


 اشاره
انسان و تعريف آن يكي از اركان زيربنايي در هر جهان بيني محسوب مي شود. به عبارت ديگر هر جهان 
بيني در كنار فهم و تعريف خود از جهان آفرينش و مفهوم آفريدگار؛ مي بايست تعريف خود از مفهوم انسان 
را نيز ارائه دهد. مبتني بر اينكه ما انسان را با چه رويكردي تعريف مي كنيم و چگونه آن را مي فهميم؛ ساير 
حوزه هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي، تربيتي و ... متاثر از رويكرد و تعريف ما از مفهوم انسان سمت و سو 

مي يابند.  
مكاتب فكري مختلف درصدد تعريف مفهوم انسان و تبيين ابعاد آن بر آمده اند. اگر يك جهان بيني معتقد 
به اين مطلب باشد كه انسان تنها اين جهاني زندگي مي كند؛ مبتني بر اين رويكرد؛ به حداكثر رساندن سود 
براي انسان هدف شده و منفعت اصالت مي يابد. در تمامي فعاليت هاي اقتصادي بايد در جهت به حداكثر 

رساندن سود و منفعت اصالت مي يابد. 
اگر در نظام تربيتي معتقد به اين نكته باشيم كه هيچ چيز نبايد آزادي ظاهري انسان را محدود كندغ آنگاه 
ممكن است برخي از رفتارهاي ضد انساني نيز صورتي حقوقي يابد. براي نمونه در مكتب ليبراليسم؛ انسان 
يك موجود ذاتا آزاد است تا آنجايي كه به آزادي ديگران خللي وارد نكند. بر اين مبنا در نظام تربيتي برخاسته 
از اين مكتب فكري، فرزندآوري اگر منجر به محدود شدن آزادي هاي پدر و مادر شود؛ مجاز به سقط جنين 
هستند اما در نقطه ي مقابل؛ در مكتب فكري اسالم؛ تكامل يك زن يا مرد در اين است كه پدر و مادر 
مطلوبي باشند. در حقيقت اگر مردي خود را از پدر شدن و يا زني خود را از مادر شدن محروم كند؛ به آن 

دليل كه در مقابل رشد و تكامل خود ايستاده اند؛ مانع آزادي خود شده اند. 
و يا مبتني بر انديشه سرمايه داري انسان مالك تمامي دارايي هاي خود است و مختار است به هر نحوي كه 
ميخواهد از آن استفاده كند؛ به گونه اي كه در جهت سلب آزادي ديگران نباشد. اما در اسالم اينگونه نيست. 
در نظام اقتصادي اسالمي مبتني بر تعريفي كه از انسان و استعدادها و توانمندي هاي آن مي شود؛ انسان 
مسلمان نمي تواند نسبت به سرنوشت خود،  خانواده، جامعه و هم كيش و هم نوع خود بي تفاوت باشد. به 
زبان تمثيل، مبتني بر مكتب سرمايه داري اگر شما صاحب يك اتاق پر از پول باشيد، مختار و آزاديد به اينكه 
همه آن را به آتش بكشيد؛ تنها شرط محدود كننده آن است كه دود آن به ديگري آسيبي وارد نكرده  و 
مزاحمتي براي او ايجاد نكند. اما در جهانبيني اسالمي انسان مسلمان يك اتاق مملو از پول داشته باشد با 

اينكه مالك آن است؛ مجاز به آتش كشيدن آن نيست. 
بنابراين در يك نظام تربيتي براي تببين و استاندارسازي شاخص ها نيازمند تعريفي صحيح و دقيق از انسان 

و توانمندي ها و استعدادهاي آن هستيم. 

1.   رويكرد اسالمي
در جهان بيني اسالمي انسان يك موجود دو بعدي است. يعني انسان تنها جسم و ماده نيست بلكه در وجود 
خود هم جنبه هاي روحاني و معنوي دارد و هم جنبه هاي مادي و غريزي. از اين منظر در انديشه  بسياري 
از انديشمندان اسالمي معاصر نظير امام خميني )ره(، عالمه طباطبائي )ره(، شهيد مطهري )ره( انسان يك 
موجود مركب و دوبعدي است. هم جنبه هاي عالي و فطري در آن نهادينه شده است و هم جنبه هاي 

غريزي و طبيعي. شهيد مطهري )ره( در كتاب آزادي معنوي صراحتا به اين مطلب اشاره دارد. 
»انسان يك موجود مركب و داراي قوا و غرايز گوناگوني است. در وجود انسان هزاران قوه نيرومند هست. 
انسان شهوت دارد، غضب دارد، حرص دارد، جاه طلبي و افزون طلبي دارد. در مقابل، عقل دارد، فطرت دارد، 
وجدان اخالقي دارد. انسان از نظر معنا، باطن و روح خودش ممكن است يك آدم آزاد باشد و ممكن است 
يك آدم برده و بنده باشد؛ يعني ممكن است انسان بنده ي حرص خودش باشد، اسير شهوت خودش باشد، 

اسير خشم خودش باشد، اسير افزون طلبي خودش باشد و ممكن است از همه اينها آزاد باشد«.
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به عبارت ديگر آنگاه كه خداوند انسان را موجودي عجول، ناسپاس، نااميد، ستم پيشه و ... مذمت مي كند؛ 
بعد داني انسان را مورد خطاب قرار مي دهد و آنگاه كه او را از فرشتگان مقرب نيز باالتر مي شمارد و به او 
توانايي مي دهد كه جهان و حتي فرشتگان را به تسخير خود در آورد به بعد عالي انسان توجه مي كند. از اين 
منظر انسان در مكتب اسالم يك مخلوق دو بعدي و مركب است و دين اسالم براي هر دو بعد آن برنامه و 
سياستگذاري دارد. نه به واسطه اهميت دادن به بعد معنوي و فطري؛ انسان را به ورطه رهبانيت مي كشاند 
و نه با اصالت دادن به عالم ماده او را سرگرم رفع نيازهاي اوليه خود مي كند. در حقيقت در جهان بيني 
اسالمي هر دو بعد انسان به رسميت شناخته شده و همه نظام هاي اجتماعي علي الخصوص نظام تربيتي 

ناظر به اين شناخت از انسان استوار مي گردد. 
 

1.1.   سه ساحت وجودي انسان
از آنجا كه موضوع دعوت اسالم انسان و سعادت اوست؛ تعاليم دين مبين اسالم منطبق بر ابعاد و نيازهاي 
انسان طراحي شده است به گونه اي كه بتواند همه ي ابعاد وجودي انسان را پوشش دهد و همه ي نيازهاي 
انسان را در هر زمان و مكاني بر آورده سازد. از منظر اسالم انسان سه ساحت وجودي دارد كه در امتداد هم 
تعريف مي شوند و از سوي ديگر تعاليم اسالم نيز منطبق بر اين سه ساحت ارائه مي شوند. همچنين نظام 

حق و تكليف انسان نيز مبتني بر اين الگوي سه گانه طراحي مي شود. 

انسان سه ساحت وجودي دارد. بخشي از ساحت وجودي انسان كه از آن به بينش ها ياد مي شود؛ در حقيقت 
پايه و اساس زندگي انساني را شكل مي دهد. در بخش اعتقادات انسان به كليات و چارجوب اعتقادي در 
خصوص توحيد،  معاد و نبوت مي رسد و با فهم و پذيرش اين گزاره ها در جرگه ي مسلماني وارد مي 
شود. بخش مهمي از تعاليم دين ناظر به اين ساحت انساني است. انسان در اين ساحت از وجود خود نيازمند 

شناخت است.
بخش ديگري از ساحت وجودي انسان ناشي از گرايش ها است. انسان به عنوان يك موجود دو بعدي ذاتا 
گرايش به فضيلت، پرستش، نوجويي، علم و ... دارد. اخالق و گرايش هاي اخالقي در اين ساحت معنا پيدا 

مي كنند. به عبارت ديگر بخش مهمي از ابعاد وجودي انسان در اين حيطه معنا و مفهوم پيدا مي كند. 
بخش ديگر از ساحت وجودي انسان درگير ظاهر و رفتار اوست كه كنش ناميده مي شود. بديهي است كه 
دين تنها بينش و گرايشش نيست بلكه بخش مهمي موضوع دين، حوزه شريعت و بايد و نبايد است. يعني 
انسان معتقد به بينش اسالمي و داراي گرايش اخالق اسالمي در ساحت سوم وجودي خود الزم به انجام 
رفتاري ظاهري دارد كه نيازمند فقه و شريعت است. فقهي كه مجاز بودن يا عدم مجاز بودن، حرام يا حالل 

بودن و ... را مبرهن مي سازد. 

1.2.   نظام شاخص ها 
مبتني بر تعريفي كه از انسان ارائه شده و همچنين منطبق بر الگوي سه گانه ي معرفي شده؛ نظام تربيتي 
و شاخص هاي حاكم بر آن الزم دارد تا سه ساحت وجودي انسان را فهم و براي آن طراحي داشته باشد. 
نظام تربيتي و شاخص هاي حاكم بر آن گاهي از سنخ بينش است و گاهي از سنخ گرايش و عاطفه است و 

بخش مهم ديگر، از سنخ كنش و رفتار است.
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2.   رويكرد غربي
در مطالعات غربي انسان و تعريف آن ابعاد مختلف و متعددي دارد. جريان هاي مختلف فكري نيز در اين 
طيف قابل طبقه بندي و بررسي هستند. اما آنچه كه مشخص است آن است كه در مطالعات غربي به بعد 
طبيعي و مادي انسان توجه عميق و دقيقي شده است و انديشمندان مختلف و متعددي در تحليل اين بعد 
از وجود انسان تالش خود را مصروف داشته اند. اساسا يكي از داليل پر رونق شدن مطالعات روانشناسي در 
همه ابعاد آن و همچنين رويكردهاي ميان رشته اي روان شناسي مانند روان شناسي اجتماعي، روان شناسي 
سياسي و روان شناسي فرهنگي ناظر به تببين اين بعد و براي رفع اين دسته از نياز و اين حوزه از مطالعات 
بوده است. زيگومند فرويد، ژان پياژه، اريك اريكسون و ... هر يك تالش كرده اند تا ضمن تعريف انسان 

ابعاد وجودي آن را تبيين كنند. 
تالش هاي علمي اين انديشمندان؛ صرف نظر از انتقادات معرفتي و روشي، يك نقطه قوت دارد و آن تمركز 
بر حيطه مهارتي است. به عبارت ديگر نيازهاي مكاتب مختلف فكري به تعريف روشمند از انسان و تالش 
براي فهم جنبه هاي مختلف انسان و تأثير آن در حوزه هاي مختلف تجارت تا رسانه و اقتصاد و سياست 
و ... موجب آن شد كه  انسان را به عنوان يك موجود هوشمنِد مهارتمند مورد تحليل و بررسي قرار گيرد. 

