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 چکیده

تبیین ماهیت دوران کودکی از  ،هدف اصلی این پژوهش
ه این ب یابیدستبرای . باشدمیمنظر رویکرد اسالمی عمل 

پردازی ژوهش تحلیل مفهومی، از نوع مفهومهدف از روش پ

ه اسالمی شناختی نظریمبانی انسان بهره گرفته شد. بنابراین،
عمل با نظر به مختصات دوران کودکی تحلیل و بازتعریف 

ماهیت دوران کودکی از منظر رویکرد  شدند. در رابطه با
توان گفت که دوران اسالمی عمل، در یک نگاه کلی می

توان کودکی، دوران گذار به عاملیت است. در این زمینه می
های دوران کودکی از منظر رویکرد اسالمی عمل به ویژگی

 شناختیها که در قالب مبانی انساناشاره کرد. این ویژگی

به دست  شناختی، از تحلیل مبانی انسانندباشمی قابل طرح

درهم »، «تر میل فطری در کودکحضور ناب»اند. آمده
 ورزیاندیشه وجود توان»و   «کودک اراده و تنیدگی امیال

شناختی نگر انسانهای واقعبرخی از گزاره« کودک در

 معطوف به دوران کودکی از منظر رویکرد اسالمی عمل

 شوند.محسوب می

دوران کودکی، رویکرد اسالمی عمل،  کلیدی:هایهواژ
 حلیل مفهومی، شناخت، عاطفه، اراده.ماهیت، ت

 

Abstract 

The main Purpose of this study is the exploration of 

childhood nature from the perspective of Islamic action 

theory. For this purpose, conceptual analysis, 

conception development method was used. So 

anthropological foundations of Islamic view of action 

were redefined with regard to the childhood. Regarding 

the nature of childhood from the perspective of Islamic 

action theory, on the overall look, one can say that 

childhood is a period of transition to the agency. In this 

context, some features of childhood can be noted. 

Assuming Islamic view and its philosophical 

perspective on human being, we provide some 

descriptive foundational statements about child nature. 

“Child's Fitr desire is purer”, “desires and will are 

intertwined in children” and “the child has the Thinking 

ability” are some of anthropological descriptive 

foundations of the child from the perspective of Islamic 

action theory. 

Keywords: Childhood, Islamic view of action, nature, 

Conceptual analysis, Cognition, Inclination, Will. 
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 مقدمه

ای برخوردار است و انسان در دوران کودکی از اهمیت ویژه جانبهدر میان مراحل تربیت، رشد همه

میزان رشد  همچنین(. Rousseau, 1969, P. 17ند )کمیگیری شخصیت کودک را فراهم موجبات شکل

(. از سوی دیگر، Kaul, 2012, P. 21ها نسبت به مراحل دیگر رشد، سرعت بسیار بیشتری دارد )در این سال

تعلیم و تربیت در دوران کودکی، تجاربی محرک برای رشد ذهنی، زبانی، جسمی، اجتماعی و عاطفی 

ه تربیت در این دوره، همواره مورد توجه اندیشمندان  تعلیم آورد. از این رو، توجه ویژه بکودکان فراهم می

 بوده است.  2و ارسطو 1و تربیت از جمله افالطون

این، شناخت دقیق و کافی نسبت به ماهیت کودک و دوران کودکی در کشور ما وجود وجود با 

و تربیت  برای امر تعلیمهای زیادی هایی هستیم که تالشندارد. در تاریخ تعلیم و تربیت کشور، شاهد چهره

فعاالن عرصه کودکی  .3اندهای مفیدی برای بهبود آموزش کودکان برداشتهاند و گامکودکان انجام داده

(Yusofi, 2012اظهار می )این  .دارند حوزه نظریه پردازی این عرصه در کشور وضعیت مطلوبی نداشته است

 امر نشان از عدم وجود نگاه علمی و تخصصی جامع به مفهوم کودکی در کشور است. 

فرهنگی او  -انسان و به تبع آن دوران کودکی جدای از زمینه تربیتی با نظر به عدم کفایت مطالعه

(Mohseni, 2013در تعریف ماهیت دوران کودکی نیز باید به زمینه ،)و  تفرهنگی توجه داش -های بومی

شناختی اسالمی در این زمینه بهره گرفت. همچنین این تعریف باید بر مبنایی انسان -های ایرانیاز دیدگاه

های دوران ت تبیین ویژگیجه (Bagheri, 2011پژوهش، دیدگاه عاملیت انسان )این د. در شواستوار 

ان دور»که اساساً ماهیت  ن استه اساسی این پژوهش ایئلمس بنابراین،. 4نظر قرار گرفته استکودکی مورد 

 برای پاسخ به این پرسش از روش پژوهش ؟هایی دارداز منظر رویکرد اسالمی عمل چه ویژگی« کودکی

                                                           
ه قصه ها و افسانه هایی که ب» که بیان می داردنمونه  طوربه اهمیت دوران کودکی اشاره کرده است و به  «جمهور». افالطون در 1

 (.Plato, 1995, P. 102) «شود باید دارای مضامین اخالقی باشدکودکان گفته می

 ,Aristotleبر آن تأکید دارد )داند و ایجاد عادات را از ابتدای دوران کودکی حائز اهمیت می «اخالق نیکوماخس». ارسطو در 2

1977, P. 37.) 

 1304شمسی( و خانم توران میرهادی )متولد  1264 -1345) -باغچه بان -توان به آقای جبار عسگرزاده. از جمله این افراد می 3

 شمسی( اشاره کرد.

 ,Zarghamiاه از انسجام فلسفی )( برخورداری این دیدگ1توان خالصه نمود: علت انتخاب این نظریه را در چند نکته می . 4

Sajadieh & Ghaedi, 2012)2 ؛) ( ارتباط وثیق با مبانی اسالمیBagheri, 2011)4 ؛ وهای تربیتی این دیدگاه( وجود زایش3 ؛ )

 (.  Sadeqzade et al., 2011نقوذ این دیدگاه در سند تحول بنیادین )
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ن . تحلیل مفهومی بر فراهم آوردن تبیین صحیح و روشبهره گرفته شدمفهوم پردازی  تحلیل مفهومی از نوع

های آن با سایر مفاهیم ناظر است و تالشی در جهت فهم ی توضیح دقیق ارتباطاز معنای مفاهیم به واسطه

 ی(. تحلیل مفاهیم ممکن است شامل تحلیل عناصر تشکیل دهندهCoombs & Daniels, 2009مفاهیم است )

 & Bagheri, Sajadiehیک مفهوم، ارتباط این عناصر با یکدیگر یا ارتباط آن مفهوم با سایر مفاهیم شود )

Tavasoli, 2010ین ترتیب، با نوع نگاهی که رویکرد اسالمی عمل به انسان دارد، مفهوم کودکی از (. بد

 شود.شناختی تحلیل مفهومی میمبانی انسان منظر آن بر پایه

 

 شناختی کودکیمبانی انسان

ن تعریف، با ای .کندرویکرد اسالمی عمل با نوع نگاهی که به انسان دارد تعریف متفاوتی از انسان ارائه می

های نی انسان شناختی متناسب با ویژگیماهیت کودکی نیز متفاوت خواهد شد. در این بخش، هر یک از مبا

درهم  .مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتنددوران کودکی و نقشی که در تبیین ماهیت دوران کودکی دارند، 

د ی از جمله این مبانی هستنهای آدمحدودیتورزی، فطرت، اراده و اختیار و متنیدگی نفس و بدن، اندیشه

 :باشندمیکه به شرح زیر 

 درهم تنیدگی نفس و بدن (1

با نفس درهم تنیده است، اگرچه در نهایت نفس به  اوجسم  ، بلکهآدمی تنها متشکل از بدن نیست

ق و از طری اندماند، اما در زندگی این دنیایی نفس و بدن درهم تنیدهعنوان حقیقت وجود آدمی باقی می

 ,Bagheriکند )همین باهم بودگی است که نفس، فرصت و امکان وجود در زندگی این دنیایی را پیدا می

2010 b, P. 150 ،واقع نگر زیر درباره دوران کودکی، قابل بیان است: هایگزاره(. بر این اساس 

طوف به اطالق آیات مع با توجه :دارند برجستگی و جسم و نیازهای آن در دوران کودکی تقدمالف( 

)اطالق کلمه انسان و آفریده شدن او از گل و دمیده شدن روح الهی در کالبد  1به رابطه نفس و بدن

ه کها در برخورداری از دو بعد جسمانی و غیر جسمانی نیست و از آنجاجسمانی وی(، فرقی بین انسان

ظر بدنی درهم تنیده است. البته با ن شود، پس وجود کودک نیز شامل نفس وانسان شامل کودک نیز می

 (ندزنو نهیب مى)اند را گشوده شان هایدست (به سوى آنان)فرشتگان  ». . .قرآن کریم  به این آیه

