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 1های پاسخگویی به سؤاالت کودکان دربارة خداوند مبانی، اصول و روش
 

 7محمد داوودی

 1زهرا شعبانی

 4راهله شفیعی

 چکیده

 داوند استبه سؤاالت کودکان دبستانی دربارة خ  بررسی چگونگی پاسخگویی پژوهشاین هدف 
 پژوهش. روش ای که برای آنان قابل فهم باشد و در عین حال موجب بدفهمی آنان نشود گونه به

 است. استنباطی با رویکرد تحلیلی  ـ  توصیفی
که تصور کودکان از خداوند تحت تأثیر فرهنگ  در این تحقیق دو مبنا به دست آمد: یکی این

های مفاهیم روزمره.  گیری آن با تجریدِ ویژگی و شکلاست، و دیگر انتزاعی بودن مفهوم خداوند 
اند از: محیط اجتماعی فعال و پویا،  همچنین روشن شد که اصول اساسی در پاسخگویی عبارت

اند از:  های پاسخگویی عبارت ادراک و توجه، حمایت داربستی و ایجاد مفاهیم پایه. همچنین روش
گویی و روش  ، روش قصهگام به گامسش و پاسخ های عقلی ساده، روش پر روش تمثیل و برهان

بحث و گفتگوی جمعی. با توجه به تمامی ارکان پاسخگویی، یک فرایند پاسخگویی چهار 
 ای پیشنهاد شده است. مرحله
 

 واژگان کلیدی

 .دبستان دوره، تحول شناخت مفهوم خدا خداوند، سؤاالت کودکان، فرایند
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 22/23/1335: ؛ تاریخ پذیرش نمایی28/23/1334مقاله:  تاریخ دریافت ـ1

 mdavoudi@rihu.ac.ir           ـ استادیار گروه علوم تربيتی پووهشگاه حوزه و دانشگاه )نویسنده مسؤول(                  2

 ـ استادیار گروه تعليم و تربيت اسالمی پووهشكده تعليم و تربيت، پووهشگاه مطالعات آموزش و پرورش3
shabaniedu@gmail.com 

 دانشگاه عالمه طباطبائی )ره( ارشد تاریخ و فلسفه تعليم و تربيت آموخته کارشناسی ـ دانش4
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 ـ بیان مسئله1
ذهنی های  ان الگوهای ذهنی خود را از پدیدهران بر ای  باور هستند که انسبسياری از صاح  نظ

بر اساس مراحل شناختی نشان  2( و ویگوتسكی1372) 1پياژه .دده درونی و بيرونی گسترش می
دهند با افزایش  براساس آن به افكار خود سازمان می کنند و چه موجودات انسانی درک می آن ؛ندا داده

خت دائم از راه تعامل با گرایان معتقدند که شنا شناخت. (314ص ،1333 )دادستان، ندک س  تغيير می
بلكه خالقيت همان  شده یا پيشينی نيست، ولی شناخت از پيش تشكيل شود واقعيت ساخته می

هنگامی خطر بدفممی  .(1333 به نقل از دادستان، ؛1372 ،رنگيهب) شدن است بازساخته شدن و ساخته
 هر که در ناپيوسته ارائه گردد. درحالی و پذیر شناختی به عناصر تفكيک ابد که تحولی افزایش می

تلربه  شناختی با مفاهيم رسش  و که تحول سازی اهميتی برابر دارند، برون مواجمة شناختی درون و
از طری   اًتفكر کودک غالب شناختی مفموم خدا در تحول شود، می تدریلی حاصل تابع تغييرات

گفتگو است. تفاوت پياژه و ویگوتسكی ای  است که پياژه باور داشت کودکان دانشمندان  يک ودیالكت
ویگوتسكی  ،ابلدر مق پردازند و خود به ساخت دانش می کوچكی هستند که بدون کمک دیگران،

شارکتی به کودکان انتقال دانست که ازطری  بزرگساالن با تلربه به روش م دانش را آن چيزی می
حل  تفكر و سرانلام عامل شناخت،شود  که در تعامالت اجتماعی آموخته میزبان . شود یداده م

ای  شناخت بنيادی انسان بر اثر روابط فرد با محيط فيزیكی، بنابر .(1386 )سيف، شود له میسلم
 گيرد. فرهنگی شكل می شناختی، اجتماعی و

شناختی تفسير کرد،  ان منقطع از تحولتو نمی ایمان به خدا، معمایی است که درک آن آسان نيست و
سه ویوگی دارد یكی  گردد. ایمان در تخيل هم ذخيره می شود و مام شناخت انسان با تخيل آغاز میت

