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ایرانی  –گیری و تقویت هویت اسالمی به شکل در جهت کمک راهکارهای اجرایی

 دبستانی پیش کودکان

 

 فاطمه کارگریان مروستی

fatemehkargarian@yahoo.com 

 دبستان دخترانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

 چکیده:

خود و  آموزشی های برنامهاست با توسعه کیفی  کند که الزمایفا می دبستانی پیشهویت کودکان  گیری شکل درمدرسه نقش مهمی 

کند. هویت تعریفی است که شخص از خود دارد  ریزی پایهارائه راهکارهای اجرایی مناسب هویت کودکان دبستانی را به نحو مطلوبی 

مذهبی و ملی اثر دارند. گوناگون  های جنبههویت کودک از  گیری شکلانسان اثر دارد. عوامل زیادی بر  عنوان بهو در ایفای نقش او 

گیری هویت ملی و مذهبی های مناسب در شکلشناسایی راه باهدفهای معتبر ، مجالت و سایتها کتابمقاله حاضر ضمن مطالعه 

مذهبی کودکان  –گیری هویت ملی در شکل کارآمد تفکرمعماری و ها، نقاشی، قصه، شعر، رسانه ،ادبیات مؤثرکودکان به نقش 

 پرداخته است. دبستانی پیش

 ، تفکر کارآمد، هویت ملی، هویت مذهبیدبستانی پیشکلیدواژه: هویت، کودکان 

 مقدمه:

و ماهیت وجودی  هیئتبیانگر  ای پدیدههویت هر (. 11کند )هویت به معنای هستی و وجوی است که فرد را از دیگران متمایز می

فردیت هر فرد و در معنای دیگر به ویژگی همسانی که در آن اشخاص ذات آن پدیده است. هویت در یک معنا به ویژگی یکتایی و 

 درشمار است و اولین گام های بیتوانند به یکدیگر پیوسته باشند، داللت دارد. انسان موجودی دارای استعدادهای بسیار و قابلیتمی

(. یکی از اهداف مهم دوره 12تحقق هر کمال و سعادتی شناخت استعدادهای درونی و رسیدن به خودآگاهی است ) جهت

، ایجاد نگرش مثبت در کودکان نسبت به خود، ارتباط با دیگران، یادگیری و محیط است که باید این موضوع محقق دبستانی پیش

 (.21و خودکارآمدی برسد ) مدیریتی خودشود تا کودک به 

خودانگاره و شخصیت نیز هایی مانند درک خود، د مفهوموجو های گوناگون باشد.هویت دارای معنی اندازه بهکمتر مفهومی است که 

گیرد. مبحث هویت جهت تالش برای پاسخ به پرسش من کیستم؟ از دیرباز ذهن بشر را به خود مشغول شاید از همین ریشه می
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ند و سپس کنمی نفس اعتمادبهافراد احساس  تک تککرده است. اگر تکلیف مقوله هویت در میان یک ملت روشن باشد، نخست 

 (.2) بیندجهت و هدف خود را مشخص می طورکلی بهجامعه 

وی هویت، جریان تلفیق تغییرات فردی و نیازهای  ازنظراریکسون هویت را در اصطالح یک حس کلی درونی توصیف کرده است. 

که شخص خود احساس  داندآمدن یک احساس و شخصیت واحد می وجود بهاجتماعی برای آینده است. او تشکیل هویت را شامل 

 (.4دهند )کند و دیگران نیز آن را تشخیص میمی

ی خویش است. برای مثال: من چگونه ها و باورها دربارهبر اساس نظریات ویلیام جیمز فهم خود شامل عقاید شخصی، نگرش

 ها ویژگیاز  ای مجموعهان توهویت را می محسنی کنم؟ من شبیه چه کسی هستم؟ من در چه چیزهایی استعداد دارم؟احساس می

-کند و میها و تصورات فردی و اجتماعی دانست که فرد تجربه می، سنتها ارزشها، شخصی، احساسات، خواسته های خصلتو 

 (.4) کندشخصیتی متمایز با دیگران و جامعه تعادل برقرار  عنوان بهکوشد تا بین خود 

بین بودن ازلی و ماندن  داند میای را در پی دارد. انسان مذهبی جهان را برهه ها هویتدگرگونی نگرش انسان به جهان، دگرگونی 