                                                           
 مُض غَةً  ال عَلَقَةَ  لَق نَاَفخَ عَلَقَةً  النُّط َفةَ خَلَق نَا ثُم *  م کِین   قَرَار  فِی نُط فَةً  جَعَل نَاهُ ثُم  *  طِین   مِّن ُسلَالَة   مِن ال إِنسَانَ خَلَق نَا وَلَقَد  برای نمونه:  . 1

 لِل َملَائَِکةِ  رَبُّکَ قَالَ . إِذ (12 -14/ مؤمنون) ال خَالِقِینَ أَح سَنُ الل هُ  فََتبَارَکَ  آخَرَ خَل قًا أَنشَأ نَاهُ ثُم   َلح مًا ال عِظَامَ فَکَسَو نَا عِظَامًا ال مُض َغةَ فََخلَق نَا

 (.71 -72سَاجِدِینَ )ص/  َلهُ فَقَعُوا رُّوحِی مِن فِیهِ وَنَفَخ تُ سَو ی تُهُ  فَإِذَا طِین  * مِن بَشَرًا خَالِقٌ إِنِّی
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 شئهها و فارغ از ن، و با توجه به اینکه حیات، پس از بیرون رفتن این جان1.« . . را بیرون دهید تان هایجان

گفت حقیقت وجود انسان، نفس است و بدن آدمی ابزاری برای روح  توانمی، یابدمیجسمی ادامه 

رسد که تربیت جسمانی در آدمی، به طورکلی، (. به نظر میTabatabaee, 1995, Vol. 15, P. 26اوست )

 .ودشاما در دوران کودکی این طریقیت تا حدی به موضوعیت نزدیک می ،طریقیت دارد نه موضوعیت

. ها بارز استدهد که جنبه جسمانی فرد در آغاز تولد بیش از سایر جنبهنحل نشان می 78مالحظه آیه 

دانستید بیرون آورد و و خدا شما را از شکم مادرانتان در حالى که چیزى نمى»در این آیه آمده است: 

ای هداشتهدر این آیه، تنها  «.باشد که سپاسگزارى کنید ،ها قرار دادها و دلبراى شما گوش و چشم

اند، حتی اگر قلب کودک را جزء امور غیرجسمانی در نظر معرفی شده اوکودک اعضای جسمانی 

 بگیریم، چشم و گوش کودک مربوط به اعضای جسمانی کودک است و در این صورت نیز جنبه

 کند. پیدا می اوغیرجسمانی  بیشتری از جنبه جسمانی کودک وزنه

بیت او نسبت به تربیت جسمانی کودک و توجه به نیازهای جسمانی تر ،گفت توانمیاز این رو 

 )ع(ی این سخن امام عل .تقدم دارد؛ چراکه تربیت جسمانی مقدمه تربیت غیرجسمانی است غیرجسمانی

و آنگاه خداوند از روح خود در پیکر گلین دمید، از جای خود برخاست ». . . نیز مؤید این مطلب است: 

. . . با عضوهایی که چون ابزارهایی به کارشان گیرد و نیروی شناختی که میان حق  که انسانی شده بود

در این بیان،  .(Razi, 2005, P. 3.« )ها و چیزها را دریابد . . ها و بوها و رنگو باطل فرق نهد و طعم

امور پرداخت  اختتوان به شناند که با به کارگیری آنها میابزارهایی در نظر گرفته شده عضوها به مثابه

 و میان حق و باطل امور تمییز قائل شد. 

اعمال و : یردگوجود کودک شکل می شاکلهاز تأثیر و تأثر مستمر ظاهر و باطن به تدریج پیشب( 

وجود به تدریج با تأثیر و تأثری که بر هم دارند، حاصلی به اورفتارهای ظاهری انسان و افکار و نیّات 

ای زیرین در درون انسان به نام شاکله شکل کند و الیهاعماق درون انسان نشست میآورند که در می

 بهدر دوران کودکی  تأثرو  تأثیربا توجه به وجود حداقلی این  .(Bagheri, 2009, P. 123) دهدمی

گیرد و بر فکر، احساس، نیت و اعمال در وجود کودک شکل می -و نه شاکله -تدریج بذرهای شاکله

و  مرز بین میل»دهند. از سوی دیگر، ای در کودک شکل میشاکلهگذارند و به نوعی پیشتأثیر می او

                                                           
ظ اِلمُوَن إِذِ ال کَذِبًا َأو  قَالَ أُو حِیَ إِلَی  وَلَم  یُوحَ إَِلی هِ شَی ٌء وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِث لَ مَا أَنَزَل اللُّه وَلَو  تَرَىوَمَن  أَظ لَمُ مِم نِ اف تَرَى عََلى الّلهِ  . 1

نتُم  ابَ ال ُهونِ ِبمَا کُنتُم  تَقُوُلونَ َعلَى الّلهِ غَی َر ال َحقِّ وَکُفِی غَمَرَاِت ال َمو تِ وَال َمآلئَِکةُ بَاِسطُوا  أَی دِیِهم  أَخ رِجُوا  أَنفُسَکُمُ ال َیو مَ ُتج زَو نَ َعذَ

 (.93)انعام/  عَن  آیَاتِهِ تَس تَک بِرُونَ 
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 ,Bagheri« ).اراده در دوران کودکی مشخص نیست و اراده در دوران کودکی همان امیال شدید است

2012, P. 224). و با  هبنابراین، حضور اراده در دوران کودکی ضعیف است و کودک تا حدی منفعالن

 یشکل گرفته در وجود کودک تأثیر شاکلهشود پیشکند. این امر موجب مینظر به امیال خود رفتار می

 داشته باشد. اوبر اعمال و رفتار دوچندان 

 فطرت (2

ه به این معنی ک .در متون اسالمی، فطرت به عنوان سرشتی الهی در وجود آدمی معرفی شده است

آدمی در اعماق وجود خود، میل و معرفتی نسبت به خدای تعالی دارد، اما فطرت چون دستگاهی خودکار 

یختگی و بسط، انگها قرار دارد که قابلیت به فراموشی سپرد شدن و برنیست و به صورت بالقوه در نهاد انسان

 (.Bagheri, 2010 b, P. 151دارد ) هر دو را

حث ب مرتبط بابا توجه به آیات  :تری برخوردار استدک، میل فطری از حضور نابدر وجود کو

دین ؛ بو مقید به هیچ قیدی نشده است ، مفهوم فطرت و وجود سرشت الهی در انسان، اطالق دارد1فطرت

بنابراین،  .ها در طول تاریخ یکسان استآفرینش خدای تعالی تغییرناپذیر است و برای همه انسان معنا که

شود، پس زن و مرد و بزرگسال و کودک در تمامی قرون و اعصار میجمله ها از انسان شامل همه

ود. شبه وجود فطرت در کودک نیز قائل شد. محتوای فطرت شامل شناخت و میل فطری می توانمی

ان داری انساین محتوای فطری بالفعل و خودکار نیست و ممکن است به فراموشی سپرده شود؛ زیرا 

دارد و در ازدحام اشتغاالت خود ن باز میئون مختلفی است و پرداختن به هر شأنی او را از سایر شئوش

آشنا و نسبت به خدا  های آنمشغولیتشود و روز به روز نسبت به دنیا و دچار فراموشی و غفلت می

 .شودمی غریبه

 ,Bagheri) 2نداپیامبران برای بیدار نگه داشتن و بالفعل کردن فطرت انسان مأموریت یافته ،از این رو

2009, P. 212ابع د. پس این نسبت، تن(. در این آشنایی و بیگانگی، اراده و اختیار آدمی نیز مداخله دار

 .ت بهتری دارندآدمی است. کودکان از نظر عامل دوم، وضعی هایمشغولیتدو عامل اراده و اختیار و 

کمتر از  تر وهای ذهنی کودکان پایینرسد با توجه به اینکه سطح پیچیدگی مشغولیتبه نظر می

دنیایی آلوده نشده است، میل فطری در  هایمشغولیتبزرگساالن است و کودک هنوز به گناهان و 

                                                           
بِرَبِّکُم  قَاُلوا  بَلَى شَِهد نَا أَن وَإِذ  أَخَذَ رَبُّکَ مِن َبِنی آدَمَ مِن ُظهُوِرهِم  ذُرِّی تَهُم  وَأَش َهدَهُم  عََلى أَنفُسِهِم  أَلَس تَ »ی با نظر به دو آیه . 1

َفأَقِم  وَج هَکَ ِللدِّینِ حَِنیفًا فِط رََة الل ِه ال تِی َفطَرَ الن اسَ عََلی هَا لَا َتب دِیلَ »( و 172)اعراف/ « تَقُولُوا  َیو مَ ال قِیَامَِة إِن ا کُن ا عَن  َهذَا غَاِفلِینَ

