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  mnowzari@rihu.ac.ir  شناسی تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه استادیار روان/  محمود نوذري

  30/3/1395: پذیرشـ  18/11/1394: دریافت

  چکيده

تـر و   قیـ عم یه شناختب یابیو با هدف دست یو اسالم یشناخت را از منظر روان» یدر اوائل کودک ينداریرشد د«ن مقاله یا

ـ ا  یبررسـ  یمحور اساس ،کردیز و تشابه دو رویکرده است. پرسش از وجوه تما یبررس یچندوجه ن مطالعـه اسـت. روش   ی

ـ اول يهـا  شـه یو ر ین مبـان یـی ف و تبیکرد، در توصین دو رویز بیاز تما یپژوهش حاک يها افتهیاست.  یقیپژوهش تطب ه ی

از  .اسـت  یرامـون یط پیند تجارب کودك با محیاز برآ یناش ينداریه دیاول يها شهیر ی،شناخت از منظر روان .است يندارید

نـد  ایبر ،کرد ییجو یر و سعادت مطلقه پیعشق به خ يدر فطرت به معنا یدرا با ينداریه دیاول يها شهیر نیز، منظر اسالم

 يریـ گ شـکل  ینه چگـونگ یکند. در زم یا انحراف از فطرت را فراهم مینه رشد یتنها زم ی،رامونیط پیتجارب کودك با مح

است. هـر دو   ينداریرشد مطلوب د يگو برا ا و پاسخیست امن، پویز طیجاد محید بر ایدگاه، تأکیوجه تشابه دو د ي،ندارید

  د دارند.ینده تأکیدر آ يندارین تجارب بر دیر ایکودك و تأث ین در نظام روانیوالد - بر ثبت تجارب کودك ،دگاهید

  .یکرد اسالمی، رویشناخت کرد روانی، کودك، روینیرشد د ها: کلیدواژه
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  مقدمه

اي از مطالعات موضوعات دینی است کـه در آن، تغییـرات    شناختی رشد دینی، حوزه مطالعات روان

کنـد؛ در ایـن    شناسـی رشـد بررسـی مـی     هـاي روان  در درك معارف دینی را در چـارچوب نظریـه  

عواطف انسان از مفاهیمی نظیر خدا، صفات او، ایمان، دعـا،  شود که فهم و  مطالعات، نشان داده می

کنـد   شـناختی اساسـی چگونـه تغییـر مـی      مسجد و معاد در طول زندگی، با نظر به فرایندهاي روان

  ).10-9، ص2006(رولکپارتین و همکاران، 

ار مهم هاي دینداري بسی هاي اولیه دینداري و نقطۀ آغازین جوانه در این مطالعات، شناسایی پایه

شود. بنابراین، توسعه دامنه مطالعات از بزرگسالی به دوره کودکی، به ویژه اوایل کودکی و  تلقی می

هـاي   آزمـودنی  هاي خود عموماً کند. محققان رشد دینی در پژوهش طفولیت اهمیتی اساسی پیدا می

کر تا حـدودي آغـاز   اي که همگرایی زبان و تف خود را از بین کودکان سه ساله و باالتر؛ یعنی دوره

وگـو از اندیشـه و عواطـف دینـی کـودك آگـاه شـد و         توان در این زمینه از طریق گفت شده و می

هاي تجربی در این زمینـه   کنند. بنابراین، به طور منطقی یافته اطالعاتی را به دست آورد، گزینش می

  براي کودکان کمتر از سه سال دور از انتظار است.

گیـري   هـاي شـکل   شناختی، زمینه اند تا بر مبناي اصول روان کرده سه تن از محققان تالش

ایـن  » لوتر جوان«در مطالعه زندگی  اریکسوندینداري را در این دوره نشان دهند. وجه همت 

، 1386هاي کودکانه برخی تصاویر ذهنی لوتر از خداوند را نشان دهد (وولف،  است که ریشه

ا از آنچه در متون ادیان بزرگ در معرفـی خداونـد   ، کیفیت فهم فرد رپاتریک). 544- 534ص

کـودك در ایـن دوره مـرتبط دانسـته، آن را      - آمده است، با کیفیت ارتباط هیجـانی خـانواده   

، بـر اسـاس   فولر). 88- 86، ص1996کند (پالوتزیان،  برحسب اصول نظریۀ دلبستگی تبیین می

در دوره  اریکسـون و  پیـاژه هـاي   گیري ایمان و ایـده  دیدگاه خود درباره مدل قراردادي شکل

گویـد   در این دوره سخن می» هاي تصاویرِ ذهنی از خداوند زمینه پس«گیري  طفولیت، از شکل

). علت بررسی دیدگاه این سه محقق در این پژوهش، ایـن اسـت   121- 119، ص1981(فولر، 

در مقطع سـنی  که آنها در بین محققان رشد دینی، از محدود محققانی هستند که رشد دینی را 

  اند. کمتر از سه سال مطالعه کرده

 دهمطرح شـ  یز مباحثین ی، در متون اسالمیشناخت فوق از منظر روان يها افتهیگر، ناظر به ید ياز سو

 یت کمـک کنـد و مـا را بـه درکـ     یژه در دوره طفولیو  به ي،ندارین ما از رشد دییتواند به تب یکه م است
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ـ اول يهـا  شـه یر يریـ گ شکل یو چگونگ یکدر کود ينداریتر از رشد د کامل ن یـ ه آن رهنمـون سـازد. ا  ی

  ر پاسخ دهد:یبه سؤاالت ز یو اسالم یشناخت کرد روانیسه رویدر صدد است که با مقا ،پژوهش

کـرد  یو رو یشـناخت  کرد روانیدو رو يها ها و شباهت تفاوتی این پژوهش این است که سؤال اصل

  ست؟یچ یل کودکیدر اوا يندارین رشد دییف و تبیدر توص یاسالم

  ی دیگر نیز مطرح است:سؤاالت فرع

 ست؟یچ» ينداریه دیاول يها شهیت ریماه«ان یکرد در بیدو رو يها ها و شباهت تفاوت - 

 ست؟یچ» ينداریه دیاول يها شهیر يریگ شکل یچگونگ«کرد در یدو رو يها ها و شباهت ـ تفاوت

 هستند؟» کودك یدر نظام روان یل کودکیره اواثبت تجارب دو«قائل به  ،کردیا هر دو رویـ آ

ـ ند تجارب ثبـت شـده در اوا  یر برایتأث«کرد درباره یدو رو يها ها و شباهت تفاوت -  بـر   یل کـودک ی

 ست؟یچ» ن باالتریدر سن يندارید

ل یـ در اوا ينـدار یاز رشـد د  یتر و چندوجه قیعم یبه شناخت یابیدست ،ن پژوهشیازآنجاکه هدف ا

ـ اسـت کـه در آن از طر   یروش ی،قیشود. مطالعه تطب یاستفاده م یقیروش مطالعه تطباست، از  یکودک ق ی

مـورد مطالعـه ارائـه     ،تر از موضـوع  قیعم یدگاه شناختیا چند دیز و تشابه دو یمشخص کردن موارد تما

  ).254ص، 1380، یشود (فرامرزقراملک یم

  يشناخت روانر ت از منظيژه دوره طفوليو به و يدر اوائل کودک ينداريرشد د

گاه فصـل   آن .شود یم یپژوهش بررس يها در پاسخ به پرسش فولرو  کیپاتر، کسونیار يها دگاهیابتدا د

ل یـ در اوا ينـدار یبه مسائل مربوط به رشـد د «، »یشناخت کرد روانیرو«به عنوان پاسخ  ،ها دگاهیمشترك د

  شود: یارائه و نقد م» یکودک

  . ديدگاه پاتريك۱

دانـد.   با شناخت خدا در سنین باالتر مرتبط می ،یفیت رفتار دلبستگی را در دورة کودکیک ،کیرك پاتریک

کـودك و   - وي با توسعه مفهومی در نظریه دلبستگی، چارچوبی را براي درك رابطـه هیجـانی خـانواده    

  شناخت کودك از خدا فراهم کرده است.