 (.11) کندابدی و هویت خویش را خارج از جهان مادی جستجو می

کنند. هویت دینی بخشی از هویت فرهنگی است که به دسته هویت فردی هویت را به سه دسته فردی، گروهی و ملی تقسیم می 

 (.4) استشرایط محیط و فرهنگ  تأثیرتحت  شدت بهیت فردی هرکس (. هو11) داردتعلق 

بوده است. تربیت دینی  داران دین موردتوجههای مطلوب آموزشی و تربیتی پیوسته تعلیم و تربیت دینی کودکان و استفاده از روش

را در خود پرورش دهد. این نوع شخصی و الهام از فطرت خویش، بائرها و عقاید دینی  باتجربهاست که فرد  هایی فرصتتدارک 

گیرد که اگر این باورها صحیح و عمیق تربیت در یک بستر فرهنگی مناسب و برمبنای باورها، قواعد و مفاهیم دینی جامعه شکل می

دهد و می زیرا اعتقاد به خدا، به زندگی او جهت ؛مثبت خود را دارند. بهترین زمان آموزش، دوران کودکی است تأثیر و کارکردباشد، 

 (.1است ) کننده کمکدر درک معنای زندگی بسیار 

و تربیت اسالمی بحثی است که باید از  شود میکه آموزشی است، در درجه نخست موضوع تربیتی نیز محسوب  دبستانی پیشدوره 

ربیت اسالمی بسترسازی برای ت معنوی باشد و گذاری سرمایهباید یک  دبستانی پیشدر دوره  گذاری سرمایهاین دوره شکل گیرد. 

-می را به هم پیوند ها برنامهرود و محورهای اصلی که رویکرد شکوفایی فطرت الهی به شمار می دبستانی پیشصورت گیرد. رویکرد 

 (.21است ) قرآن بادهد انس 

ن اسالم را با عقل و اندیشه از یکدیگر آسان نیست. مردم ایرا ها آنهنگ ایرانیان شده که بازشناسی روارد ف چنان آنفرهنگ اسالمی 

 خود همسو و هماهنگ و روح خود را با اسالم سازگار دیدند و گمشده خود را در اسالم یافتند. های خواستهو 

ایرانیان پس از ورود اسالم به ایران، توانستند هویتی تازه برای خود تعریف کنند که هر دو جنبه اسالمی و ایرانی را در خود گرد  

ین احساس خوشایند در ایرانیان چنان بود که سابقه تمدن ایرانی، هوش و استعداد فرهیختگان و دانشمندان ایران در آورد. امی

 ایفا نمود. کننده تعیینگیری و شکوفایی تمدن اسالمی نقش دوره اسالمی، در شکل
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 سالماز: ایرانی بودن و عالقه و سرسپردگی ایرانیان به ا اند عبارتدوالیه هویت ایرانی 

و  ها فرهنگ پذیرشاز: رسمیت زبان و خط فارسی و  اند عبارتدیگر پذیرفتن مظاهر ایرانی هویت ملی در قانون اساسی  های نشانهاز 

تاریخ هجری شمسی )اصل هفدهم(، قبول پرچم سه رنگ ایران )اصل هجدهم(.  شناختن معتبرمحلی )اصل پانزدهم(،  های زبان

( هشتادوسهمعنوی ملت شناخته است )اصل  های دارایی ازجملهرهنگی و نفایس ملی ایران را محترم و میراث ف گذار قانون چنین هم

 .(14) (پانزدهمحلی و قومی را به رسمیت شناخته است )اصل  های زبانو فرهنگ و 

 سینه به سینهتقال مستقیم به ان طور بهقدمت فرهنگ و پیشینه آن است. ماندگاری یک فرهنگ نیز  ی اندازه بهقدمت یک کشور 

 (.20آن بستگی دارد ) های مؤلفه

میراث فرهنگی مانند آثار و بناهای ملی، هنرهای سنتی و صنایع  ،نوازی مهمانو هنجارهای ملی مانند روحیه جوانمردی،  ها ارزش

غرافیایی و مرز و بومی ج های ویژگیملی مانند رستم، آرش کمانگیر، نمادهای ملی مانند پرچم و سرود ملی،  های اسطورهبومی، 

