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 «کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان»های هویت اسالمی در داستان
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 چکیده

برای  های فعالیت دولتترین عرصه تولید و انتشار روایت یا داستان از مهم
ولی تصویر  ؛سازی در جمهوری اسالمی ایران بوده استساماندهی فرآیند هویت

نوشتار نتیجه پژوهشی  روشن معتبری از چگونگی انجام این کار نداریم. این
پسندانه یا تالش سازی دولتاست برای پاسخ به پرسش از چگونگی هویت

کانون »داستان که  080برای صدرنشین کردن هویت اسالمی. تحلیل محتوای 
( 9085تا  9005سال )از  05در طول « پرورش فکری کودکان و نوجوانان
ها را درصد از آن داستان 09دهد که حدود برای نوجوانان منتشر کرده نشان می

انواع ، پسندانه دانست زیرا در همه آنهاسازی دولتتوان مصداق هویتمی
تر، دقیقبیانهای مسلمان داستان نسبت داده شده است. به به شخصیت هاخوبی

های خوبی ها، نشانهتا از آن داستان 09در عنوان، تصویر روی جلد و یا چکیده 
اند تا ارزیابی و احساس مثبت خوانندگان نی همنشین شدههای مسلمابا نشانه
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-سازی دولتداستان نسبت به مسلمان و مسلمانی را سبب شود که نمود هویت

 پسندانه است. 
پسندانه، کانون پرورش سازی دولتسازی روایتی، هویتهویت :ها دواژهیکل

 ت اسالمی، هویت ایرانیفکری، هوی
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 مقدمه

« سازوکار اصلی هماهنگی و کنترل اجتماعی»عنوان سازی بههویت
(Brewer& Yuki, 2007, 317 )ها  وبیش مهم است. دولتها کم برای دولت

 دهی کنند و هویتسازی را به اشکال مختلف سامانکوشند فرآیند هویتمی
خود را در جایگاه باالتری بنشانند تا از این طریق پاسدار نظم  موردپسند

توان باشند. یکی از سازوکارهای اصلی انجام این مهم )که میاجتماعی معین 
-پردازی است زیرا هویتدهی روایتپسندانه نامید( سامانسازی دولتهویت

 شود.  سازی عمدتا درقالب روایت یا داستان ساخته می
سازی از ویژه پس از انقالب اسالمی، نیز هویتدر تاریخ معاصر ایران، به

گونه سازی را آنوده و این نهاد کوشیده است فرآیند هویتهای دولت بدغدغه
دهی کند. هرچند با این نقش دولت در ساماندهی پسندد سامانکه خود می

کار چگونه به  دانیم اینروشنی نمیروایت آشنا هستیم، بهمبتنی بر سازی هویت
خته پردازی سامعین چگونه از طریق ساماندهی روایت رسد و هویتانجام می

پسندانه در ایران، به سازی دولتشود. برای آگاهی بیشتر از چگونگی هویت می
زیرا ؛ رویممی« کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان»های سراغ داستان

ترین نمود تالش توان برجستهتاریخچه و عملکرد این موسسه دولتی را می
 . سازی روایتی دانستدولت برای ساماندهی فرآیند هویت

پسند از بنابراین، مسئله نوشتار حاضر ابهام درباره چگونگی ساختن هویت دولت
کوشیم به این پرسش های کانون( است و میطریق روایت )در مجموعه داستان

های کانون( ساخته پسند چگونه )از طریق داستانپاسخ دهیم که هویت دولت
ارتباط در  ند پژوهش کمو صرفا چ شود؟ این موضوع پیشینه چندانی ندارد می

)گودرزی،  این زمینه انجام شده که کار محمد گودرزی از آن جمله است
-میان آمده که می های داستان سخن بهدر این کتاب از عناصر و مولفه. (9088

چنین  های داستانی نوجوانان باشد. همتواند مبنایی برای تحلیل محتوای کتاب
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( نام برد 9018؛ طاهری لطفی، 9001سینی، توان از دو پژوهش دیگر )میرحمی
که با موضوع این نوشتار ارتباط بسیار اندکی دارند. در این دو پژوهش نیز 

های  های کودکان و نوجوانان، از جمله کتابهای موضوعی کتابصرفا گرایش
توان گفت که چگونگی ساختن هویت داستانی بررسی شده است. بنابراین می

های داستانی نوجوانان در ایران تاکنون موضوع کتاب پسند از طریقدولت
 پژوهش مستقلی نبوده است. 

-بندیاهمیت چنین پژوهشی آن است که عرصه مناسبی برای محک زدن مفهوم

های مختلف درباره نسبت سیاست، هویت و روایت )که در چند ها و نظریه
دیگر، با  بیانکند. بهرونق شده است( فراهم می راخیر بسیار پررنگ و پُ ی دهه
سازی و توان اعتبار ادعاهای نظری مختلف درباره نقش هویتکار می این

پسند از های ایدئولوژیک( و چگونگی ساختن هویت دولت) بانی دولتهویت
واقع، این  های کودک و نوجوان، را سنجید. درویژه داستانطریق داستان، به

دانش موجود در این های ها و توانمندیابهام ،هامطالعه موردی، شناسایی کاستی
 کند. تر و بستر مناسبی برای ارتقای آن دانش فراهم میزمینه را آسان

مطالعات »توان شناختی، چارچوب مفهومی این پژوهش را میاز دیدگاه روش
برای پاسخ به پرسش این نوشتار  نامید. روش گردآوری داده« فرهنگی

های الزم برای انجام پژوهش با است. یعنی بیشتر داده بوده« ایکتابخانه»
مراجعه به کتابخانه کانون و سایت یا وبگاه رسمی آن گردآوری شده است. 

کار رفته است که مراحل مختلف  به« تحلیل محتوا»ها نیز روش برای تحلیل داده
 بر اری و تحلیل را درذتعیین محتوا، تعیین مقوالت، تعیین واحد تحلیل، کدگ

 کتاب 080آماری پژوهش را  ی چنین ناگفته نماند که جامعه گیرد. هممی
سال )یعنی از آغاز  05دهد که کانون در طول داستانی نوجوانان تشکیل می

ی آماری با  بنابراین جامعه ؛( منتشر کرده است9085تا آغاز سال  9005سال 
 ی نمونه یکسان است.  جامعه
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 چارچوب مفهومی

توان بررسی های مختلف می سیاست، هویت و روایت را از دیدگاهنسبت میان 
مرزهای  و چند تعیین حد یکی از آنهاست. هر« مطالعات فرهنگی»کرد که 

-بخش مطالعات فرهنگی نسبتا دشوار است و بر سر ماهیت آن اختالفهویت

ا ی« ها و عالیقای از مفاهیم، روشانبوهه»را  توان آنهای جدی وجود دارد می
هم دانست « شناسانهشناسانه یا روشرهیافت نظری، شناخت»نوعی 

(Alexander, 2008, 198; Sparks, 1996, 14).  این رهیافت با
تولید و »سروکار دارد و « پیوندهای میان جامعه، سیاست، هویت و فرهنگ»

لعات طادیگر، م بیانکند. به را بررسی می« های معناتوزیع فرهنگ یا نقشه
که حول مفاهیم و عالیقی « ای از سخن گفتن درباره چیزهاستشیوه»گی فرهن

 ,Barker, 2004) یابد مانند فرهنگ، ایدئولوژی، هویت و قدرت انسجام می

41& Long, 2007, 913) بنابراین مطالعات فرهنگی دیدگاه مناسبی برای .
است، های محوری درباره نسبت میان سیتواند به پرسشاین پژوهش است و می

 هویت و روایت پاسخ دهد. 
پسندانه در ایران، نخست سازی دولتبرای پاسخ به پرسش از چگونگی هویت

شود  ساز میکلی روایت چگونه هویت طورباید به این پرسش پاسخ دهیم که به
گرو  شود؟ پاسخ این پرسش در یا هویت چگونه از طریق روایت ساخته می

هم  شود و پاسخ آن ویت چگونه ساخته میاست که ه یترپاسخ به پرسش کلی
تر گرو پاسخ به پرسش از چیستی یا ماهیت هویت. در سطور پایین در
ویژه دیدگاه استوارت هال( به این کوشیم از دیدگاه مطالعات فرهنگی )به می

 های مرتبط پاسخ دهیم. پرسش
این تعریف  توانمی ؛شماری از این واژه پرکاربرد وجود دارد رهرچند تعاریف پُ

-ادراک کیستی خود در رابطه با دیگران که با ارزش»از هویت را پذیرفت: 

اساس این  بر (.Callero, 2007, 4425)« یابی همراه استگذاری و احساس
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دانیم که محصول زندگی ادراکی می تعریف، هویت را نوعی ادراک یا خود
یری احساسی همراه گو موضع داوریاجتماعی است و معموال با انواع ارزش

 ,Tajfel, 1981, 255& Barker, 2004, 93& Mead, 1934)شود  می

164& Hall, 1997, 10). اجتماعی برای  ی دیگر، هویت نوعی ساخته بیان به
تامین نیازهای اجتماعی افراد است که در جریان زندگی اجتماعی همواره ساخته 

 شود؟ شود. ولی هویت چگونه ساخته می می
شود و معناسازی هم یعنی بازنمایی زبانی  ز طریق معناسازی ساخته میهویت ا

 ها راای از نشانهیا تولید و انتشار نشانه. از طریق بازنمایی زبانی، ما مجموعه
کنیم و نشانه هم یعنی هر چیز قابل دیدن و یا شنیدن که تولید و منتشر می

دیگر، در جریان معناسازی،  بیانکند. بهادراک ذهنی افراد را بازنمایی می
را )با  شود تا دیگران هم آن واسطه زبان بازنمایی می ادراکات ذهنی فردی به