هاي پایـدار رفتـار    اي از جنبه ر پارهکند که باید ب محتواي نظریۀ دلبستگی این نکته را القاء می

گیري و دلبستگی فرزندان به والـدین)، کـه ترجمـان روشـن جهـان       (مواظبت از فرزندان، جفت

نگر را برگزید. این نظریه، رفتار  نظري آینده متمرکز شده و در نتیجه، نقطه» بهنجارند«درونی فرد 
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کنـد. رفتـار    اي نخستین انسان لحـاظ مـی  دلبستگی را به عنوان یک رفتار غریزي و از زمرة نیازه

برد، یک ظرفیت بالقوه است که امکان تحول نظـام   غریزي ارثی نیست، آنچه موجود به ارث می

رفتاري، یا راهبردها را بر مبناي اطالعات دریافت شده از طریق اعضاي حواس، از منابع درونـی  

  ).153ـ148، ص1383سازد (منصور،  یا بیرونی، یا هر دو فراهم می

در  و یابـد  هاي معین گسـترش مـی   به چهره ،که از نقطۀ شروع در کودك وجود دارد ،رفتار دلبستگی

تحـت اشـکال رمـزي    نیـز  گـاهی   .شـود  ماند و تحت اشکال مختلف متجلی می تمام زندگی پا برجا می

  کند (همان). به منظور تأمین تماس بروز می ،نگاري، ارتباط تلفنی) (نامه

نهد:  که ناشی از یک نیاز فطري و اکتسابی است، دو چیز را در اختیار کودك می رفتار دلبستگی

دهـد تـا از مـادر یـا      . ایمنی تأمین شده به وسیله مادر یا پرستار، که این فرصت را به کـودك مـی  1

هاي الزم براي ادامه حیات را بیاموزد؛ چراکـه تجهیـزات رفتـار وي کـه از      پرستار خویش، فعالیت

دهد تا به تقلید بپردازد و سپس، به ابتکار دست زند؛  زم برخوردار است، به وي اجازه میانعطاف ال

هاي زندگی از مادر به نزدیکان و سپس، به بیگانگـان و بـاالخره، بـه     . دلبستگی در جریان چرخه2

آید؛ بـراي   دهی به شخصیت در می یابد و به عاملی مهم براي ساخت تري تسري می هاي وسیع گروه

بت شدن این نقش اجتماعی، باید اوالً کودك اطمینان از سـرگرفتن تمـاس بـا مـادر در صـورت      مث

  هاي واقعی خـود و ظرفیـت   تمایل داشته باشد. ثانیاً کودك بتواند یک هماهنگی صادق بین خواسته

  مادر، در پاسخ دادن مناسب با آن خواسته برقرار نماید (همان).

دهـد تـا    اعف است؛ کنش حمایتی که به کـودك اجـازه مـی   بنابراین، دلبستگی داراي کنش مض

دهی به شخصیت  فعالیت ضروري را براي ادامه حیات بیاموزد؛ زیرا اجتماعی شدن منجر به ساخت

  شود (همان). کودك می

هیجانی کودك  - رفتاري  - ، رفتار دلبستگی اثري در سیستم شناختی کیرك پاتریکاز نظر 

وي، بر رفتار وي مؤثر است. این سیستم فعال است، یا حداقل گذارد که در سراسر زندگی  می

، ایـن ایـده را   پاتریـک به عنوان یک مدل کاري شماتیک از رابطۀ دلبستگی در دسترس است. 

براي درك کودك از خدا کاربردي کرده است. از نظر وي، در بیشتر ادیان خدا شـکل ایـدئال   

است. خداوند، موجودي است شـبیه والـدین   دلبستگی است. گویا خداوند شبیه والدین کامل 

کنـد   کند و شـما را از خطـرات حفـظ مـی     (به صورت لفظی یا معنوي) که ایمنی را فراهم می

  ).88، صPalutzain ،(1996، نقل از پالوتزیان (1992(کیرك پاتریک، 
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ـ   دین هنگامی که والدین کودك، یا مربیان دینی یا معلمان در مدرسه، خداوند را به عنـوان وال

هاي خـود   شود و تجربه هیجانی کودك فعال می - رفتاري  - کنند، نظام شناختی  کامل معرفی می

آورد. کودك به تـدریج ایـن تجـارب را بـه مفـاهیم و       را از رابطۀ دوسویه با والدین به خاطر می

رك کند و به واسطۀ این تصاویر، تشبیه خداوند به والدین کامل را د تصاویر ذهنی کلی تبدیل می

کند. این فهم، لزوماً منطبق با مقصود والدین و یا مربیان نیست، بلکه بیشـتر حـاکی از رابطـۀ     می

  دلبستگی گذشتۀ کودك است.

بر اساس نظریۀ دلبستگی، رابطۀ مطلوب بین کودك و نمادهاي دینی، مانند کلمـات و هنرهـاي   

به ویژه به خاطر نفـوذ والـدین    بصري و اشیا به عنوان بخشی از رشد دینی، در دورة کودکی اولیه،

  شود (همان). معنادار می

هـا و   هایی را براي درك چگونگی مواجهه نوجوان با پرسـش  همچنین نظریۀ دلبستگی، پاسخ

هـاي   هـا و تردیـد   نهد. برطبق این نظریه، مواجهه نوجوان با پرسش تردیدهاي دینی در اختیار می

، در این زمینه چند احتمال مطرح پالوتزیانباط دارد. دینی، با رابطۀ دلبستگی در دورة کودکی ارت

کند: به نظر وي، تردیدها با یک رابطه دلبستگی ناامن با مراقب اولیـه، ممکـن اسـت موجـب      می

دینی شدن کودك شود. این دینی شدن براي به دست آوردن پاداش است؛ یعنی اینکـه خـدا بـه    

رود. متقابالً، کودکانی با رابطۀ  ت، به کار میزمینه غایب اس عنوان یک شکل دلبستگی، که در پس

دلبستگی ایمن، یا حداقل کودکانی که والدین غیردینی دارند، احتمـاالً بـه دالیلـی، کمتـر دینـی      

  ).88، ص1996شوند (پالوتزیان،  می

و گیـري   و چگـونگی شـکل   ينـدار یهـاي د  از مبـانی و ریشـه   ،کیـرك پاتریـک  ر مقصود یجدول ز

  دهد: یهاي اولیه آن را بر شناخت خدا در سنین باالتر نشان م و ریشهتأثیرگذاري مبانی 

  ها افتهی  يندارینه رشد دیدر زم یاساس يها پرسش

 هیجانی و رفتاري کودك –اثر به جا مانده از رفتار دلبستگی در سیستم شناختی  ينداریه دیاول يها شهیمقصود از مبانی و ر

 ن)ییوه تبیشناختی (ش مفاهیم و فرایندهاي روان

  رفتار و دلبستگی به عنوان رفتار پایداري که از نقطه شروع در فرد وجود دارد

غریزي و اکتسابی دارد و امکان تحول نظام رفتاري را بر مبناي  أرفتار دلبستگی که منش

 سازد و داراي کنش حمایتی و اجتماعی است اطالعات دریافت شده فراهم می

در  ينداریتأثیرگذاري بر دو  ينداریگیري د فرایند شکل

 سنین باالتر

  کیفیت تعامل والدین با نیازهاي کودك

رفتاري و هیجانی در زمان معرفی خدا به  –فعال شدن اثر موجود در سیستم شناختی 

 وسیله ادیان
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  . ديدگاه فولر۲

گی چگـون بیـان  بـراي   ،گیـري ایمـان   و مـدل قـراردادي شـکل    اریکسـون و  پیـاژه  ۀاز مفاهیم نظری فولر

گیـرد. اسـتعداد ذاتـی کـودك بـراي انطبـاق بـا         می وامهاي اولیه ایمان به خدا  گیري مبانی و ریشه شکل

مبتنی بـر اعتمـاد یـا     ۀمحیط، درك بقاي شیء، ظهور اضطراب در هفت و هشت ماهگی و پدیدایی رابط

توصـیف چگـونگی    از آنها در تبیین و فولرعدم اعتماد بین والدین و کودك، از جمله مفاهیمی است که 

  گیرد. هاي اولیه ایمان به کار می گیري مبانی و ریشه شکل

گذارنـد، حامـل    ها از بدو تولد، آنگاه که پاي در محـیط جدیـد حیـات خـود مـی      تمامی انسان

هستند. در عین حال، هنوز این استعداد تمام و کمـال  » انطباق یافتن با محیط جدید«استعداد پنهانی 

باشد. رشد و پویایی این اسـتعداد بـر کامـل شـدن رشـد انسـان و نـوع         عل نمیقائم به ذات و بالف

مواجهه محیط با او است. چنانچه مطلوب از این منظر حاصل نشود، سـازگاري بـا محـیط جدیـد،     

دهد. در شرایطی که محیط زیست انسان ثابـت بـوده، تحـول و     رشد و پویایی خود را از دست می

نهـد، بـه    روي او نمی انگیزاند و چالشی پیش ه امور عینی او را بر نمینوآوري در آن نباشد و یا آنک

شـود. حـال اگـر کیفیـت و      هاي او در پی کسب دانایی محدود می ها و کنش احتمال فراوان فعالیت

تداوم مراقبت، تغذیه و نظافت نامطلوب باشد و فرد یا افرادي که او بتواند ارتباطی متقابل، مکمـل  