 های مؤلفهبومی مانند گویش و لهجه، افتخارهای ملی مانند اندیشمندان و قهرمانان ملی از  های فرهنگ خردهکشور،  مرزهایمانند 

 (.2) هستندهویت ملی 

با  توانند میباشند  خود داشته آموزشی های برنامهدر ارائه  توانند میمرویس و برتراند، مدارس به علت تنوعی که  بر اساس نظر

 (.8اجتماعی و اخالقی را به کودکان آموزش دهند ) های ارزشو  ها مهارتمختلف  های برنامهاستفاده از 

زیرا تفکر در درک معنای  ؛طبق نظر پیاژه کودکان مرحله شش تا یازده سال تنها قادر به درک مفاهیم عینی یا محسوس هستند

افراد یگانه هستند و باید  کودکان (.1) پذیرد مییشه آنان در قالب امور و اشیای محسوس انجام است و اند کننده کمکزندگی بسیار 

نیستند. بلکه افرادی هستند که نیازها را بیان و  ساالن بزرگ ی شده کوچکمستقل شناخت و پذیرفت. آنان الگوی  صورت بهآنان را 

 (.3استعدادهای معین و خاص دارند )

است که از گذشته تاریخی  هایی ویژگییک ایرانی را دارد و ایرانی شامل  های مشخصهنی، کودکی است که منظور از کودک ایرا

را در خود پرورانیده و  ها ویژگیبسیار سرانجام یک سری  های نشیباست. تاریخی که با فراز و  شده دادهکشور ایران به فرد ارث 

 (.20ساخته است ) ها آن دار وامکودک ایرانی را 

رشد و تغییرات فیزیولوژیکی  های جهشگذر بین دوران شیرخوارگی و نوجوانی و از مراحل بحرانی است که در آن  ی مرحلهودکی ک

در این دوره  ازآنجاکه. مسیری است که باید از آن گذشت تا به دوران پختگی رسید. دهد میرخ  سالی بزرگتا رسیدن به مرحله 

 در. اهمیت این دوران اند دانستهو مثبت  ساز سرنوشت، این دوره را دورانی شود مییان گذاشته ساختار شخصیتی و رفتاری انسان بن

که به فرموده پیامبر گرامی اسالم )ص( فراگیری علم در کودکی  آنجاستو کسب علم تا  پذیری تربیتشخصیت،  گیری شکل

مرحله در  ترین برجسته عنوان به غالباًآن را  تربیت وتعلیم  نظران صاحبو  روانشناسانهمچون نقشی است که بر سنگ حک شود. 

اشارات فراوانی داشت و  دبستانی پیش های سالآموزشی در اولین  های فرصت. فروبل به اهمیت اند دانستهتکوین شخصیت انسان 
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دهد. شخصیت و فعالیت شخصی رشد  اندوزی تجربهخود را از طریق  تواند میمعتقد بود که کودک در محیطی غنی و سرشار 

 (.6دارد ) ها قضاوتفرد درباره ارزش خود و احساسات مرتبط با آن  که است هایی قضاوت

شخصیت و  گیری شکلدر  دبستانی پیشدوره  – وپرورش آموزشوزارت  دبستانی پیشآموزش  مدیرکل –رخساره فضلی  ی عقیدهبه 

آموزشی  حال درعین دبستانی پیشکرد: دوره  خاطرنشان(. وی 19بسزایی دارد و الزم است ) تأثیرن هویت اسالمی ایرانی کودکا

و تربیت اسالمی بحثی است که باید از این دوره شکل گیرد. همچنین  شود مینخست موضوع تربیتی نیز محسوب  درجه دراست، 

ید حق انتخاب و اختیار انجام با دوره اینعنوان و اظهار کرد: نوآموزان در  دبستانی پیشیکی از اصول حاکم بر آموزش  پذیری انعطاف

 (.21را داشته باشند ) ها فعالیت

حق مطلب راه زیادی  شدن ادااست اما تا  شده انجامارزنده و زیادی در مورد اثرگذاری عوامل مختلف بر هویت  های پژوهش

ینی و ملی جوانان گودرزی به بررسی هویت د 1381و تالش پژوهشگران طی شود. در سال  باهمتاست که باید  مانده باقی

بر  تصویرسازیدر مقاله شنیدن کی بود مانند دیدن به اثر  1381در سال  عمرانی پورو فوتبالیست شهر تهران پرداخت.  گیر کشتی