مهارت هاي فردي، مهارت هاي اجتماعي، مهارت هاي ارتباطي، مهارت هاي جنسي، مهارت هاي عاطفي 
و ... شاخص هاي نظام تربيتي در رويكرد غربي بوده است. مشخص است كه اين رويكرد مبتني بر ساير 
حلقه هاي معرفتي، سبك زندگي را ارائه مي كند كه ممكن است در برخي از حوزه ها با شاخص هاي 

رويكرد اسالمي در تضاد باشد. 
روان شناسي از جمله حيطه هاي علوم انساني مي باشد كه موضوع اصلي خود را انسان قرار داده است. از 
اين منظر روان شناسي مسئوليت اصلي خود را شناخت ابعاد مختلف وجود انسان قرار داده است. اما اينكه 
از چه منظري يك انسان تعريف مي شود؛ دستگاه ها ونظام هاي فكري مختلف و متعددي در علم روان 
شناسي شكل گرفته اند. از اين رو وجه اصلي علم روان شناسي توصيف، تبين،  پيش بيني و كنترل رفتار و 

فرآينده هاي رواني انسان است. 
روان شناسي طي تاريخچه كوتاه خود )1879 سال علمي شدن روان شناسي است(، به گونه هاي متفاوتي 
تعريف شده است. نخستين دسته از روان شناسان حوزه ي كار خود را »مطالعه ي فعاليت ذهني« مي 
دانستند. با توسعه ي »رفتارنگري« در آغاز قرن بيستم و تأكيد آن بر مطالعه ي انحصاري پديده هاي قابل 
اندازه گيري عيني، روان شناسي به عنوان »علم بررسي رفتار موجود زنده« تعريف شد. از 1930 تا 1960 
اين تعريف رايج از وان شناسي بود. اما با توسعه روا شناسي »پديدار شناختي«  و روان شناسي »شناختي«، بار 
ديگر روان شناسي به »علم مطالعه ي فرآيندهاي ذهني« تعريف شد. در حال حاضر در تعاريف روانشناسي 
هم به رفتار اشاره مي شود و هم به فرآيند هاي ذهني. به عبارتي مي توان گفت روان شناسي »علم مطالعه 
رفتار فرآيندهاي ذهني موجود زنده است«. اين تعريف هم توجه روان شناسي را به مطالعه عيني رفتار قابل 
مشاهده نمايان مي سازد و هم به فهم و درك فرآيندهاي ذهني كه مستقيما قابل مشاهده نبوده و براساس 

داده هاي »رفتاري« و »عصبـ  زيست شناختي« قابل استنباط است عنايت دارد. 
در علوم تربيتي موضوع اصلي اين علم تربيت انسان است. تربيت در لغت به معناي پرورش استعداد است. به 
عبارت ديگر همه ي موجودات داراي استعدادهاي مختلف و متعدد مي باشند كه مي بايست شكوفا گردد. به 
عبارت ديگر آنگاه كه استعدادهاي يك موجود شكوفا مي گردد به سمت اهداف حركت مي كند، آن موجود 

در مسير تربيت گام برداشته است. علوم تربيتي در رويكردهاي مختلف قابل فهم و دسته بندي است.
اما مهم ترين رويكرد امروز رويكرد انديشمندان اسالمي نظير عالمه طباطبائي )ره( و شهيد مطهري )ره( 
مي باشد كه تربيت را مبتني بر فطرت مي دانند. اين انديشمندان معتقد هستند كه انسان ها مبتني بر فطرت 
داراي استعدادهاي مشخصي مي باشند كه مسئوليت اصلي تربيت آن است كه اين استعداده ها را به صورت 

هماهنگ در مسير كمال و اهداف عالي شكوفا سازد. 
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با اين توصيف نظريات روان شناختي در صدد شناخت انسان و فرآيندهاي رواني او هستند اما نظريات علوم 
تربيتي در صدد فعال سازي استعدادها مي باشند. از اين منظر در علوم تربيتي راهكارهاي عملياتي ارجحيت 

دارند. 

2.1.   نظريات روان شناختي
روان شناسي تقريبا با همه ي جنبه هاي زندگي انسان ارتباط دارد. پژوهش هاي روان شناختي در تمام 
زمينه هاي زندگي فردي و اجتماعي توسعه دارد. به همان اندازه كه جامعه پيچيده تر شده، روان شناسي هم 
به صورت روز افزوني نقش مهمتري در حل مسائل آدمي بازي كرده است. روان شناسان با انواع بسياري از 

رفتارها سروكار دارند كه برخي از آنها از اهميت گسترده اي برخوردارند. 
روان شناسي داراي گرايش هاي مختلفي است كه از جمله ي آنها مي توان به گرايش هاي زير اشاره نمود. 
روان شناسي آزمايشي و فيزيولوژي، روان شناسي تحولي، روان شناسي اجتماعي، روان شناسي شخصيت، 
روان شناسي مرضي، روان شناسي باليني، روان شناسي تربيتي، روان شناسي مديريت، روان شناسي صنعتي 
و مهندسي، روان شناسي سياسي، روان شناسي يادگيري و روان شناسي شخصيت كه روان شناسي كودك 

از جمله آن مي باشد. 
علم روان شناسي در درون خود نظريه پردازان مختلف و متعددي دارد كه دغدغه ي تمامي اين نظريه 
پردازان فهم و شناخت ابعاد وجودي انسان بوده است. فرويد، آدلر، يونگ، اريكسون، السول، فروم و مازلو از 

جمله اين چهره ها هستند.

2.1.1.   انواع نظريات در روان شناسي

2.1.1.1.   فرويد 
فرويد از پيشتازان روان شناسي علمي در عصر جديد و از سازندگان دوره مدرن است. حوزه روان شناسي با 
نام وي تداعي مي شود. نظريه پردازان اين حوزه كم و بيش بر محوريت وي سخن مي گويند و وي را پدر 
علم روان شناسي مي دانند. او در تبديل دانش روان شناسي به علم بسيار كوشيد. فرويد نظريه هاي خود را 

در طول زندگي پيوسته مورد جرح و تعديل قرار مي داد و تكامل مي بخشيد. 
وي داراي نظريه هاي سه گانه است كه در ادامه به آنها مي پردازيم. 

نظريه اول: ضمير خودآگاه و ناخودآگاه
به نظر فرويد رفتارهاي انسان به دو بخش تقسيم مي شود: بخشي كه به وسيله ي ضمير خودآكاه وي 
رهبري مي شود و بخشي كه تحت تاثير ضمير ناخودآگاه است. مفهوم »ضمير ناخودآگاه« پيش تر مطرح 
بود؛ اما فرويد اولين كسي است كه به اهميت ناهشيار توجه و خصوصيات زندگي ناهشيار را به طور مشروح 
كشف كرد و تأثير ويژه ي آن را در زندگي روزمره علني ساخت. براي كشف اين ضمير ناخودآگاه نيز روش 

هاي نظير تداعي آزاد، روش تعبير خواب، روش انتقال، مورد استفاده قرار مي گيرد. 

نظريه دوم: اجزاء سه گانه شخصيت
فرويد در نظريه ي دوم، شخصيت انسان را مركب از سه دستگاه يا سه سطح مي داند.

1. نهاد، 2. من، 3. فرامن. 
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نهاد بزرگترين بخش شخصيت و منبع نيازها و اميال زيستی انسان است و تمام انرژی الزم برای دو بخش 
ديگر شخصيت را فراهم می كند. نهاد طبق اصل لذت عمل كرده، در جهت افزايش لذت و دوری از درد 

عمل می كند و ساختاری خودخواه، لذت جو، بدوی غير اخالقی، سبح و لجوج دارد.
من نماينده منطق و عقل و رابط بين نهاد و محيط خارج است. من می كوشد در خواست های نهاد را به 
صورت منطقی برآورد كند و اگر با واقعيت هماهنگی ندارند آنها را به تعويق انداخته يا هدايت مجدد كند. 
من به دو ارباب خدمت می كند، نهاد و واقعيت، و همواره بين درخواست های اغلب متضاد آنها ميانجی می 

شود و سازش برقرار می كند.
فرامن در سنين بين 3 تا 6 سالگی از تعامل با والدين بوجود می آيد. زيرا آنها تاكيد دارند كودكان بايد از 
ارزشهای جامعه پيروی كنند. كودكان از طريق تنبيه و تحسين ياد می گيرند كه چه رفتارهايی را والدينشان 
خوب يا بد می دانند. رفتارهايی كه كودكان به خاطر آنها تنبيه می شوند يك قسمت از فرامن، من وجدان 
را تشكيل می دهد قسمت دوم فرامن، خودآرمانی است كه شامل رفتارهای خوب يا درتی است كه كودكان 
برای آنها تحسين شده اند. فرامن از نظر جديت، غير منطقی بودن پافشاری برای اطاعت، بی شباهت به نهاد 
نيست هدف فرامن اين است كه كامال جلو در خواست های لذت جويی نهاد را بگيرد. فرامن نه برای لذت 

تالش می كند و نه برای دستيابی به اهداف منطقی، بلكه تنها برای كمال اخالقی می كوشد.