سازی نوعی معناسازی چشم و گوش خود( دریافت کنند و بپذیرند. پس هویت
واسطه زبان  است که در جریان آن درک افراد از کیستی خود و دیگران به

چنان درکی  شود تا دیگر افراد جامعه هم ده میشود یا بر زبان آور بازنمایی می
 (. Hall, 1997)پیدا کنند 

قول  از این لحاظ، بر زبان آوردن و سخن گفتن نوعی ایجاد کردن است. به
شکلی از »آیند و سخن گفتن وجود می آستین، با گفتن چیزهایی خیلی چیزها به

پس  .(Hanks, 1996, 236) است« اشغال جهان»یا « درگیر شدن در جهان
سخن گفتن یا بیان کردن نوعی الگوسازی و هنجارسازی است. با سخن گفتن 
الگوهایی برای دیدن، درک کردن، ارزش گذاشتن و احساس کردن ساخته 

های دیدن، درک کردن، ارزش شود. از طریق سخن گفتن، برخی امکان می
د. از شونگذاشتن و احساس کردن تسهیل و برخی دیگر سرکوب و پنهان می

سازی است که در چارچوب آن الگوهای این دیدگاه، کنش کالمی نوعی هویت
)مانند طرد، رد،  شوند و از طریق تحدیدهای اجتماعیآرمانی هویت ساخته می

عبارتی، زبان )در همه  به .(Barker, 2004, 142)شوند تنبیه، توبیخ( حفظ می
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بلکه  ؛«ما که هستیم»ند که کاشکال آن( صرفا توصیف، تبیین یا بازنمایی نمی
کند. این خودها نقش مهمی بازی می نیز شویم که ما چگونه خودمان می در این

شوند و زبان برسازنده است نه صرفا بازنمایاننده. پس از طریق زبان ساخته می
از طریق متن ما ممکن است درک کنیم )نه ضرورتا آگاهانه( چگونه خودمان را 

 (. Lampert, 2007, 58-83)بیان کنیم 
شود و روایت یا داستان  اگر هویت در عرصه زبان یا بازنمایی زبانی ساخته می

-های هویتترین عرصه توان روایت را از مهمهم نوعی بازنمایی زبانی است می

ها اوال، داستان ؛شود شمار آورد. این مهم به دو شیوه مرتبط انجام می سازی به
واقع چنین القا  ها، درسازند. با ساختن شخصیتها میالگوهایی برای هویت

ها از این دارند. روایت« واقعیت»و « حقیقت»هایی شود که چنین هویت می
کنند که  ای وانمود میگونه سازند و بهمی طریق مجموعه الگوهایی برای هویت

سازی از طریق روایت این است هایی وجود دارند. شیوه دوم هویتچنین هویت
تنها  ها نهشوند. یعنی داستانبندی مینوعی رده های شناسایی شده بهیتکه هو
سازند بلکه آنها را در سلسله مراتبی از معیارهای های مختلف را میهویت

ها را هم تعریف ها هویتها یا روایتدهند. پس داستانهنجاری قرار می
بیعی، اصلی، ها عادی، طکنند هم ارزیابی. در این چارچوب برخی هویت می

 عادی، غیر ها هم غیرشوند و برخی هویتمهم، ارزشمند و درست وانمود می
 ارزش و نادرست. اهمیت، بیطبیعی، فرعی، بی

دهیم. یعنی سازانه انجام میکنیم عمل هویتکه در روایت مشارکت می هنگامی
 نویسیم دربینیم یا میخوانیم، میشنویم، میگوییم، میکه روایتی را می هنگامی

چند شاید این فرآیند چندان هم آگاهانه  هر ؛کنیمسازی میواقع نوعی هویت
و احساس  گذارینباشد. با چنین مشارکتی، ما الگوهایی برای ادراک، ارزش

کنیم. اگر مشارکت در کنیم یا الگوهای موجود را بازسازی میکردن اخذ می
واقع  یابی است درحساسو ا گذاریبردارنده ادراک، ارزش روایت در

زیرا هویت چیزی جز ادراک همراه با  ؛گیردمی بر سازی را هم در هویت
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-یابی نیست. روایت این امکان را برای مشارکتگذاری و احساس ارزش

 . سازندهای داستان را از آنِ خود کند تا تجربه شخصیتکنندگان فراهم می
ست که از طریق زبان یا واقع نوعی معناسازی ا سازی درخالصه، هویت

 گیرد. بازنمایی زبانی نوعی کنش کالمی و بر زبانبازنمایی زبانی صورت می
صورت  ای از بازنمایی زبانی بهآوردن نوعی ایجاد کردن است و بخش عمده

گیرد. در قالب داستان، الگوهای مختلفی از هویت ساخته روایت صورت می
شوند. ساس معیارهای مختلف ارزیابی میا شده بر های ساختهشود و هویت می

بنابراین با مشارکت در روایت، الگوهایی برای ادراک کیستی خویشتن در 
یابی در رابطه با کیستی خود و گذاری و احساسرابطه با دیگران و ارزش

 گیرد. دیگران )نا(خودآگاهانه شکل می
سازی گی هویتحال که از نسبت سیاست، هویت و روایت آگاه شدیم، به چگون

ها  )سازی( برای دولتاز طریق روایت پی بردیم و دانستیم که چرا هویت
توانیم به پرسش اصلی این نوشتار بپردازیم و نشان دهیم که می ؛اهمیت دارد

هایی برای نوجوانان در ساخت هویت چگونه با انتشار داستان «کانون»
دهیم که این پرسش پاسخ می دیگر، اکنون به بیانپسند کوشیده است. به دولت
پسند چگونه از پسندانه کانون چگونه انجام و هویت دولتسازی دولتهویت

 های کانون بازتولید شده است. طریق داستان

 پسندانهسازی دولتکانون و هویت

ترین نمود توان برجستهتاسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را می
دولتی در سال  ی ولت در ایران دانست. این موسسهسازی برای داهمیت هویت

صورت یکی از ابزارهای اصلی معناسازی و کم بهتاسیس شد و کم 9011
وبیش در سازی دولتی درآمد. هرچند کانون از همان آغاز فعالیت خود کم هویت

پسند قرار گرفت پس از انقالب اسالمی، خدمت تولید و انتشار هویت دولت
واقع، کانون در طول نزدیک  کرد. درتر و آشکارتر ایفا میرنگاین نقش را پر
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سازی توان پایگاه هویتصورت چیزی درآمد که می پیش به از به نیم سده، بیش
 نامید. 

سازی کانون از طریق انواع بازنمایی زبانی یا تولید و انتشار معناسازی و هویت
-آموزشی صورت می وسایل کمکتر و ئاها در قالب کتاب، فیلم، تانواع نشانه

شود. البته کانون  ولی بخش عمده این مهم از طریق انتشار کتاب انجام می؛ گیرد
مندی از  واسطه بهرهزیرا به ؛ترین بازیگران این عرصه دانست توان از مهمرا می

کنندگان  ترین عرضهمنابع و امکانات دولتی، امروزه به یکی از بزرگ
رای کودکان و نوجوانان تبدیل شده است. این موسسه ب« محصوالت فرهنگی»
منتشر کرده « عنوان کتاب 9055بیش از »، «در طول چهار دهه فعالیت خود»

پیشتاز نشر کتاب کودک و نوجوان »به « از نظر شمارگان و عناوین»است تا 
 . (www. kanoontolid. com)تبدیل شود « در ایران

شمار آورد که  مهمی به« سازیپایگاه هویت»توان از این لحاظ کانون را می
دهد و شماری از بخشی از این کارویژه خود را از طریق انتشار داستان انجام می

جا که نوجوانی مرحله  سنی نوجوانان تعلق دارند. از آن ی ها به ردهآن داستان
 سازی نوجوانانها به هویت آید و دولتشمار می سازی بهمهمی در فرآیند هویت

گاهی از برای آ (Brewer& Yuki, 2007, 317) دهنداهمیت بیشتری می
ها را بررسی خواهیم پسندانه، این دسته از داستانسازی دولت چگونگی هویت

-تر هویتتر یا تعریف عملیاتیکرد. ولی انجام این مهم نیازمند تعریف روشن

 پسندانه است.  سازی دولت
ویت در برقراری و پایداری نظم اجتماعی که پیشتر اشاره کردیم نقش هچنان

سازی را چنان ساماندهی کنند های هویتدارد تا عرصهمی ها را وا معین، دولت
ها به طرق  عبارتی، معموال دولتکه با آن نظم اجتماعی سازگارتر باشد. به

های هویت کوشند هویت معینی را )که معموال هویت ملی یا مولفهمختلف می
های  را بر صدر هویت شود( به هویت مسلط تبدیل کنند و آن میملی نامیده 

دیگر بنشانند. ولی در ایران پس از انقالب اسالمی، هویتی را که دولت 
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توان هویت اسالمی نامید. بنابراین، کوشید مسلط و صدرنشین کند می می
نسبت دادن خوبی به »پسندانه عبارت است از سازی دولتمنظورمان از هویت

 «. یت مسلمان داستانشخص
خاصیت »را  توان آنکلی، می طورچند تعریف خوب و خوبی دشوار است به هر

 بیانبه .(Lacey, 1996, 128)دانست « برانگیز چیزی یا ویژگی تحسین
ترین واژه ارزیابی مثبت که در کلی»دیگر، خوب یا خوبی عبارت است از 

« رودکار می حسین و پذیرش بهشرایط و بسترهای گوناگون برای تایید و ت
(Korsgaard, 328). را در  شود آن یعنی، ماهیت خوب و خوبی باعث می

چه نیکو، پسندیده، زیبا، خوشایند،  کار ببریم و به آن شرایط گوناگون به
مطلوب، معتبر، دلخواه، ماهر، درست، پایبند، مهربان، مودب، سالم، سودمند و 