اعتمادي و نومیدي کودکانـه، جـاي اعتمـاد     آنها برقرار کند، وجود نداشته باشد، بی و قابل اعتماد با

  ).121ـ119، ص1981گیرد (فولر،  به جهان پیرامون و به خود را می

و حتـی  از او مستقل بـوده  یابد که امور عینی محیط پیرامون  درمی ،شود تدریج که بزرگ می کودك به

کودك نوعاً به دنبال اشـیاء   ،باشد، وجود دارد. در چهار ماهگی ه او میزمانی که دور از قلمرو دید و توج

 ،در سـن هفـت الـی هشـت مـاهگی     ». آیـد  به ذهن نمی ،آنچه غایب از نظر باشد«گردد.  پنهان شده نمی

یا داشته باشد. در اینجاست کـه کـودك قـدم در     ،تصویر ذهنی از شیء گم شده بسازداست کودك قادر 

هـا عشـق    یابد فی نفسه ماهیتی جدا از آنانی دارد که بـدان  ارد که به واسطه آن درمیگذ مسیر شناختی می

کـه   ،به عنـوان نقطـه ثقـل جهـان پیرامـونی     را، که نیاز به یافتن خود ست این شناخت تا آنجا ا .ورزد می

  کند (همان). حس می، دیگران در آن حضور دارند

ء و آگـاهی از خـود، زمینـه پدیـدایی     درك بقاي شـی  - گیري دو توانایی شناختی فوق  شکل

کند. کودك از این پس، با غیبـت   حالت عاطفی جدیدي که چندان هم مطلوب نیست، فراهم می

ترسد آنها دوباره برنگردند. بازگشت مجدد  شود؛ چرا که می مادر یا پرستارش دچار اضطراب می
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دهـد، بـه    د، و بـه او غـذا مـی   کشـ  زند، او را در آغوش مـی  مادر یا پرستار، که نام او را صدا می

شود. ویژگی جدید، اعتماد به فردي است که از او مراقبـت   گیري ویژگی جدیدي منجر می شکل

  کند. کند و محیطی است که در آن رشد می می

، تعامل والدین و کودك در گسترة سنی بـین هفـت، هشـت مـاهگی تـا حـدود       فولراز دیدگاه 

دهـد، بلکـه کـودك چیـزي      و وفاداري دوسویه را گسترش می هیجده ماهگی، نه تنها رابطۀ اعتماد

کند. والدین در تعامل با کودك و تربیت و مراقبت از وي،  بسیار فراتر و پایدارتر از آن را تجربه می

کنند و براي کودك، نخستین تجـارب درخصـوص شـناخت دنیـاي      اعتماد و وفاداري را منتقل می

توان زندگی خـود را بـه آرامـش رسـاند، رقـم       ینکه چگونه میپیرامون، چگونگی نگاه ما به آن و ا

هـا   کنند. کودك مـدت  خورد. والدین دیدگاه خود را دربارة معناي زندگی از منظر خود، ارائه می می

ها و باورهـاي   بندي کند، یا ارزش پیش از آنکه بتواند زبان خود را به کار بندد، یا مفاهیم را صورت

بندي نماید، به ساختاري معنایی و تصاویري خام و  حیح و واضحی دستهوالدین خود را به طرز ص

  یابد. هاي ارزش و حجیت و نظام ارزشی آنها دست می ابتدایی از کانون

» زمینـۀ تصـاویر ذهنـی    پس«شده کودك را در این دوره،  ها و تجارب ثبت ، همه دریافتفولر

» زمینۀ تصاویر ذهنـی  پس«یرد. وي نام گ گیري تصاویر ذهنی در بزرگسالی در نظر می براي شکل

گیري تصاویر ذهنی کـودك را در   ها و تجارب، زمینۀ شکل که این دریافت نهد؛ چرا را بر آنها می

سازي و تـالش ذهنـی بـراي معناسـازي      آینده و پس از مجهز شدن وي به زبان و توانایی مفهوم

تصویر ذهنی مـا از خـدا را بایـد در     گیري هاي شکل نخستین زمینه فولر،سازد. به نظر  فراهم می

وجو کرد. به ویژه آنکه چنین تصاویري از تجـارب آغـازین انسـان از روابـط      همین نقطه جست

اند؛ آنجایی که آگاهی بدوي انسان به خود مستقل از دیگران و در عین حال،  دوسویه الهام گرفته

شناختند  هی ما را رقم زدند، ما را میگیرد، هم آنهایی که نخستین خودآگا وابسته به آنها شکل می

کردنـد، و ایـن زمـانی رخ     و با چشمان خود ما را تصدیق و با لبخندهاي خودشان ما را تأیید می

زمینـۀ   دهد که تشرف انسان به نخستین خودشناسی آغاز گردید. وي تمامی این امـور را پـس   می

زمـان بـا بـروز     ن، مفـاهیم و هـم  نامد، به این دلیـل کـه پـیش از پیـدایش زبـا      تصاویر ذهنی می

  اند (همان). خودآگاهی شکل گرفته

گیـري و تأثیرگـذاري مبـانی و     هاي ایمان و چگونگی شکل از مبانی و ریشه فولرمقصود  ،ریجدول ز

  دهد: یهاي اولیه آن را بر شناخت خدا در سنین باالتر نشان م ریشه

۱۲    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره دوم، تابستان  

  ها افتهی  يندارینه رشد دیدر زم یاساس يها پرسش

 ساختار معنایی و نظام ارزشی ثبت شده والدین در نظام روانی کودك ينداریه دیاول يها شهیود از مبانی و رمقص

 ن)ییوه تبی(ش شناختی یندهاي روانامفاهیم و فر

  استعداد ذاتی کودك براي انطباق با محیط؛

  درك بقاي شیء، ظهور اضطراب؛

 ؛گیري رابطه مبتنی بر اعتماد یا عدم اعتماد شکل

 در سنین باالتر ينداریو تأثیرگذاري بر د ينداریگیري د فرایند شکل

  کیفیت تعامل والدین با نیازهاي کودك؛

  انتقال و ثبت نظام ارزشی والدین در کودك؛

ها و به  در گزینش ثرؤذهنی به تصاویر ذهنی م زمینه تصاویر تبدیل پس

 بخشی از دانایی فرد در بزرگسالی

  . ديدگاه اريكسون۳

در کـودکی بـه    ينداریه دیاول يها شهیگیري مبانی و ر روش دیگري را براي نشان دادن شکل ،کسوناری

گیـري   هاي مشهور تـاریخی، مشـارکت فرهنـگ و تـاریخ را در شـکل      . وي با بررسی چهرهدریگ میکار 

، مطالعه زندگی فردي و جمعی بر اساس تـألیف  مطالعاتبررسی کرده است. روش وي در این  يندارید

تـاریخی نشـان    - با توجـه بـه بعـد روانـی      اریکسونطورکلی،  به«گري و تاریخی بود.  هاي تحلیل روش

یابند. چگونـه   هاي متفاوت تحقق می هاي جهان شمول در اقوام مختلف به گونه دهد که چگونه پدیده می

 - هـاي روانـی    هـاي زمـان وي و در ارتبـاط بـا ارزش     هاي شخصی یک فرد در چارچوب هـدف  هدف

  ، نقل از دادستان، جزوه منتشر نشده است).2000(ولچمن، » گیرد تاریخی شکل می

و  فرویـد گرایـی کـه ویژگـی     ولی با اجتنـاب از تقلیـل   ،کارگیري چارچوب فرویدي هبا ب ،اریکسون

بـا او و نیـز    ،و چگونگی رفتـار آنهـا   لوترهاي خلقی والدین  بسیاري از پیروان اوست، با بررسی ویژگی

دهـد کـه برخـی     نشـان مـی   ،در درون آن رشـد کـرده   لـوتر محیط فرهنگی و اجتماعی کـه   هاي ارزش

ریشه در عناصـر موجـود در زنـدگی فـردي و اجتمـاعی       ،در بزرگسالی لوترو ایمانی  ینیهاي د ویژگی

  ).542ـ534ص، Wulff( ،1386( دوره کودکی او دارد (اریکسون، نقل از وولف

گیـري و تأثیرگـذاري    هاي ایمـان و چگـونگی شـکل    ی و ریشهاز مبان کسونیارمقصود  ،ریجدول ز

  دهد: یهاي اولیه آن را بر شناخت خدا در سنین باالتر نشان م مبانی و ریشه

  ها افتهی  يندارینه رشد دیدر زم یاساس يها پرسش

 عامل والدینتاریخی و ت –تصاویر به جا مانده از رخدادهاي فرهنگی  ينداریه دیاول يها شهیمقصود از مبانی و ر