نظريه سوم:  غريزه مرگ و غريزه ي زندگي
فرويد بعدها به ويژه بعد از جنگ جهاني اول و شايد به دليل ناتواني نظريه سازه هاي سه گانه براي توجيه 
رفتار جنگ طلبي، نظريه غرايز دوگانه را طرح كرد. وي غرايز را عوامل سوق دهنده يا حركت دهنده در 
پويايي شخصيت مي دانست؛ نيروهاي زيستي فرد كه انرژي رواني او را آزاد مي كنند. اين غرايز و انرژي 
حياتي به دو دسته تقسيم مي شوند. غريزه زندگي و مرگ. فرويد براي غريزه مرگ، همان قدرت و اهميتي 
را قائل است كه براي غريزه جنسي قائل است و اين دو انگيزه را بيش از ساير انگيزه ها حاكم بر رفتار 

آدميان مي داند. 

2.1.1.2   آلفرد آدلر 
آلفرد آدلر درست برخالف فرويد كه غريزه ها را انگيزه ي اصلي رفتار مي دانست، برخالف يونگ كه 
»مفاهيم كهن«  را رهبر رفتار مي پنداشت، جنبه ي اجتماعي بودن آدمي را داراي اين خاصيت اعالم مي 
دارند و بسنده نمي كند به اينكه مانند ارسطو انسان را مدني الطبع بداند، بلكه مصلحت اجتماع را باالتر از 
مصلحت و منفعت او قرار مي دهد. بنابراين مي توان گفت كه آدلر، به يك اعتبار، مانند فرويد و يونگ است: 
به اين اعتبار كه نظريه اش مبناي زيستي دارد. اين هر سه معتقدند به اينكه آدمي داراي طبيعت اوليه يا 
فطري است كه در تشكيل شخصيت او نقش مهم ايفا مي كند، با اين فرق كه فرويد غريزه ي جنسي را، 
يونگ مفاهيم كهن را و آدلر مصلحت اجتماعي را ذاتي آدمي مي پندارند و در تشكيل و تحول شخصيت 

او مؤثر مي دانند.

اصول مهم نظريه آدلر
آدلر هم مانند ساير روان پزشكاني كه درباره ي شخصيت نظريه آورده اند مطالعات خود را سخت روي افراد 
نابهنجار صورت داد، و سپس به استناد اين اصل كه »فرق نابهنجاري و بهنجاري كمي است نه كيفي«، 

نتايجي را كه بدست آورده بود شامل حال همه ي افراد، چه بهنجار و چه نابهنجار قرار داد.  
اصول عمده نظريه او را مي توان عبارت دانست از: 1- حقارقت. 2- برتري جوئي. 3- غايت و غرض خيالي، 

4- مصلحت اجتماعي، 5- خود آگاه، 6- شيوه ي زندگي، و 7- خود خالق. 
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2.1.1.3.   كارل جي يونگ
روان شناسی تحليلی يونگ با مفهوم معروف آن توارث فرهنگی)يعنی اين كه بسياری از خصيصه های 
فرهنگی در طول قرن ها به صورت ارثی به نسل های بعد منتقل شده اند( و تاكيد او روی دو مفهوم 
درون گرايی و برون گرايی و همچنين توجه عميق به كاركردهای فكری مغز و احساسات، بر زمينه ای 
غنی و قوی از مطالعات او روی اسطوره شناسی و روان شناسی مقايسه ای قبايل بدوی و متمدن و مطالعات 
بالينی فراوان مبتنی است. به نظر يونگ، شخصيت از چند سيستم جدا، اما مربوط به هم تشكيل شده 
است. مهمترين اين سيستم ها عبارتند از: ايگو، ناخودآگاه شخصی و عقده های آن، ناخودآگاه جمعی و 

اركی تايپ های آن، پرسونا، آنيما، آنيموس و سايه.
ايگو يا خود: عبارت است از ضمير آگاه كه از عناصر خودآگاهانه ای مانند ادراك آگاهانه، خاطرات، تفكرات 
و احساسات تشكيل شده است. خود، مسئول احساس هويت و تداوم شخصيت و محور اساسی تمام 

شخصيت است.
ناخودآگاه شخصی: مجاور ايگو يا خود قرار دارد و شامل تجاربی می شود كه زمانی آگاه بوده اند، ولی 

سركوب شده اند.
عقده : عبارت است از مجموعه متشكل و سازمان يافته ای از احساسات، تفكرات، ادراكات و خاطرات كه در 
ناخودآگاه شخصی مستقرند. عقده ممكن است خودمختار شده و كنترل تمام شخصيت را به دست گيرد. اگر 

چنين شود، شخص تمام وجود خود را در خدمت ارضای آن عقده قرار می دهد.
ناخودآگاه جمعی يا اشتراکی: اين مفهوم يكی از مفاهيم ابتكاری و بحث انگيز نظريه شخصيت يونگ 
است. از نظر او، ناخودآگاه جمعی، قوی ترين و بانفوذترين سيستم روان است. ناخودآگاه جمعی انبار خاطرات 

نژادی است و مخزن تمام تجاربی است كه طی تكامل انسان، به وسيله نسل ها تكرار شده است.
ارکی تايپ: اركی تايپ در زبان فارسی به كهن، الگو و انواع قديمی ترجمه شده است. اركی تايپ ها عبارتند 
از عناصر سازنده ناخودآگاه. اين ها تجربيات و معلوماتی هستند كه در طول تاريخ بشری از نسلی به نسل 
ديگر منتقل شده اند. مثال ميان انسان جاودانگی يك صورت ازلی است كه در اسطوره ها به صورت های 

مختلف منعكس شده است.
پرسونا يا نقاب: منظور يونگ از اين اصطالح صورتی است كه شخص با آن در اجتماع ظاهر می شود. 

اما در واقع جامعه است كه پرسونا يا نقاب خاصی را به شخص تحميل می كند.
آنيما و آنيموس: انسان از نظر فيزيولوژيكی دارای هورمون های مردانه و زنانه است. كه در هر دو جنس 
ترشح می شود. از نظر روانی نيز خصوصيات مردانه و زنانه در هر دو جنس ديده می شود. از ديدگاه يونگ 

جنبه زنانه شخصيت مرد، آنيما و جنبه مردانه شخصيت زن، آنيموس ناميده می شود.
سايه: يونگ جنبه حيوانی طبيعت انسان را سايه ناميده است. سايه مركب از مجموعه غرايز حيوانی و خشن 
و وحشيانه ای است كه از اجداد بشر به او به ارث رسيده است. سايه در نظريه يونگ معادل نهاد در نظريه 

فرويد است.
به نظر يونگ، شخصيت يك سيستم انرژی نيمه بسته است كه انرژی آن تا اندازه ای تامين می شود. او 
اين انرژی يا نيرويی كه شخصيت بر اساس آن فعاليت می كند را »نيروی روانی« می نامد. انرژی روانی، 
تجلی انرژی زندگی است كه در واقع، همان نيروی بيولوژيك است. انرژی روانی مانند انواع ديگر انرژی از 
متابوليسم بدن نشات می گيرد. تعداد انرژی كه برای هر يك از فعاليت های روانی مصرف می شود، پويايی 
روانی آن فعاليت محسوب می شود.  از نظر يونگ، انرژی روانی پديده يا ماده مشخصی نيست. بلكه نوعی 
ساختار فرضی است. انرژی روانی به شكل خاصی در توانايی های بالقوه يا بالفعل تجلی می يابد. از اين گونه 

توانايی ها می توان از تمايالت، خواسته ها، توجه، گرايش های فكری و عاطفی نام برد.
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2.1.1.4.   اريك اريكسون 
از نظر اريك اريكسون رشد شخصيت دارای هشت مرحله است كه چهار مرحله اول آن شبيه مراحل رشد 
ـ اجتماعی تاكيد  روانیـ  جنسی فرويد هستند. تفاوت اصلی اين است كه اريكسون بر همبسته های روانی 

كرد، در حالی كه فرويد بر عوامل زيستی تاكيد داشت.
اريك اريكسون معتقد بود كه فرايند رشد تحت تاثير چيزی كه وی آن را اصل اپی ژنتيك رسش ناميد، قرار 
دارد. نيروهای ارثی، ويژگی های تعيين كننده مراحل رشد هستند. رشد به عوامل ژنتيكی بستگی دارد. رشد 
شخصيت تحت تاثير عوامل زيستی و اجتماعی، يا متغيرهای شخصی و موقعيتی قرار دارد. رشد انسان يك 
رشته تعارض های شخصی را در بر دارد. پتانسيل اين تعارض ها هنگام تولد به صورت آمادگی های فطری 
وجود دارد. هر رويارويی با محيط ما بحران )Crisis( ناميده می شود. اين بحران ها ما را ملزم می دارد تا 
انرژی غريزی خود را بر طبق نيازهای هر مرحله از چرخه زندگی، متمركز كنيم.  ما به اين بحران با يكی از 

اين دو روش پاسخ می دهيم: روش ناسازگارانه )منفی( و روش سازگارانه )مثبت(. 
فقط در صورتی كه هر تعارض را حل كرده باشيم شخصيت می تواند به توالی رشد عادی خود ادامه دهد. 
اگر تعارض در هر مرحله ای حل نشده باقی بماند، كمتر احتمال دارد كه بتوانيم با مشكالت بعدی سازگار 
شويم. ايگو من بايد روش های مقابله كردن سازگارانه و ناسازگارانه را ادغام كند. برای مثال در طفوليت، 
اولين مرحله رشد روانی ـ اجتماعی، می توانيم با پرورش دادن احساس اعتماد يا بی اعتمادی، به بحران 
درماندگی و وابستگی پاسخ دهيم. به صورت ايده آل، من در هر مرحله از رشد، عمدتا از نگرش مثبت يا 

سازگارانه برخوردار خواهد بود، ولی با مقداری نگرش منفی متعادل خواهد شد.
نيروهای بنيادی)basic strengths( زمانی نمايان می شوند كه بحران به صورت رضايت بخشی حل 
شده باشد. نيروهای بنيادی وابسته به هم هستند. تا وقتی نيروهای مربوط به مرحله قبلی تثبيت نشده باشند، 
نيروی جديد نمی تواند ايجاد شود. نظريه اريكسون واجد الزامات رسمي يك نظريه مرحله اي و حاوي نكات 

مثبت ذيل است:
مراحل آن، موضوعات كلي و عمومي را توصيف مي كند. 