 (.30)روم/ « ینُ ال قَیِّمُ وَلَکِن  أَک ثَرَ الن اسِ لَا یَع لَُمونَلِخَل ِق الل ِه ذَلِکَ الدِّ

 (.1ه )نهج البالغه، خطب« فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیائه لیستأدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسّی نعمته.... »...  2
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باشد.  یکرت نزدتری برخوردار باشد و کودک اندکی بیشتر از بزرگسال به فطکودک از حضور ناب

 ازمندنیاما قابل ذکر است که شناخت فطری در دوران کودکی ظهور کاملی ندارد؛ زیرا ظهور کامل آن 

( Piaget & Inhelder, 2009ظهور تفکر انتزاعی است که در دوران کودکی هنوز در حال تکوین است )

خن ابل اعتمادی به دست دهد. به سهایی از آن وجود داشته باشد به قدری نیست که مبنای قو اگر بارقه

گفت شناخت حضوری فطری در کودک، موجود است اما به صورت امری حصولی و  توانمی ،دیگر

ور ربوبی و فطری مطرح و از حضدر قالب کالم و انتزاع ذهنی قابل تبادل نیست. پس در این دوران، میل 

رده بران برای جلوگیری از به فراموشی سپتری برخوردار است که با توجه به مأموریت یافتن پیامناب

شدن فطرت، توجه به بستر و محیط تربیتی مناسب کودک و لزوم حضور مربی برای جلوگیری از به 

 شود.فراموشی سپرده شدن این میل ربوبی آشکار می

 اراده و اختیار (3

اراده در انسان و به معنای قصد است.  است شده گرفته «رود» لفظ از که است عربی ایواژه اراده

 خواستن، را فارسی زبان در اراده معادل نیز دهخدا (.Ghorshi, 1973توأم با انقالب و شوق و تغییر فکر است )

است و به « خیر»(. اختیار نیز از ماده Dehkhoda, 1958, P. 1605) است دانسته کردن قصد و میل خواسته،

شده برای کسی که آن را برگزیده است، دلپسند و معنای برگزیدن و انتخاب است؛ زیرا شیء برگزیده 

(. اذعان به وجود اراده در انسان امری بدیهی و وجدانی است، درحالی که Ghorshi, 1973مرغوب است )

شناخت معنا و حقیقت اراده انسان پیچیده و مشکل است. با وجود وحدت نظر متفکران در وجود اراده در 

رای آضمن مطالعه  یسلیمانبه طور نمونه،  کلی آن اختالف وجود دارد.انسان، در تفسیر و بیان ماهیت 

حقیقت اراده از  ترین تبیین دربارهدارد که روشنمی چنین بیان فیلسوفان مسلمان در باب ماهیت اراده انسان

ا و هطرف ابن سینا بیان شده است. مطابق نظر ابن سینا، اراده عبارتست از شوق شدیدی که بر تمامی گرایش

ی عقالنی داشته باشد و در راستای حکم عقل عملی باشد، أیاگر این شوق شدید مبد .امیال فرد غلبه دارد

شهوانی داشته باشد، اراده حیوانی خواهد بود. به هر حال اراده نزد  أییاراده انسان خواهد بود، ولی اگر مبد

های قوی عقالنی یا شهوانی و غضبی گیزهشوق شدیدی که در اثر وجود انفیلسوفان مسلمان چیزی نیست جز 

  (.Soleymani, 2005) آیدپدید می

اراده و اختیار نیست  از منظر رویکرد اسالمی عمل، تفاوت اراده و میل در این است که میل از مقوله

میل های میان میل و اراده آن است که شود. یکی از تفاوتها، اراده و اختیار حاصل نمیو با اجتماع میل

آدمی با فعلیتی همراه است، بی آنکه امکان دیگری برای او مطرح باشد، اما سخن از اراده ناظر به پذیرش یا 

و عمل خود  این منظر، هر انسان به اندازه وسع فهم(. از Bagheri, 2011های موجود است )عدم پذیرش میل
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. میزان اراده و اختیار آدمی در همه مقاطع 1زندهای انتخابی، هویت نهایی خویش را رقم میبا گزینش گزینه

توان از اراده سخن گفت و اراده با افزودن عنصر تصویب زندگی یکسان نیست و بدون فرض میل هم نمی

(. عنصر رد در اراده Bagheri, 2010 b, P. 156رسد )و یا رد به میل های آدمی است که به منصه ظهور می

شود. اراده شامل نه گفتن و قوت اجرا نیز می تنها محدود به انتخاب نیست وای اساسی است و اراده مؤلفه

شود که نیروی عمل شامل فعل و ترک شناخت و بازشناسی امیال، انتخاب عمل و نیروی عمل می شامل جنبه

 فعل است.

 که اشاره شد، اراده دارای وجهی شناختی و همچنینچنان :اندامیال و اراده کودک درهم تنیده

توانایی مقاومت در مقابل امیال و انتخاب است که این دو جنبه در دوران کودکی به درجه حداقلی 

اند و کودک از توان شناختی کافی جهت بازشناسی امیال و همچنین گزینش و یا طرد امیال نرسیده

در دوران مرز بین میل و اراده در دوران کودکی مشخص نیست و اراده »برخوردار نیست. از این رو، 

کودکی همان امیال شدید است؛ چراکه اراده و انتخاب، توانمندی در بازشناسی امیال و جدا شدن از 

 (. Bagheri, 2012, P. 224« ).آنها است

ا که قرآن کریم، کودک رچنان .عالوه براین، دوران کودکی از نظر اسالم، دوره طفولیت فرد است

 اوه به سن بلوغ رسید، خداوند ب آنکهبه محض  ، اماکندو تکلیفی بر او بار نمی 2نامدتا قبل از بلوغ، طفل می

بدین معنی که خداوند  .ریم والدین اجازه بگیردحسوره نور، برای ورود به  59کند که با نظر به آیه امر می

ن درحالی که چنیانسان بالغ را صاحب اراده انجام عمل دانسته است که توانایی کنترل اعمال خود را دارد، 

 آورد. در واقع خداوند با توجهکند و او را صاحب اراده مستقل و نافذ به حساب نمیامری را بر طفل بار نمی

؛ زیرا با تکلیف نکرده است ،به وسع کودک سخن گفته و کودک را به چیزی که توانایی انجام آن را ندارد

(. از این رو، به نظر Bagheri, 2009, P. 158د )نشویهای مخلف افراد است که تکالیف تنظیم منظر به وسع

رسد چون کودک به لحاظ عقالنی و سپس ارادی و اختیاری از وضعیت مناسبی برای مکلف شدن می

اخته را تا زمان بلوغ به تأخیر اند اوپذیری به عنوان طفل یاد کرده و تکلیف اوبرخوردار نیست، خداوند از 

 است. 

ف جهت کنترل امیال و تقویت اراده ضعی مقدماتیتواند به عنوان دورانی ودکی میدوران ک ،بنابراین

ند، زکند و هویت نهایی خویش را رقم میکودک برای نائل شدن به انسانی عامل که با اراده خود عمل می

                                                           
 (.38 -40)نجم/  وَأَن  سَع َیهُ سَو َف یُرَى* إِل ا مَا سَعَى وَأَن ل ی سَ ِلل إِنَسانِ* أَل ا تَزِرُ وَازَِرةٌ وِز رَ أُخ رَى . 1

 (.59)نور/  مٌ الل ُه لَکُم  آیَاتِهِ وَالل هُ عَِلیمٌ حَکِیوَإِذَا بَلَغَ ال أَط فَاُل مِنکُمُ ال حُلُمَ فَل یَس َتأ ذُِنوا کَمَا اس تَأ ذَنَ ال ذِینَ مِن قَب ِلهِم  کَذَلَِک یُبَیِّنُ . 2
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حضور ندارد و  اودر نظر گرفته شود. کودک دارای امیال فعال و ارادی است که به صورت ناب در وجود 

ا در ادامه کند تو به صورت درهم تنیده ایفای نقش می شوسع علمی و عملی کودک و توأم با امیال به اندازه

 در دوران بزرگسالی موجودیت ناب و خالص پیدا کند.