 و روابط آن با جامعه، فرهنگ و افراد دیگر» من«مفهوم  ن)ییوه تبی(ش شناختی مفاهیم و فرایندهاي روان

 در سنین باالتر ينداریو تأثیرگذاري بر د ينداریگیري د فرایند شکل

  گیري صفات شخصیت در کودکی؛ شکل

 در ینیگیري هویت و شخصیت د تأثیرگذاري صفات شخصیت در شکل

 ؛نوجوانی و جوانی
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 اثر به جا مانده در نظام روانی و شخصیت فـرد  ينداریو د هاي ایمان مبانی و ریشه ،کسونیاراز نظر 

 گیـرد.  شـکل مـی   يو یزنـدگ  محیط یو اجتماع ی، روانیخیتار يها با ارزشکه در تعامل کودك  است

و روابـط آن   »مـن «مفهوم  اسبر اس یرا در دوره نوجوان ایمانیو  ینیدگیري هویت  چگونگی شکل يو

  .دهد یح می، توضدوره کودکی درافراد سایر فرهنگ و  با جامعه،

  گيري و نقد . نتيجه۴

را دربارة مبـانی و   کیرك پاتریکو  اریکسون، فولرهاي  هاي دیدگاه توان یافته می ،بر اساس آنچه گذشت

  خالصه کرد:چنین  ينداریهاي د ریشه

شده در نظام روانی کودك اسـت   تجارب ثبتهمۀ به منزله برایندي از  ،نهاي ایما الف. مبانی و ریشه

  ؛است اکتسابی وریشه فطري داراي که 

 - هاي محیط فرهنگـی   از طریق تعامل والدین و ارزش ،هاي اولیه ایمان گیري مبانی و ریشه ب. شکل

  دهد؛ طوفت رخ میتاریخی با نیاز کودك به تغذیه، نظافت و پذیرش توأم با گرمی و ع - اجتماعی 

بـه ایجـاد   . ایـن امـر   شـود  یکودك ثبت و ضـبط مـ   یدر نظام روان ،ج. نتیجه تعامل محیط با کودك

  ؛انجامد می بعکس به عدم آرامش، امنیت و اعتمادو یا آرامش، امنیت و اعتماد 

هـا، افکـار و    در سـنین بـاالتر در قالـب نگـرش     ،یند تجارب ثبت شده در نظام روانـی کـودك  اد. بر

  شود؛ هاي او ظاهر می زینشگ

و یـا بـه ایـن دلیـل کـه       ها سایر افکار و نگرشبه دلیل مشابهت با سایر  ينداری. ایمان به خدا و د ه

به وسیله ادیان با محتـواي رفتـار دلبسـتگی مشـابهت دارد، از تجـارب دوران       ،شده آن  محتواي توصیف

  پذیرد. کودکی تأثیر می

و  اریکسـون ، فولرهاي  تقریباً امور مشترك بین دیدگاه ،ر بندهاي فوقدمزبور شناختی  هاي روان یافته

لـوتر  در کتـاب   اریکسـون هاي  شود. تبیین ها آشکار می در تبیین ،ها است. اختالف دیدگاه کیرك پاتریک

 ،وي در ایـن کتـاب  . گیري شخصـیت اسـت   چگونگی شکل ةهاي فرویدي دربار ، مبتنی بر دیدگاهجوان

و روابط آن با افـراد دیگـر، جامعـه و فرهنـگ     » من«را با تمرکز بر مفهوم  لوترانی گیري هویت ایم شکل

  ).542ـ534ص، 1386دهد (اریکسون، نقل از وولف،  توضیح می

بـه بخشـی از    ،مبنی بر تبدیل تجـارب دوران کـودکی  خود  چندان خود را درگیر اثبات مدعاي فولر

  کند: اشاره مینین چکند. وي تنها  هاي دوران بزرگسالی نمی دانایی

۱۴    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره دوم، تابستان  

هاي رگرسیون، یا تأملی کنترل شده  برخی اوقات با استفاده صحیح و محتاطانه از هیپنوتیزم و درمان

توان به خاطر آورد و یـا دوبـاره بـه خـاطر      ما را می  چنین تجارب تأثیرگذار و تأثیر آنها بر دانایی

یادآوري احتمالی آنها بخشی از دانایی  سپرد. تأثیرات و معانی چنین تجاربی براي ما، بدون توجه به

  ).25، ص1981باشد (فولر،  ما می

نیز در استدالل بر مدعاي خود، تنها از وجود مشـابهت بـین دو محتـواي رفتـار دلبسـتگی و       کیرك پاتریک

  داند. گیرد و آن را دلیل بر تأثیر کیفیت رفتار دلبستگی می ایمان توصیف شده از سوي ادیان بهره می

ها،  توان به دو دسته تقسیم کرد: بخش نخست یافته ها را برحسب اعتباریابی علمی، می افتهاین ی

کند و عمدتاً شـامل ارکـان توصـیفی     شواهد و مدارك تجربی قابل مشاهده و تکرار آن را تأیید می

باشد. فرایندهاي درك بقاء شیء و ظهور اضطراب در هفت و هشت مـاهگی، کیفیـت     ها می دیدگاه

اعتمـادي و فراینـد ظهـور     کودك و تأثیرگذاري آن بر پدیدایی خصلت اعتماد یـا بـی   -ه مادر رابط

رفتار دلبستگی و کارکردهاي آن، از جمله مواردي است که شواهد و مدارك معتبر تجربـی و قابـل   

  کند. تکرار آنها را تأیید می

ارك تجربی بر تأیید آنها ها است و شواهد و مد ها، شامل ارکان تبیینی دیدگاه بخش دوم یافته

، برگرفته از قدرت تفسـیري  لوتر جواندرسراسر کتاب  اریکسونهاي  ارائه نشده است. استدالل

، با تحول هویت ایمانی او در بزرگسالی لوتردر ارتباط دادن رخدادهاي دوران کودکی  اریکسون

کند که رفتار  فرض مینیز بیشتر شبیه یک ادعا و فرضیه است. وي  کیرك پاتریکاست. استدالل 

گـذارد.   رفتاري در سراسر عمر بـه جـا مـی    - عاطفی –دلبستگی، تأثیر پایدار بر سیستم شناختی 

کنند، اثر موجـود فعـال    زمانی که مربیان دینی، خدا را به عنوان شکل ایدئال دلبستگی معرفی می

ستدالل یا پژوهشی هیچ ا کیرك پاتریک،کند.  شود و کودك برحسب این اثر، خدا را درك می می

در اثبـات مـدعاي خـود یعنـی      فـولر، کند. شیوة  که صحت مدعاي خود را اثبات کند، ارائه نمی

هاي رگرسیون، یا تأملی کنترل شده نیـز یـک ادعاسـت و در مقـام      استفاده از هیپنوتیزم و درمان

  عمل، پژوهشی براي تأیید آن انجام نشده است.

بینـی دسـت زد. حتـی     توان بر اساس آن بـه پـیش   ت که نمیها، این اس مشکل دیگر این دیدگاه

توان تبیینی مشابه را براي دو یافته متفاوت و یا حتی متضـاد بـه دسـت داد. بـراي مثـال بـراي        می

اي بـا رابطـه دلبسـتگی     العمل کودکی در بزرگسـالی، بـا فـرض اینکـه در خـانواده      بینی عکس پیش

اي،  دهد که ممکن اسـت چنـین رابطـه    مورد احتمال می در این پالوتزیانغیرایمن رشد کرده است، 
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موجب دینی شدن کودك شود؛ زیرا این کودك ممکن است خدا را به عنوان یک شـکل دلبسـتگی   

که در پس زمینه غایب است، به کار گیرد تا پاداشی را به دست آورد. اما احتمال دیگر ایـن اسـت   

شود که او رابطه با خدا  ام روانی او موجب میکه کودك غیردینی شود؛ چراکه تجربه موجود در نظ

  را برحسب همان تجربه تفسیر کند. در نتیجه، منجر به غیردینی شدن او شود.

کند کدام تجارب دوران کودکی، بر ایمان دوره  ها این است که بیان نمی مشکل سوم این دیدگاه

تـوان تفـاوتی را بـین دو     هـا نمـی   بزرگسالی تأثیرگذار است؛ به عنوان نمونه، بر اساس این دیـدگاه 

کودك با داشتن همبستگی ایمن، که یکی در خانواده سکوالر و دیگـري در خـانواده متـدین رشـد     

ها با مشکل مواجه اسـت، امـا    کرده است، شناسایی کرد. در عین حال، اعتباریابی علمی این دیدگاه

  دلیلی هم بر رد آنها نداریم.