 اطالق کنیم.  ،دانیممناسب می
برانگیز یا نوعی ارزیابی مثبت بدانیم  پس اگر خوب و خوبی را ویژگی تحسین

سازی را نوعی معناسازی و معناسازی را بازنمایی زبانی یا تولید نشانه و هویت
توان آن های کانون را میپسندانه در داستانسازی دولتهویت ؛تعریف کنیم

های خوب بودن انه دانست که در قالب آن نشانهنوع بازنمایی زبانی یا تولید نش
های شود. یعنی هر نوع همنشینی نشانه های مسلمان بودن نسبت داده میبه نشانه

توان مصداق های کانون را میهای مسلمان بودن در داستانخوب بودن با نشانه
 پسندانه دانست. سازی دولتهویت



 11... هپسندان دولت سازی یتهو

 

 
 پسندانهدولتسازی نمودار تعریف )عملیاتی( هویت

 هاتحلیل داده

داستان برای نوجوانان  080(، کانون 9085تا  9005سال )از  05در طول 
سازی توان مصادیق هویتها را میتا از آن داستان 09منتشر کرده که حدود 

هایی که کانون در درصد داستان 09پسندانه دانست. یعنی تقریبا  دولت
پسندانه است و سازی دولتنوعی هویت ،زمانی نامبرده منتشر کرده ی گستره

تر، بیان دقیقدهد. بهسازی برای دولت را نشان میاهمیت این نوع هویت
گیرنده  بر ها دراین داستان« چکیده»و یا « تصویر روی جلد»یا  و« عنوان»
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پسندانه هستند. در سطور پایین، عنوان، تصویر سازی دولت مصادیق هویت
تا نشان دهیم که هویت  ،کنیمها را تحلیل میداستانروی جلد و چکیده آن 

پسند یا هویت اسالمی چگونه از طریق این نوع بازنمایی زبانی ساخته و دولت
 برجسته شده است. 

 هاپسندانه در عناوین داستانسازی دولتهویت

های نشینی نشانهپسندانه از طریق همسازی دولتنخستین نمود هویت
توان در عناوین این های خوبی را میها با نشانهن داستانهای مسلما شخصیت

 بر نوعی درداستان، عنوان داستان به 09ها بازشناسی کرد. در اکثر داستان
گیرنده نسبت دادن خوبی به مسلمانی یا خوب بودن به مسلمان بودن است. در 

رقرار های مسلمان داستان باین عناوین، نسبتی میان مصادیق خوبی با شخصیت
یابی مثبت خوانندگان داستان را باعث گذاری مثبت و احساسشود تا ارزش می

 شود. 
شمار  رشود بسیار گوناگون و پُ ها بازنمایی میهایی که در عناوین داستانخوبی

واری،  هایی مانند وفاداری، شکوهمندی، ستارههستند. در این عناوین، ویژگی
واری، نظرکردگی، روییدن، نورانی بودن، غنچهبخشی، عشق، مهربانی، ایمنی

-گونگی، آیینه گونگی، سبزی، زاللی، تنهایی، روشنایی، آبغریب بودن، آفتاب

واری، ، فرشتهبودن واری، آسمانیواری، دریاگونگی، بهارگونگی، پروانه
 شود.  گونگی بازنمایی میگونگی و نخل مرواریدگونگی، ماه

های مسلمان داستان نسبت داده شده به شخصیت های مثبت برشمردهویژگی
ها های تاریخی هستند و در صدر این شخصیتشود که عمدتا شخصیت می

ها، والدین پیامبر اسالم، یاران  پیامبر اسالم قرار دارد. ائمه شیعه و خاندان آن
جر، اویس، مصعب، پیامبر و ائمه شیعه )مانند ابوذر، سلمان، زید، بالل، حر، حُ

دهند. ها را تشکیل میهای اصلی داستانر، مسلم، عمرو( نیز دیگر شخصیتعما
های مسلمان تاریخ معاصر ایران )مانند مقدس در موارد اندک، برخی شخصیت
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اردبیلی، میرزای قمی، شیخ مرتضی انصاری، بحرالعلوم، مدرس، مفتح( هم در 
 گیرند. های اصلی داستان قرار میشخصیت ی زمره

ها به ها تقریبا مصادیق همه خوبیاکثر این مجموعه داستان در عناوین
شود که زیبایی صدرنشین آنهاست. شماری  های نامبرده نسبت داده میشخصیت
های دهنده عناوین داستان داللت بر این دارند که شخصیت های تشکیلاز نشانه

انند مسلمان داستان حد اعالی زیبایی هستند زیرا به نمادهای زیبایی )م
، «آیینه»، «فرشته»، «آفتاب»، «نور»، «غنچه»، «ماه»، «خورشید»، «ستاره»
تشبیه «( ساحل»و « دریا»، «آسمان»، «پروانه»، «بهار»، «روشنایی»، «مروارید»

ها یا کلمات کاربردهای چندگانه یا شوند. البته در برخی موارد، همان نشانهمی
های مسلمان ا معتبر بودن دانش شخصیتیابند و بر اعتبار شناختی یمتفاوتی می

و « صدای پای روشنایی»کنند. مثال در عناوینی مانند  داستان داللت می
، روشنایی و آفتاب بیشتر به اعتبار شناختی معطوف است «های آفتابهمسایه»

ها داللت  های مسلمان داستان و دانایی آنو بر معتبر بودن دیدگاه شخصیت
 کند.  می

های مسلمان داستان در دسته دیگری از درستی اخالقی به شخصیتنسبت دادن 
های درستی اخالقی با گونه عناوین، نشانه کند. در اینعناوین نمود پیدا می

شود تا بر درستی اخالقی آن  های شخصیت مسلمان داستان همنشین مینشانه
فای به و»هایی مانند سازی، نشانهگونه هویت ها داللت کند. در اینشخصیت

های مسلمان داستان به شخصیت« یار»و « رفیق»، «مهربان»، «شهادت»، «عهد
لحاظ اخالقی درست  های بههای انسانشود که جملگی ویژگی نسبت داده می

های مسلمان داستان نسبت داده بار هم خوبی به شخصیت آیند. اینشمار می به
اخالقی مختلفی مانند وفاداری، هایی کامال پایبند به اصول شود و آنان انسان می

 شوند. کاری و رفاقت معرفی میطلبی، مهربانی، صداقت، درستشهادت
شناختی، اخالقی و شناختی، عناوین شمار نسبتا اندکی از بر خوبی زیبایی عالوه

های دیگر است. در این دسته نسبت دادن خوبی ی دارنده بر ها هم درداستان
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-های مسلمان داستان با احساسداده شده به شخصیتهای نسبت عناوین، نشانه

، «تنها»، «غریبه»، «یتیم»هایی مانند یابی مثبت پیوند دارد. نسبت دادن نشانه
های مسلمان داستان اصوال احساسات مثبت به شخصیت« غروب»و « تنهاترین»

کند. در چنین مواردی، ها بسیج میخوانندگان داستان را نسبت به آن شخصیت
های روانی ها یا تواناییسازی از طریق الگوبخشی به ظرفیتیتهو

های ها، شخصیتگونه بازنمایی گیرد. در اینکنندگان صورت می مشارکت
ترین شرایط تجربه نتیجه پایبندی اخالقی درست، در سخت مسلمان داستان، در

شوند تا احساس مثبت همدردی، همدلی، همراهی انسانی بازنمایی می
اویس »، «غروب آفتاب ربذه»دگان داستان را برانگیزد. عناوینی مانند خوانن

گونه  نمود این« کرده آنک آن یتیم نظر»، «غریبه مهربان»، «تنهاترین سردار
سازی هستند. باید از نسبت دادن بزرگی، استواری و بردباری به هویت

 اد کرد. نیز ی« کوه»و « نخل»های مسلمان داستان و تشبیه آنها به شخصیت
سازی  داستان مرتبط با هویت 09کوتاه سخن این که در عناوین بیش از نصف 

های مسلمان داستان نسبت داده شده ها به شخصیتپسندانه، انواع خوبیدولت
های مادی  اند که از انواع زیباییهایی بازنمایی شدهصورت انسان است. آنان به

های شناختی رند، دارای قوا و تواناییو معنوی )یا زیبایی جسم و جان( برخوردا
گویی، معتبر و حتی فراانسانی هستند، به اصول بنیادین اخالقی )مانند راست

 عین و در دوستی( مطلقا پایبندند دلی، ایثار، وارستگی، نوعسالمت نفس، پاک
نتیجه آن پایبندی اخالقی( تجربه  ترین تجارب انسانی را )درناکدحال، در

های مسلمان داستان اصوال باید ارزیابی گونه بازنمایی شخصیت این اند.کرده
سازی یابی مثبت خوانندگان داستان را باعث شود که هویتمثبت و احساس

 . (9پسندانه هم چیزی جز این نیست )بنگرید به پیوست شماره دولت
 هاپسندانه در تصاویر روی جلد داستانسازی دولتهویت
سازی ها هم عرصه هویتها، تصاویر روی جلد داستانستانبر عنوان دا عالوه
جلد داستان تصاویری نقش  080پسندانه است. روی جلد شماری از دولت
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پسندانه دانست. در قالب این سازی دولتتوان مصداق هویتبسته است که می
شود و  میو بازنمایی های مسلمان داستان ساخته تصاویر روی جلد، شخصیت

داستان دارای چنین  00شود.  ها نسبت داده می گوناگون خوبی به آنمصادیق 
درصد از تصاویر روی جلد  90توان گفت نزدیک به تصاویری هستند و می

 پسندانه است. سازی دولتداستان عرصه هویت 080
مسلمان داستان با توسل به  هایدر این تصاویر، بازنمایی یا ساختن شخصیت

های مکمل دیگری مانند ها و نشانهکل لباس، ظاهر شخصیتهایی مانند شنشانه
شود که در فرهنگ ایرانی معموال بر  پذیر مینخل، کاروان شتر و صحرا امکان