 هویت جمعی (4

زمانی و مکانی منشأ آثار متفاوتی در انسان هستند و آدمی در شرایط  دوره ها و عصرهای مختلف

گیرد. عالوه بر شرایط زمانی و ، احساسات و اعمال متفاوتی قرار میها متفاوت محیطی در معرض حالت

قوت و  کند و ازهایی را فراهم میتأثیرپذیری مکانی، شرایط اجتماعی و پیوندهای آدمیان با هم نیز زمینه

حیط رنگ شدن او با مو هم قدرت چشمگیری برخوردار است. تأثیرپذیری شرایط بر انسان به معنای همسو

نیست و این امکان برای فرد وجود دارد تا با تمسک به اراده و اختیاری که دارد، در برابر شرایط محیطی 

 (. Bagheri, 2009مقاومت کند  و بر شرایط تأثیر بگذارد )

برخورداری ل کودکان به دلی: پذیردگذارد از شرایط تأثیر میبکودک بیش از آنکه بر شرایط تأثیر 

یه های اولاز ابزار ارتباط با جمع مانند خندیدن، نگاه کردن و در نهایت مجهز شدن به زبان از همان سال

که  خواهند یافت. با وجود کنشی نیزقادر به برقراری ارتباط جمعی با دیگران هستند و هویتی جمعی 

وجود دارد، این تعامل همیشه های ارثی و عوامل محیطی در شکل دادن به شخصیت آدمی میان جنبه

از ایفا ستعیین کننده نیست و در قلمرو رفتارهای اختیاری انسان، تعامل وراثت و محیط نقشی زمینه

آید، اراده و انتخاب شخص است. شخص با تمسک به کنند و آنچه عامل تعیین کننده به حساب میمی

د، و حتی شرایط را تحت تأثیر قرار ده کنداومت تواند در برابر شرایط محیطی مقاراده و اختیار خود می

مرز بین میل »( و Sajadieh, 2013از آنجاکه در دوران کودکی با ضعف یا غیاب اراده مواجه هستیم ) اما

(، کودک تا حدی منفعالنه و با Bagheri, 2012, P. 224« ).و اراده در دوران کودکی مشخص نیست

ؤثر کند. بنابراین، عوامل محیطی نقشی میط محیطی اقدام به عمل مینظر به امیال خود و تحت تأثیر شرا

گیری اعمال کودک دارند و این نشان از اهمیت نقش مربیان بیرونی و سامان بخشان محیط در در شکل

 تعیّن بخشی به فعل و شاکله کودک دارد.

 های آدمیمحدودیت  (5

، قرارگرفتن انسان 1خلقت آدمی زمینه ناشی ازهای های آدمی شامل سه نوع محدودیتمحدودیت

                                                           
 (.28)نساء/  یُرِیدُ اللّهُ أَن یُخَفِّفَ َعنکُم  وَخُلَِق اإلِنسَانُ ضَعِیفًا . 1



 91...  کودکی دوران ماهیت تبیین                                                                              1395 تابستان و بهار ،1 شماره ،6 سال

 (.Bagheri, 2009, PP. 38- 40) باشندمی 2و دخالت خود انسان 1هادر موقعیت

های نوع اول و دوم، از آنجاکه محدودیت :های بدنی، عقلی و روحی استکودکی دوران ضعف

ا هکودکان نیز از این محدودیتاند و در اطالق آنها، قیدی بر انسان زده نشده، ناگزیر زمینه خلقت آدمی

 Bagheri, 2010برکنار نیستند. از سوی دیگر، ضعف آدمی شامل دو نوع ضعف مقطعی و پایدار است )

b, P. 159ود و شهای مقطعی مانند ضعف دوران کودکی است که سپس به توانایی تبدیل می(؛ ضعف

کودکی با ضعف کلی انسان متفاوت شوند. ضعف دوران تنها در مقطع معینی مانند کودکی مطرح می

 در دوران کودکی مقید ؛ زیرا مالک کودکی، ضعف و ناتوانی اولیه است و از آنجاکه این ضعف3است

های موجود در این ضعف همه شامل ،اطالق دارد به هیچ قیدی و مشروط به هیچ شرطی نشده است و

 است.ضعف جسمی، روحی و عقلی  از جملهدوران 

 آدمیتطور وسع  (6

های درونی و بیرونی آنها با اند، اما امکانات و ظرفیتهم ریشه ،ها در اصل آفرینش وجودانسان

ز های نوعی که آنها را از سایر موجودات متمایها از یک تفاوتانسان ،ردیگیکدیگر مساوی نیست. به بیان 

های ز وسعها اانسان لذا، .رخوردارندب ،کندهای فردی که افراد را از یکدیگر متمایز میکند و یک تفاوتمی

ه به و این ناظر به همان آفرینش مرحل می یابندها در مراحل مختلفی بسط مختلفی برخوردارند که این وسع

در ادبیات قرآن، فرد از هنگام تولد تا  که باقری معتقد است (.Bagheri, 2009, P. 173) 4مرحله آدمی است

ل به اص، ام قرآن کریم سنی را برای بلوغ تعیین نکرده (. (5Bagheri, 2009شودبلوغ شرعی، طفل نامیده می

بلوغ »و  «بلوغ النکاح»، «ملُبلوغ الحُ»این پدیده در موارد متعددی اشاره نموده است که در مجموع سه معیار 

 مختلف هایرتعبی با کریم قرآن در بلوغ ئلهتوان گفت مسبا توجه به این معیارها می شامل می شود.را  «دّشُأ

شتر بیتوضیح  .در امر بلوغ هم به رشد جسمی و هم به رشد روحی و عقالنی توجه نموده استو  اشاره شده

 :باشدمیبه شرح زیر 

وم کسب لز هاخالقی کودکان در زمین هنور پس از طرح وظیف هقرآن کریم در سور: ملُبلوغ الحُالف( 

                                                           
 (.6)علق/  کَل ا إِن  ال إِنسَانَ لََیط غَى . 1

 (.21یونس/ ) عُ مَک رًا إِن  رُسُلَنَا یَک تُبُوَن مَا تَم کُرُونَوَإِذَا أَذَق نَا الن اسَ رَح َمةً مِّن بَع دِ ضَر اء مَس ت ُهم  إِذَا لَهُم م ک رٌ ِفی آیَاتِنَا قُِل اللُّه أَس رَ . 2

روم/ ) ًة یَخ لُُق مَا یَشَاءُ وَُهوَ ال َعلِیمُ ال َقدِیرُالل هُ ال ذِی خَلَقَکُم مِّن َضع ف  ثُم  جَعََل مِن بَع دِ ضَع ف  قُو ةً ثُم  جَعََل مِن بَع دِ قُو ة  ضَع فًا َوشَی بَ . 3

54.) 

 (.14)نوح/  وَقَد  خَلَقَکُم  أَط وَارًا . 4

 (.31. . .  )نور/  أَوِ الطِّف لِ ال ذِینَ لَم  یَظ هَرُوا عَلَى َعو رَاتِ النِّسَاء. . .  . 5
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ید بلوغ رسیدند با( سن) و چون کودکان شما به»آنان می فرماید:  حریماجازه از والدین قبل از ورود به 

باید به  ،رسندیعنی هنگامی که کودکان به دوران حلم می؛ 1(59 /نور)« ...از شما کسب اجازه کنند 

ده است، مطرح ش« ملُبلوغ الحُ»اجازه بگیرند. در این آیه تعبیر  والدینهنگام ورود به جایگاه استراحت 

ت جهش عقلی و فکری توأم اس ه معنی عقل است، به این مناسبت که دوران بلوغ باب« الحلم»

(Makaremshirazi, 1995, Vol. 14. P. 541بنابراین، فرد بالغ به واسطه .)  رشد عقالنی و جسمانی که

 می شود.از دوران کودکی جدا  می کند،پیدا 

ایید تا وقتى و یتیمان را بیازم»یتیمان می فرماید:  ناظر بهتکلیف جامعه  هقرآن دربار بلوغ النکاح:ب( 

 /نساء)« . . . یافتید اموالشان را به آنان رد کنید (فکرى)پس اگر در ایشان رشد  ،برسند نکاح (سن)به 

کی ی :ه مبتنی استئلتصرف در اموال است که بر دو مس هبلوغ مالی و زمان اجاز هاین آیه دربار .2(6

، «ناس رشدای»رسیدن کودک به سن ازدواج یا داشتن قدرت و توان جنسی و دیگری یعنی « النکاح بلوغ»

ه تصرف ب مجاز ،دنتا زمانی که این دو عالمت در کودک پیدا نشو .است یعنی مشهود بودن کمال عقالنی

 است، زدواجا سن به سفیه فرد رسیدن نکاح، بلوغ از از نظر عالمه طباطبائی مراد ت.در اموال خویش نیس

 رسیده و پختگى معناى به «رشد»یک مَجاز عقلی است و کلمه  «نکاح رسیدن»از  تعبیر حقیقت در پس

رشد عقلی و جسمانی از  است. در اینجا دوران کودکی و دوران بلوغ فرد به واسطه عقل میوه شدن

سیده باشد رن بلوغ عقلی و جسمانی که به ای می شوداند و شخصی بالغ در نظر گرفته یکدیگر جدا شده

(Tabatabaee, 1995, Vol. 4) 

به طور نمونه، بر اساس این . 3این تعبیر در موارد متعددی از قرآن به کار رفته است د:شُأبلوغ پ( 