  يمنظر اسالم از يدر اوائل کودک ينداريرشد د

ـ ، در ایدر اوائل کودک ينداریرشد د ۀنیدر زم یشناخت روان يها افتهیناظر به  ـ مـوارد ز  ،ن بخـش ی ر بـه  ی

  شود: یم یبررس یب از منظر متون اسالمیترت

 ؛ينداریه دیاول يها شهیو ر یمقصود از مبان - 

 ؛ينداریه دیاول يها شهیر يریگ شکل یچگونگ - 

ـ فیاثر ک يـ ثبت و ماندگار ـ   ،کـودك  –ن یتعامـل والـد   تی ر آنهـا بـر   یکـودك و تـأث   یدر نظـام روان

 ن باالتر.یدر سن ينداریبه د یبخش تیو هو یده شکل

  ينداريه دياول يها شهيو ر ي. مقصود از مبان۱

شناختی، به منزله برایندي از همۀ تجارب ثبـت شـده    هاي اولیه دینداري از منظر روان مبانی و ریشه

است که داراي ریشه فطري و اکتسابی است. این مطلب با نظر به تفسیر ارائه در نظام روانی کودك 

و چگونگی تبیین رابطه بین فطرت اهللا و دینداري در متون اسالمی، به » فطرت اهللا«شده از موضوع 

)، بـه دسـت   30) و آیۀ فطرت (روم: 174اي دیگر قابل تبیین است. از مفاد آیۀ میثاق (اعراف:  گونه

کـه دسـت    -به عنوان یکی از عناصر وجودي انسـان   -ریشه دینداري را باید در فطرت  آید که می

وجـو کـرد و نـه در براینـد      جست –آفرینش در هنگام خلقت وي، آن را در او به ودیعت گذاشته 

تجارب ثبت شده در نظاام روانی وي. از نظر قرآن و روایات، تجـارب و تعـامالت محیطـی، تنهـا     

  کند. ایی مثبت یا منفی فطرت را فراهم میزمینه رشد و شکوف

۱۶    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره دوم، تابستان  

ن یـ فطرت و د ۀقت فطرت، رابطیچند مقدمه دربارة حقبیان با  يندارید يها شهیر ةفوق دربار يادعا

) 30ۀ فطـرت (روم:  یـ ر آیدر تفسـ  ینـ یدگاه امام خمیکه برگرفته از د ،آن ییرشد و شکوفا یو چگونگ

  قابل اثبات است: ،است

  د:یگو یقت فطرت میدربارة مقصود از حق ،ۀ فطرتیر آیدر تفس ینیقت فطرت: امام خمیحق

ـ  يگریو د یسمت اصل یکیکه  ،نت انسان دو فطرتینش طیخداوند در هنگام آفر بـه   ،دارد یسمت فرع

ـ عشق به کمـال مطلـق و خ   یاو عطا فرمود: فطرت اصل هـا از آن   ر و سـعادت اسـت کـه همـه انسـان     ی

دا کرد که به حسب اصل جبلت و فطرت، متوجه به کمـال و عاشـق   یپ توان یک نفر را نمیبرخوردارند و 

ت دارد، فطرت تنفـر از نقـص و   یت و تابعیاز ان دو فطرت، که سمت فرع يگریر و سعادت نباشد و دیخ

  ).77و  76ص، 1391، ینیانزجار از شر و شقاوت است (موسوي خم

ت آنهـا  یـ ت و نورانیوجهه روحان ،دهعت نشیاست که محکوم احکام طب ین دو فطرت، فطرت در حالتیا

ت و یـ د و محجـوب از روحان یـ عت شد و محکوم به احکام آن گردیاگر فطرت متوجه به طب .است یباق

  هاست (همان). یع شقاوت و بدبختیع شرور و منشأ جمیخود شد، مبدأ جم یعالم اصل

  باید:عت یطبه یتخلّص فطرت از حجب ظلمان يبرا .ع مربوط به فطرت استیع احکام شرایجم

بـه دو مقصـد منقسـم     یق کلیبه طر یق جبلت بنا نهاده شده، و تمام احکام الهیبر طبق نقشه فطرت و طر

ـ ن دو مقصـد،  یه به ایع دستورات الهیجم .است یو تبع یگر فرعیو د یو استقالل ی، اصلیکی :شود ا بـا  ی

توجه دادن فطرت است به کمـال   ی،است و استقالل یکه اصل ،واسطه، رجوع کند. مقصد اول یا بیواسطه 

ـ ه اوست که مباحث مبدأ و معاد و مقاصـد ربوب یه و افعالیون ذاتئو ش - جلّ و عال –مطلق، که حق  ات از ی

از فـروع   ياریو بس یوم اآلخره، و اهم و عمده مراتب سلوك نفسانیمان باهللا و کتب و رسل و مالئکه و یا

کـه   ،واسطه. مقصـد دوم  یا بیا با واسطه یقصد مربوط است، ن میو حج، به ا صالةل مهمات یاحکام از قب

االمـراض   ص و امیالنقـا  عـت کـه ام  یا و طبیثه دنیتنفر دادن فطرت است از شجره خب ،است یو تبع یعرض

ـ ه و نبویو مواعظ اله یقرآن يها ات، و عمده دعوتیاز مسائل ربوب ياریاست. و بس ـ ه و ولوی ه، و عمـده  ی

ل صوم و صدقات واجبه و مسـتحبه، و تقـوا و   یات از قبیاز فروع شرع يریو کثاض و سلوك، یابواب ارت

 ).79صبه آن رجوع کند (همان،  یترك فواحش و معاص

تعامـل آن بـا عوامـل    تولد از زمان . شود یمتولد م يدیکه انسان با فطرت توحآید  به دست میات یاز روا

ا ضعف و انحراف آن را موجـب شـود.   ی ییفاشکو ۀنیتواند زم یم یطیعوامل مح .شود یشروع م یطیمح

کل مولود یولد علی الفطره حتـی یکـون ابـواه یهودانـه     « ر قابل استفاده است:یت زین مطلب از دو روایا

شود و این پدر و مـادر   هر نوزادي بر فطرت الهی زاده می )؛311صتا،  فهد، بی (ابن »وینصرانه ویمجسانه

  کند. ا مجوسی میاویند که او را یهودي، نصرانی و ی
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کند که اوالً، هر نوزادي با ظرفیتی با نام فطرت، که همانا  این روایت بر این مطلب داللت می

هاي نادرست و  شود. ثانیاً رشد آن با عوامل اجتماعی و تربیت عشق به کامل مطلق است، زاده می

  آمیز مرتبط است. شرك

  فرمود: امام صادق

ضل عندك؟ قال: حب االطفال فانی فطرتهم علـی توحیـدي فـان امـتهم     قال موسی یا رب اي االعمال اف

بـن عمـران گفـت: پروردگـارا!      موسی. )114ص، 15ق، ج 1409ادخلتهم برحمتی جنتی (نوري طبرسی، 

زیرا آنها را بر پذیرش توحید خـودم آفریـدم    ؛کدام عمل نزد تو برتر است؟ فرمود: دوست داشتن کودکان

  گردانم. م با رحمت داخل بهشت میو اگر هم آنها را بمیران

براي تعلیل است. خداوند علت محبت اطفال را فطـرت توحیـدي آنهـا بیـان     » فاء«در این روایت، 

آید که دوست داشتن فطـرت توحیـدي، یـا موجـودي کـه داراي       کند. از این تعلیل به دست می می

برتر است. همچنـین روایـت    اي داشته باشد، از اعمالی است که نسبت به سایر اعمال چنین ویژگی

به این مطلب اشاره دارد که فطرت توحیدي در زمان طفولیت بالفعل است؛ چرا که محبت بالفعـل  

  نیازمند متعلقی است که بالفعل باشد.

