده قرار تأثير تحت افراد را همه افزون روز طور به كه آيند مي حساب به جامعه اداره و كنترل

 همين. 1آيند مي حساب به گروهي هاي رسانه مخاطبان پذيرترين آسيب حال در عين و تأثيرپذيرترين از نوجوانان و كودكان

 خود به زيادي را هاي پژوهش و انگيخته بر اجتماعي علوم صاحبنظران و متخصصان والدين، بين را اي هاي عمده نگراني مسئله،

 تلويزيوني هاي برنامه كه آن است از حاكي كودكان به ديني مفاهيم انتقال در رسانه ها نقش خصوص ت. دراس داده اختصاص

 مي توانند و گذاشته كودكان عاطفي هاي واكنش اجتماعي و رفتارهاي تحصيلي، پيشرفت اخالقي، تحول بر عميقي تأثيرات
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قالب  با نيز و كودك فهم و درك با متناسب ديني مفاهيم انتقال شيوۀ اگر. نقش كنند ايفاي نامناسب يا مناسب سرمشقي همچون

 ديني هويت از را كودكان اي ماهواره هاي برنامه و ها سريال ديدن بود. خواهد آميز موفقيت شود، برنامه سازي انجام مناسب هاي

 شود مي منتقل كودك به ها نامهبر اين سمت از كه فکري خط .دهد مي سوق پوچي سمت به را ها آن و كرده دور خود اسالمي و

 با ها بدين صورت كه خانواده .كشاند مي انحراف و تنش به را كودك و كرده جنسي افکار و مسائل درگير پايين سنين از را او

 و كرده تشويق مناسب نا هاي پوشش و ها شخصيت از برداري الگو به را خود كودكان اي ماهواره هاي برنامه و ها سريال تماشاي

 رسانه و مدرسه خانواده، اين فرايند در .(6335)سليماني و همکاران  دهند مي قرار او اختيار در كودكي ابتداي از را نامناسبي الگوي

 وسايل. اند گرفته عهده بر را و نوجوانان كودكان هدايت نقش عمل در و آورده فراهم بهينه تحول براي را الزم اقدامات هاي گروهي

 يکي دهند. پاسخ مناسب و شايسته صورتي به نوجوانان و نيازهاي كودكان به دارند وظيفه دولت و معلمان كنار در جمعي ارتباط

 از ديني مفاهيم انتقال براي مربيان يا اولياء كه معموالً هستند مجالت و ها كتاب كودكان، تربيت و آموزش در مهم ديگر از منابع

 مناسبي زمينه توانند مي باشد، هماهنگ كودكان فطري و كودكانه عالم با ها ن داستاناي كه صورتي در. كنند مي استفاده آنها

 به خود با را او و شوند مي كودك تخيلي دنياي وارد همه ،ها نقاشيو  ها داستانها،  قصه .سازند فراهم كودكان پرورش ديني براي

 زيبايي اين و شنود مي را خدا نام وقتي نياي قصه، كودكصورت تصوير سازي صحيح در د در .برند مي و نزديك دور هاي سرزمين

 زيبا، بسيار تصويري و يابد مي خود در را خدا با لطيف انس يك از احساسي يابد، مي او را از خود شادي و بيند مي او از را ها

 (6335اران )سليماني و همک كند مي ترسيم خود خيال و ذهن در خداوند از كودكانه، چند هر و صميمي، مهربان

 ديدگاه اسالم درخصوص کودکان

 به اشکال را جمعيتي گروه اين از حمايت لزوم كودكان، پذير جايگاه آسيب درك ضمن خود، جانبه گر همه نگاه با اسالمي، شريعت

 طفل لدينوا به ويژه، جامعه كليت متوجه را تکاليفي حمايت، اين از شمردن مصاديقي بر ضمن و داده قرار تأكيد مورد مختلف

 .بردارند گام خويش اجتماعي كودكان و اخالقي مذهبي، روحي، جسمي، پرورش و راستاي رشد در تکاليف، اين رعايت با تا نموده

جمله  از. است شده كودكان تربيت و تعليم لزوم به بسياري حيث توجه اين از ويژه به و است فرضيه يك دانش، فراگيري اسالم، در

 حق: »ميدارند اظهار( ع) سجاد امام يا و «است نوشتن پدر آموختن بر فرزند حقوق جمله از» مي فرمايند: ( ص)اسالم پيامبر: 

 تنهايي به خود كه دارند مختلفي نيازهاي كودكان. « كني عمل مسئوليت خود به وي آموزي ادب در...  كه است آن تو بر فرزند

 اهميت با بسيار والدين سوي از كودكان با محبت آميز رابطۀ اسالم دين در جهت، همين به نمي باشند؛ ها نياز اين رفع به قادر

 خدا رسول. است والدين تکاليف جزء كودكان با مؤثر ارتباط بنابراين. دارد وجود زمينه اين در بسياري و روايات است شده دانسته

 كلي ويژگي يك كدام هر براي و كند مي تقسيم ساله هفت ي دوره سه به را سالگي يك و بيست حدود تا كودك تولد بدو از( ص)

 هفت در و سِنين سَبعَ وَعَبْدٌ كند مي سيادت اوّل سال هفت در سِنين فرزند سَبعَ سَيِّدٌ الوَلَدُ :فرمايد مي حضرت آن. شمارد برمي

 سال هفت فرزندت بگذار :دنيفرما مي چنين هم. است مشاور سوم سال هفت در و سِنين سَبعَ وَزيرٌ وَ است كننده اطاعت دوم سال