 (به صورت)دهیم آنگاه شما را کنیم تا مدتى معین در رحمها قرار مىو آنچه را اراده مى . . .»  آیه

                                                           
 .کَذَلَِک یُبَیِّنُ الل ُه لَکُم  آیَاتِهِ وَالل هُ عَِلیمٌ حَکِیمٌوَإِذَا بَلَغَ ال أَط فَاُل مِنکُمُ ال حُلُمَ فَل یَس َتأ ذُِنوا کَمَا اس تَأ ذَنَ ال ذِینَ مِن قَب ِلهِم   . 1

وا  وَمَن کَانَ رَُلهُم  َوالَ َتأ کُلُوهَا إِس رَافًا َوبِدَارًا أَن یَک بَوَاب َتلُوا  ال یََتامَى حَت َى إِذَا َبلَغُوا  النِّکَاحَ فَإِن  آنَس تُم مِّن هُم  رُش دًا فَاد فَعُوا  إِلَی هِم  أَم وَا . 2

 .هِدُوا  عَلَی هِم  وَکَفَى بِالّلهِ حَسِیبًاغَنِیًّا َفل یَس تَع فِف  وَمَن کَانَ فَقِیرًا فَل َیأ کُل  بِال مَع رُوفِ فَإِذَا َدفَع تُم  إِلَی هِم  أَم وَاَلهُم  فَأَش  

ل تُم  فَاع دُِلوا  نُ حَت ى یَب لُغَ أَُشد هُ وَأَو فُوا  ال َکی لَ وَال مِیزَانَ بِال قِس طِ الَ نَُکلِّفُ نَف سًا إِال  وُس عََها وَإِذَا قُ وَالَ تَق رَبُوا  مَالَ ال یَتِیمِ ِإال  بِال ِتی هِیَ أَح سَ . 3

وَلَم ا َبلَغَ أَُشد ُه آتَی نَاهُ حُک ًما وَعِل مًا وَکَذَلَِک َنج زِی (؛ 152 )انعام/ وَلَو  کَانَ ذَا قُر بَى وَبِعَه دِ الّلهِ أَو ُفوا  ذَلِکُم  َوص اکُم بِهِ لَعَل کُم  َتذَک رُونَ

ا َبلَغَ ذَاُثونَ شَه رًا حَت ى إِوَوَص ی نَا ال إِنسَانَ ِبوَالِدَی هِ إِح سَانًا حَمَلَت هُ أُمُّهُ کُر هًا وَوَضََعت هُ ُکر هًا وَحَم لُهُ َوفِصَالُهُ ثَلَ(؛ 22)یوسف/  ال مُح سِنِینَ

ِلدَی  وَأَن  أَع َملَ َصالِحًا تَر ضَاهُ َوأَص ِلح  لِی ِفی أَشُد ُه وَبََلغَ أَر بَِعینَ َسنَةً قَالَ رَبِّ أَو زِع نِی أَن  أَش کُرَ نِع مَتََک ال تِی أَن عَم َت عَلَی  وَعَلَى وَا

 (.15)احقاف/  مِینَذُرِّی تِی إِنِّی تُب ُت إِلَی کَ وَإِنِّی مِنَ ال مُس لِ
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(، 51)حج/  «. . . تا به حد رشدتان برسید (دهیمشما را ادامه مىحیات )سپس  ،آوریمکودک برون مى

 به هلج اینجا . درمی رود پیش مسیر این در به سرعت همچنان و شودنمى متوقف انسان تکاملى حرکت

 ,Makaremshiraziشود )مىتبدیل  استقالل به وابستگى و توانایى و قدرت به ناتوانى و ضعف و دانایى

1995, Vol. 3, P. 200). به مال یتیم نزدیک نشوید مگر از طریق صحیح و »دیگر آمده است:  یدر جای

 محکم گره به «شد» از «اشُدّ» . کلمه2(34)إسرا/ . . .«  درست تا زمانی که او به حد رشد و قوت برسد

 اره دارداش اموالش حفظ در روحى و جسمى استحکام و یتیم رشد مرحلهدر این آیه به  و شودمى گفته

(Ghara’ati, 2004. Vol. 7, P. 56بنابراین .)، الح،اص حفظ، منظور به یتیمان اموال در تصرفى هرگونه 

 اقتصادى و فکرى رشد حدّ  به که دارد ادامه زمانى تا وضع این البته .است مجاز کردن، اضافه و تکثیر

( درتق و) بلوغ حد به که زمانى تا: »کندمى یاد آن از بحث مورد آیه ادامه در قرآن که گونه آن ،برسد

رسد با نظر به آنچه در آیات بیان شد، به نظر می (. Makaremshirazi, 1995, Vol. 2, P. 637) «.برسد

سیر آدمی از کودکی به بزرگسالی بدین گونه است: ابتدا و در دوران طفولیت، فرد دارای ضعف 

گراید تا اینکه منجر به ورود کودک به روز به قوت میجسمانی و عقالنی است و این ضعف روز به 

جر که من می شودشود. در این مرحله، فرد از قوت جسمی، عقالنی و احساسی برخوردار بلوغ می مرحله

 . 3که در علم فقه از آن صحبت شده است. چنانگرددبه ایجاد مسئولیت و امر و نهی برای فرد می

وجود انسان از زمان انعقاد نطفه  در حال رشد است: -سمانی و روحانی ی جاز جنبه اعم -کل وجود کودک 

                                                           
ة  لِّنُبَیِّنَ  عَلَقَة  ثُم  مِن مُّض غَة  مَُّخل قَة  وَغَی ِر مَُخل قَیَا أَیُّهَا الن اسُ إِن کُنتُم  ِفی رَی ب  مِّنَ ال بَع ِث َفإِن ا خَلَق نَاکُم مِّن تُرَاب  ثُم  مِن نُّط َفة  ثُم  مِن   .1 

 ال عُمُِر وَمِنکُم م ن یُتَوَف ى وَمِنکُم م ن یُرَدُّ إِلَى أَر ذَلِ امِ مَا نَشَاء إِلَى أَجَل  مُّسَمًّى ثُم  نُخ رِجُکُم  طِف لًا ثُم  لَِتب لُُغوا أَشُد کُم وَنُقِرُّ فِی ال أَر حَلَکُم  

 (.5)حج/  َنا عَلَی هَا ال مَاء اه تَز ت  وَرَبَت  وَأَنبَتَت  مِن کُلِّ زَو ج  بَهِیج لِکَی لَا یَع لَمَ مِن بَع دِ عِل م  شَی ئًا وَتَرَى ال أَر ضَ َهامِدَةً فَإِذَا أَنزَل 

 (.34)اسرا/  وَأَو فُوا  بِال عَه دِ إِن  ال َعه َد کَانَ مَس ؤُولًا وَالَ تَق رَبُوا  مَالَ ال َیتِیمِ إِال  بِال تِی هِیَ أَح سَنُ حَت ى یَب لُغَ أَُشد هُ .2 

بشر از بدو (. 2003idronMoaivasuM ,) اند که به حد بلوغ شرعی نرسیده استقریب به اتفاق فقها، طفل را کسی دانسته . 3

تواند حسن و قبح اعمال خود را تشخیص تولد در سنین اولیة عمر که رشد قوای بدنی و روحی او به حد کمال نرسیده است نمی

ان کودکی به دو دور. شودیابد، تولید و به تدریج کامل میمختلف حیاتی در بشر توسعه می. قوة تمییز به نسبتی که قوای دهد

ز دهد و او را کودک غیرممیاول کودک خوب و بد اعمالش را تشخیص نمی. در دورة شوددورة قبل از تمییز و تمییز تقسیم می

کودک از نظر عقالنی و درک رشدیافته و خوب و بد اعمالش بعد از پیدایش قوة ممیزه است که در این دوره  ،. دورة دومنامندمی

کودک ممیز در کودکی .دکودک را در این دوره، کودک ممیز می نامن. گیرددهد و در آستانة بلوغ قرار میرا تشخیص می

یدن به نامند و با رسمی« مراهق»گیرد او را شود و در آستانة آن قرار میهنگامی که به بلوغ نزدیک میی همچنان باقی است، منته

 (.2012inMvM & itoyM ,) شودآغاز می وی بلوغ دوران مسئولیت و تکلیف
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 ها پشتها و ظرفیتو در فرآیند بزرگ شدن، مراحل مختلفی را به لحاظ محدودیت 1در حال رشد و تحول است

س از آنگاه پ ،خداست آن کس که شما را ابتدا ناتوان آفرید»گذارد که در این آیه بدان اشاره شده است: سر می

با  .2«آفریند و هموست داناى تواناسپس بعد از قوت ناتوانى و پیرى داد هر چه بخواهد مى ،ناتوانى قوت بخشید

توان گفت که آدمی از ابتدای خلقت سیری رو به رشد و تحول را پشت سر میچنین نظر به مضمون آیات 

کند و به قوت بزرگسالی تبدیل کی است، رشد میکه در اینجا منظور دوران کود اوگذارد و ضعف اولیه می

به  شود وای است و از ناتوانی و ضعف در دوران کودکی شروع میشود. نگاه خداوند نسبت به انسان مرحلهمی

ن نیز شناختی و غیرجسمانی آ جسمانی، جنبه رود که این توانایی در دوران بلوغ عالوه بر جنبهسمت توانایی می

رسد که این رشد و قوت اعمّ از رشد ست. همچنین، با توجه به اطالق مفهوم قوت در آیه، به نظر میمورد تأکید ا

 جسمانی و روانی است. 