-)عرب( بودن داللت دارند. در اکثر این تصاویر، سر و بدن شخصیت مسلمان

ها داللت دارد.  )عرب( بودن آن های مرد و زن پوششی دارد که بر مسلمان
پردازی تصاویر روی جلد محاسن بلند استفاده شده در شخصیت ی گر نشانهدی

هم در فرهنگ ایرانی  های مرد محاسن بلندی دارند که آناست. اکثر شخصیت
کند. زمینه تصاویر روی جلد هم بر تعلق اسالمی بر مسلمان بودن داللت می

شماری از این  نشین داللت دارد. درها به عربستان و دیگر مناطق عربشخصیت
هایی از  نخل، شتر و صحرا بر تصاویر روی جلد نقش بسته ها نشانهداستان

 )اصلی( داستان مسلمان هستند.  هایاست تا داللت بر این کند که شخصیت
های خوبی همنشین های مسلمان داستان به اشکال مختلف با نشانهشخصیت

ها، . در صدر این نشانهها داللت کندشوند تا بر خوب بودن آن شخصیتمی
نور قرار دارد و در بیشتر موارد بازنمایی مثبت شخصیت مسلمان با  ی نشانه

گونه تصاویر، سطحی نورانی  گیرد. در ایناستفاده از این نشانه صورت می
 ،دهان ،بینی ،چشم ،جایگزین عناصر مختلف چهره شده است. یعنی به جای ابرو

جا که در فرهنگ  صاف ترسیم شده است. از آنچانه و گونه، فقط سطح نورانی 
پاکی و پاکیزگی و زیبایی و معنویت و حتی مقدس  ی ایرانی اسالمی، نور نشانه

های مسلمان بودن و نورانی بودن در بودن است با این گونه همنشینی نشانه
های مسلمان ها به شخصیتای از خوبیقالب تصاویر روی جلد داستان، مجموعه
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 پسندانه است. سازی دولتشود که نمود دیگری از هویت سبت داده میداستان ن
های مسلمان داستان تنها شیوه نسبت شخصیت ی البته نورانی ترسیم کردن چهره

صورت  ها بهها نیست و در اکثر مواردی که آن شخصیت دادن خوبی به آن
چهره آن  ای هم گرداگردهای دارای چهره نورانی ترسیم شده است هالهانسان

تنها  شخصیت نقش بسته است. یعنی در بیشتر موارد، شخصیت بازنمایی شده نه
ای هم برخوردار است. مانند نورانی بودن از هاله ؛ بلکهای نورانی داردچهره

چهره، هاله هم بر نوعی تقدس و زیبایی و معنویت داللت دارد و سازوکار مهمی 
 90آید. بر تصاویر روی جلد ر میشما برای صدرنشین کردن هویت اسالمی به

چشم  های مسلمان بههای مورد بررسی، نقش شخصیتداستان از مجموعه داستان
 یابند. ای از نور ویژگی میخورد که با نورانیت چهره و هالهمی

های ، رنگداربر ترسیم چهره نورانی و هاله ها، عالوهدر تصاویر روی جلد داستان
های مسلمان هم برای نسبت دادن خوبی به شخصیت روشن به اشکال دیگری

های داستان به کار رفته است که استفاده از رنگ سفید و سبز برای ترسیم لباس
های مثبت تصویر روی جلد، شخصیت 95ها از آن جمله است. در شخصیت

چند رنگ سفید و  اند. هررنگ پوشیده یا سفید رنگ و های سبزداستان لباس
های مثبت ای مختلف دارد در این متون جملگی دارای داللتهسبز داللت

هستند؛ از جمله داللت بر خوبی، درستی، تقدس، معنویت، پاکی و پاکیزگی و 
 )در مورد رنگ سبز(.  حتی مسلمانی

های دیگری هم در کنار استفاده از چهره نورانی، هاله، لباس سفید و سبز، نشانه
از  ؛کار رفته است های مسلمان داستان بهبرای نسبت دادن خوبی به شخصیت

گونه  ها زمینه روشن تصاویر روی جلد داستان است. در اینجمله این نشانه
-های مسلمان داستان با استفاده از رنگموارد، نسبت دادن خوبی به شخصیت

های خوب یابد که در فرهنگ ایرانی بر ویژگیهای سفید، سبز و آبی تحقق می
، «بزرگترین دختر عالم»هایی مانند ثال تصویر روی جلد داستانداللت دارند. م

ای فرشته»و « خداحافظ مدینه»، «ماه دو تکه»، «مثل آینه»، «بهار مهربان یثرب»
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 های بارز چنین مواردی است. از نمونه« اینجاست
نیز برای بازنمایی مثبت  های دیگری مانند بال فرشته، گل و گیاه و پرندهنشانه

رود و از طریق همنشین کار می ها در تصاویر روی جلد بههای داستانتشخصی
ها به آن های مسلمان داستان، انواع خوبیها با شخصیتگونه نشانه کردن این
هایی چنین در تصاویر روی جلد از نشانه شود. هم ها نسبت داده میشخصیت

استفاده شده است  سوار و غروبمانند شب، دریای طوفانی، باد، خزان، شتر بی
ها اصوال معنای غربت، مظلومیت، ستمدیدگی و تنهایی هستند. این نشانه که به

های داستان استفاده برای بسیج احساسات مثبت بیننده نسبت به شخصیت
 شود.  می

ها پسندانه از طریق تصاویر روی جلد داستانسازی دولتپس مواردی از هویت
هایی که کانون جلد بخشی از مجموعه داستانصورت گرفته است. تصاویر روی 

های خوبی سال برای نوجوانان منتشر کرده عرصه همنشینی نشانه 05در طول 
های مختلف انواع های مسلمان داستان است. در این تصاویر، نشانهبا شخصیت

های مسلمان داستان آمیزی( به شخصیتخوبی )با استفاده از طراحی و رنگ
یابی مثبت خوانندگان نسبت به گذاری و احساسود تا ارزشش نسبت داده می

 . (0های مسلمان داستان را سبب شود )بنگرید به پیوست شماره شخصیت

 هاپسندانه در چکیده داستانسازی دولتهویت

ها معموال موضوع و مضمون چند عناوین و تصاویر روی جلد داستان هر
معتبرترین نماینده موضوع و مضمون داستان  ؛کنندها را نمایندگی می داستان

شود. در  منظور معرفی داستان نوشته می چکیده یا متن بسیار کوتاه است که به
دارنده بیشترین  بر ها درهمسنجی با عناوین و تصاویر روی جلد، چکیده داستان

کتاب داستانی که کانون در  080پسندانه است. از سازی دولتموارد هویت
هایی را داستان چکیده 19سال برای نوجوانان منتشر کرده است حدود  05طول 

های مسلمان داستان گیرند که در قالب آنها انواع خوبی به شخصیتمی بر در
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 نسبت داده شده است. 
های مسلمان داستان نسبت داده هایی به شخصیتها ویژگیدر این چکیده

ها را برانگیزد. به آن شخصیتها نسبت شود تا تحسین خوانندگان داستان می
شود تا  های مسلمان داستان نسبت داده میها به شخصیتعبارتی، انواع خوبی به

پی  ها را درارزیابی و احساس مثبت خوانندگان داستان نسبت به آن شخصیت
ها با زیبایی مادی و معنوی یا زیبایی جسم و داشته باشد. شماری از این خوبی

، «گلستان»، «گل»هایی مانند ها نشانهدر این چکیدهجان مرتبط هستند. 
، «آفتاب»، «ساحل»، «دریا»، «خورشید»، «نیلوفر»، «نرگس»، «نور»، «آسمان»
های مسلمان داستان داللت بر زیبایی جسمانی و روحانی شخصیت« روشن»

 دارند. 
ر های مسلمان داستان، اعتباشده به شخصیت داده نوع دیگری از خوبی نسبت

ها بر دانش معتبر آن رفته در چکیده داستان کارهای بهشناختی است و نشانه
، «هدایت»، «حق»، «حقیقت»هایی مانند کند؛ نشانهها داللت میشخصیت

، «خورشید هدایت»، «کاروان نور و رسالت»، «بخشرهایی»، «بخشتعالی»
گونه  در این«. موشکاف»و « تیزبین»، «های اندیشهدانه»، «ای نور قطره»

-شوند که میهایی ترسیم میهای مسلمان داستان انسانها، شخصیتبازنمایی

های مختلف زندگی )اجتماعی( ارائه دهند ها را در عرصهتوانند معتبرترین دانش
های ها را به راه راست و درست رهنمون شوند. البته اکثر شخصیتو انسان

های جایگاه رفیع هستند که از ویژگیمسلمان داستان به این سبب دارای چنان 
شکل متعارف کسب  العاده و فرابشری برخوردارند و دانش خود را بهخارق

های ترین دغدغه کنند. در دنیایی که دستیابی به دانش )مطلقا( معتبر از مهمنمی
برانگیز است و  هایی تحسینگمان چنین ویژگیبی  ؛آیدشمار می ها بهانسان

 پسندانه. سازی دولتهویتمناسب برای 
های  برانگیز نسبت داده شده به شخصیتهای تحسینسومین دسته از ویژگی

خوبی اخالقی پیوند زد. در  توان بهقالب چکیده داستان را می مسلمان داستان در
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های آن هایی به کنشپسندانه، ویژگیسازی دولتاین بخش از هویت
یابی مثبت خوانندگان داستان را باعث شود تا ارز ها نسبت داده میشخصیت
های دارای عمل خوب و نظر انسان های مورددیگر، شخصیت بیانشود. به

، «زاهد»، «مبارز»، «وفادار»، «امین»هایی شوند. آنان انساندرست بازنمایی می
، «ایثار»، «راستکاری»، «راستگویی»هستند؛ به « اخالق نیکو»و دارای « مهربان»
و  کنندعمل می« خالصانه»و « جوانمردانه»پایبندند؛ « وفاداری»و  «معصومیت»

 قرار دارند. « های انسانیتقله»در 
های مسلمان داستان با انواع برانگیز اخالقی شخصیت های تحسینالبته ویژگی

ها، خورد. در چکیده برخی داستانتجارب تلخ و دردناک هم پیوند می
برانگیز اخالقی،  های تحسینواسطه پایبندی بههای مسلمان داستان شخصیت
- هایی مانند نوععبارتی، ویژگی کنند. بهیترین شرایط را تجربه مدردناک

های ستیزی و وفاداری، شخصیتخواهی، ظلمجویی، آزادیدوستی، حقیقت
برگیرنده تجارب بسیار نامطلوب قرار  هایی در مسلمان داستان را در موقعیت

-انگیزد. کاربرد نشانهمی ربی که اصوال حس مثبت خوانندگان را بردهد؛ تجامی

، «تازیانه»، «مصیبت»، «درد»، «غصه»، «دلشکستگی»، «تنهایی»هایی مانند 
خسته »، «دشوار»، «رنج»، «اندوه و انتظار»، «غم»، «غریب»، «آزار»، «شکنجه»

ها موید تاندر چکیده داس« پناهترسان و بی»و « خشونت و شقاوت»، «و تشنه
 چنین ادعایی است. 