 (6331نژاد،  )مظاهري و صالحي باشد تو همراه و مالزم سال هفت و بياموزد ادب سال هفت كند، بازي

 نتيجه گيري

 كه را رفتارهايى و اساسى هاى ارزش كودك كه هستند هايى نمونه و دار صالحيت مراجع نخستين خانواده محيط در مادر و پدر 

 و تعليم از روشى و محتوا اسالم دريافتيم، گذشته مطالب از كه گونه همان .گيرد مى فرا ها آن از داد، خواهد کلش را او زندگى روش
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 علوم نظران صاحب از بسياري .سازد مى فراهم را هموارى راه دين به كودك فطرى گرايش  رشد براى كه دهد، مى ارائه تربيت

 و اجتماعي سياسي، هاي عرصه در جامعه ديگر هاي شاخص آن پرتو در كه دانند مي يا جامعه هر شالوده و اساس را فرهنگ انساني،

 هاي قدرت رفتاري و عملي سيره در اول اولويت حاضر عصر در ديگر سوي از. كند مي پيدا تشخص و مفهوم و معنا اقتصادي

 با غرب مهاجم فرهنگ. است آنان فرهنگ بر تسلط نهايت در و مردم اذهان و باورها تسخير سرزمين، تسخير جاي به استکباري،

 تهي طريق از و داشته ايرانيان فکري و اعتقادي نظام فروپاشي در سعي شناسانه، روان تبليغي شگردهاي و ها ويژگي اين از استفاده

 بر مبني داريم پزشکي روان در معروفي ي جمله .آورد مي فراهم بيگانه فرهنگ مباني به را جذبشان زمينه درون، از آنها ساختن

 در كه هايي اتفاق دهند، مي قرار تاثير تحت را ما كودكي كه هايي موضوع ي همه ، يعني اينکه«است انسان پدر كودكي» كه اين

 بسيار تاثير گذاريم مي سر پشت ديگران رفتار و مان اطراف وقايع از كودكي ي دوره در كه هايي تجربه شويم، مي رو روبه آن با كودكي

 به و الزم است كه است كودكي ي دوره تاثير تحت بسيار ما سالي بزرگ و زندگي  ادامه واقع درد. دار ما  آينده و زندگي در عميقي

 گذاران سياست طبيعتا. هستند تاثيرگذار بسيار ما زندگي در كودكي هاي تجربه چراكه بدهيم؛ زيادي بسيار اهميت كودكي ي دوره

 بي تصنع، بي آزاد، زنده، موجودي يعني كودك؛ كه كنيم توجه .باشند داشته بخش اين به اصيخ توجه بايد ها حوزه تمامي در

 و دل خواست برابر عملش است؛ يکي باطنش با ظاهرش كند؛ مي عمل و گويد مي ترديد سخن بي و صريح. ريا بي و تزوير

 و شناختي رشد متناسب بايد ها آموزشراين بناب .نيست او عمل و زبان دل، ميان اي فاصله هيچ است دل مطابق نيّت سخنش

 با خود رواني هاي ويژگي و عقلي رشد حد در و است محدود كودكان ادراكي توانايي كه باشيم داشته و توجه باشد كودك رواني

 ي مشاهده طريق امکان از حواس تربيت. شود نمي محسوب نقص موضوع كند كه البته اين مي برقرار ارتباط متعالي مفاهيم

 اتاق، تنظيم و تربيت در مشاركت و جذاب، همکاري هاي پديده به توجه پيرامون، طبيعت هاي زيبايي به نگاه حيوانات، زندگي

 د.باش داشته كودكانو ايراني(  ديني) در تربيت سزايي به تأثير تواند مي مراسم، و ها درجشن بندي آذين

 منابع

 ((كودك پرورش و آموزش در هخانواد و دين نقش)) ( ،6311) احسانى، محمد -

 ابتدايي(( دورۀ در ديني تربيت و تعليم تدريس روش و ( ، ))مباني6331مهدي و راصد، سعيد ) اعتصامي، محمد -

 اسالم(( جهان در مهجور مفهومي اسالمي، ))هويت (، 6331پيما، شاهين ) زرع -

 سايت كودك پرس -

 ،(6335) مهرنجاني، فروزان عشوري و حسين آبادي، بيبح فقيهي ، بلترك، ميمنت عابديني ، سليماني، محمدرضا -

 ((نوجوان و كودك مجالت در ديني هاي مؤلفه محتواي تحليل))

 هويّت ايراني دهنده تشکيل عناصر/   66 شماره ،6381 تير و خرداد/  زندگي حديث/   مجله -

 ر انديشه آيت اله خامنه اي(، مولفه اي هويت اسالمي و ايران د6331مرشدي آزاد، علي و احمدلو، كاووس ) -

 با وخويشاوندان والدين با بودن بر كودك حق فقهي مباني بررسي)) ( ،6331) نژاد، فاطمه صالحي مظاهري، معصومه و -

 (( (س)خميني - امام نظر به رويکردي

 اسالمي بشر حقوق كميسيون - اسالم در كودك قابدار بروشور - اسالم در كودك حقوق به نگاهي -

( ، ))حق برخورداري كودكان از هويت اجتماعي و نسبت آن با اولويت والدين در انتخاب نوع 6388د مسعود )نوري، سي -

 آموزش و تربيت فرزندان((
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 فرزندان(( پذيري دين در والدين داري دين ميزان ( ، ))تأثير6331آريان ) وهاب، -
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