و انسان هویت پرداز را  ساز انسانبرای بررسی رابطه هویت و معماری هویت  84. حجت در سال پردازد میکودک  سازی شخصیت

هویت ملی  بازشناسیقرار گرفت.  موردبررسی 84. نقش شعر کالسیک فارسی در هویت ملی توسط امین در سال مطالعه کرده است

، مفهوم 81توسط رضایی، بررسی جایگاه هویت ملی و دینی در شعر کودک توسط مرآتی در سال  1388در قانون اساسی در سال 

تربیتی آن در  تأثیراتو  گویی قصهاست. قصه و  قرارگرفته پژوهشمورد 14در سال  شیرین های قصه های داستان مجموعههویت در 

 تأثیر 16توسط خضری مقدم بررسی شد. در سال  1311در بهسازی خود در سال  مؤثرفردی و اجتماعی و عوامل  و هویت 12سال 

تعلیم  های راه 19 قرار گرفت. در سال موردپژوهشنقاشی بر پرورش شخصیت و خالقیت کودک توسط محمودی، کمالی و موری 

 81هویت مردم کانادا در سال  گیری شکلقرار گرفت. روند  موردبحثخداشناسی به کودکان در شعر توسط اسکندری و امید علی 

 .(18)است شده تحقیقتوسط جوین بین بریج 

اجرایی برای تقویت هویت  های روشبه دنبال کشف  1319تا  1381 های سالمربوط به  های نامه پایاناین مقاله با بررسی مقاالت و  

شعر و قصه بر  تأثیرپاسخ داده شود:  ها پرسشاست. در این مقاله تالش شده است به این  دبستانی پیشملی و مذهبی در کودکان 

چگونه باید انجام شود؟ آیا معماری و تصاویر و نقوش  دبستانی پیشهویت کودک چگونه است؟ تربیت دینی کودک  گیری شکل

اهمیت دوره ایجاد کرد؟  دبستانی پیشتفکر کارآمدی در کودکان  توان میهویت کودک اثر دارد؟ چگونه  گیری شکلبر  پیرامون

 شخصیت انسان تا چه اندازه است؟ گیری شکلدر  دبستانی پیش

 روش:

 –ست. از مجالت علمی ا شده انجام ها آنو تحلیل محتوای  ها سایتو مجالت و  ها نامه پایانمقاالت و  بامطالعهپژوهش حاضر 

از سال  ها نامه پایانعلمی و  های همایشپژوهشی ادبیات کودک دانشگاه شیراز، مجله تربیت اسالمی، کتاب ماه و کودک، مقاالت 

 های جنبهمقاالت و متون مربوط به هویت استخراج، مطالعه و بررسی گردید. در تمام این مقاالت تالش شده از  1319تا  1381

 دهند. ارائهبرای تقویت آن  هایی راهمذهبی بپردازند و  -تعریف هویت ملیمختلف به 
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 هدف:

در کودکان عوامل  ویژه بهبا مبحث هویت ملی و دینی  مرتبطدر این پژوهش تالش شده که ضمن بررسی مقاالت و متون علمی 

تقویت  به منجرکه  سازی شخصیتشان و عملی پرورش تفکر در ای های روشهویت ملی و مذهبی در کودکان و  گیری شکلبر  مؤثر

آموزشی و پرورشی در  ریزی برنامهراهکارهای عملی برای قرار گیرد و در انتها  موردپژوهش گردد می ها آنهویت ملی و مذهبی 

 برای حصول این هدف ارائه گردد. دبستانی پیشمدارس 

 :نتایج

 ایرانی -گیری هویت اسالمیاثر شعر بر شکل -1

در آموزش  مؤثریتواند نقش های زیبایی شناسنامه مانند موسیقی و صور خیال و بار عاطفی زیاد مییژگیشعر به دلیل و 

 عنوان بهتوجه به زیباشناسی  مسئلهمهم شاعران لحن مناسب مخاطب است که این  های شیوهمفهوم خدا به کودک باشد. یکی از 

 (.1یک عنصر انسانی است. )

زیادی  تأثیرکودک  بینی جهانو در شخصیت و  شود میدر تکوین شخصیت کودک محسوب  مؤثر شعر کودک از ابزارهای مهم و