که در دوران کودکی، رشد جسمی و روانی  استشناسی نیز مؤید این  روانحاصل از مطالعات های یافته

زافزون رشد رو سخن گفتن نشانه ویژه بهکودک محسوس است؛ از شیر گرفتن کودک، راه افتادن کودک و 

شود و همین با راه رفتن به دیگران نزدیک می دهد و در ادامه، کودککودک است که رفتار او را تغییر می

معتقد است که  (1967(، همچنین، پیاژه )Debesse, 2009, P. 20بخشد )می سرعترا  اوارتباط، تحول روانی 

بخشی در نظم -زیرا فرایندهایی چون جذب، انطباق، تعادل جویی و خود ؛اندهرشد جسمانی و روانی در هم تنید

 دهندههای روانی و شناختی، سازمانند و سازوکاردههر فرد، سازمان جسمانی و روانی او را به هم پیوند می

 ،(. بنابراینMohseni, 2013زنند )بخشند و رشد و تحولی در هم تنیده را رقم میجسمانی و ارگانیک را تداوم می

سمانی این رشد در جنبه ج آثار .یابدمیرشد و تحول کودک هستیم که چگونه مرحله به مرحله رشد این نوع شاهد 

 .ندتر و قابل مشاهده ابرای ما محسوس
 دلبستگی، آزمندی و شتاب (7

ه ب از لوازم آزمندی است. آز و حرص به معنای رغبت شدیدشتاب از لوازم دلبستگی و آزمندی »

اما اینکه انسان به چه چیزی آزمندی نشان دهد امری متغیر و متفاوت  ،چیزی، همراه با فعالیت و عمل است

پس در این دیدگاه وجود انسان با دلبستگی، آزمندی و شتاب (. Bagheri, 2009, PP. 226- 229« ).است

 قرین است.

در درجه نخست، وجود این  از آنجاکه: وجود کودک با دلبستگی، آزمندی و شتاب قرین است

از کودک و بزرگسال مورد تأکید قرار گرفته است و در درجه دوم نقش  ها اعمانسان ها در همهویژگی

                                                           
 (.14)نوح/  وَقَد  خَلَقَکُم  أَط وَارًا . 1

/ روم) ل َقدِیرُا ال َعلِیمُ وَُهوَ یَشَاءُ مَا یَخ لُقُ  َوشَی بَةً  ضَع فًا قُو ة  بَع دِ مِن جَعَلَ  ثُم  قُو ةً ضَع ف  بَع دِ مِن جَعَلَ  ثُم   َضع ف  مِّن خَلَقَکُم ال ذِی الل هُ . 2

54.) 
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 کودک سویهای فراوانی در دوران کودکی از امیال در دوران کودکی زیاد است، شاهد دلبستگی

کند. یداری آنها تالش مو نگههستیم. کودک نسبت به این دلبستگی ها حریص است و برای داشتن 

های خود عجول و شتابگر است و در کمترین زمان ممکن به دنبال این برای رسیدن به خواسته ،همچنین

ه، خود برسد. تفاوتی که در این زمین به خواسته -با تالش خود و یا متوسل شدن به والدین –است که 

 سائقه هایهای کودک برخاسته از امیال و تگیاین است که دلبس وجود دارد،بین کودک و بزرگسال 

ظاهری و فریبنده و خالی از محتوای متعالی هستند، در حالی که در بزرگسال ممکن  بیشترکودک و 

ارد که دبرخاسته از امور متعالی و معنوی باشند. برک بیان می اوهای گونه نباشد و دلبستگیاست این

 های های متمایز است. امیال و هیجانو دلبستگی ها از هیجان کودک از همان بدو تولد دارای ردیفی

های رفتاری، خود اجتماعی، انگیزهکه در رفتارهای طوری کودک از قوای زیادی برخوردارند به 

بنابراین، دلبستگی،  (.Berk, 2013) او انعکاس می یابندهای روانی اجتماعی طورکلی، کنش آگاهی و به

 هد.درا تحت تأثیر قرار می اود کودک مستولی است و حتی شناخت و اعمال آزمندی و شتاب بر وجو

 ورزیاندیشه  (8

جریان  واانسان با مسائل و مشکالت در  ورزی تکاپویی ذهنی است که هنگام مواجههتفکر و اندیشه

این مسائل وهمی و خیالی باشند یا اصیل و سودمند و یا حتی فراتر از این دو،  جدایی از اینکهکند، پیدا می

، همه آدمیان شوند. با این تعریف اوای از حقیقت را بر انسان آشکار کنند و منجر به بصیرت هر چه بیشتر الیه

اسالمی به که در متون  –(. مفهوم عقل ورزی Bagheri, 2009, PP. 200- 201اند )ورزیدرگیر اندیشه

شناخت باید به سه امر  شناخت و عمل است که در حیطه شامل دو حیطه -معنای تفکر هدایت شده است

 ام،سرانجارزیابی کفایت ادله، دوم برخورداری از علم و سوم کنترل حب و بغض.  ،نخست :توجه کرد

شامل عنصر گمان نیز  ،ورزی مفهومی گسترده و با ظرافت است و درعین حال که دارای مراتب استعقل

 (.Bagheri, 2009, PP. 24- 26د )باشمی

 ,Sajadieh, Madanifar & Yaridehnaviعاله براین، سازه تفکر از منظر رویکرد اسالمی عمل )

 گیرد.یشناختی، میلی و ارادی شکل م نهگامبادی سه گیرد که بر پایه(، تفکر را همانند عملی در نظر می2013

این نظریه  .(Bagheri, 2010 b)اشاره دارد گرا گرایی سازهواقع به نظریه مبدأ شناختی این رویکرد در تفکر

و انسان با تمسک  نیست یابیدستگیرد که به راحتی برای انسان قابل واقعیت را پیچیده و الیه الیه در نظر می

در  ،ند تا به این واقعیت نزدیک شود. بنابراینکورزی و تخیل سعی میهای ذهنی متعدد و اندیشهبه سازه

شناختی تفکر، فرد عالوه بر اینکه نیازمند ارتباط با محیط پیرامون خویش و امور مورد مطالعه است،  حیطه

تخیل و توانمندی نوآوری و خلق نیز هست. آدمی با مشاهده و بازخوانی و بازیابی  نیازمند به کارگیری قوه
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ی و تحلیل در پی خلق الگوهایی جهت ورزقراری ارتباط مؤثر با محیط است و با خیالاطالعات در پی بر

زند و جریان ها پیوند میمشاهدات را به سازه نقادی و معیارگرایی نیزاست.  های موجودواقعیت باارتباط 

تواند میلی میحقیقت جویی در مقام مبدأ  کند. عالوه براین، مؤلفهتفکر را به سمت حقیقت هدایت می

فکر پذیری که بیشتر به انجام عمل تحق جریان صحت و اعتبار تفکر را تا حدودی تضمین نماید و مؤلفه

ی مشاهده، بازخوانی و بازیاب ه هایسازه تفکر از مقول ،تر است، در مقام مبدأ ارادی است. بنابرایننزدیک

 شود.پذیری تشکیل میو حقورزی، نقادی، معیارگرایی، حقیقت جویی اطالعات، خیال

حتی با پذیرش عدم حضور تفکر انتزاعی در کودک  وجود دارد:ورزی در کودک توان اندیشه

با نظر به سازه تفکر در نظریه اسالمی  .ورزی در کودک سخن گفتتوان از توان اندیشههمچنان می

چون توان مشاهده،  له هاییتوان مقو( میSajadieh, Madanifar & Yaridehnavi, 2013عمل )

ز پذیری را که اورزی، نقادی، معیارگرایی، حقیقت جویی و حقبازخوانی و بازیابی اطالعات، خیال

آیند را در دوران کودکی بررسی کرد. همچنین با ورزی به شمار میدخیل در مفهوم اندیشه ه هایمقول

( در پاسخ به معماهای Bagheri, 2009ورزی )اندیشه مجاز دانستن ورود عنصر گمان و تخیل در مقوله

در  .ورزی برخوردار استاز این توان اندیشه  -با توجه به توان خیال ورزی –حیات آدمی، کودک نیز 