ها( ها نیز )مانند عنوان و تصویر روی جلد داستانترتیب، در چکیده داستانبدین
-شود تا ارزش ها نسبت داده میهای مسلمان داستانانواع خوبی به شخصیت

پی داشته باشد.  یابی مثبت یا تحسین خوانندگان داستان را درگذاری و احساس
شوند تا هویت اسالمی ها، خوبی و مسلمانی همنشین میصیتدر قالب این شخ
ها شود و خوانندگان داستان به حفظ یا ارتقا یا کسب هویت صدرنشین هویت

 . (0پسندد )بنگرید به پیوست شماره اسالمی ترغیب شوند؛ هویتی که دولت می
رسی ساله مورد بر 05 ی توان گفت که در دورهبا توجه به نکات بیان شده، می
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را بازی کرده و برای « سازیپایگاه هویت»( کانون نقش 9085تا  9005)
ارتقای هویت اسالمی و صدرنشین کردن آن کوشیده است. در این دوره، 

پسندانه در دستور کار کانون بوده و این مهم را به طرق سازی دولت هویت
یکی از آنها مختلف انجام داده است که تولید و توزیع داستان برای نوجوانان 

کتاب داستان برای نوجوانان  080سال، کانون  05آید. در طول شمار می به
سازی توان مصداق هویتتا از آنها را می 09منتشر کرده است که حدود 

 پسندانه دانست. دولت
داستان، انواع خوبی  09این « چکیده»و یا « تصویر روی جلد»و یا « عنوان»در 

درصد  09عبارتی، در داستان نسبت داده شده است. بههای مسلمان به شخصیت
هایی که کانون در این مدت برای نوجوانان منتشر کرده، نوعی از داستان

زیرا در عنوان، تصویر روی  ؛پسندانه صورت گرفته استسازی دولتهویت
های مسلمانی همنشین شده های خوبی با نشانهها، نشانهجلد یا چکیده آن داستان

تا خوانندگان داستان، مسلمانی را خوب ارزیابی کنند و احساس خوبی است 
سازی اسالمی است زیرا فرض نسبت به مسلمانی پیدا کنند. این مصداق هویت

شود که هویت اسالمی  یابی باعث میبر این است که این نوع ارزیابی و احساس
 ارتقا یابد یا گسترش پیدا کند.  حفظ شود،

 ناپسندانهسازی دولتندانه و هویتپسسازی دولتهویت

های کانون ساختن و برجسته کردن هویت اسالمی در داستان اهمیت سیاسیِ
-را با جایگاه هویت ملی در این مجموعه داستان شود که آن هنگامی آشکارتر می

عنوان پایگاه  وبیش بهسنجی کنیم. هرچند کانون از همان تاسیس کمها هم
پسندانه بود پس از سازی دولت تو در خدمت هوی کردسازی عمل می هویت

که قبل از  حالی تر شد. درپیروزی انقالب اسالمی این نقش آشکارتر و برجسته
های کانون عرصه ساختن و برجسته کردن انقالب شمار نسبتا اندکی از داستان

پسندانه بود پس از انقالب این شمار بسیار بیشتر شد و صدرنشین هویت دولت
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بار هویت  ن هویت اسالمی در دستور کار کانون قرار گرفت. البته اینکرد
ناپسند شده بود و  ی بود نه هویت ملی که هویتی دولتپسند هویت اسالم دولت

 اعتبار کردنش مجاز و مشروع. رنگ و بیکم
های ایدئولوژیک به آشکارترین شکل در داستان -گیری سیاسیاین موضع

شده  های منتشردرصد از داستان 09که حدود  حالی در کانون نمایان شده است.
پسندانه هستند و نمود تالش برای سازی دولتبرای نوجوانان عرصه هویت

مصادیق ساختن و برجسته  ؛آیندشمار می صدرنشین کردن هویت اسالمی به
رسد. از شده نمی های بررسیکردن هویت ملی حتی به نیم درصد از کل داستان

 09سال برای نوجوانان منتشر کرده  05انی که کانون در طول داست 080
توان مصداق تالش برای پررنگ کردن هویت اسالمی دانست ولی  داستان را می

توان عرصه ساختن و برجسته نوعی میها را بهتا از این مجموعه داستان 9فقط 
 ست. ا« رستم و سهراب»هم داستان  شمار آورد که آن کردن هویت ایرانی به

توان مصداق تالش برای ارتقای هویت البته این یک مورد را هم به سختی می
ملی دانست. نه در عنوان داستان و نه در تصویر روی جلد داستان همنشینی 

خورد.  های خوبی و ایرانی یا خوب بودن و ایرانی بودن به چشم نمینشانه
پسند یا هویت لتسازی مرتبط با هویت دوشمار هویت ربرخالف مصادیق پُ

های خوب اسالمی، عنوان و تصویر روی جلد داستان بر نسبت دادن ویژگی
های ایرانی داستان داللت )مانند زیبایی، دانایی، درستی اخالقی( به شخصیت

دهنده عنوان بر خوبی  بیان دیگر، نه کلمات و عبارات تشکیل کند. بهنمی
دهنده  های تشکیلها و رنگحکند نه طرشخصیت ایرانی داستان داللت می

 تصویر روی جلد داستان. 
هایی مانند گیرند؛ نشانهمی بر های دال بر خوبی را درولی چکیده داستان نشانه

البته حتی در «. انگیزترین غم»و « زیباترین»، «استوار»، «فاخر»، «بزرگترین»
ت داده های خوب به شخصیت ایرانی داستان نسبچکیده داستان نیز ویژگی

شوند. در این قالب، انواع شود و خوب بودن و ایرانی بودن همنشین نمی نمی
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گونه خورد و هیچپیوند می« فرهنگ ایران زمین»برانگیز با  های تحسینویژگی
عنوان دو شخصیت ایرانی داستان نسبت داده خوبی به رستم و سهراب به

رتقای هویت ایرانی شود. پس حتی در این تک مورد هم تالش برای ا نمی
 گیرد. صورت غیرمستقیم صورت می به

سازی دولتی بعد عنوان پایگاه هویتتوان گفت که نقش کانون بهبنابراین، می
تر شد و تالش برای صدرنشین کردن هویت اسالمی به از انقالب بسیار برجسته

قعرنشین کردن هویت ملی در دستور کار قرار گرفت. گواه چنین  ی هزینه
سال برای نوجوانان  05هایی است که کانون در طول ادعایی، محتوای داستان

های کانون سال، فقط یکی از آن مجموعه داستان 05منتشر کرده است. در این 
تا از  09که  حالی در ؛نوعی با ساختن و برجسته کردن هویت ملی مرتبط شد به

ها مصداق تالش برای صدرنشین کردن هویت اسالمی هستند. یعنی آن داستان
  برابر اهمیت هویت ملی بوده است. 05اهمیت هویت اسالمی بیش از 

 گیرینتیجه

موضوع این نوشتار بررسی )موردی( نسبت سیاست، روایت و هویت از طریق 
ر ایران پس از انقالب پسندانه دسازی دولتپاسخ به پرسش از چگونگی هویت

دیگر، هدف نوشتار این بود که چگونگی ساختن و برجسته  بیاناسالمی بود. به
پسند یا هویت اسالمی از طریق داستان را توصیف کند. در کردن هویت دولت

کلی  طورتالش برای یافتن پاسخ معتبر به این پرسش، نخست بیان کردیم که به
 طریق بازنمایی زبانی است و ما از طریق برسازی نوعی معناسازی از هویت

نویسی هم، ما سازیم. پس در داستانها( هویت میآوردن )یا کاربرد نشانه زبان
-واقع هویت می ها درهای دیداری و ساختن شخصیتبا همنشین کردن نشانه

 سازیم. 
 توان نوعی پایگاهاز این لحاظ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را می

پسندانه دانست. آشکارترین سازی دولتای برای هویتسازی و عرصههویت
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هایی دانست که این توان مجموعه داستاننمود این ویژگی کانون را از جمله می
-کوشد با انتشار این داستانموسسه برای نوجوانان منتشر کرده است. کانون می

ها بکند. صدرنشین هویت پسند یا هویت اسالمی را ارتقا دهد وها هویت دولت
تا ابتدای  9005سال )از ابتدای سال  05داستانی که کانون در طول  080از 

توان مصداق داستان را می 09( برای نوجوانان منتشر کرده است 9085سال 
پسندانه دانست. در عنوان، تصویر روی جلد و یا چکیده این سازی دولتهویت
های خوب )از جمله زیبایی، دانایی، درستی ها انواع خوبی یا ویژگیداستان

عبارتی، در بیش شود. به های مسلمان داستان نسبت داده میاخالقی( به شخصیت
های  های خوبی با نشانهداستان، ما شاهد همنشینی نشانه 080درصدِ  09از 

-مسلمانی هستیم تا ارزیابی و احساس مثبت خوانندگان نسبت به این شخصیت

توان تا حدود داستان را می 080تا از این  9که فقط  د. جالب اینها را سبب شو
 اندکی مصداق ساختن و برجسته کردن هویت ملی دانست. 