وی و ابزار قوی در انتقال مفاهیم و اطالعات به اوست. شعر هنری کالمی است و  های آرماندارد و درواقع سازنده آمال و 

را با  ها آنبرد، رساند. شعر گنجینه لغات کودک را باال میتواند خود را به اقناع درونی ببرخوردار از زیبایی باشد می که درصورتی

 (.4) شود میآن  های زیباییو باعث ایجاد بینش مثبت به زبان و  سازد میاشکال و جمالت و کلمات آشنا 

 طبیعی در شعر: های پدیدهمعرفی  -1-1

رسیدن به هدف غایی که خداشناسی  برای کودک. عالء، شاعر استگر عالم وجود، پرتو تجلی حق است و خدا در صورت عالم جلوه

 :سراید می گونه ایناست، از زبان کودکانه 

 دیدم لطف خدا را گوشه هردر پیچش رود، در شعر باران                                      

 سراید:ش میوکیان

 شان سبزسبز با خط رخگفت به فصل بهار                        برگ درختان  سخن شیرینسعدی 

 (1) باشهر ورقش دفتراست معرفت کردگار                             دیدن این عالم است زنده بیدار 

 خدا های نعمتیادآوری و معرفت  -1-2

دارد و باعث ایجاد حس شکرگزاری، خشوع و  ها آنفراوانی در تربیت دینی  تأثیرخداوند به کودکان  های نعمتمعرفی و شناخت 

 دهندالهی را با زبان نشان می های نعمتای حق الهی است. شاعر ادبیات کودک با الهام از این شیوه تربیتی انواع پرستش برای اد

(1). 

 سراید:نیک طلب می

 آب ازوست و آتش و باد و خاک   از اوست آفتابشبنم از اوست، 

 (1) ازوستهرچه خواندیم در کتاب    غم و شادی و مهر و بیم و امید

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

6 
 

 

 

 عطوفت و مهربانی خدا: ت،مرح -1-3

این صفات شاعران ادبیات کودک برای معرفی  های شیوه. یکی از خواند فرامیخداوند تمام بندگان خود را به رحمت و مهربانی خود 

 طور بهوالدین مهربانی خداوند  بامحبتآشنایی کودک  واسطه بهخداوند، اشاره کردن به افراد مهربانی چون مادر و پدر است که 

 .(1) شودغیرمستقیم برای کودک محسوس 

 خالق بودن خداوند: -1-4

آثارشان برای  الی البهدر  را خداوندخالق بودن جزء صفات ذاتی خداوند سبحان است و در ادبیات کودک شاعران این صفات 

 .اند کردهکودکان یادآوری 

 سراید:شعبانی می

 اند نشستهستارگان    در آسمان بیکران

 کشیده این ستارگان   کدام دست باهنر

 (1) ای آفریدهچه خوب    خدای مهربان یتو ا

 هدایتگر و راهنما بودن خدا: -1-1

 سروده شده است: گونه اینرهنمون کردن انسان و دیگر موجودان به راه راست در شعر ادبیات کودک توسط هاشمی 

 ام رفتهمن راه را دوباره اشتباه   ای خدای مهربان سالم

 راه را به من نشان بده  خدا ای دوبارهلطف کن 

 (1) بدهقدر یک پریدن آسمان   من های بالبه  بازهم

 عظمت خدا: -1-6

شاعران با وصف مظاهر پرشکوه و بزرگ هستی مانند عظمت خورشید،  رو ازایندرک عظمت خدا برای کودک دشواری خاصی دارد. 

 .کنند می و به بزرگی خداوند اشاره آورند ای فراهم می مقدمه ...شکوه پدر و 

 :سراید میکیانوش 

 آسمان بود سوی بهچشمم   گفتم پدر را دوست دارم

 (1) استتنها خداوند جهان    در چشم من باالتر از او

 آموزش دعا و ستایش خداوند: -9-1

 ت شعری است.موضوعا ترین کهن. راز و نیاز و گفتگو با خداوند از است عبادییکی از ابعاد مهم تربیت در دوره کودکی، تربیت 

 :سراید میکیانوش 

 سازنده جان از گوهر خاک   پروردگارا، بخشنده پاک

 (1) رااز مهر و پاکی پر کن دنیا   را در انسان بودن، یاری کن ما
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 سازی و هویت کودک:اثر معماری بر شخصیت -2