گرچه در اثر توجه به عـالم مـاده و    ،شود که فطرت توحیدي از آیات قرآن استفاده میافزون بر این، 

تواند دوباره متوجـه خـدا شـود و     می ،اما از راه برهان عقلی یا انذار انبیا ،داسباب مادي ضعیف شده باش

گویـا او را آمـاده ایـن     ،کنـد  هاي طبیعی دعوت می به او روي بیاورد. آیاتی که انسان را به تأمل در پدیده

  کند که دست خدا را در طبیعت ببیند، و حضور خدا را درك کند. می

وان ریشه دینداري را در فطرت، که مسبوق به دین اسـت و دیـن   ت مطابق چهار مقدمه فوق، می

وجو کرد. در واقع، ریشه و اساس دینداري نور فطرت اهللا است که  براي شکوفایی آن آمده، جست

در صورت عدم اسارت در دست هواهاي نفسانی و شیطانی و بقـاي بـر حالـت روحانیـت خـود،      

شته است، انسان را بـه خیـر مطلـق و جمـال جمیـل      گونه که خداوند آن را در طینت انسان سر آن

شود. به عبارت دیگر، ریشـه   رساند. در صورت اسارت، موجب شقاوت و فالکت وي می مطلق می

است. خداونـد آن را در وجـود انسـان نهـاده     » عشق به کامل مطلق و خیر و کمال مطلق«دینداري 

ین ظرفیت، امکان تحول انسان را، در طول گذارد. ا است. کودك با این ظرفیت پا به زندگی دنیا می

کند. فلسفۀ پیدایش دیـن ایـن    زندگی در این دنیا، در دو چهرة انسان سعید و انسان شقی فراهم می

است که زمینۀ تحول در انسان را به سمت سعادت فراهم کند و همۀ دستورات دینی ناظر به دوران 

۱۸    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره دوم، تابستان  

راستا تفسیر کرد؛ یعنی عمـل بـه ایـن دسـتورات،      پیش از تولد و یا اوایل کودکی را باید در همین

  شود. می -همان عشق به کامل مطلق است  -موجب شکوفایی مثبت در فطرت که 

  ينداريه دياول يها شهير يريگ شکل ي. چگونگ۲

ـ اول يها شهین بود که ریا ،شد یدگاه آنها بررسیکه د یشناسان روان يها دگاهیفصل مشترك د  ينـدار یه دی

ه، نظافـت  یاز کودك به تغذیبا ن ی،خیتار - یاجتماع - یط فرهنگیمح يها ن و ارزشیمل والدق تعایاز طر

 ،ن بـاره یدر ا .کنند ید میین امر را تأیز این یرد. منابع اسالمیگ یو عطوفت شکل م یرش توأم با گرمیو پذ

  م کرد:یتوان آنها را به سه دسته تقس یکه ماست وارد شده  ريابسیات یروا

 ت ناظر به محبت کردنای. روا1- 2

دن، یبه محبت کردن از طرق گوناگون از جمله در آغوش گـرفتن، بـر دامـان نشـاندن، بوسـ      ،اتیدر روا

ل یـ کـه در ذ  یاتیـ دن اشاره شده است. رواییبو ی ونوازش کردن، نگاه با محبت، شدت اظهار عالقه زبان

 د بر موارد فوق داللت دارند:یآ یم

)؛ نگاه کـردن پـدر بـه    170ص، 15ق، ج 1409(نوري طبرسی، » له عباده نظر الوالد الی ولده حباً« - 

  فرزند از روي محبت عبادت است.

)؛ به درستی کـه خداونـد   98ص، 15ق، ج 1401(حر عاملی، » حبِه لولده لشدةاهللا لیرحم الوالد  ان« - 

  دهد. دارد، مشمول رحمت خود قرار می پدري که فرزند خود را بسیار دوست می

امـا روایـات دیگـري    . کنـد  والدین را به دوست داشتن اطفال تحریض و تشویق مـی  ،دو روایتاین 

  دهد. را در برخورد با اطفال نشان می وارد شده که سیره عملی ائمه و معصومین

  گوید: بن عمر مفضل

و علی ابنه فی حجره و هو یقبله و یمص لسانه و یضـعه   دخلت علی ابن الحسن موسی بن جعفر

ی عاتقه و یضمه الیه ویقول بابی انت وما اطیب ریحک واطهر خلقک وابـین فضـلک (همـان، ج    عل

وارد شدم. دیدم که آن حضرت فرزنـد   گوید: بر امام موسی کاظم می بن عمر مفضل)؛ 557، ص18

اش  مکد و گـاه بـر شـانه    بوسد و زبانش را می را در دامان خود نشانده و او را می خود امام رضا

گوید: پدرم فداي تو باد چه بوي خوشـی داري و چـه    گیرد، می ارد و گاه او را در آغوش میگذ می

  اي و چه آشکار است فضل تو. اخالق پاکیزه

  شود: میبیان دو روایت  ،معصومین ۀسیره عملی ائمبه عنوان بوسیدن فرزند در خصوص 
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و علی فخذه االیمن الحسین بن علـی وهـو   کنت عند النبی وعلی فخده االیسر ابنه ابراهیم «عباس:  عن ابن

کـه   حـالی  در ،در خدمت پیامبر بـودم  )؛261ص، 43ق، ج 1404، ی(مجلس» یقبل هذا تارةً یقبل هذا وتارةً

بن علی بر زانـوي راسـتش و حضـرت     نشسته بود و حسین فرزندش ابراهیم بر زانوي چپ رسول خدا

  بوسید و گاهی آن را. گاهی این را می

کان ابراهیم مسترضعاًً له فی عـوالی المدنیـه    اهللا ما رأیت احداً ارحم بالعیال من رسول«لک قال: بن ما انس

هیچ کـس   )؛338، ص1تا، ج  الدنیا، بی (ابن ابی» قیناً فکان یاتیه و ان البیت لیدخن فیاخذه فیقبله ظئرُهوکان 

در دوران شیرخوارگی براي فرزندش ابـراهیم  تر از پیامبر ندیدم، پیامبر  را نسبت به اهل و عیال خود مهربان

امـا   ،با اینکه خانه دایه در اثر شغل آهنگري همسرش پـر از دوده بـود   ،اي در اطراف مدینه گرفته بود دایه

  بوسید. رفت و او را می پیامبر به نزد او می

  ات ناظر به عدم واکنش تند در برابر رفتار نامطلوب کودكی. روا2- 2

به برخی رفتارهاي کودکان، که معموالً موجب عصـبانیت، رفتـار    حضرات معصومانو  واکنش پیامبر

شود، جالب توجـه اسـت. مفـاد احادیـث و سـیره عملـی        تند و یا تنبیه بدنی کودك از سوي والدین می

بر این مطلب داللت دارد کـه در صـورت بـروز رفتارهـایی مثـل گریـه        و حضرات معصومان پیامبر

از  باس، باید از هرگونه تندي اجتناب کرد. در واقع، احادیـث و سـیره معصـومان   کردن، خیس کردن ل

یک سو، والدین را به محبت کردن از طریق در آغـوش گـرفتن، بوسـیدن، نـوازش کـردن و مهـرورزي       

هـاي   خواهد که از هرگونه واکـنش تنـد نسـبت بـه کـنش      کند و از سوي دیگر، از والدین می دعوت می

هاي کودك پاسخ دهنـد تـا در نتیجـه، زمینـه      اب ورزند و به سرعت به درخواستنامطلوب کودك اجتن

  احساس امنیت، آرامش و ایجاد رابطه اعتمادآمیز فراهم شود.

التضربوا اطفالکم علی بکائهم، فان بکائهم اربعه اشهر: شهادة ان الاله االاهللا، و اربعـه اشـهر: الصـالة    «

)؛ کودکـان خـود را بـه    171ص، 15ق، ج 1401(حـر عـاملی،   » لدیه، و اربعه اشهر: الدعا لواعلی النبی

خاطر گریه کردن نزنید که گریستن آنها چهار ماه ذکر الاله االاهللا است و چهار مـاه صـلوات بـه رسـول     

  است و چهارماه دعا براي والدین. اکرم

  گویی به نیازهاي کودك ات ناظر به سرعت در پاسخی. روا3- 2

فی الـرکعتین االخیـرتین فلمـا     اًبالناسِ الظهر مخفف صلی رسول اهللا: «ن الصادقع بن سنان عبداهللا - 

انصرف قال له الناس هل حدث فی الصالة شی؟ قال وماذاك؟ قالوا خففت فـی الـرکعتین االخیـرتین    

نماز ظهر را با مـردم بـه     )؛ رسول اکرم198، ص15(همان، ج » فقال لهم: او ما سمعتم صراخ الصبی

اهللا آیـا در   واند و دو رکعت آخر را به سرعت تمام کرد. پس از نماز، مردم گفتند: یا رسولجماعت خ
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اي رخ داد؟ حضرت پرسید: مگر چه شده است. عرض کردند: دو رکعت آخر نمـاز را بـا    نماز حادثه

 سرعت خواندید. فرمود: مگر صداي شیون و فریاد کودك را نشنیدید؟

، 1تـا، ج  الدنیا، بـی  (ابن ابی» بنت زینت فاذا رکع وضعها فاذا قام رفعها امامۀَان النبی صلّی و هو حاملٌ « - 

خواسـت بـه    دختر زینب را در بغل گرفته بـود. هرگـاه مـی    امامهکه  حالی خواند در )؛ پیامبر نماز می391ص

  گرفت. خواست برخیزد، بار دیگر او را بغل می گذاشت و هرگاه می رکوع رود، او را بر زمین می

الفریضـه وولـدها    الصـالة تکونُ فی  المراةسألته عن «قال:  عن اخیه موسی الکاظم بن جعفر علی - 

» البـاس   الی جنبها یبکی و هی قاعده هل یصلح لها ان تتناوله فتقعده فی حجرها و تسکته و رضعه؟ قال:

ال کـردم کـه   زنـی سـؤ    گویـد: از امـام دربـارة    بن جعفر می )؛ علی1274ص، 4ق، ج 1401(حر عاملی، 

کـودك   ،کند. آیا جایز اسـت در حـال نشسـته    مشغول نماز واجب است و فرزند او در کنارش گریه می

  خود را بغل گیرد و به دامن خود بنشاند و او را آرام کند و شیر دهد؟ فرمود: اشکالی ندارد.