هایی از این لحاظ اهمیت دارد که قابلیت و کارآمدی مفاهیم و چنین یافته
ویژه نظریه بازنمایی را نشان  ، به«مطالعات فرهنگی»های مفهومی متعلق به  نظام
توان مصداق ارتقا و بسط های این پژوهش را میدیگر، یافته بیانهد. بهدمی

های عنوان یکی از موضوع سازی )بهدانش موجود درباره مطالعه هویت و هویت
ای از معناسازی و جا که بخش عمده مهم مطالعات فرهنگی( دانست. از آن

های این گیرد دستاوردسازی در قالب روایت یا داستان صورت می هویت
توان دهد که چگونه میزیرا نشان می ؛کندای پیدا میالعادهمطالعه اهمیت فوق

کار  شناختی مطالعات فرهنگی را در این زمینه بههای نظری و روش دارایی
 بست و بسط داد. 

توان  ترین آنها را می هایی نیز داشته است که مهمالبته این مطالعه محدودیت
ها عنوان، تصویر روی جلد و چکیده داستان توا بهمحدود کردن تحلیل مح

کتاب داستان( و محدود  080دانست. گستردگی جامعه آماری پژوهش )یعنی 
نظر شود. ها صرفبودن زمان و منابع مالی باعث شد تا از تحلیل متن داستان
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ها توان با رفع چنین محدودیتی، کل متن داستانبنابراین در مطالعات دیگر می
 ل فهرست، متن کتاب و تصاویر داخل کتاب( را هم تحلیل کرد. )شام

هایی که کانون برای توان چنین مطالعاتی را در رابطه با داستانچنین می هم
کند انجام داد. همسنجی های سنی دیگر )یعنی کودکان و جوانان( منتشر میرده

تواند برای  ز میشده در پیش و پس از انقالب اسالمی ایران نی های منتشرداستان
چه بیشتر نسبت سیاست، هویت و روایت در ایران سودمند باشد.  شناخت هر

 شده توسط ناشران غیر های منتشرتوان در رابطه با داستاناین همسنجی را می
ای دارد العادهدولتی نیز انجام داد. موضوع پژوهشی دیگری که اهمیت فوق

ها است تا بدانیم که گونه داستانن اینانجام مطالعات میدانی درباره خوانندگا
سازی چگونه بوده است؛ مطالعاتی که میزان موفقیت دولت در زمینه هویت

 های زیادی داشته باشد. انجام آن در ایران شاید موانع و محدودیت
سازی در ایران گیری این است که چنین الگوی هویتنکته پایانی در مقام نتیجه

تنیدگی و  تجربی رایج سازگاری چندانی ندارد. درهم های نظری وبا یافته
پذیری زیستی و همشدن نوعی هموابستگی جهانی فزینده ناشی از فرآیند جهانی

سازی باید سازی مناسب نیاز دارد. این نوع هویتکند که به هویترا اقتضا می
فراهم آید.  پذیرانهزیستی همبر متفاوت ولی برابر بودن استوار شود تا امکان هم

پسندانه در ایران چندان با این اصل سازگار سازی دولتولی الگوی هویت
های زیستی هویتتواند بستری برای همنیست و این سیاست هویتی نمی

 متفاوت فراهم کند. 
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 هاپیوست 

 پسندانه در عنوان داستانسازی دولت( جدول هویت1)پیوست شماره 

 عنوان داستان مسلمان داستان شخصیت)های( سازهای هویتنشانه پسندانهدولتسازی چگونگی هویت

 بزرگترین دختر عالم حضرت رقیه بزرگترین نسبت دادن بزرگترین بودن به شخصیت)های( مسلمان داستان

معنای استواری( به شخصیت)های( مسلمان  )به مانندینسبت دادن نخل
 داستان

 کشند می نخلها قد سلمان فارسی نخل

معنای زیبایی، سرزندگی، شادابی(   نسبت دادن  بهارگونگی )به
 شخصیت)های( مسلمان داستان

 سیصد و شصت و پنچ روز بهار پیامبر بهار

معنای زیبایی( به  شخصیت)های( مسلمان  مانندی )بهنسبت دادن  ماه
 داستان

 ماه دو تکه پیامبر ماه

بایی، زندگی، شادابی( به  معنای زی نسبت دادن  بهارگونگی )به
 شخصیت)های( مسلمان داستان

 بهار مهربان یثرب پیامبر/ عمار/ یاران پیامبر بهار/ مهربان

معنای زیبایی و پاکی( به شخصیت)های(  واری )بهنسبت دادن آینه
 مسلمان داستان

 مثل آینه پیامبر آینه

شخصیت)های( مسلمان معنای زیبایی( به   گونگی )بهنسبت دادن ستاره
 داستان

 طلوع آن ستاره عبدلمطلب/ عبداهلل/ آمنه/ رسول ستاره

معنای زیبایی( به شخصیت)های( مسلمان  نسبت دادن مرواریدواری )به
 داستان

 مرواریدهای پراکنده او ]پیامبر[ مروارید



 

 

 عنوان داستان مسلمان داستان شخصیت)های( سازهای هویتنشانه پسندانهدولتسازی چگونگی هویت

معنای زیبایی و حقانیت و پاکی( به   گونگی )بهنسبت دادن فرشته
 سلمان داستانشخصیت)های( م

 ای اینجاست فرشته محمد فرشته

معنای زیبایی و بزرگی( به  شخصیت)های(  )به نسبت دادن دریامانندی
 مسلمان داستان

 پیوند دو دریا حضرت علی/ حضرت فاطمه دریا

معنای زیبایی، پاکی و حقانیت( به   گونگی )بهنسبت دادن آفتاب
 شخصیت)های( مسلمان داستان

 غروب آفتاب ربذه پیامبرابوذر/  آفتاب

معنای مهر و دوستی( به شخصیت)های(  نسبت دادن عاشقانه بودن )به
 مسلمان داستان

 عاشقانه
امام حسین/ یارانش/ آن بانوی 

 بزرگوار
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معنای زیبایی، پاکی، حقانیت( به   نسبت دادن آسمانی بودن )به
 شخصیت)های( مسلمان داستان

 دختر آسمانی طمهحضرت فا آسمانی

معنای زیبایی و ظرافت و عشق( به   واری )بهنسبت دادن پروانه
 شخصیت)های( مسلمان داستان

 تولد یک پروانه قنبر/ حضرت علی پروانه

معنای زیبایی، طراوت، زندگی( به   نسبت دادن بهارگونگی )به
 شخصیت)های( مسلمان داستان

 بهار
 پیامبر/ یاران پیامبر/ عمار/ حضرت

 علی/ فاطمه/ امام حسن
 بهار خانه ما

معنای زیبایی و بزرگی( به  شخصیت)های(  نسبت دادن دریاگونگی )به
 مسلمان داستان

 ماند دریاست که می پیامبر و یارانش دریا

معنای زیبایی، روشنی، پاکی( به   مانندی )بهنسبت دادن  آب و آیینه
 شخصیت)های( مسلمان داستان

 بانوی آب و آیینه امام آزادیزینب/  آب/ آیینه



 

 

 عنوان داستان مسلمان داستان شخصیت)های( سازهای هویتنشانه پسندانهدولتسازی چگونگی هویت

معنای زیبایی و حقانیت( به شخصیت)های(  نسبت دادن روشنایی )به
 مسلمان داستان

 صدای پای روشنایی پیامبر/ امام حسین روشنایی

 صدای زالل بالل بالل/ پیامبر زالل نسبت دادن زاللی صدا به  شخصیت)های( مسلمان داستان

معنای زیبایی و رویش و حقانیت( به   )بهنسبت دادن سبز بودن 
 شخصیت)های( مسلمان داستان

 نماز سبز مفتح سبز

معنای زیبایی و حقانیت( به شخصیت)های(  گونگی )بهنسبت دادن آفتاب
 مسلمان داستان

 آفتاب
میرزای  اردبیلی/ بحرالعلوم/ مقدس

 قمی/ شیخ مرتضی
 های آفتاب همسایه

معنای زیبایی و پاکی( به شخصیت)های(  )بهواری نسبت دادن غنچه
 مسلمان داستان

 های پاییزیغنچه پسران مسلم غنچه/ پاییزی

معنای زیبایی و حقانیت( به شخصیت)های(  گونگی )بهنسبت دادن آفتاب
 مسلمان داستان

 آفتاب در حجاب حضرت زینب آفتاب

 غریبه مهربان پیامبر اسالم و امام علی هربانغریبه/ م نسبت دادن مهربانی به شخصیت)های( مسلمان داستان

واری )زیبایی( و نور )حقانیت( به شخصیت)های( نسبت دادن غنچه
 مسلمان داستان

 شب رویش غنچه نور محمد/ خدیجه/ زید غنچه/ نور

معنای زیبایی و پاکی( به شخصیت)های(  واری )بهنسبت دادن ستاره
 مسلمان داستان

 آید دار می ستاره که دنبالهو آن  عبدالمطلب ستاره

 آن مهربان نیای خواستنی محمد مهربان نسبت دادن مهربانی به شخصیت)های( مسلمان داستان

معنای استواری و بزرگی( به شخصیت)های(  مانندی )بهنسبت دادن کوه  فریاد کوه ]امام علی[ کوه