برای کودک  شده ساختهات متقابل محیط اثر دهنده نشانکه  استتوانایی در کنترل جهان مادی مبنای اصلی و ضروری خودشناسی 

 (.17) باشد میدر پروسه رشد و تکامل شخصیت کودکان 

محض  گرایی واقع های شیوهو آشکارترین عنصر دیداری است. توجه به معماری و فضاسازی بومی به  ترین ساده فضاسازی  

 ویژه بهت بازنمایی کنند. رقد و با درستی به راود تا واقعیت موج کنند می. در این سبک هنرمندان تالش شود میدیده  وضوح به

کودکانه با استفاده از فضاسازی بومی  گرایی واقع نوعی بهبازنمایی تاریخی یا داستانی که مربوط به یک فرهنگ خاص است که 

 (.9) شود میمحسوب 

 :سازی شخصیتاثر نقاشی بر  -3

نامنظم از همه طرف برایش  صورت بهمسائلی را که  دهد میمکان نقاشی در تشکیل شخصیت کودک نقش بسزایی دارد و به او ا

شده منظم کند. اگر ابتکار کودک را در جریان نقاشی و مشارکت و کارگروهی و بیان  بندی صورت، به شکل شود میمطرح 

ود و به پختگی شخصیت کودک ساخته ش شویم میموضوعات عمومی و در اختیار قرار دادن وسایل و لوازم، تقویت کنیم، باعث 

 (.13) برسدفکری 

 ها دهاز  دارتر زبانمقتضیات زمان، نیازهای روحی و فرهنگی متفاوتی دارند. گاهی یک عکس و تصویر بسیار گویاتر و  به بناکودکان 

نایی تحلیلی و توا رفتن باالبرای کودکان تقویت نیروی تخیل،  عکس. فایده تماشای گذارد می تأثیرصفحه متن در بیننده و تماشاگر 

 (.1) استدر درک زبان تصویری  یابی مهارت

 پرورش تفکر در کودکان: -4

در آگاهی کامل به سر  مبدأبه آن  نسبت اوو یک مرکز دارد.  مبدأدر نگاه مذهبی انسان در جهانی میزید که فقط یک   

در جستجوی آن برود، آن را به دست  واهدخ می. مبدائی که مشتمل بر کمال، پاکی ازلی و تمامیتی است که بشر مذهبی برد می

 (.11) دیگراست برای بودن جاودان در جهانی  ای مقدمهآورد و انتقال دهد. انسان در این جهان 

سر تسلیم فرود  ها ارزشقرار گیرد تا کودک در برابر  موردتوجهباید  دبستانی پیش دوره درپرورش مهارت تفکر در کودکان   

ایجاد نگرش مثبت در کودکان نسبت به خود، ارتباط با دیگران، یادگیری و  نیچیده است و یکی از اهداف آکه این موضوعی پ آورد

 (.21و خود کارآمدی برسد ) مدیریتی خودکودک به  امحیط است که باید این موضوع محقق شود ت

 هویت کودک: دهی شکلبر  ها رسانهاثر  -5

با خصوصیات ایرانی استفاده  هایی آرایهو  ها چهرهآثار هنرمندانی بیابیم که از در  توان میپردازی را عناصر بومی در چهره  

مردم  کنند. پوشاک میبازنمایی  ایرانرا از پوشش ایرانی با همان زیبایی و سادگی موجود فرهنگ  ها شخصیت ها آن. کنند می

 (.9) ماستروستایی و عشایر منبع الهام و راهی برای بیان فرهنگ غنی کشور 
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و باعث پویایی و پیشرفت آن جامعه  اند داشتهو الگوهایی هستند که رفتار و کردار شاخصی  ها اسطورهبنای یک فرهنگ،   

افرادی نظیر سلمان  های ویژگیحوزه کودک  ای رسانهفعاالن  رود می. انتظار اند شده. الگوهایی که درون آن فرهنگ پرورانده اند بوده

این کودک در چهارچوب فرهنگ اسالمی و ملی  وخوی خلقرا برای کودک ایرانی به تصویر کشند تا  ...فارسی، پوریای ولی، آرش و 

 (.20) یابدپرورش 

گری نمادهای بیگانه چنانکه هویت غرب و شرق را تفوق بخشند و در راستای رود نقش رسانه ها در جلوهاحتمال می  