ضـور کـودك   در صـورت ح  ،هاي کوتاه روایات مبنی بر قرائت سورهسایر از مفاد سه روایت فوق و 

نیـاز  گـویی بـه    توانند به کودك خود شیر دهند، سرعت پاسخ می ،شیرخواره یا اینکه مادران در حال نماز

  .استفاده شودکودك 

کـه   يریهمسر، شـ  یتیشخص يها یژگیاست که وبیانگر این  يگریات دیات فوق، روایعالوه بر روا

 يریـ گ اذکـار بـر شـکل    یآمـوزش برخـ   ن ویکند، اجتناب از کسب حـرام و تلقـ   یه میکودك از آن تغذ

  .ر داردیتأث يندارید

  ندهيدر آ ينداريآن بر د يرگذاري. ثبت و ضبط آثار تعامل والدين در نظام رواني كودك و تأث۳

ـ  ،نتیجه تعامل محیط با کودك ی،شناخت از منظر روان در  .شـود  یکـودك ثبـت و ضـبط مـ     یدر نظام روان

ـ ن ينداریایمان به خدا و د .شود هاي او ظاهر می افکار و گزینشها،  در قالب نگرشنیز سنین باالتر  بـه  ز ی

بـا محتـواي رفتـار     ،کـه محتـواي آن  اینجهـت  بـه  یـا  و  ،هاست که مشابه سایر افکار و نگرشاین دلیل 

وارد شـده   يادیات زیروا زمینه،ن یپذیرد. در ا دلبستگی مشابهت دارد، از تجارب دوران کودکی تأثیر می

  م کرد:یآنها را به سه دسته تقستوان  یکه م

ـ ین مطلب داللت دارند که اثر تعامل والدیاست که بر ا یاتیروا ،دسته اول  ین با کودك در نظام روان

بـر ارتکـاب گنـاه و در     ير جدیتأث ،رفتارها در حضور کودك یانجام برخ ،عالوه شود. به یکودك ثبت م

  نده دارد:یدر آ يسعادت و شقاوت و ،جهینت
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او را از مـن   ،دادم شیر مـی  در ایامی که من به امام حسین گوید: پیامبر می ضل، دایه امام حسینالف ام

بـه طـوري    ،را خیس کرد و من با شدت او را از پیامبر گرفتم پیامبر گرفت و به آغوش کشید. حسین

لـب حسـین وارد   اما کدورتی کـه تـو در ق   ،شود گریه کرد. پیامبر فرمود: این با آب پاك می که حسین

  ).145ص، 1384زاده،  کردي، چه چیز آن را از بین خواهد برد (حسینی

شـود   یکودك ثبت م یدر نظام روان ،ن مطلب داللت دارد که اثر رفتار تند مراقب کودكیبر ا ،تیروااین 

  است. یکار مشکلهم ن بردن آن یو از ب

که جانم در دست اوست، هر گـاه مـردي    سوگند به خدایی« فرماید: می از قول پیامبر امام صادق

بینـد و سـخن گفـتن و نفـس      که کودکی در خانه بیدار است و آنها را مـی  حالی با زنش همبستر شود، در

شنود، آن کودك هرگز به رستگاري نخواهد رسید و خواه پسر باشـد یـا دختـر، زنـا کـار       زدن آنها را می

  ).94ص، 14ق، ج 1410(حر عاملی،  »خواهد شد

ر سعادت و شـقاوت کـودك   د ،تعامالت خاص یر برخیثتأن مطلب داللت دارد که یت بر ایروا نیا

  است. يار جدیبس

ه یـ خواهد از کسب حرام اجتناب کنند، در انتخـاب همسـر دقـت کننـد و دا     یاز مردان م نیز یاتیروا

تی، اخالقـی، مـذهبی،   ن امور بر رشد شناخیکه ا چرا ؛نندیر دادن به فررزندانشان برگزیش يرا برا یمناسب

 کند. یجاد میرا در او ا یخاص یتیشخص يها یژگیزیبایی چهره اثرگذار است و و

  )؛125ص، 2، ج 1391، ینی(کل» هیالذر ین فیبیکسب الحرام : «عن الصادق - 

  )؛93ق، ص1413(حمیري، » نکاح، فان الرضاع یغیر الطباعلتخیروا للرضا کما تخیرون ل: «قال علی - 

  )؛398ص، 110ق، ج 1404، ی(مجلس» ر الطباعیغی عوان الرضا يعدیلبن ان ال« - 

  )؛162ص، 15ق، ج 1409، یطبرس ي(نور» وا الحمقاء فان اللبن ینشئه علیهعایاکم ان تسترض« - 

  (همان)؛» توقوا اوالدکم لبن البغیه و المجنونه فان اللبن یعدي« - 

  (همان).» اصبیه، فاحذرو النصاب ان تظائروهمرضاع الیهودیه والنصرانیه احب الی من رضاع الن« - 

ر یکـودك و تـأث   ین در نظام روانیثبت و ضبط آثار تعامل والد ةچند نکته دربار ،ات فوقیاز مفاد روا

  :آید به دست می ينداریاز جمله دکودك  یتیشخص يها یژگیو يریگ آن بر شکل

  شود؛ یت فرزندان آشکار میآثارکسب حرام در ترب - 

  رگذار است؛یعت فرد تأثیطب يریگ شکل یبر چگونگ ،کند یکه فرد انتخاب م يهمسر ياه یژگیو - 

دهـد، بـه کـودك منتقـل      ها و خلقیات و مذهب زنی را که به کودك شـیر مـی   شیر ویژگی - 

کند. روایات والدین را از سپردن کودك به زنِ احمق و بدکاره و دیوانه براي شـیر دادن منـع    می
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داننـد. همچنـین،    ها در کودك می هم تأثیر خوردن شیر بر ایجاد این ویژگی اند. علت آن را کرده

اند. از تـرجیح زن یهـودي و    روایات شیر دادن زن یهودي و نصرانی را بر زن ناصبی ترجیح داده

هاي منفی اعتقادي، از طریـق شـیر دادن بـه     شود که گویا زمینه نصرانی، بر زن ناصبی استفاده می

  د.شو کودك منتقل می

دسته سوم، روایاتی است که والدین را به خواندن اذان و اقامه در گوش راست و چپ کـودك  

هاي اخالص، نـاس و فلـق    هاي آخر سوره حشر و سوره ، آیهالکرسی آیۀو به خواندن سوره حمد، 

اولـین  » الالـه االاهللا «دهند کـه   )، یا به والدین دستور می137کند (همان، ص در گوش کودك امر می

آید که این اعمـال صـرف    دهند. از مفاد این روایات، به دست می اي باشد که به کودك یاد می لمهک

کننـد، ولـی    اي از آداب نیست. بسیاري از محققان این روایات را حمل بر آداب مـی  انجام مجموعه

ـ   اگر به محتواي آنها، به ویژه تأکید بر سوره حمد یا آیه االاهللا،  ههاي آخر سوره حشر یا آمـوزش الال

گونـه اعمـال در    توان از آنها اشـعار روایـات را بـه تـأثیر ایـن      به عنوان اولین کلمه توجه شود، می

  شناخت خدا و یا اینکه این اذکار صرف آداب نیست، استفاده کرد:

 »من ربی صغیراً حتـی یقـول الالـه االاهللا لـم یحاسـبه اهللا     «: کند نقل می از پیامبر بزرگوار اسالم عایشه

خـدا روز   ،االاهللا بگویـد   )؛ هرکس کودکی را تربیت کنـد تـا اینکـه الالـه    45ص، 16ق، ج 1409(متقی، 

  کند. قیامت او را محاسبه نمی

الالـه االاهللا   ،دهند اي را که به فرزندانشان یاد می کند تا ایشان اولین کلمه والدین را تشویق می پیامبر

اي که بر زبـان فرزنـدان    )؛ اولین کلمه441ص(همان،  »له االاهللا...افتحوا علی صبیانکم اول کلمه الا« باشد.