سی تحول خداشنا .(1333 )دادستان، دانشی است، سوم امری ارتباطی استدوم امری  ،امری عام است
االت خداشناسی، کمک به ؤشدن با س مواجه ، وستشده ا دادن به محيط بر اساس طرحواره آموخته پاسخ

پی آن تحول مفموم در بازسازی پی ها و ساخت  طرحواره .اره فعلی کرده استاصالح طرحو انطباق و
ی  حال اميد، ا در کند و خدا ارتباط برقرار می است که فرد با با تحول مفموم خدا خداشناسی است. و

گيری  خدا به شكل تلارب دینی ارتباط با ول مفاهيم خداشناسی وتح .گيرد توکل شكل می ، باور وایمان
 ماورایی کمک کرده است. های رشد ایمانی و نظریه

 تلربةشوند.  اوليای خود می خداوند موج  شگفتی غيرمنتظره دربارةکودکان با طرح سؤاالتی اکثر 

 

                                                 
1  - Piaget  

2- Vygotsky  
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وع به پرسشگری دربارة است که کودکان از سني  پيش از دبستان شر مربيان و والدی  نشان داده 
کنند. طرح ای  سؤاالت از سوی کودکان ریشه  تری  مسللة اعتقادی خود یعنی خداوند متعال می ممم

چه وجود  ها دارد. کنلكاوی درباره چرایی آن ها و وقایع اطراف آن در کنلكاوی یا نارضایتی از پدیده
 های موجود هماهنگی ندارد. هدارد یا ناراحتی از چيزهایی که در ذه  آنان با بقية پدید

هایی  پرسش اند، اما شناسند و از وجود معبودی شایستة پرستش آگاه کودکان فطرتاً خداوند متعال را می
ها از خداوند متعال است. اطالعات  دهندة شناخت ناکافی آن همچون چيستی و چگونگی خداوند نشان

ها، والدی ، مساجد و مدارس و  چون رسانهمذهبی فراوان و در دسترس آنان از منابع گوناگون هم
رو شوند که از حد درکشان فراتر است و ذهنشان را به خود  شود با سؤاالتی روبه دوستان باعث می

 کند. مشغول می
ویوه سؤاالت کودکان، اغل  ماهيتی کالمی و فلسفی دارد  سؤاالتی که دربارة خدا وجود دارد، به

ها اغل  در قال  مفاهيم فلسفی و انتزاعی  اند. اما ای  پاسخ پاسخ دادهها  که دانشمندان مسلمان به آن
ها  توان مستقيماً آن و با عباراتی پيچيده بيان شده است که درک آن برای کودکان دشوار است و نمی

توان  شود که چگونه می جا ای  مسلله مطرح می های کودکان به کار برد. در ای  را در پاسخ به پرسش
ای که درکی صحيح از موضوع سؤال برای آنان  گونه ت کودکان دربارة خداوند پاسخ داد، بهبه سؤاال

ایلاد شود، موج  سوء تفاهم نشود و در عي  حال برای آنان قابل فمم باشد و حس کنلكاوی آنان 
را سرکوب نكند. برای دادن پاسخی قابل قبول به ای  سؤال، نخست، تصور کودکان از خدا و 

عنوان مبانی بررسی  گيری مفموم خداوند در ذه  را به یر بودن آن و در ادامه چگونگی شكلتغييرپذ
 پردازیم. های پاسخگویی می کنيم و سپس به اصول و روش می
 

 روش پژوهش ـ7
تحليلی و  های توصيفی های تحقي  از روش یافت  به پاسخ پرسش در ای  پووهش برای دست

شناسی و غيره  ست. با استفاده از روش توصيفی و تحليلی، منابع رواناستنباطی استفاده شده ا تحليلی
های به دست آمده با روش تحليلی، تحليل  آوری شده سپس داده مطالعه شده و مطال  مورد نياز جمع

های تحليل شده، مبانی و اصول و  اند. آنگاه با استفاده از روش استنباطی از ای  داده بندی شده و طبقه
 گویی به سؤاالت کودکان درباره خداوند استخراج شده است. اسخهای پ روش

 

 کودکان سؤاالت به پاسخگویی مبانی ـ1
 ه تصور ـکه پيش از ای  گفته شد، الزم است ک برای پاسخگویی به سؤاالت کودکان دربارة خدا، چنان
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ها بتوان  آن گيری مفموم خدا در ذه  بررسی شود تا بر اساس کودکان از خدا و نيز چگونگی شكل
 شود. جا به ای  دو مبنا پرداخته می ها و مراحل پاسخگویی را طراحی کرد. در ای  اصول، روش