 (.11ایند، در کاهش شدید پایبندی به هویت ملی موثر باشد )گرای غرب حرکت نمهای دنیای مادیالگوسازی شخصیت

 بر هویت ملی: گویی قصهاثر  -6

کودک است. با  های داستانادبیات،  های عرصهداشته است. یکی از  سروکارمربوط به هویت  های پرسشادبیات همواره با   

-در شکل تواند می ها داستاندر دوران کودکی، این  ها آنتوجه به اثرپذیری کودکان از داستان و از طرفی نیروی پذیرندگی باالی 

، در پیوند است. شده مطرحکه مفهوم هویت در آن  ای زمینهباشد. ادبیات با هویت ملی بیش از هر  مؤثرگیری هویت کودکان 

 (.2) دانستخود  ی ویژهملی  ادبیاتبدون  توان نمیکه هیچ ملتی را  ای اندازه به

 وسیله بهپرورشی که روح اطفال  :گوید میعمر انسان قدمت دارد. افالطون در اهمیت این موضوع  ازهاند به گویی قصهسنت   

 (.8) کند میاز طریق ورزش پیدا  ها آنبیشتر از تربیتی است که جسم  مراتب به، کنند میکسب  ها قصه

بسیاری در قرآن، متون  های هقصصحبتی خاص خود، نوعی همدلی هم هست. و هم زبانی هموضعیت  به بنا گویی قصه  

به  ها آنو رساندن  اند انسانیاخالقی و  های پیامکه سرشار از نکات و  هایی قصهاست.  شده ضبطادبی و حافظه تاریخی ما ثبت و 

 (.1) داردبسزایی  تأثیرهویت کودک  گیری شکلوظایف نظام آموزشی است که در  ازجمله، مرزوبوماین  سازان آیندهگوش فرزندان و 

و فرهنگی مردم، شیوه  اجتماعی زندگی نوعی بهو  اند بوده مؤثر ها انسانهمواره در رشد و کمال ذهنی و فرهنگی  ها افسانهو  ها قصه

روشی برای  عنوان به گویی قصه. اند دادهو رفتار، تفکر، احساس، مذهب، اخالق و اعتقادات هر جامعه را نشان  ها آنکار و تولید 

به کودک فرصت دهیم  گویی قصه. الزم است بعد از گفتن هر قصه یا هنگام شود میاجتماعی و اخالقی استفاده  ایه ارزشآموزش 

 .(22) عاطفی و عقلی برای کودک بسیار مفید است ازنظربه قصه فکر کند و درباره آن حرف بزند. این روش 

 :گیری نتیجه

از بعد  تنها نهاست. این آشنایی  بخش هویتی و اعتقاد به خدا برای او دوران کودکی بهترین زمان آموزش مفهوم خداست. آشنای

 تر بیش(. از سویی با توجه به اهمیت پدیده هویت ملی نیاز است که هرچه 1) استتربیت شخصیتی ارزشمند  ازنظرمذهبی بلکه 

فارسی، فرهنگ و تاریخ برای تقویت هویت ملی ، زبان ها اسطورهمانند  مؤثرآگاهی الزم در این زمینه به دست آید و با تقویت عوامل 

 (.2) شودتالش 
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جهت سرگرمی کودکان نیست بلکه با  صرفاً ابزاری در تسهیل خودشناسی باشد. آموزش از طریق هنر در کودکان عنوان بههنر 

 مؤثرک از ابزارهای مهم و . شعر کوداستراهی عالی برای کشف هویت  عنوان بهبا خویشتن مواجه شود. هنر  تواند میچنین آموزشی 

 (.4) داردزیادی  تأثیرکودک  بینی جهانو در  شود میدر تکوین شخصیت کودکان محسوب 

هویت مداری بومی نقشی  ازنظرکشند به خاطر داشتن بار اخالقی و معرفتی که هنرمندان با تیزهوشی به تصویر می هایی صحنه

اساطیری، نمادهای  های مایه نقشاز عناصر بومی ایرانی چون  گیری بهرهیرگران با . تصوگذارد می جای بهماندگار در ذهن کودکان 

معماری  بر تکیهمصورشده از جغرافیای ایران و  های چهرهو  ها لباسآیینی و مذهبی،  وقایعپردازی پارسی، صحنه الگوی کهن