 پرداخته می شود:مقوّم سازه تفکر در دوران کودکی  ه هایهر یک از مقول بارهبه بحث در ادامه

و خدا شما را از شکم مادرانتان در حالى .. » به آیه با نظر: کودک توانایی ارتباط با واقعیت را دارد (1

ى ها قرار داد باشد که سپاسگزارها و دلدانستید بیرون آورد و براى شما گوش و چشمکه چیزى نمى

هایی که کودک از آغاز تولد به آن مجهز است، آمادگی او در یکی از توانایی (،78)نحل/ « .کنید

از ابزارهای اساسی در ادراکات حسی انسان از منظر قرآن کریم، به مشاهده و بینایی است که یکی 

(. با اینکه توانایی دیدن در اوایل زندگی رشد کاملی نیافته و Mesbahyazdi, 1988آید )شمار می

نوزاد جهت درک کل یک شیء، ضعیف است، ولی چشم او از نظر فیزیولوژیکی آمادگی تشخیص 

-نمی -شش ماهگی نوزاد –زیادیخوبی دارد و زمان ه رار گیرد، باشیایی را که در میدان دیدش ق

رسد. عالوه براین، کودکان از تمرکز بیشتری نسبت به گذرد که این توانایی به رشد مناسبی می

ها نشان داده است که کودکان برخی از امور را بزرگساالن در مشاهده برخوردارند؛ زیرا آزمایش

ن امور آ کنند و تمرکز و توجه بیشتری صرف مشاهدههده انتخاب مینسبت به سایر امور برای مشا

 (. Berk, 2013کنند )می
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 2بندیو رده 1کودکان همچنین توانایی بازیابی و بازخوانی اطالعات را از طریق ساخت طرحواره

بازنمایی ذهنی عناصر اصلی موجود در یک شیء با یک موضوع و »دارا هستند؛ طرحواره به معنای 

(. کودکان از همان روزهای پس از تولد Masen et al., 2012, P. 112« )رتباط آنها با یکدیگرا

طرحی کلی در ذهن خود ایجاد کنند، به صورتی که  ،کنندکه با آن برخورد می یزیقادرند از هر چ

هنی ذبندی یعنی بازنمایی و اشیاء مشابه نیز صادق است. دیگر اینکه، رده ها این طرح بر موضوع

 توانند در برخورد با اشیای مختلفابعادی که در امور مشابه مشترک است. کودکان یک ساله می

شود. از (. این کار بر اساس طرحواره انجام میBerk, 2013های جداگانه قرار دهند )آنها را در رده

بینی یشکند و به پتواند اعمال مختلفی را بازنمایی نظر پیاژه، کودک از حدود دو سالگی به بعد می

حافظه  ،(. توانایی دیگری در کودکان وجود داردPiajet & Inhelder, 2009نتایج آنها بپردازد )

است. حتی نوزادان تازه تولد یافته بعد از گذشت زمان نسبتاً طوالنی از وقایع دیداری و شنیداری 

وری و حافظه فعال کودک بروز یادآ حافظه خاطراتی دارند. از نیم سال اول زندگی به بعد، جنبه

(. Masen  et al., 2012کند )آنها با یکدیگر کمک می کند و کودک را در درک اشیاء و مقایسهمی

 توان گفت که کودک قادر است با واقعیت ارتباط برقرار کند.می سرانجام،

ــمندان  :دکودک با تمسککب به تلیل خود، توانایی سککاخت سککازه اهنی را دار (2 متاخری چون اندیش

سانه که ( معتقدند1998) 3ایگن سلطکودکان با تمسک به اف ش معنایی خود بر جهان را گستر ها، ت

سانهمی شناخته و دور میها را به مکانکارگیری تخیل، بچهها با بهدهند. اف برند. ایگن درک های نا

ـــانه ـــاویر وها را گواهی بر این مدعا میکودکان از افس های غنی، پیچیده و ایده گیرد که آنها تص

(. Hoseinpoor, 2013, P. 63فهمند )ورزی خویش میانتزاعی را در سنین خیلی پایین به مدد خیال

ه تخیل به عنوان یکی از مقول ( از وجود قوه1994) 4اندیشـــمندانی چون مارک جانســـون ،همچنین

نیز اعمال  از نظر پیاژه اند.تفکر به خصـــوص در امور اخالقی در دوران کودکی ســـخن گفته های

ل جدید از ئکودک در حدود دو ســـالگی به بعد با خالقیت همراه اســـت و کودک به ابداع وســـا

 (. بنابراین، وجود قوهPiajet & Inhelder, 2009پردازد )ورزی میهای ذهنی و خیالطریق فعالیت

ـــازه تفکر از منظر ر ه هایورزی به عنوان یکی از مقولخیال ـــالمی عمل در تفکر در س ویکرد اس

داشـــتن این توانایی، کودک را قادر به ســـاخت  .جویی اســـتدوران کودکی قابل مشـــاهده و پی

                                                           
1. Schema 

2. Classification 
3. Egan 
4. Johnson 
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 کند.به علم می یابیدستهای ذهنی جهت ارتباط با واقعیت و سازه

رشد ذهنی  ارهدرب با توجه به نظریه پیاژه :تفکر نقادانه در کودک وجود دارد مراتبی از معیارگرایی و (3

ربوط مهای ظهور تفکر انتقادی در انسان به بعد از هفت سالگی توان گفت نخستین طلیعهانسان می

های ای پیرامون خود آنها را با تجربههکوشد در رویارویی با ناشناختهشود؛ زمانی که کودک میمی

نیز برخالف  1سکی. افرادی چون ایگن و ویگوت(Mohseni, 2013) هرچند ناچیز خود مقایسه کند

ید پیاژه این، تأکوجود گویند. با پیاژه از وجود سطحی از تفکر انتزاعی در دوران کودکی سخن می

آموزد، بلکه از راه فعالیت به آن دست هم بر این است که کودک به صورت انفعالی دانش نمی

زند که می نش چیزییابد. کودک در تماس متقابل با محیط روانی و فیزیکی خود، دست به آفریمی

فطری کودک  (. به دلیل انگیزهMeyers, 2005کند )یاد می« های ذهنیساخت»پیاژه از آن به عنوان 

ها، حالت عدم تعادل را در شود. این تناقضها رو به رو میبا تناقض اوبه کنش متقابل با محیط، 

د نوشناقص تشخیص داده میهای موجود کودک، ند. به عبارت دیگر، ساختنککودک ایجاد می

(. بنابراین، کودک برای ایجاد تغییر در Ghiyasi, 2011د )نکه باید اصالح یا جایگزین شو

به  کند و با مقایسهمیارتباط برقرار ها ها، تضادها و بحث، دادهها عبارت بینساختارهای ذهنی خود 

ذاتی خود، ساختارهای ذهنی را با پذیری پردازد و با انعطافهای پیرامون خود میبررسی پدیده

 دهد. کند و تغییر میمعیارهایی که دارد، نقد می

 کننداحتی با دیگران ارتباط برقرار میبه ر ؛ی دیگر، زندگی کودکان ساده و بی آالیش استسواز 

چند  رها و نظراتشان، هها، ناخوشیگذارند. خوشیاند با افراد در میان میآنچه را که دیده و شنیده و

کنند و در این زمینه هیچ محذوریت ای در رابطه با امور بیان میرا بدون هیچ مالحظه ،خام و ناقص

گشایند، هرچندکه نقد آنها ناخالص و به نظر پروا سخن به نقد میانتقادی و اخالقی ندارند و بی

و خالص نباشد که  (. نقد آنها از این رو ممکن است نابKhosrownejad, 2010لوحانه برسد )ساده

فضای ذهنی  هآنها به معیارهای مورد قبول بزرگساالن پایبند نیستند و معیارهای محسوس و نزدیک ب

جویی هر چه بیشتر کودک با محیط و این معیارها نیز در طول رشد و تعادل خود را دارند که خود

قادی آزادی کودکان در ن ،این رو د. ازنشود و از انتزاع بیشتری برخوردار مینکنبزرگساالن تغییر می

 توانمیت، کنند. درنهایبیشتری نسبت به بزرگساالن دارند و امور را متناسب با معیارهای خود نقد می

در حال رشد است و کودک بنا  اونقادی کودک و معیارهای زندگی  گفت در دوران کودکی قوه

                                                           
1. Vygotsky 
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و  کندای ذهنی خود را نقد و اصالح میهکند، ساختبه تعادل جویی که با محیط خود برقرار می

ادانه در توان تفکر نق ،به عبارت دیگر .پردازداز دیگر سو، به راحتی به نقد امور در حد فهم خود می

کودک با توجه به معیارهایش نسبت به فرد بزرگسال ضعیف تر ولی جسارت نقد امور در کودک 

 بیشتر است.