به تعارض هاي رفتاري و از نظر كيفي اشاره دارد. 
مراحل به صورت يك توالي ثابت آشكار مي شود. 

از نظر فرهنگي جنبه جهاني دارد. 
همچون نظريه فرويد چنان غني و عميق است كه كوشش براي تسلط بر خود آن نظريه، پاداش دوگانه اي 

دارد؛ هم از لحاظ بينش شخصي در مورد طبيعت انسان و هم از نظر پيشرفت علمي. 

2.1.1.5.   هارولد السول 
مطالعات تجربی در زمينه ارتباطات كه بيشتر متكی بر يافته های كمی و تجربی است و تالش می كند 
از ارائه نظريات كالن پرهيز كند، توسط »هارورد السول«، جامعه شناس آمريكايی شكل گرفت. وی كه 
تحقيقات گسترده ای درباره تبليغات جنگ جهانی اول انجام داده بود با توجه به اهميت پيدا كردن راديو و 

نياز آن به شناسايی مخاطبان، تحقيقات خاصی را در دهه های 30 و 40 در آمريكا انجام داد. 
السول با تفكيك مقوله تبليغات از آموزش، تبليغات را در معنی گسترده آن، فن تحت تاثير قرار دادن عمل 
انسان از طريق دستكاری تصورات تعريف كرد، در حالی كه آموزش را محدود به انتقال فنون مثل خواندن و 
نوشتن و مهارت های فكری و بدنی می دانست. در تبليغات، تمايالت ارزشی تنفر يا عالقه شكل می گيرد. 
در حالی كه نگرش های سنتی به نظر او عمدتاً آموزش است.  وی در سال 1948، در مقاله ای تحت عنوان 

ساخت و كاركرد ارتباطات در جامعه، برای پيام سه نقش مشخص را تعريف كرد:

32



نظارت بر محيط )نقش خبری(: نقش نظارت بر محيط و ضرورت هماهنگی افراد با دگرگونی های 
جامعه، لزوم انتشار اخبار را توجيه می كند و اين همان نقش اصلی وسايل ارتباط جمعی در جوامع سرمايه 

داری است.
ايجاد توسعه همبستگی های اجتماعی افراد )نقش راهنمايی(: بر اساس نقش دوم، ضرورت 
تكميل اخبار و تجزيه و تحليل و تفسير خبری و به طور كلی راهنمايی افكار عمومی مطرح می شود، در اين 

مورد هم تفسرها از زمينه كلی سياستهای خبری جدا نيستند.
انتقال ميراث فرهنگی )نقش آموزشی(: در نقش سوم، معيارهای خاصی برای انتقال ميراث فرهنگی 
طرف توجه قرار می گيرد. اين معيارها و ارزشها عالوه بر جوامع غربی به جوامع ديگر هم انتقال می يابند. 
وسايل ارتباط جمعی، عقايد مربوط به دموكراسی، آزادی فردی، حقوق بشر و غيره را به عنوان مهمترين 
معيارهای نظام حاكم در غرب پابرجا نگه می دارند و در دنيا ترويج می كنند. بطور كلی در مكتب تجربی، 
توجه اساسی به فرد و رفتار فردی است و با تاكيد به نقش های اجتماعی و آزادی و استقالل و بی طرفی 
ارتباطات، روابط مستقيم و غير مستقيم وسايل ارتباط جمعی و ساير امكانات ارتباطی با ساختارهای گوناگون 
اجتماعی، عوامل اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی به فراموشی سپرده می شوند. »السول« نخستين 
مطالعه توصيفی دقيق در مورد مبارزات تبليغاتی عمده انجام داد و بر اساس تجزيه و تحليل آثار ارتباطات 

ترغيبی، نخستين مدل پايه ای ارتباطات جمعی را طراحی كرد. 
يكی از نخستين مدل های ارتباطی، مدل گونه السول است كه در سال 1948 منتشر شد. در اين مدل 
عالوه بر سه عنصری كه ارسطو مطرح كرده بود )مدل ارتباط ارسطو : گوينده – گفتار – مخاطب. ارسطو 
هدف نهايی ارتباط را ترغيب می دانست( دو عنصر ديگر به آن اضافه كرد. السول بر اساس تجزبه و تحليل 

آثار ارتباطات ترغيبی نخستين مدل پايه ای ارتباطات جمعی را طراحی كرد: 
اين مدل فرايند ارتباطات را شامل 5 عنصر می داند.

چه كسی؟ )فرستنده يا منبع(
چه می گويد؟ )پيام(

از چه كانالی ؟ )كانال(
به چه كسی ؟ )گيرنده(

با چه تاثيری؟ )تاثير(
توجه السول در مطالعه علم ارتباط جمعی بيشتر به »پيام های ارتباطی« معطوف می باشد و عقيده كلی 
بر ان است كه روابط افراد جامعه بر اساس پيام های ارتباطی و آنچه در كتاب و روزنامه ها می خوانند، از 
راديوها می شنوند و يا به وسيله تلويزيون و سينما می بينند استوار می باشند و عقايد كسانی كه وسايل فنی 

ارتباطی را عامل تحوالت اجتماعی می دانند طرفداران زيادی پيدا نكرده ا ند.

2.1.1.6.   آبراهام مازلو 
مازلو نيازهای اساسی انسان را در يك هرم جای داده است كه دارای 5 طبقه است. طبقات پايين تر هرم 
نيازهای حياتی تر و ساده تر و طبقات باالتر نيازهای پيچيده تر ولی كمتر حياتی را نشان می دهند. نيازهای 
طبقه های باالتر فقط وقتی مورد توجه فرد قرار می گيرند كه نيازهای طبقه های پايين تر برطرف شده باشند.

هرگاه فردی به طبقه  باالتر حركت كرد، نيازهای طبقه پايين تر چندان مورد توجه اصلی او نخواهد بود. اگر 
هم به صورت موردی به يك نياز در طبقه های پايين تر احتياج پيدا كند به صورت موقتی اولويت آن نياز را 
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باال می برد ولی هرگز به صورت دائمی به طبقه پايين تر باز نمی گردد. به عنوان مثال يك شخص موفق از 
لحاظ تجاری كه كارش را نيز دوست دارد در صورتی كه مبتال به سرطان شود )نياز طبقه پايين: سالمتی( 
وقت و انرژی زيادی را برای بهبود يافتن صرف می كند، اما همچنان به كار و موقعيت اش به عنوان يك فرد 

موفق خواهد باليد و احتماال در صورت توان به كارش باز خواهد گشت.

چهار طبقه پايين: نيازهای پايه
 D-Needs يا )Deficiency Needs( »چهار طبقه اول هرم مازلو »نيازهای پايه« يا »نيازهای فقدانی
نام دارند. اين نياز ها در صورتی كه تامين شوند حس خاصی به فرد نمی دهند، اما در صورتی كه تامين نشوند 

او را دچار اضطراب و نگرانی می كنند.

طبقه اول: جسمانی و فيزيولوژيکی
دفع كردن، خوردن، نوشيدن، نفس كشيدن و …

طبقه دوم: امنيت
امنيت شخصی در برابر جرائم، امنيت مالی و شغلی، بهداشت و سالم بودن، امنيت در برابر حوداث و بيماری ها

طبقه سوم: اجتماعی
دوستی، صميميت، خانواده ی پشتيبان و با روابط مناسب داشتن

انسان ها به تعلق داشتن و پذيرفته شدن احتياج دارند. اين حس می تواند از سوی گروه های بزرگ )مانند 
باشگاه های ورزشی، اداره، گروه های مذهبی، سازمان های حرفه ای و …( يا گروه های اجتماعی كوچك )مانند 
اعضای خانواده، همسر يا دوست نزديك، معلم، همكار يا هم تحصيل نزديك، اشخاص مورد اعتماد و …( 

ايجاد شود. 
افراد همچنين نياز دارند توسط ديگران دوست داشته شوند و آن ها را دوست داشته باشند  )چه از نوع جنسی 
و چه از نوع غيرجنسی. در نبود چنين پذيرفته شدنی فرد در معرض تنهايی، اضطراب اجتماعی يا افسرده گی 

قرار می گيرد.

طبقه چهارم: رضايت و احترام
انسان ها نياز به احترام و رضايت دارند: »احترام به خود«، »رضايت از خود« و »احترام به ديگران«. افراد 
ممكن است برای كسب احترام و توجه ديگران به فعاليت های مختلفی دست بزنند )حرفه ای يا تفريحی(. 
عدم تعادل در مورد اين نيازها می تواند به كمبود احترام به خود، اعتماد به نفس پايين، عقده های درونی و … 

منجر شود.

2.1.2.   روان شناسي شخصيت كودك

2.1.2.1.   مطالعه در مورد جنبه های مختلف رشد كودك
رشد يك فرايند چند بعدی است. اين رشد شامل رشد جسمی، رشد زبانی، رشد عاطفی، رشد شناختی، رشد 
اجتماعی، رشد اخالقیو رشد شخصيتی است و توجه به مطالعه در مورد تمام اين جنبه ها يكی از اهداف روان 
شناسی رشد است. اهميت اين توجه به تمام ابعاد رشدی باعث آگاهی و شناختی متعادل و چند  بعدی در مورد 

كودك می شود و والدين و ساير افراد مرتبط با كودك را در درك و رفتار صحيح با كودك ياری می نمايد.
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2.1.2.2.   مطالعه در مورد نيازهای كودك در سنين مختلف
كودكان دارای نيازهاي متعددی هستند و در سنين مختلف يكی يا چند مورد از اين نيازها در مقايسه با ساير 
نياز در اولويت می باشد. برای مثال ، در مرحله نوزادی )صفر تا دو سالگی( نيازهای جسمانی در اولويت قرار 

دارد. در حاليكه در دوران نوجوانی )سنين بعد از 12 سالگی( نياز به استقالل فردی در اولويت می باشد.