  گذارید: الاله االاهللا باشد. می

 .نقل شده که پیامبر امر فرمود: تا در گوش حسنین اذان و اقامه گفتـه شـود   از علی ،در دعائم اسالم

و فلـق نیـز بـه     نـاس  ،هـاي اخـالص   و آخر سوره حشر و سوره الکرسی آیۀسوره حمد و  ،عالوه بر آن

  ).137ص، 15ق، ج 1409، یطبرس يهمراه اذان تالوت شود (نور

  يندارين رشد دييف و تبيکرد در توصيدو رو يها و تفاوت ها شباهت

» رشد دینی در اوائل کودکی«هاي اساسی مطرح درباره  جدول زیر پاسخ دو رویکرد را به پرسش

ل و دوم جـدول آمـده، وجـوه تفـاوت و     هـا، کـه در سـتون او    دهد. بـا مقایسـه پاسـخ    نشان می

  شود: هاي دو رویکرد روشن می شباهت
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  رویکردها

  ابعاد مورد مقایسه
  یشناخت کرد روانیرو  یکرد اسالمیرو

 يها شهیمقصود از ر

  ينداریه دیاول

عشق به کامـل مطلـق و   «ریشه دینداري فطرت به معناي 

اسـت کـه خداونـد آن را در وجـود     » خیر و کمال مطلق

به ودیعه نهاده است. کودك با این ظرفیت پا به این انسان 

در  - گذارد و این ظرفیت امکان تحـول انسـان را    دنیا می

در دو چهـرة انسـان سـعید و     - طول زندگی در این دنیا 

  کند. انسان شقی فراهم می

هیجانی  –اثر به جا مانده از رفتار دلبستگی در سیستم شناختی 

  رفتاري کودك و

و نظام ارزشی ثبت شده والدین در نظام  ساختار معنایی

  روانی کودك

تاریخی و  –تصاویر به جا مانده از رخدادهاي فرهنگی 

  تعامل والدین

 يریگ شکل یچگونگ

ه یاول يها شهیر

  يندارید

ق محبت کردن، عدم واکنش یکودك از طر –ن یتعامل والد

ر در یتند در برابر رفتار نامطلوب کودك و عدم تأخ

  ار کودكیبه ن ییگو پاسخ

ه یکه کودك از آن تغذ یر زنیت همسر، شیفطرت، شخص

  کند و اجتناب از کسب حرام یم

هاي اولیه دینداري از طریق تعامل والدین و  ریشه

تاریخی، با نیاز  -اجتماعی -هاي محیط فرهنگی ارزش

کودك به تغذیه، نظافت و پذیرش توأم با گرمی و 

  گیرد عطوفت شکل می

د تجارب نیثبت اثر برا

کودك و –ن یوالد

تأثیرگذاري بر 

در سنین  يندارید

  باالتر

 ین در نظام روانیوالد يا تندیثبت واکنش توأم با آرامش 

  کودك

  تعامالت خاص بر سعادت و شقاوت کودك یاثر برخ

  اثر کسب از حرام بر رشد فرزندان يماندگار

ر یکه به کودك ش یات و مذهب زنیو خلق يها یژگیر ویتأث

  ی، اخالقی، شناختیهد بر رشد مذهبد یم

  همسر بر رشد کودکان يها یژگیر ویتأث

  يندارین اذکار و آموزش آن بر دیتلق یر احتما لیتأث

تعامل محیط با کودك در نظام روانی کودك ثبت و 

ها، افکار  شود و در سنین باالتر، در قالب نگرش ضبط می

ینداري شود؛ ایمان به خدا و د هاي او ظاهر می و گزینش

هاست،  نیز یا از این جهت که مشابه سایر افکار و نگرش

شده آن به وسیله   یا از این جهت که محتواي توصیف

ادیان با محتواي رفتار دلبستگی مشابهت دارد، از تجارب 

  پذیرد ثیر میأدوران کودکی ت

از  .د دارنـد ین تأکیوالد –کرد بر تعامل مطلوب کودك یهر دو رو ،ن است که اوالًیکرد در ایتشابه دو رو

ـ ثان .کـودك فـراهم کننـد    يا بـرا یگو و پو من، پاسخیا یستیز طیخواهند که مح ین میوالد بـر ثبـت و    ،اًی

معتقدند کـه اثـر تجـارب     ،د دارند. ثالثاًیکودك تأک یجانیه - ین در نظام شناختیاثر تعامل والد يماندگار

  :نیز عبارتند ازها  مؤثر است. تفاوت ينداریبه د یبخش تیو هو یده در شکل ی،کودک اندور

شـناختی،   شـود. از منظـر روان   هـاي اولیـه دینـداري ظـاهر مـی      اولین تمایز در مقصود از ریشه

هاي دینداري را باید در اثر بجا مانده در رفتار دلبستگی، یـا اثـر یجـا مانـده از نظـام ارزشـی        ریشه

وجو کـرد. ولـی از منظـر اسـالمی      رهنگی جستف –والدین، یا اثر بجا مانده از رخدادهاي تاریخی 

، کـه  »عشق به کامل مطلـق و خیـر و کمـال مطلـق    «هاي دینداري را باید در فطرت به معناي  ریشه

وجـو کـرد؛ کـودك بـا ایـن ظرفیـت        خداوند آن را در وجود انسان به ودیت نهاده اسـت، جسـت  

 - در طول زندگی در ایـن دنیـا    - ن را گذارد. این ظرفیت، امکان تحول انسا پا به این دنیا می(فطرت) 

  کند. چهرة انسان سعید و انسان شقی فراهم می در دو

ر یعـالوه بـر تـأث    ی،شود. از منظر اسـالم  یمربوط م يندارید يریگ شکل یبه چگونگ ،ن تفاوتیدوم

ر یت همسـر، شـ  یر فطرت، شخصینظ يگری، عوامل دينداریکودك بر د –ن یت مطلوب تعامل والدیفیک

۲۴    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره دوم، تابستان  

 یبـر چگـونگ   ،خـاص، اجتنـاب از کسـب حـرام     يداریشن يها امیکند، پ یه میه کودك از آن تغذک ی،زن

  رگذار است.یتأث ينداریت و دیشخص يریگ شکل

ها دربـارة چگـونگی تـأثیر اثـر تجـارب اوائـل کـودکی بـر          سومین تفاوت، به تفاوت در تبیین

ن متفـاوت را بـا اسـتفاده از نظریـۀ     شناسان، سه تبیـی  شود: روان دینداري، در سنین باالتر مربوط می

اي دربـاره چگـونگی تـأثیر تجـارب دورة کـودکی در       دلبستگی، نظریۀ روان تحلیلی و مفاهیم پیاژه

شود. از نگاه  هاي از این دست در متون اسالمی دیده نمی که تبیین حالی کنند. در سنین باالتر ارائه می

ها) است که بر دینداري در  طریق ارثی (تأثیر ژن هاي شخصیتی همسر یا اثر شیر از اسالمی، ویژگی

  سنین باالتر تأثیرگذار است.

  يريگ جهينت

شناختی و دینی، در عین حال که با هـم   هاي دو رویکرد روان دهد که یافته این پژوهش نشان می

در نظر توانند به عنوان مکمل یکدیگر  ها می رو، این یافته این تفاوت دارند، اما متعارض نیستند. از

تـر از موضـوع مـورد بررسـی ارائـه شـود: از یـک سـو،          گرفته شوند. در نتیجه، شناختی عمیـق 

اي  گري و مفاهیم پیاژه تحلیل هاي دلبستگی و روان در چارچوب نظریه - شناختی  هاي روان تبیین

ي هـا  تـر از آمـوزه   تواند به فهمی عمیق درباره چگونگی تأثیر برایند تجارب دوره طفولیت، می - 

شناختی،  هاي روان اسالمی، ناظر به این مقطع سنی کمک کند. به عنوان نمونه، با استفاده از تبیین

گویی به نیازهاي کودك یا عدم واکنش تنـد در برابـر    را بر سرعت در پاسخ توان تأکید ائمه می

نامطلوب در دوره طفولیت، یا محبـت کـردن از طریـق در آغـوش گـرفتن، بـر دامـان نشـاندن،         

بوسیدن، نوازش کردن، نگاه با محبت، شدت اظهار عالقه زبانی و بوییدن را بـه شـیوه علمـی و    

مورد پذیرش در مجامع علمی توضیح داد. حتی اهتمام به عمل کردن به مفاد آنها را در مخاطبان 

افزایش داد. از سوي دیگر، آیات و روایات ناظر به موضوعاتی نظیر فطرت، شخصـیت همسـر،   

اندازهاي پژوهشـی جدیـدي را بـراي درك     هاي شنیداري خاص و کسب حالل، چشم امدایه، پی

  .دهد شناسان قرار می تر از ابعاد مسئله مورد بررسی، فراروي روان عمیق
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