ای هیکی از ویژگی :شودلب حیرت و پرسش آشکار میجویی کودکان بارز است و در قاحقیقت (4

های انگاریانگیزی و دوری از بدیهههایی از حیرتورزی کودکان، وجود رگهاساسی اندیشه

ا تسلط بر آن تالش کرده ت های طوالنی برای فهم جهان و نحوهبزرگسالی است. بشر در گذر سال

رفتارهای جهان ارائه دهد. اُنس بزرگساالن به این الگوها و  سازیالگوهای مختلفی را برای مدل 

عدم  سازد.انگاری همراه میورزی آنها را با نوعی بدیههعادت به نگریستن جهان از پس آنها، اندیشه

دارد و در مقابل، انگاری دور نگه میآشنایی کودکان با این قواعد و الگوها، ذهن آنها را از بدیهه

( که منجر Zarghami et al., 2011, P. 222بخشد )ورزی آنها رسوخ میدر اندیشهنوعی حیرت را 

شود. بنابراین، به سبب اینکه جهان و امور آن برای های فراوان در کودکان میگریبه پرسش

رز حقیقت جویی در آنها با کنند و روحیهکودکان بدیهی نیست، آنها در رابطه با امور پرسش می

آنها  پذیریحقیقت جویی آنها به معنای حق اما ،ن ابتدا به دنبال حقیقت امور هستنداست و از هما

  .نیست

ه با نظر به منابع اسالمی، در کودکی ب :سویی با امیال آنها استپذیری در کودکان منوط به همحق (5

ر دوران اراده دمرز بین میل و »دلیل تأخیر در ظهور اراده، فرد قادر به کنترل کامل امیال خود نیست. 

کودکی مشخص نیست و اراده در دوران کودکی همان امیال شدید است؛ چراکه اراده و انتخاب 

های آدمی محصول (. از دیگر سو، داوریBagheri, 2012, P. 224« ).جدا شدن از امیال است

گونگی بر چ کنند ودر آنها مداخله می اوهای نیستند و تمایالت و گرایش اوانحصاری قوای شناختی 

 توان عناصری شناختیزدگی را نمیگذارند. از این رو، پرسش، کنجکاوی و حیرتآنها تأثیر می

پذیرفتن حق تنها  .(Zarghami et al., 2011, P. 222محض به حساب آورد که فاقد گرایش باشند )

ا زمانی که و ت ندهست فرد نیز در پذیرفتن حق دخیل ها و ارادهبه زعم قوای شناختی نیست و گرایش

ر دوران دبنابراین، هر چند به لحاظ شناختی فرد قانع شده باشد.  ،پذیردفرد اراده نکند حق را نمی

اعمال کودک  ها برکودکی به دلیل اینکه اراده ظهورش تا بلوغ به تأخیر افتاده است و امیال و گرایش

راه و هم اومسو باشد و اگر حق با امیال ه اوپذیرد که با امیال سلطه دارند، کودک تنها حقی را می
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کودک  یهاای وجود ندارد که گرایشزند؛ چراکه ارادهاز پذیرش آن سر باز می ،جهت نباشدهم

 را وادار به پذیرش حق کند.

است.  نشان داده شده( 1در جدول )کودک به طور خالصه  انسان شناختیمبانی بحث های مربوط به 

که در رویکرد اسالمی عمل به صورت کلی و در ارتباط با  به مبانی اشاره دارد مبانی اولیه در این جدول

 . بزرگسال بیان شده است

مبانی مربوط به دوران کودکی یا همان  ،این مبانی اولیهبر اساس تحلیل مفهومی در این پژوهش 

 ند. نگر استخراج شدهای واقعگزاره

 
 عمل اسالمی رویکرد در شناختی کودکنی انسانمبا :1 جدول

 مبانی اولیه نگر(های واقعمبانی دوران کودکی )گزاره

 دارند. برجستگی و . جسم و نیازهای آن در دوران کودکی تقدم1

 شکل کودک وجود شاکلهپیش تدریج به باطن و ظاهر مستمر تأثر و تأثیر . از2

 .گیردمی

 درهم تنیدگی نفس و بدن

 فطرت .است برخوردار تریناب حضور از فطری میل کودک، وجود در .3

 اراده و اختیار اند.در هم تنیده کودکامیال و اراده . 4

 هویت جمعی ذیرد.پمی تأثیر شرایط از ،گذاردب تأثیر شرایط بر آنکه از بیش . کودک5

 آدمیهای محدودیت . کودکی دوران ضعف های بدنی، عقلی و روحی است. 6

 تطور وسع آدمی است. رشد حال در - روحانی و جسمانی جنبه از اعم - کودک وجود . کل7

 دلبستگی، آزمندی و شتاب است. قرین شتاب و آزمندی دلبستگی، با کودک . وجود8

 دارد. وجود کودک در ورزیاندیشه . توان9

 .دارد را واقعیت با ارتباط توانایی کودک (1

 .دارد را سازه ساخت توانایی خود، تخیل به تمسک با کودک (2

 .دارد وجود کودک در نقادانه تفکر و معیارگرایی از مراتبی (3

 ارآشک پرسش و حیرت قالب بارز است و در کودکان جوییحقیقت (4

 .شودمی

 .است آنها امیال با سوییهم به منوط کودکان در پذیریحق (5

 ورزیاندیشه
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 نتیجه

گفت که ماهیت دوران کودکی از منظر رویکرد اسالمی عمل، دوران توان در یک نگاه کلی می

ر را تقویت کرد. بنابراین، د اوهای عاملیت توان زمینهاما می ،گذار به عاملیت است و کودک عامل نیست

ژگی که وی سیزدهدر دوران بزرگسالی را فراهم کرد. نظر به  اوتوان مقدمات عاملیت دوران کودکی تنها می

نیز با  های هستی ووران کودکی احصاء شد، کودک می تواند  با استفاده از ابزار ارتباط با واقعیتبرای د

ورزی خویش به درجاتی از معرفت محسوس، خیالی و انتزاعی دست یابد. از این رو، تکیه بر توان خیال

ورزی و اندیشه توان در پیوستاری قرار داد و تفاوت توانکودک و بزرگسال را از منظر معرفتی می

 ودکیهای دوران ک، برخی از ویژگیمیانیابی آنها را تفاوتی کمی و نه کیفی به شمار آورد. در این معرفت

 ،به هستیالحظات اجتماعی و نگاه حیرت آمیزش از بند م اوهای کمتر کودک، رهایی مشغولیت مانند

قابلیت درک باالتری را  ها در برخی موضوع کند کهای را در معرفت کودکان ایجاد میهای ویژهگیبالقوه

ها، امیال کودک بیشتر ناظر به امور محسوس است از منظر امیال و گرایش ،زند. همچنینبرای آنها رقم می

و پیچیدگی کمتری دارد. این امیال به صورتی قوی بر کودک احاطه دارند و گویی مرکز فرمان رفتارهای 

های اولیه با این امیال و کنترل آنها توسط خود آنها ورزیال، زمینه دستند. در عین حهست اختیاری کودک

 تواند نقطه ورود مربیاندر دوران کودکی مهیاست. این دریچه، می -محدود سازی برخی با برخی دیگر -

مبدأ ارادی در دوران کودکی  ها در دوران پس از بلوغ باشد. آنچه دربارهبرای در اختیار گرفتن گرایش

، اراده واتوان گفت، سخن زیادی نیست. در واقع، به دلیل احاطه شدید امیال بر کودک و وجود زیستی می

توان از کودک به عنوان موجودی مرید سخن گفت و رسد. از این رو، نمیدر دوران کودکی به ظهور نمی

وان با تورتی است که میبه صاو های شناختی و گرایشی بر وی تکلیف بار نمود. اما در عین حال، زمینه

 ها و نیز برخی راهبردهای دیگر، مسیر ظهور این اراده را هموار ساخت. ورزی گرایشدست

از  انجام بسیاری این پژوهش با تبیین مفهوم دوران کودکی از منظر رویکرد اسالمی عمل، زمینه

مورد نگری های واقعنخست، مبانی نظری و گزاره .های دیگر را در دو سطح فراهم کرده استپژوهش

 های مختلف تعلیم و تربیت در دوران کودکی از جملهتربیتهای معطوف به تبیین جنبهاستفاده در پژوهش

-هشناختی یا همان گزارمبانی انسان ،آن را فراهم کرده است. دوم مانندعقالنی، جسمانی، عاطفی، اخالقی و 

یت سخت هسته یا فرازبانی است که قابل ودکی از منظر رویکرد اسالمی عمل به مثابهنگر دوران کهای واقع

ران تر شدن مفهوم دوشناختی دیگر را دارد که منجر به هر چه جامعفلسفی و روان ه هایترکیب با نظری

 شود.های بیشتر میسر نمیشود که این مهم جز با انجام پژوهشکودکی می
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