2.1.2.3.  مطالعه در مورد شيوه های صحيح فرزند پروری
شيوه های صحيح فرزند پروری ، نحوه تعامل و روابط مناسب با فرزندان از مهمترين موضوعات برای روان 
شناسان كودك می باشد. بيشتر پدر و مادرها فرزند پروری را كاری ساده تلقی می كنند و بر اين باور هستند 
كه هر كسی می تواند از عهده اين امر برآيد. )البته اين ديدگاه بيشتر در والدين بدون فرزند ديده می شود( اما 
فرزند پروری نياز به آگاهی و آشنايی با نحوه عملكرد و اصول آن دارد و تحقيقات حوزه روان شناسی كودك 

اصول و روشهای متعددی را متناسب با سنين مختلف يافته است.

ـ روانی دوران كودكی 2.1.2.4.   مطالعه در مورد مقابله با برخی مشكالت رفتاری 
كودكان نيز همچون بزرگساالن دچار آشفتگی های روانیـ  رفتاری می شوند و اين مسئله باعث تحقيقات و 
مطالعات دامنه داری در زمينه انواع اين آشفتگی ها و تفاوت آنها با آشفتگی های رفتاریـ  روانی بزرگساالن و 
همچنين شيوه های درمانی اين آشفتگی ها شده است. برخی از اين مشكالت و آشفتگی های رفتاریـ  روانی 
كودكان عبارتند از: اتيسم،  اختالالت ياديگري، اختالالت توجه، اختالالت دفعي و ... . روان شناسان به روابط 
پيچيده ميان جنبه هاي محتلف كنش انسان، از جمله يادگيري، ادارك، انگيزش، تفكر؛ عواطف، احساسات، 
هوش و ... مي پردازند. درك نحوه ي عمل اين فرآيندها با همديگر و تشكيل يك كل يكپارچه، اغلب فراتر از 
شناخت هريك از آنها به طور جداگانه است. انسان به صورت يك كل سازمان يافته عمل مي كند و در پرتو 
چنين كليت و سازماني است كه بايد شناخته شود. كمتر جنبه اي از كنش انسان را مي توان تصور كرد كه 

شخصيت وي را منعكس و بيان نكند. )فتحي، 1377: 36(. 
نظري اجمالي به تعاريف شخصيت انسان، نشان مي دهد كه تمام معاني شخصيت را نمي توان در يك 

نظريه ي خاص يافت، بلكه در حقيقت، تعريف شخصيت بستگي دارد به نوع نظريه هر روان شناس. 

1    Warren
2     اين نظريه در چارچوب نظري تحقيق مورد توجه قرار گرفته است. 

3     Allport,G.W.
4     Sheldon
5     Pieron. H.
6     Freud,S.
7     Jung,C.G.
8     Adler,A.
9     Cattell,R.B.
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با توجه به تعاريف فوق امروزه ما معتقد هستيم كه شخصيت تحولي است و هر نوع تعريفي درباره شخصيت 
به منزله نقطه توقف درباره ي يك فرآيند است و با توجه به فراگير شدن »روان شناسي ژنتيك« نه تنها از 
لحاظ روش شناختي بلكه از لحاظ محتوايي، ما اعتقاد به تعريفي داريم كه گمان مي كنيم براي وضع كنوني 
كامال موجه و متناسب است و آن اين است كه شخصيت فرد را در هر لحظه اي از تحول وي به منزله ي 

تظاهر يا تجلي ظرفيت سازشي فراگير او قلمداد كنيم. 
يعني اگر شخصيت به عنوان كامل ترين گستره ي روانشناختي انسان سناخته مي شود در حكم رفتاري 
است كه به صورت انگيخته و جهت يافته در او مي بينيم. پس در هر لحظه اي از تحول فرد ما در حقيقت 

با نوعي از تجليات رواني وي روبرو هستيم كه اين تجليات به منزله ي سازش فراگير او تلقي مي شود.

2.2.   انواع نظريات علوم تربيتي

2.2.1.   نظام تربيت اسالمي
آنچه كه مشخص است آن است كه نظريات در حوزه ي علوم تربيتي به جهان بيني نظريه پرداز بر مي 
گردد. به عبارت ديگر مبتني بر تعريفي كه از انسان مي شود؛ بنيان آن نظريه را شكل مي دهد. از منظر 

اسالم انسان موجودي:
متشكل از روح و بدن، فطرت و طبيعت	 
داراي كرامت ذاتي از ناحيه ي خداوند	 
داراي گرايش ها و استعدادهاي فطري چون حقيقت جويي، پرستش، زيبايي گرايي، خير اخالقي 	 

و خالقيت. 
داراي تمايالت حيواني، مانند غضب و شهوت	 
داراي قدرت تفكر و تعقل	 
داراي مركز اعتقاد، تعلق بستن، حب و بغض و ايمان به نام قلب.	 
داراي قدرت اختيار و انتخاب و مسئول اعمال خويش.	 
توانايي رسيدن به مقام خليفه الهي و لقاي پروردگار. 	 
داراي حيات خانوادگي و حيات اجتماعي تأثيرگذار بر حيات فردي. 	 
توانايي تصرف در طبيعت به كمك توليد ابزار. 	 
مي باشد. 

از اين رو تربيت عبارت است از مجموعه فعاليت هاي نظام مند مربي، مربيان و نهادهاي تربيتي به منظور 
شد همه جانبه و انتخاب گرانه ي استعدادهاي فطري متربيان و تقرب آنان به غايات كمالي كه خداوند در 
انسان ها به وديعت نهاده، بر طبق همان برنامه اي كه خداوند براي هدايت بشر ارسال كرده است. در اين 

تعريف »تربيت« مبتني بر چند محور است: 
رشد و تكامل يافتگي ناشي از تربيت، از درون صورت مي گيرد،  نه با تحميل و فشار بيروني.	 
تربيت يك حركت طبيعي است، نه قشري؛ زيرا در مسير تكامل نوعي انسان و شكوفايي ابعاد 	 

فطري اوست. 
تربيت يك حركت تدريجي و گام به گام استف نه يك اتفاق دفعي و ناگهاني. البته سرعت اين 	 

حركت در گام هايي تند و سريع و در گام هايي كند و بطيء مي شود، اما به تبع ساختار كلي 
طبيعت تدريجي الحصول است. 

گام هاي تربيت، في المجموع، تعاقبي، متصل به هم، وابسته به قبل و زمان دار است. تا مرحله 	 
ي قبل پخته نشده و به كمال نرسيده اقدام بعدي، زودهنگام و آسيب زا خواهد بود و توجه به اين 

نكات، به مربي تحمل و بردباري مي دهد و مانع عجله و شتاب او مي گردد. 
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بر مبناي تعريفي كه براي تربيت ارائه شد، هدف تربيت رشد همه جانبه متربيان و شكوفايي استعدادهاي فطري 
آنان است كه خداوند در خلقت آن ها به وديعت نهاده است. با توجه به رابطه گرايش ها و استعدادهاي فطري با 

اسماء الهي؛ رشد و تكامل اين گرايش ها، به معناي حركت در مسير خليفه الهي و تقرب الي اهلل است.
شاخصه هاي اصلي تحقق اين غايت در متربي عبارتند از:

خردورزي و عقل گراست و مي كوشد انتخاب هاي خود را با چراغ عقل انجام دهد. در تصميم گيري ها 	 
از نفس لوامه خود پيروي مي كند و نفس اماره را مطيع و رام خود قرار داده است. 

قلب او كانون ايمان به خداي متعال است و پرستش و عبادت خداوند را تنها وظيفه خود در زندگي 	 
مي داند و هر عمل ديگري را بر همين معيار انجام مي دهد. 

زيبايي هاي معنوي و متعالي را بر زيبايي هاي مادي و مادون ترجيح مي دهد و زيبايي هاي مادي 	 
را در راستا و جهت زيبايي هاي متعالي بر مي گزيند. 

در جهت كسب معرفت تالش مي كند و مي كوشد زندگي عالكانه داشته باشد و با چراغ علم 	 
حركت نمايد. 

تسليم اوامر و نواهي الهي است، هم از آن جهت كه او را خالق و صاحب خلقت و ولي خود مي داند 	 
و هم از آن جهت كه مي داند فرمان هاي الهي حكيمانه است و مصلحت و سعادت كامل بندگان 

را به دنبال دارد. 
انساني خالق است و در خالقيت خود معيارهاي بندگي را مراعات مي كند، به گونه اي كه 	 

خالقتي خود را در جهت تكامل معنوي و تجلي بخشي به زيبايي ها به كار مي گيرد. 
غايات و هدف هاي اخروي را بر غايات و هدف هاي دنيوي مقدم قرار مي دهد و دنياي خود را 	 

تابعي از آخرت مي سازد.
حيات خانوادگي را بر پايه مودت و رحمت و براي تربيت فرزندان صالح، رشد فضائل اخالقي 	 

اعضاي خانواده، انحصار لذايذ جنسي به رابطه همسري، حفظ محيط اجتماعي از فساد و گسرتدن 
حيا و عفاف در روابط اجتماعي بنا مي كند. 

