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وقتي دربارة هویت حرف مي زنیم، دربارة »كیستي« یك شخص 
یا اجتماع صحبت مي كنیم. گفت وگو دربارة »هویت«، سخن از 
شاكله و خصوصیات مهم یك فرد یا اجتماعي بزرگ یا كوچك 

است.
مراحل اصلي شكل گیري هویت شــامل سطح آموزش و سطح 
آموختن است. در دورة اول، خود فرد یا جمع فعال نیست و بیشتر 
پذیرندة عناصر تشــكیل دهندة هویت است و در مرحله و سطح 
آموختن، فرد یا اجتماع با هوشیاري به انتخاب دست مي زند و به 

همین دلیل مرحلة تثبیت و ترمیم هویت طي مي شود.
نوجواني یعني دورة توانمندي در تفكر انتزاعي، زمان آغاز طرح 
مسئلة »آموختن« هویت است. اگر چه آموزش مباحث هویتي 
از بدو مرحلة تكوین انســان ها شــروع مي شود، ولي با آموزش 
زبان گفتاري و دســتیابي به توانمندي نوشــتن ارتقا مي یابد و 
وارد مرحلة آموختن، یعني دورة فعال فراگیري و پرورش ابعاد 
هویتي مي شود. كودكان به مجرد آموزش زبان و آموختن تواِن 
نوشتن در این مسیر قدم مي زنند و در نوجواني بخش مهمي از 

مراحل تكوین هویت شكل مي گیرد.
زبان رسمي و در ایران زبان فارسي در آموزش و آموختن مباحث 
هویتي عنصري مهم است. اگر زبان و زبان آموزي ضعیف باشند، 

ســیر مراحل ارتقاي هویت فردي و جمعــي در افراد تضعیف 
مي شود و به حد مطلوب رشد خود نمي رسد.

در جامعة ایراني زبان فارسي نقطة آغاز آموزش مباحث هویتي 
و محل اوج گیري هویت ایراني ـ اســالمي است. دقت در ابعاد 
آموزش و آموختن زبان فارســي در تســریع و تحكیم فرایند 
هویت بخشــي به افراد ملت بسیار مؤثر است. امروزه ما بیش از 
هر زمان دیگر نیازمنــد ارتقاي توانمندي هاي خود در آموزش 
زبان فارســي براي دســتیابي به هویت ملي مشترك هستیم. 
دورة پیش دبســتاني یكي از مهم ترین ایســتگاه هاي آموزش 
زبان فارســي، به ویژه به اقشــار و گروه هــاي اجتماعي ایراني 
غیرفارســي زبان، و هویت ایراني- اسالمي است. توجه به ابعاد 

مهم هویت ملي در دورة پیش دبستاني بسیار مهم است.
آموزش زبان هاي غیرفارسي نیز كاماًل مشخصه هاي هویتي دارد. 
زمان و روش نابجاي آموزش زباني غیر از زبان رســمي، ممكن 
است هویت ملي افراد را تضعیف كند و روند رشد هویتي دیگر 

را سرعت بخشد.
اگر به آموزش زبان فارســي خوب توجه كنیم، خیلي از عناصر 
هویت ملي ایراني - اســالمي با ســرعت و كیفیت بیشتر رشد 

خواهند كرد.
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