 

 

 عنوان داستان مسلمان داستان شخصیت)های( سازهای هویتنشانه پسندانهدولتسازی چگونگی هویت

 مسلمان داستان

 قعش نسبت دادن عشق به شخصیت)های( مسلمان داستان
علی اکبر/ حسین/ حضرت علی/ امام 

 حسن
 پدر، عشق و پسر

معنای زیبایی و حقانیت( به شخصیت)های(  واری )بهنسبت دادن ستاره
 مسلمان داستان

 ای بر خاک ستاره مدرس ستاره

 شکوه شهادت عمروبن جموح شکوه/ شهادت مندی به  شخصیت)های( مسلمان داستاننسبت دادن شکوه

 وفای به عهد یکی از یاران پیامبر وفا وفاداری به  شخصیت)های( مسلمان داستاننسبت دادن 

 هاپسندانه در تصاویر روی جلد داستانسازی دولت( جدول هویت1)پیوست شماره 

 عنوان داستان های مسلمان داستانشخصیت سازهای هویتنشانه پسندانهسازی دولتچگونگی هویت

بخشی و مهربانی به  نسبت دادن تقدس، زندگی
 شخصیت)های( مسلمان داستان

دار/ لباس سبز/ در آغوش گرفتن/ لباس چهره هاله
 عربی

 و خدا پاسخ داد زید/ پیامبر اسالم

بخشی، زیبایی و پاکی به نسبت دادن زندگی
 شخصیت)های( مسلمان داستان

 بزرگترین دختر عالم ]حضرت رقیه[ زمینه سبز/ دختر زیباروی/ پرنده ای سفید بر دوش

 شندک ها قد می نخل سلمان فارسی نخل نسبت دادن استواری به شخصیت)های( مسلمان داستان

بخشی به  نسبت دادن زیبایی، سرزندگی، پاکی، زندگی
 شخصیت)های( مسلمان داستان

 سیصد و شصت و پنچ روز بهار پیامبر گل/ گیاه/ درخت/ پرنده/ زمینه سبز



 

 

 عنوان داستان های مسلمان داستانشخصیت سازهای هویتنشانه پسندانهسازی دولتچگونگی هویت
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 مسلمان داستان

 بهار مهربان یثرب پیامبر/ عمار/ یاران پیامبر دار سوار بر شتر در حلقه پیروانچهره نورانی و هاله

نسبت دادن پاکی، قداست، حقانیت به شخصیت)های( 
 مسلمان داستان

 مثل آینه پیامبر دار/ زمینه آبیشخص سرتاسر سفید نورانی هاله

دادن پاکی و حقانیت و تقدس به شخصیت)های( نسبت 
 مسلمان داستان

زمینه سیاه و وار بر در غار در پسهای پرندهفرشته
 تاریک

عبدلمطلب/ عبداهلل/ آمنه/ 
 رسول

 طلوع آن ستاره

نسبت دادن تقدس و حقانیت به شخصیت)های( مسلمان 
 داستان

 سبد خاطره یک یاران نزدیک پیامبر/ پیامبر دارچهره نورانی هاله

بخشی به شخصیت)های( نسبت دادن زیبایی و زندگی
 مسلمان داستان

های قرمز اطراف دهانه غار/  های سفید/ گلپروانه 
 بستر آبی و سبز

 خداحافظ مدینه پیامبر/ مسلمانان

 پراکنده یمرواریدها او ]پیامبر [ پرنده/ گل نسبت دادن زیبایی به شخصیت)های( مسلمان داستان

دادن تقدس، حقانیت و پاکی به شخصیت)های(  نسبت
 مسلمان داستان

 از آسمان حرف بزن ]پیامبر[ دار ایستاده در پناه بال فرشتهچهره نورانی و هاله

نسبت دادن زیبایی و پاکی به شخصیت)های( مسلمان 
 داستان

ای گشوده به سیاهی و  های گل و پرنده بر دهانه شاخه
 تاریکی

 استای اینج فرشته محمد

نسبت دادن تقدس و پاکی به شخصیت)های( مسلمان 
 داستان

های سفیدپوش رقص و شادی کنان پیرامون فرشته
 سوارعروس اسب

 پیوند دو دریا حضرت علی/ حضرت فاطمه

امامان شیعه/ امام حسن  آفتابی در شب نسبت دادن حقانیت به شخصیت)های( مسلمان داستان  در جستجوی او



 

 

 عنوان داستان های مسلمان داستانشخصیت سازهای هویتنشانه پسندانهسازی دولتچگونگی هویت

 عسگری/ فرزند او

نسبت دادن تقدس، حقانیت و استواری به 
 شخصیت)های( مسلمان داستان

دار در  به دست سرتاسر سفیدپوش هاله مرد شمشیر
 زمینه تیره و تار

 غروب آفتاب ربذه ابوذر/ پیامبر

نسبت دادن تقدس و حقانیت و پاکی به شخصیت)های( 
 مسلمان داستان

 دار سوار بر اسب مرد عرب سفیدپوش نورانی هاله
 سفید در حلقه مردم

امام حسین/ یارانش/ آن 
 بانوی بزرگوار

 چهل روز عاشقانه

نسبت دادن پاکی و تقدس و ایمان به شخصیت)های( 
 مسلمان داستان

 دختر آسمانی حضرت فاطمه حال راز و نیاز های فرشته در دختری با بال

نسبت دادن تقدس، حقانیت و زیبایی به شخصیت)های( 
 مسلمان داستان

دار در  نوزادی با چهره نورانی در آغوش زنی هاله
 میان گل و گیاه

پیامبر و یارانش/ حضرت 
 علی/ فاطمه/ امام حسن

 بهار خانه ما

نسبت دادن تقدس و پاکی و دانایی به شخصیت)های( 
 مسلمان داستان

دار با دستاری سبز و لباس سفید درحال  مردی هاله
 وگو بحث و گفت

 است که می مانددری پیامبر و یارانش

نسبت دادن تقدس، حقانیت و زیبایی به شخصیت)های( 
 مسلمان داستان

دار با لباس سبز و شاخه گلی در زن نورانی هاله
 دست

 بانوی آب و آیینه زینب/ امام آزادی

نسبت دادن تقدس و پاکی  به شخصیت)های( مسلمان 
 داستان

 یکدار ایستاده با لباس سفید در بستر تار مرد هاله
امیرالمومنین/ قاصد امام 

 حسین/ امام حسین
 سردار تنها

نسبت دادن تقدس و حقانیت و محبوبیت به 
 شخصیت)های( مسلمان داستان

لباس سبز سوار بر اسب در میان  دار مرد نورانی هاله
 استقبال کودکان

 بر ساحل چشمانش خاندان پیامبر اسالم

نسبت دادن تقدس و حقانیت و زیبایی به  دو نورانی و  کودکی در آغوش مردی سبزپوش هر  صدای پای روشنایی پیامبر/ امام حسین



 

 

 عنوان داستان های مسلمان داستانشخصیت سازهای هویتنشانه پسندانهسازی دولتچگونگی هویت

 دار در میان گل و پرنده هاله شخصیت)های( مسلمان داستان

 آن شب آن سردار حر/ حسین )ع( خیره شدن به روشنایی خورشید نسبت دادن حقانیت به شخصیت)های( مسلمان داستان

به شخصیت)های( مسلمان  نسبت دادن دانایی و حقانیت
 داستان

 کشتی در دریای طوفانی
 اردبیلی/ بحرالعلوم/ مقدس

 میرزای قمی/ شیخ مرتضی
 های آفتاب همسایه

نسبت دادن مظلومیت به شخصیت)های( مسلمان 
 داستان

 های پاییزیغنچه پسران مسلم تصویر صورت دو کودک در  شب سرد پاییزی

به شخصیت)های( نسبت دادن مظلومیت و ستمدیدگی 
 مسلمان داستان

 آفتاب در حجاب حضرت زینب سوار در پس زمینه غروب کاروان شتران بی

نسبت دادن تقدس و پاکی به شخصیت)های( مسلمان 
 داستان

 کرده آنک آن یتیم نظر پیامبر/ حلیمه نخل سفید/ بال فرشته

نسبت دادن حقانیت، تقدس و پاکی به شخصیت)های( 
 مسلمان داستان

 با من سخن بگو مادر آمنه/ محمد دار/ فرشتگانهره نورانی/ چهره هالهچ

نسبت دادن تقدس و حقانیت به شخصیت)های( مسلمان 
 داستان

 شب رویش غنچه نور محمد/ خدیجه/ زید دارچهره نورانی هاله

نسبت دادن زیبایی و پاکی به شخصیت)های( مسلمان 
 داستان

 آید دنباله دار میو آن ستاره که  عبدالمطلب ستاره

نسبت دادن تقدس و حقانیت و مهربانی به 
 شخصیت)های( مسلمان داستان

 آن مهربان نیای خواستنی محمد دار بر بالین بیمار چهره نورانی هاله



 

 

 هاپسندانه در تصاویر روی جلد داستانسازی دولت( جدول هویت3)پیوست شماره 

 عنوان داستان های مسلمان داستانشخصیت سازهای هویتنشانه پسندانهسازی دولتچگونگی هویت

دهی و حمایت به   نسبت دادن تنهایی، دلشکستگی، پناه
 )های( مسلمان داستان شخصیت

 و خدا پاسخ داد زید/ پیامبر اسالم تنهایی/ دلشکستگی/ پناه/ حمایت

دیدگی و تحمل به نسبت غصه خوردن، دردمندی، مصیبت
 استانشخصیت)های( مسلمان د

 ]حضرت رقیه[ غصه/ درد/ مصیبت/ تحمل
ترین دختر  بزرگ

 عالم

نسبت دادن ارزشمندی، تیزبینی، موشکافی، استواری، حقانیت و 
 بزرگی به شخصیت)های( مسلمان داستان