در حيات اجتماعي بر مبناي »تعاون« و »عدالت« و »اخالق« مشاركت مي كند و تالش مي كند 	 
كه اين سه اصل را در چارچوب حاكميت و واليت الهي بر جامعه و نظام حكومتي اسالم محقق 

نموده و مرتبه اي از توحيد عملي را در جامعه پياده نمايد. 
براي سالمتي تن و جسم خود تالش مي كند و مي كوشد توانمندي هاي جسماني خود را در مسير اوامر 	 

و فرامين الهي به كار بگيرد و در حيات فردي و خانوادگي و اجتماعي به نحو مطلوب استفاده نمايد. 
جمع بندي آنكه در نظام تربيتي مد نظر اسالم، انسان مبتني بر استعدادهايي كه خداوند در اختيار او قرار داده 
و در فطرت او به امانت گذاشته مي بايست به اهداف متعالي كه خداوند متعال در قرآن كريم و تعاليم پيامبر 
اكرم )صلي اهلل عليه و آله و سلم( و همچنين دستورات ائمه معصومين )عليهم السالم( ترسيم شده برسد. 

2.2.2.   نظام تربيتي كودك

2.2.2.1.   فراهم آوردن زمينه برای به فعليت رسيدن توانايی های بالقوه فرد
تربيت دينی به معنای شكوفا شدن، ظاهر شدن و بالفعل شدن توانايی هاست. يعنی كار اصلی مربی اين 
است كه استعدادهای درونی مخاطب مورد تربيت را شكوفا سازد، بايد زمينه ای برای او فراهم آورد تا آنچه 
را در درون دارد به فعليت رساند. تربيت صرفا يك سری آموزش ها و محفوظات و تقليدها نيست. اگر در 
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باب تربيت امر آموزش هم مطرح می شود و به اصطالح تعليم را با تربيت همراه می كنيم و آموزش را در 
كنار پرورش قرار می دهيم، برای اين است كه از آموزش به عنوان ابزاری جهت پرورش استفاده می كنيم. 
آموزش وسيله ای است كه از طريق آن استعداد كودك شكوفا شده و قوه ها به فعليت برسد و لذا نمی توان 
آموزشی را كه به اين نتيجه مهم نرسد، موفق ناميد، هر چند محفوظات و يادگيری متربی صد من كاغذ 

باشد. اين امر بويژه در باب تربيت دينی حائز اهميت است. 
آموزش اصول و مفاهيم دينی، آموزش امور عبادی و مسائل و احكام و امثال آن و درج كتاب درسی تعليمات 
دينی در برنامه درسی مدارس چنانچه زمينه ای باشد تا دانش آموز، در پايان يك دوره مثال پنج ساله ابتدايی 
به درجه ای برسد كه بر اساس سن خود برداشتی از الوهيت و عبوديت و رابطه عبد و مولی داشته باشد، 
اين آموزش، آموزش موفقی شمرده می شود و می توان گفت در اينجا تربيت دينی انجام گرفته است.  اگر 
كودك و نوجوان به اين مرحله از تربيت برسند، در آينده نيز بطور خودكار مسئله را پيگيری می كنند و اگر 
امر بر غير اين روال باشد و نتيجه آن صرفا برخی محفوظات باشد كه آن هم پس از مدتی به فراموشی 
سپرده شود، بايد چاره ای ديگر انديشيد. البته ما به دنبال حذف اين آموزش ها نيستيم هر چند از آن ها هم 
گريزی نيست، اما بايد توجه داشت كه آموزش وسيله تربيت است. سخن ما بر سر نحوه صحيح آموزش و 

روش منطقی تربيت است. 
به عبارت روشن تر و در يك بررسی عينی می گوييم، دانش آموزی كه چند سال تحصيلی را پشت سر 
نهاده است، چنانچه در حد رشد شناختی خود، خداشناس شده باشد، اين دانش آموز بايد در درس تعلميات 
دينی موفق تلقی شود هر چند نمرات درسی مربوطه ضعيف باشد، و بالعكس اگر محفوظات خوبی دارد و 
بالتبع نمرات خوبی دارد، اما در ارتباطش با خداوند و فهم از جهان هستی رشد نداشته است، بايد او را در اين 
بعد ضعيف شمرد. خالصه اين كه از جمله اصلی ترين شيوه های تربيت دينی اين است كه به جای اصرار 

بر يادگيری های طوطی وار، سعی بر شكوفا نمودن فطرت الهی داشته باشيم.

2.2.2.2.   توجه به سير رشد كودكان و نوجوانان در ابعاد شناختی و عاطفی و تاثير 
عوامل سن در اين رابطه

آنچه مسلم است اين است كه همه مفاهيم و مطالبی را كه فرد در دوره جوانی و بزرگسالی قادر به فهم آن 
است، در دوران كودكی و نوجوانی متوجه نمی شود. بسياری از مفاهيم مجرد و انتزاعی تنها در سنين باالتر 
معنی پيدا می كند و لذا مطرح كردن مستقيم آن ها به كودك و نوجوان جز اتالف وقت و احيانا تأثير منفی 
اثر ندارد. البته در اين باب افراط و تفريط هايی صورت گرفته است كه از باب مثال روسو معتقد بود مفهوم 
خالق و باری تعالی برای انسان تا قبل از پانزده سالگی معنايی ندارد و القاء آن موجب بت پرستی می گردد و 
يا كانت پيشنهاد تأخير آموزش اين مفاهيم را می داد. صرف نظر از تعيين زمان دقيق فهم هر مفهوم، آنچه 
در باب تربيت دينی اهميت دارد، اين است كه می توان و بايد از قدرت شناختی و عاطفی هر سنی برای 

رشد در سنين بعدی استفاده نمود. 
از باب مثال در باب رشد عاطفی بايد به جريان رابطه كودك با مادر و احساس تعلق و وابستگی كودك توجه 
نمود. زمانی اين احساس تنها بين كودك و مادر است، اما رفته رفته در اثر رشد اجتماعی كودك رابطه هايی 
بين او و همساالن، گروههای اجتماعی، و ديگران ايجاد می شود. همين احساس تعلق چنانچه در مسير 
صحيحی رشد كند، همراه با قدرت شناختی بعدی كودك، به او اين اجازه را می دهد كه از اين احساس در 
رابطه با منبع اصلی قدرت و عاطفه يعنی خداوند استفاده نمايد.  نمونه ديگر را می توان در رابطه با مفهوم 
عليت جستجو كرد. در پايان دوره كودكی )و به اصطالح دوره كودكی سوم(، يعنی حدود هفت تا دوازده 
سالگی، كودك به يك حالت كنجكاوی هدف دار می رسد و مفاهيم خاصی از جمله مفهوم عليت را روشن 
تر می فهمد. اين قابليت بهترين فرصت را برای مربی فراهم می آورد تا رابطه كودك با خدای خويش را به 

زبان كودكانه تبيين سازد. 
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توجه به اين نكته نيز الزم است كه تقيدات دينی و مذهبی دوران كودكی چنانچه سطحی باشد و همراه با 
شناخت كافی مناسب همان سن نباشد، بزودی در دوران نوجوانی دستخوش شك و ترديدهای خاص آن 
دوره شده و گاه منجر به تعارضات درونی و طغيان های نوجوانی می گردد. نوجوان مايل است مفاهيم دينی 
را با استدالل دنبال نموده و شخصا آن ها را دريابد. اگر مقدمات اين امر در دوره قبل فراهم نگردد، در دروه 

نوجوانی مشكل زا خواهد بود.

2.2.2.3.   موضوع رابطه تربيت دينی و عادت
درست است كه توجه به عامل سن و توانايی ها و محدوديت های خاص هر دوره اقتضاء می كند نحوه و 
زمان آموزش مفاهيم دينی رعايت شود، اما اين به معنای تعطيلی مطلق ارتباط با مفاهيم خاص دوره های 
بعد نيست. توانايی های حركتی و بدنی، همراه با رشد شناختی و عاطفی كودكان در همان دوره های اول 
كودكی اين اجازه را به آن ها می دهد كه برخی تكاليف دينی را هر چند به شكل ساده و ناقص آن انجام 
دهند تا در زمان الزم برای انجام آن، كار بر آن ها سخت نيايد، و لذا در روايات اسالمی به نمازخواندن در 

سن هفت سالگی ترغيب شده است. 
آری، اگر رفتار دوره كودكی كه پشتوانه قوی شناختی ندارد، به شكل عادتی مبهم و رفتاری ناآگاهانه ادامه 
يابد و همزمان با رشد وی حمايت شناختی نشود، اين رفتار فاقد ارزش بوده و نكته مثبتی در راستای تربيت 
دينی فرد به حساب نمی آيد. انجام تكاليف دينی در دوره كودكی تنها زمينه های دوره های بعد را فراهم 
می آورد و الزم است همراه با رشد كودك، حمايت های شناختی ادامه يابد. در اين فرض است كه نوجوان 
امروز از سوئی استدالل های دوره نوجوانی را دنبال می كند و از سوی ديگر با عادات دوره كودكی بستری 

آماده جهت رشد تربيت دينی خود كسب كرده است

2.2.2.4.   توجه به رشد عقلی كودك و نقش تعقل و استدالل در تربيت دينی
پيش از اين گفته شد كه هدف اصلی تربيت، شكوفا سازی فطرت الهی كودك می باشد. آموزش در اين راه 
وسيله ای است تا متربی را با مفاهيم و مسائل الزم جهت طی مسير آشنا سازد. اين آموزش تا آنجا كه وسيله 
ای جهت باروری و شكوفا نمودن استعداد درون باشد، ارزشمند و قابل توجه است، اما اگر به دالئل مختلف 
و از جمله افراط در آموزش، روش ناصحيح آموزش، و يا هدف قرار دادن خود آموزش، از اصل شكوفا سازی 
دور شويم، آموزش حالت منفی به خود می گيرد. از جمله خطراتی كه آموزشی اين چنين به همراه دارد، 

كاستن و يا ايجاد مانع بر سر راه رشد عقلی متربی است. 
شهيد بزرگوار مرحوم استاد مطهری )ره( با تمسك به فرمايش اميرمؤمنان در نهج البالغه كه می فرمايد: 
»العلم علمان: علم مطبوع و علم مسموع و الينفع المسموع اذا لم يكن المطبوع« می فرمايد: »اين مسأله 
كه رشد شخصيت فكری و عقالنی بايد در افراد و در جامعه پيدا شود، يعنی قوه تجزيه و تحليل در مسائل 

باال برود، يك مطلب اساسی است« )نهج البالغه، حكمت 331(. 