 (.9) شوند میو سرزمین مادریشان  بافرهنگروستایی و ایلیاتی باعث پیوند عمیق کودکان 

اهنگ است. فروبل مه (1113)( و گاردنر 1381(، ثوراندیک، کیاروچی و مایر )1111سالوی و مایر ) های نظریهنتایج پژوهش با 

 های ارزش( نشان دادند که 1119و میلر، ویلی، فانگ و لیانگ ) داند می گویی قصهاساس تربیت کودکان را در کودکستان بر قصه و 

کمک کرد تا به کودکان  توان میکه از رویکردهای قصه  دهد می( نشان 2111مفید است. مطالعات دسوشیو ) اجتماعی و اخالقی

 (.8) داردمثبت  تأثیر ها آنهویت  گیری شکلکه بر  هایی قصهزندگی مثبتی برای خودشان بسازند.  های قصه

در پی یافتن هویتی برای خود نیست بلکه  گرا وحدتن شدن انسان و خداست. انسا جا جابهبحران هویت، بحران وارونگی جهان و  

 (.11) استیافتن هویت الهی خویش 

قرار گیرد تا کودک در  موردتوجه دبستانی پیشاسالمی دخیل است که باید در دوره  -گیری هویت ایرانیعوامل متعددی در شکل

 (.21) آوردسر تسلیم فرود  ها ارزشبرابر 

عوامل  ترین مهمملی آن ملت است. به همین دلیل زبان فارسی از  های ویژگین نماینده سرشت نهانی و زبان هر قوم و ملتی بهتری

نثر و داستان در این میان مشخص  و شعررو اهمیت تحکیم هویت ملی همه اقوام ایرانی است و ادبیات ما نماد هویت ماست. ازین

 .(16) گردد می

باید فرهنگ  ها رسانه. کند میو هر ایرانی آن را احساس  ، در جامعه امروزی مشهود استرانیای های اسطورهجای خالی  آید میبه نظر 

یکی از قدرتمندترین ابزار  عنوان به ها رسانهآنان را بشناسند و به تغذیه مخاطبان خود بپردازند.  های خواستو  ها آرمانمردم، 

  .(20) نگ خود، در احیا و انتقال آن کوشش کنددر عصر حاضر باید با شناخت عمیق بنیادهای فره تأثیرگذار

شود اما به شرطی باعث شکوفایی و ارتقا می ها فرهنگدهد. تعامل یک فرهنگ با دیگر در هر فرهنگی روی می وناخواه خواهتغییرات 

حفاظت شود. این است  فرهنگ های مایه بنجدید و وارداتی رنگ خودی بگیرد و از  های پدیدهصرف اتفاق نیفتد.  تأثیرپذیریکه 

 –بنابراین فضاسازی مناسب با فرهنگ ملی و مذهبی و الگوسازی متناسب با هویت اسالمی  ؛(20در گذر زمان ) ها فرهنگرمز بقای 

و  دهد میپسندیده بومی سوق  های سنتو اشعار که ذهن کودک را به سمت خداشناسی و  ها داستانایرانی، استفاده از تصاویر، 

که بهتر است در  سازد میاسالمی آماده  –که زمینه را برای ساختن شخصیت پرمایه ایرانی  شود میتفکر در او باعث رشد 
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در ارتباط با ادبیات، ساخت مدرسه، استفاده از تصاویر  آموزشی و پرورشی که توسط مدیران، کارشناسان و مربیان های ریزی برنامه

 گیرد، به این موارد توجه شود.صورت می دبستانی پیشدر محیط، هنر و آموزش دین به کودکان 

 :منابع

پژوهشی تربیت  -تعلیم خداشناسی به کودکان در شعر کودک. فصلنامه علمی های راهامیدعلی، حجت اله. اسکندری، علی.  -1

 .114 -139. صفحات 1319. بهار و تابستان 26. شماره 13اسالمی. سریال 

های شیرین مغزدار و قصه بازی شادی. بهار و مفهوم هویت در مجموعه داستان، بابک. بررسی شمشیری ذاکری، مختار. -2

 .86 -11. سال ششم. شماره سوم. صفحه 11. مجله علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز. پیاپی 1314تابستان 
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