ارزشمندترین/ تیزبین/ موشکاف/ استوار/ آسمانی/ 
 حقیقت/ همت/ شگرف/ بزرگ

 سلمان فارسی
ها قد می  نخل

 کشند

انگیزی، ایمان به شخصیت)های( مسلمان دادن ایجاز، شگفتنسبت 
 داستان

انگیز/ توفیق/ ایمان/  معجزه/ الهی/ موهبت/ شگفت
 گرامی

 ماه دو تکه پیامبر

نسبت دادن مظلومیت، ستمدیدگی، ایمان و گرامی بودن به 
 شخصیت)های( مسلمان داستان

-تازیانه/ شکنجه/ آزار/ گرامی/ ایمان/ سخت/ طاقت

 ها/ نگران پروانهفرسا
 بهار مهربان یثرب پیامبر/ عمار/ یاران پیامبر

نسبت دادن مهربانی، اندیشمندی و واالیی به شخصیت)های( مسلمان 
 داستان

 مثل آینه پیامبر مهر/ اعتماد/ اندیشه/ واالیی

نسبت دادن همسانی با گل، گلستان و گالب به شخصیت)های( 
 مسلمان داستان

 یک سبد خاطره یاران نزدیک پیامبر/ پیامبر گلستان/ گالبگرامی/ گل/ 

 خداحافظ مدینه پیامبر/ مسلمانان رحمت/ گرامی/ محبوب/ توفیق/ بزرگ نسبت دادن رحمت، محبوبیت و بزرگی به شخصیت)های( مسلمان داستان

نسبت دادن کرامت، رستگاری، انسانیت، مرواریدگونگی به  مکارم/ رستگاری/ قله/  انسانیت/ رحمت/ رهایی/  ی امرواریده او ]پیامبر [



 

 

 عنوان داستان های مسلمان داستانشخصیت سازهای هویتنشانه پسندانهسازی دولتچگونگی هویت

 پراکنده رستگاری/ مروارید شخصیت)های( مسلمان داستان

گونه و نیلوفرگونه بودن نسبت دادن آسمانی و نورانی بودن و نرگس
 به شخصیت)های( مسلمان داستان

 ]پیامبر[ آسمان/  نور/ نرگس/  نیلوفر
از آسمان حرف 

 بزن

یاری به شخصیت)های( امین بودن، مظلوم نسبت دادن جوانمردی،
 مسلمان داستان

 ای اینجاست فرشته محمد جوانمرد/ امین/ کمک به مظلوم/ گرامی

 نسبت دادن به شخصیت)های( مسلمان داستان
متقی/ گرامی/ هدایت/ آزادی/ زیباترین/  خورشید/ 

 هدایت/   دریا/ سعادت
 پیوند دو دریا حضرت علی/ حضرت فاطمه

 ادن جوانمردی، حقانیت، مردانگی، راستگویی، خورشیدنسبت د
 مانندی به شخصیت)های( مسلمان داستان

جوانمردانه/ مبارزه/ حق/ باطل/ مردانه/ راستگو/ 
 خورشید/ آسمان/ سوگ

 غروب آفتاب ربذه ابوذر/ پیامبر

نسبت دادن شکوهمندی، بخشندگی، نورانیت، حقانیت، کرامت و 
 مسلمان داستانانسانیت به شخصیت)های( 

/ نور/ حقیقت/ پرشکوه/ بخشش/ بخشیدن/ شعله
 یدریغ/کرامت/ انسانی/ غم/  تازیانه/ بزرگوار

امام حسین/ یارانش/ آن بانوی 
 بزرگوار

 چهل روز عاشقانه

 دختر آسمانی حضرت فاطمه محبوب/  واال/  ارجمند نسبت دادن محبوبیت و ارجمندی به شخصیت)های( مسلمان داستان

 تولد یک پروانه قنبر/ حضرت علی وفادار/ مبارزه ت دادن وفاداری و مبارز بودن به شخصیت)های( مسلمان داستاننسب

صفتی و بالندگی به  بینی، خورشیدنسبت دادن آزادگی، روشن
 شخصیت)های( مسلمان داستان

 بانوی آب و آیینه زینب/ امام آزادی صفت/ همیشه بالنده آزادی/ روشن/ خورشید

مندی به شخصیت)های( نسبت دادن وفاداری، تنهایی و رسالت
 مسلمان داستان

 وفادار/  تنهایی/ رسالت
امیرالمومنین/ قاصد امام حسین/ 

 امام حسین
 سردار تنها



 

 

 عنوان داستان های مسلمان داستانشخصیت سازهای هویتنشانه پسندانهسازی دولتچگونگی هویت

گونگی به شخصیت)های( نسبت دادن راستگویی و راستکاری و ساحل
 مسلمان داستان

 بر ساحل چشمانش مخاندان پیامبر اسال راستگویی/ راستکاری/ ساحل

بودن، روشنی و انسانیت به شخصیت)های( مسلمان  نسبت دادن الگو
 داستان

 پیامبر/ امام حسین الگو/  روشن/ انسانیت
صدای پای 

 روشنایی

 اویس/ پیامبر/ امیرالمومنین محبوب/ دوست نسبت دادن محبوبیت و دوستی به شخصیت)های( مسلمان داستان
اویس تنهاترین 

 سردار

 بعد از نوزده مهزیار/ امام یفدای نسبت دادن فداکاری به شخصیت)های( مسلمان داستان

 صدای زالل بالل بالل/ پیامبر ایمان/ رنج/ شکنجه/ یار دیدگی به شخصیت)های( مسلمان داستاننسبت دادن ایمان و رنج

بودن، نورانیت شخصیت)های( مسلمان  نسبت دادن حقانیت، متفکر
 داستان

 آن شب آن سردار حر/ حسین )ع( فکر/ تامل/ نور/  رسالتحق/  ت

 برجسته/ بزرگان نسبت دادن برجستگی و بزرگی به شخصیت)های( مسلمان داستان
میرزای  اردبیلی/ بحرالعلوم/ مقدس

 قمی/ شیخ مرتضی
 های آفتاب همسایه

پناهی به شخصیت)های( نسبت دادن مهربانی، معصومیت، ترس و بی
 داستانمسلمان 

 های پاییزیغنچه پسران مسلم پناهمهربانی/ معصومیت/ ترسان/  بی

گونگی و حقانیت زدگی، آفتاب نسبت دادن بزرگی، مهربانی، مصیبت
 به شخصیت)های( مسلمان داستان

ساالر/ مصیبت/  بزرگ/ مهربان/ سوزان/ قافله
 آفتاب/شهادت/ حقیقت

 آفتاب در حجاب حضرت زینب

خواهی به شخصیت)های( نی و خیرخواهی و برکتنسبت دادن مهربا  غریبه مهربان پیامبر اسالم و امام علی مهربان/ طلب خیر و برکت



 

 

 عنوان داستان های مسلمان داستانشخصیت سازهای هویتنشانه پسندانهسازی دولتچگونگی هویت

 مسلمان داستان
 داستان آن سیل حلیمه/ محمد مهربان/ امین داری به شخصیت)های( مسلمان داستاننسبت دادن مهربانی و امانت

 سفر دراز شام ابوطالب/ محمد مهربان/ آسمانی شخصیت)های( مسلمان داستاننسبت دادن مهربانی و آسمانی بودن به 

بخشی و آسمانی  دهی ستمددیدگان و رهایینسبت دادن یاوری و پناه
 بودن به شخصیت)های( مسلمان داستان

 عبدالمطلب بخش/ آسمانیرحمت/ یاور و پناه ستمدیدگان/ رهایی
و آن ستاره که 

 آید دار می دنباله

داری، بزرگی، خورشیدگونگی به دادن وفاداری، امانتنسبت 
 شخصیت)های( مسلمان داستان

 دیگربار شام ابوطالب/ محمد/ خدیجه وفا/ امانت/ بزرگ/ خورشید/ درخشش

 محمد پسندیده/ وفای به عهد نسبت دادن وفاداری به شخصیت)های( مسلمان داستان
آن مهربان نیای 

 خواستنی

 بزرگ/ حقیقت حقانیت به شخصیت)های( مسلمان داستاننسبت دادن بزرگی و 
حضرت علی/ امام حسین/ حجربن 

 عدی

شش تن و یک 
 فریاد

 فریاد کوه ]امام علی[ ترین بزرگ/ بزرگان/ بزرگ نسبت دادن بزرگی به شخصیت)های( مسلمان داستان

 محبوب/ شگرف انیس/ همدم/ محبت/ نسبت دادن محبت و محبوبیت به شخصیت)های( مسلمان داستان
علی اکبر/ حسین/ حضرت علی/ 

 امام حسن
 پدر، عشق و پسر

 ای بر خاک ستاره مدرس مهم/ بزرگ نسبت دادن بزرگی به شخصیت)های( مسلمان داستان

-بخشی، استواری و هدایتگری، تعالینسبت دادن ایثارگری، هدایت

 جویی به شخصیت)های( مسلمان داستان
 اصحاب عاشورا امام/ یاران واقعی امام جویان/ استوارهمام/  هدایت بخش/ایثار/ هدایت/ تعالی



 

 

 عنوان داستان های مسلمان داستانشخصیت سازهای هویتنشانه پسندانهسازی دولتچگونگی هویت

نسبت دادن ارجمندی، حقانیت، شکوه و روشنی به شخصیت)های( 
 مسلمان داستان

 سلمان سلمان/ رسول خدا ارجمند/ متعالی/ حق/ حقیقت/ باشکوه/ بیکران/ روشن

 هجرت پیامبر ق نیکواخال نسبت دادن اخالق نیکو به شخصیت)های( مسلمان داستان

 وفای به عهد یکی از یاران پیامبر باوفا نسبت دادن وفاداری به شخصیت)های( مسلمان داستان

 