2.2.2.5.   نقش الگو در تربيت دينی
در   )Socialization( جامعه پذيری  و  روان شناسی  در   )Identification( همانندسازی  مبحث  دو 
جامعه شناسی ما را به اين نكته رهنمون می سازد كه كودكان از همان آغاز حركت و رشد اجتماعی خود و به 
محض ارتباط با ديگران به دنبال الگوها و نمونه هايی جهت تقليد از ايشان می گردند. كودك و بويژه نوجوان، بر 
اساس اصل همانندسازی سعی می كند الگويی برای خود انتخاب نموده و بر اساس آن رفتار خود را شكل بخشد. 

39



اين يك حالت طبيعی انسانی است. انسان ناگزير از داشتن الگو است و به نظر می رسد كه آيه شريفه »لقد 
كان لكم فی رسول اهلل اسوه حسنه؛ قطعا برای شما در اقتدا به رسول خدا سرمشقی نيكوست« )احزاب/ 21( 

اشاره به اين معنی نيز داشته باشد. 
در مورد تربيت دينی، الگوی كودكان و نوجوانان، در مرحله اول والدين و معلمين ايشان هستند. دانش آموز قبل 
از اين كه از معلم بشنود، از رفتار او فرا می گيرد، قبل از چشم دوختن به دهان معلم به رفتار او توجه می كند و 
كالم وی را با رفتارش مقايسه می كند، اين خود بحث مهمی است كه تفصيل آن مجال ديگری را می طلبد.

2.3.   مولفه سن و جنس در تربيت كودك
تربيت نيكوی فرزندان برای به دست آوردن مكارم اخالقی، از وظايف بسيار مهم پدران و مادران است. در اين 
ميان، امر آموزش علمی و عملی به فرزندان برای قرار گرفتن در مسير صحيح، امری الزم به حساب می آيد.

2.3.1.  درك همانندی جنسی در كودك
كودِك دو تا چهار ساله، از ثابت بودن همانندی جنس خودش مطمئن نيست و برای او مفهوم پسر، مترادف 
اسمش )مثاًل حسن( خواهد بود؛ زيرا از صفات و ويژگی های مشتركی كه ميان تمام پسرها وجود دارد ناآگاه 

است و از همين روی، ثبوت اين صفات را برای خودش مشخص نكرده است.
با اين حال، اگر از كودكی سه ساله بپرسيم پسر است يا دختر؟ می تواند جنسيت خودش را مشخص كند و 
در چهارسالگی از روی لباس، آرايش موی سر، جنسيت خود و اشخاص ديگر را تشخيص می دهد. با وجود 

اين، حتی در پنج سالگی هم بيشتر كودكان از همانندی جنسی و ثبوت آن اطمينان ندارند. 
به طور مثال از اطفال چهار تا هشت ساله پرسيدند: اگر دختری، بازی های پسرانه بكند و يا لباس پسرانه 
بپوشد يا موهايش را مثل پسرها كوتاه كند، می تواند پسر شود؟ بيشتر كودكان چهار ساله اظهار داشتند 
كه اگر بخواهد می تواند پسر شود و اكثر كودكان ميان شش تا هفت ساله كاماًل اطمينان داشتند كه يك 
دختر با تغيير لباس يا رفتارش، نمی تواند پسر شود و علت اين كه بچه های كمتر از پنج سال نمی توانند 
مسئله همانندی جنسی را درك كنند، به دليل اختالالت روانی نيست، بلكه اصواًل ميزان درك و فهم آنها 

به اندازه ای نيست كه ثبوت اين كيفيت را تشخيص دهند.
پس از اين كه طفل به مرحله ای رسيد كه توانايی عقالنی مناسبی برای طبقه بندی خصوصيات جنسی در 
او به وجود آمد، آن گاه می تواند خصوصيت هايی را كه با مفاهيم مردانگی يا زنانگی همراه است، تشخيص 
دهد و آن ها را درك كند و اين مرحله ای است حساس كه در روايت های گوناگون به نحوه عملكرد پدران 
و مادران با فرزندانشان هشدارهايی داده شده است و آموزش های خاصی در ارتباط با پسران و دختران آمده 

است كه به آن خواهيم پرداخت.

2.3.2.   خانواده و آموزش هويت جنسی
به طور كلی بايد خاطر نشان كرد كه در آموزش هويت جنسی فرزندان، دو عامل در مقايسه با ديگر عوامل 
تأثير به سزايی در اين امر دارد: اولين عامل خانواده است و عامل ديگر محيط. شيوه آموزش در خانواده و 

محيط نيز به دو طريق مستقيم و غير مستقيم تقسيم می شود.
شيوه آموزش در خانواده: خانواده كه به تعبيری، فراتر از محدوده پدر و مادر و خواهر و برادر است، 

می تواند در انتقال و شناسايی هويت جنسی به فرزندان مؤثر باشد. 
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در شيوه مستقيم؛ آموزش نحوه معاشرت و تعامل صحيح در فاميل می تواند به صورت تذكر به فرزندان، 
برای حفظ محدوده روابط با جنس مخالف در فاميل و سپس هدايت دختران در جمع زنان و دختران فاميل 

و هدايت پسران در كنار مردان و پسران فاميل صورت پذيرد. 
در شيوه غيرمستقيم نيز جدا كردن اتاق پسران از دختران در اسالم توصيه شده است. علت حفظ محدوده 
كنترل شده برای هر يك از دختران و پسران، به اين دليل است كه در آنها هيجانات و كشش هايی به 
جنس مخالف وجود دارد كه از كنترل خارج شدن چنين هيجاناتی، زمينه ساز فساد و تباهی آنان خواهد بود. 
امام رضا )عليه السالم( در پاسخ به اين كه چرا نگاه مردان نامحرم به موی زنان نامحرِم متأهل و مجرد 
حرام است؟ فرمود: زيرا اين نگاه، زمينه ساز هيجانی در فرد است كه به فساد كشش ايجاد می كند و زمينه 

ارتكاب عمل ناپسند را كه حرام است، فراهم می سازد.
ازاين رو، به كار بردن روش هايی كه در ميان خانواده به حفظ حيا بينجامد، دارای اهميت است و دختران و 
پسران را كه در كودكی دارای قوه درك درباره تشخيص هويت جنسی هستند، بايد با آموزش های مستقيم 
و غير مستقيم راهنمايی كرد كه به تدريج در سنين باالتر محدوده خويش را حفظ كنند تا دچار فساد و تباهی 
نگردند؛ چرا كه آنان به صالح خود آگاهی الزم را ندارند. روش های مستقيم و غير مستقيمی به خانواده 
پيشنهاد شده است كه به مرور زمان هر يك از دختران و پسران به اهميت هويت جنسی خويش پی ببرند 

تا از آفات آن محفوظ بمانند.

2.3.3.   جدا كردن بستر خواب دختران و پسران
پيامبر گرامی اسالم می فرمايد: فرقوا بين اوالدكم فی المضاجع اذا بلغوا سبع سنين؛ زمانی كه فرزندان شما 
هفت ساله شدند، بستر خواب آنها را از همديگر جدا سازيد. در حديث ديگری كه به طور جداگانه به اين 
روش اشاره شده است، پيامبر خدا )صلی اهلل عليه و آله( می فرمايد: الصّبی و الصّبی و الصبّية و الصبّية ُيَفرُِّق 

بينهم فی المضاِجِع بِعشر سنيَن.
از سن ده سالگی پسر بچه ها با پسربچه ها و دختر بچه ها با دختربچه ها در يك بستر نخوابند. از دو حديث 
ياد شده می توان به اين نكته مهم پی برد كه بايسته است از همان كودكی با به كارگيری اين روش، به 
تدريج فرق بين دختر و پسر و حد و حدود كودكان را به آنان بشناسانيم تا آنها را رعايت كنند و اين زمينه ای 

است تا بتوانند به پرسش های ذهنی هر يك از اين دو طايفه، به طور منطقی و طبيعی پاسخ دهند.

2.3.4.  نحوه لباس پوشاندن
حضرت علی )عليه السالم( می فرمايد: روزی در بقيع با پيامبر اكرم )صلی اهلل عليه و آله( نشسته بودم. زنی 
سوار بر مركب از آنجا می گذشت كه ناگهان از روی مركب به زمين افتاد. حضرت رسول، روی خود را به 
جانبی ديگر گرداند. به آن حضرت گفتند: آن زن شلوار به پا دارد. پيامبر )صلی اهلل عليه و آله( سه بار فرمودند: 
خدايا، عفو و بخشش خود را شامل حال زنانی قرار ده كه شلوار به پا می كنند. ای مردم شلوار برای پوشش، 

بهترين لباس است. زنانتان، هنگام خروج از منزل، خود را با شلوار حفظ كنند. 
به علت خصوصيت های جسمانی، تفاوت نوع پوشاندن لباس های مناسب با جنسيت دختر به دختران و 
لباس های مناسب پسر به پسران؛ برای پيدا شدن هويت صحيح جنس در ميان دختران و پسران، بسيار پر 

اهميت است.
تأثير والدين و خانواده در پذيرش نقش جنسی از طرف فرزند در درجه اوِل اهميت قرار دارد؛ زيرا والدين به 
آنها ياد می دهند كه چگونه باشند و چه ويژگی هايی را به عنوان دختر يا پسر بودن حفظ كنند. بنابراين، بايد 
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از پوشاندن لباس دختران به پسران و از پوشش های پسرانه برای دختران پرهيز كرد. عادت دادن دختران 
به پوشيدن چادر و روسری، كمك مؤثری برای رسيدن به اين هدف می كند.

2.3.5.   حد و مرز سنِی نشان دادن عواطف والدين به پسران و دختران
دستورات عملی اسالم مانند نبوسيدن دختر بچه شش ساله و يا در آغوش نگرفتن او توسط نامحرم، به تدريج 
انديشه جدا بودن جنسيت را در دختران پديد می آورد و نيز ممنوعيت بوسيدن پسربچه هايی كه سن آنان از 
هفت سال تجاوز كرده است توسط زنان و دختران نامحرم، جدايی جنسيت را در فرزندان پسر پديد می آورد. 
پيامبر گرامی اسالم )صلی اهلل عليه و آله( در اين باره می فرمايد: »دختر بچه شش ساله را پسر بچه نبوسد. 

همچنين زنان از بوسيدن پسربچه ای كه سنش از هفت سال گذشته، خودداری كنند.«
حضرت علی )عليه السالم( نيز در اين باره می فرمايد: »وقتی دختر بچه ای شش ساله شد، نامحرم حق 

ندارد او را ببوسد و همچنين، نمی تواند او را در آغوش بگيرد.«
اين مطلب در حالی است كه اسالم به محبت كردن به كودكان تأكيد فراوان می كند و زياد بوسيدن فرزند 
را، موجب افزايش درجات بهشتی می داند؛ ولی به لحاظ جلوگيری از انحرافات احتمالی، اين حد و مرزها 
را معرفی كرده است. در واقع، اين دستورات اسالمی پيش زمينه روانی و عقلی و ذهنی فرزندان را برای به 
دست آوردن خوِد واقعی شان مهيا می سازد تا بتوانند با شناخت هويت جنسی خودشان، به تعادل روانی و 

روحی و جسمی منطقی و صحيح برسند و حدود خود را بشناسند.

2.3.6.   حفظ حجاب
خدای تعالی در قرآن كريم می فرمايد: يا ايها النبی قل الزواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهن من 
جالبيبهنَّ ذلك ادنی ان يعرفَن فال يؤذين و كان اهلل غفورا رحيما. )احزاب: 59( ای پيامبر، به زنان و دختران 
خود و زنان مؤمنان بگو كه چادر )يا روسری بزرگ( خود را فرو پوشند كه اين كار برای اين است كه آنها 

شناخته شوند تا از تعريض و جسارت هوس رانان آزار نكشند و خدا آمرزنده مهربان است.
آنچه در اين ميان مهم است، اين نكته است كه بُعد عاطفی دختران بيش از پسران است و از اين رو، در 
پذيرش نقش جنسيتی، بايد به اين عامل مهم توجه ويژه ای داشت و متناسب با آن، نيازهای عاطفی دختر 

را برطرف كرد.
بدين لحاظ است كه اسالم حجاب و پوشش را حفظ منطقی بُعد عاطفی دختران مدنظر قرار داده است؛ زيرا 
حفظ حجاب، موجب حفظ عفت است و حفظ عفت، دختران را از لحاظ عاطفی محفوظ نگه می دارد و بدين 
گونه به اظهارات و خواسته های عاطفی آنان پاسخی صحيح و منطقی می دهد تا خود را دريابند و هويت 

جنسی دختر بودن را به طور صحيح و كامل ارضا كنند.

2.3.7.   نوع بازی
بازی، يكی از ساده ترين راه ها برای ايفای نقش جنسيتی هر يك از دو جنس پسر و دختر است كه والدين 
بايستی تمايالت رفتاری هر يك را به بازی های خاص، در نظر بگيرند.بازی هايی از قبيل عروسك بازی، 
بازی های مربوط به خانه داری، طناب بازی و بازی هايی كه بيشتر در محيط خانه صورت می گيرد و دختر 
كمتر به بيرون از خانه رفت و آمد می كند، برای دختران بسيار مناسب است. و در مقابل، بازی هايی از جمله 

تيراندازی، سواركاری، فوتبال، برای پسران بسيار پسنديده است.
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2.3.8.   عوامل محيطي
محيط، شامل كليه شرايطی است كه فرزندان دختر و پسر در جنبه های مادی يا معنوی در تعامل با آن قرار 
دارند. استفاده از ورزشگاه های ويژه دختران و پسران و نيز فرهنگ سراهای مخصوص به هر يك، به تدريج 
انديشه جدايی جنسيت را در هر يك از دو جنس دختر و پسر افزايش می دهد و به نظر می رسد روش 
جداسازی به طور غير مستقيم، يكی از بهترين راه های انتقال اين معنا باشد. جداسازی فضای آموزشی و غذا 
خوری دختران با پسران در مراكز آموزشی، دانشگاهی و غيره از اين سيستم تبعيت می كند؛ چرا كه برخورد 

كم اين دو جنس با يكديگر، موجب حفظ شخصيت آنان خواهد شد. 
پيامبر اكرم )صلی اهلل عليه و آله( پيوسته نگاه كردن و زياد گفت و گو كردن با زنان و دختران )نامحرم( را از 

جمله عوامل قساوت قلب و سخت دلی بيان می فرمايد.
حضرت علی )عليه السالم( برای دين داران نشانه هايی را بر شمرده اند كه يكی از آنها برخورد كم با زنان 
نامحرم است؛ زيرا يكی بودن فضا، مقدمات آلودگی و در نتيجه گمراهی هويتی برای دختران و پسران را 

به بار می آورد.
پيامبر اكرم )صلی اهلل عليه و آله( در يكی از خطبه های پيش از وفاتش فرمود:

هر كس با زن )و دختر( نامحرمی دست بدهد، روز قيامت در حالی كه سرافكنده است، می آيد و به او امر می 
شود كه به جهنم برود. هر كس با زن نامحرم شوخی كند، برای هر كلمه ای كه در دنيا با او حرف زده است، 
هزار سال در آتش زندانی می شود و اگر زن با مرد موافقت كند و مرد به طور حرام او را در آغوش بگيرد يا 
ببوسد و با هم به طور حرام تماس داشته باشند و شوخی كنند يا با او مرتكب عمل زشت شود، همان گناهی 
كه برای مرد هست، برای او نيز هست؛ ولی اگر مرد به زور وادارش كند، گناه مرد و زن بر عهده مرد است... 
و هر كس زنی را برای مردی توصيف كند و از زيبايی های او بگويد و آن مرد مفتون و شيفته زن گردد و 

دچار گناهی شود، از دنيا خارج نمی شود، مگر آن كه خدا بر او خشم و غضب می كند.
و نيز حضرت علی )عليه السالم( در اين باره می فرمايد: رسول خدا از زنان بيعت گرفتند كه با مردان )نامحرم( 

در خلوت ننشينند.

2.3.9.   آثار بی هويتی جنسی دختر و پسر
تكميل نشدن شخصيت هر يك از دو جنسيت دختر و پسر به انتقال عادت های جنس مخالف به يكديگر 
و يا به تأخير افتادن تكامل بعد شخصيتی هر يك از آنها می انجامد و در حالت افراطی می تواند موجب از 

ميان رفتن بعد شخصيتی و عزت هر يك از آن دو شود.
پديدار شدن عزت نفس در فرزندان دختر و پسر بسته به اين است كه هر يك از آنها خوِد واقعی شان را 
پيدا كنند تا به نيازهای فطری خويش پاسخ مثبت دهند. ازاين رو،يكی از ابتدايی ترين مرحله شكل گيری 
ساختار شخصيت انسان، يافتن هويت جنسی خويش است تا بتواند در سايه آن پاسخی منطقی و صحيح به 
خود بدهد و از تأثير پذيری منفی جنس مخالف كه سير تكاملی او را به تأخير می اندازد، دوری گزيند. به طور 
حتم، آموزش درك هويت جنسی، به خودی خود و رعايت حدود اين روابط ميان دختر و پسر، برای استقرار 

منطقی حيات اجتماعی و فردی انسان الزم است.
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در روان شناسي رشد منابع متعددي در مورد رده بندي دوران رشد يك انسان نگاشته شده است. روان شناسان 
با برشماري شاخص هايي دوران زندگي انسان را طبقه بندي نموده و معتقد هستند مبتني بر اين شاخص ها 
حوزه هاي مختلف نظير نظام تعليم و تربيت، آموزش، سنجش و ... قابل فهم و تحليل مي باشد. عالوه بر 
آن همچنين مولفه هايي نظير استقالل عاطفی، بلوغ جنسی، تربيت صحيح، تغييرات روانی، مشاوره و ... نيز 

در گروه فهم اين بازه هاي سني مي باشد. 
روان شناسان دوران رشد يك انسان را به چهار دوره: خردسالي )كودكي اول(، كودكي، نوجواني و جواني 
تقسيم مي كنند. از اين رو مي توان بازه سني 1 تا 6 سال را دوره خردسالي، 6 تا 11 سال را دوره كودكي، 

12 تا 17 سال را دوره نوجواني و بازه 18 به باال را دوره جواني قلمداد مي كنند.
 

رشد حرکتی انسان؛رويکردطول عمر، مولفين وی.گريگوری پاينه, الری دی.ايساكس, مترجمين دكتر حسن 	 
خلجی, داريوش خواجوی.-اراك:دانشگاه اراك, 1384.

رشد و تکامل حرکتی در طول عمر، مولف كاتلين ام.هی وود, مترجمين دكتر مهدی نمازی زاده, دكتر محمدعلی 	 
اصالنخانی. -تهران: سمت, 1378.

روان شناسي رشد )کودکيـ  نوجواني(، مولف: حسين نجاتي، تهران: نشر بيكران، 1392.	 
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نظم تعليم و تربيت در اسالم،  مرتضي مطهري.	 
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انسان کامل، مرتضي مطهري. 	 
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نگاهي دوباره به تربيت اسالمي، خسرو باقري. 	 
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الميزان في تفسير القرآن؛ سيد محمدحسين طباطبائي.	 
تربيت ديني کودك؛ محي الدين حائري شيرازي.	 
چهل حديث؛ روح اهلل خميني.	 
روان شناسي سياسي؛ ابراهيم برزگر.	 
مقدمه اي بر روان شناسي سياسي، علي فتحي آشتياني.	 
انسان در آموزه هاي وحياني با تاکيد بر آيات و روايات رويکرد روان شناسانه، رضا فيروزي.	 