 

 بودن آن تغییرپذیر وفرهنگ  از خداوند ازکودکان  تصور بودن یرتأث تحت ـ1ـ1
شناسان رشد مذهبی دربارة چگونگی شناخت کودکان از مفموم خدا انلام  در تحقيقاتی که روان

اند روش  شده که شناخت کودکان از مفاهيم دینی دارای مراحل تحولی است. آنان تحول  هداد
کنند و تحول در فمم  مفاهيم دینی در کودکان را در سایة مراحل تحولی شناخت در انسان تفسير می

 مفاهيم دینی تفاوتی با تحول در فمم دیگر مفاهيم ندارد.
ودکان از مفموم خدا وجود دارد ای  است که درک یكی از نظریات مشموری که دربارة درک ک

العاده است تا موجودی فوق طبيعی؛ مانند  سالگی، بيشتر تصور انسانی فوق آنان از خدا، در هفت تا نه
کنند. ای  توصيفات  صورت شعلة آتش توصيف می پندارند و گاه او را به که او را انسانی نورانی می ای 

ای که از  طور کلی، بيشتر کودکان در تصور انسانی رک ای  مفموم است. بهحاکی از ناتوانی آنان در د
کنند تا یک زن. درک کودکان نه تا دوازده سال از  های یک مرد تصور می خدا دارند او را با ویوگی

توان آن را عبور از تصویر فوق انسانی  تر متفاوت است و می مفموم خداوند در مقایسه با مقاطع پایي 
فوق طبيعی دانست. ای  به معنای کنار گذاشت  تفكر خام گذشته و تالش برای گذر از ای   خدا به

مرحله است. آنان در توصيف خداوند بيشتر به صفات برجستة او مانند آفریننده و خال  بودن اشاره 
ثير کنند. البته ای  برداشت دليل فمم درست آنان از ای  معانی نيست و هنوز تفكر آنان تحت تأ می

عناصر عينی و محسوس است. در ای  ميان، عدة کمی نيز وجود دارند که هنوز خدا را به نور، فرشته، 
شود که به  کنند. در ای  سني  کمتر کسی یافت می ای از آتش و از ای  قبيل تشبيه می شعله
 .(1388 باهنر،)  پذیر بودن خدا معترف باشد رؤیت

یمود( کمتر ) ینی و فرهنگی وابسته است. در برخی از ادیانهای د تصور کودکان از خدا به زمينه
کنند. کودکان در تصورات  شود و کودکان در ایران از نماد نور بيشتر استفاده می انگاری دیده می انسان

شده  جایگزی  های خود از خداوند یا هر موجود ملرد و متعالی، که مصداق محسوس ندارد، از نوعی تلربه
شود؛ مثالً کودکان بسيار از  های محسوس گرفته می شده از تلربه های جایگزی  د. تلربهکنن استفاده می

شناسی رشد شناختی، که در خصوص مفموم خدا   گيرند. بعضی از متخصصان روان والدی  خود الگو می
الگوی  عنوان کنند که الگویی کارآمد و درونی از والدی  به اند، اظمار می هایی انلام داده نزد کودکان بررسی

 های انگاری از ویوگی سازد که انسان کند. ای  مطل  ما را به ای  نكته رهنمون می اولية تصویر خدا عمل می
تصور کودکان از خدا نيست. تصور کودکان از خدا به نمادی وابسته است که هر جامعه از آن برای 
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ه دربارة کودکان ایرانی در ای  باره صورت . مثالً در تحقيقی ک(1388 نوذری،) کند معرفی خدا استفاده می
های نورانی را بيشتر از  که کودکان ایرانی در ترسيم تصویر خداوند نور یا دایره  است بيان شده گرفته 

کنند. مثالً، دختران در نقاشی خود به تصاویر نمادی  )نور، فرشته، پيامبر، روح و  سایر نمادها استفاده می
 .(1386نصيرزاده،  و چاری)  گونه پرداختند شتند، اما پسران به ترسيم خداوندی انسانابر( گرایش بيشتری دا

کنند نيز  های مختلف برای اشاره به خدا استفاده می تفاوت ميان نمادهایی که کودکان فرهنگ
ها دليل بر  اند، تفاوت آن تواند تأیيدی بر ای  مطل  باشد. هرچند ای  نمادها همگی مادی می

تواند  کاررفته از خدا می اری اجتماع در افكار کودکان است. تفاوت ميان نمادهای مادی بهتأثيرگذ
وفور استفاده  انگاری، که در ميان کودکان به دهندة ای  امر باشد که نمادهایی از خدا چون انسان نشان
های  در زمينه تواند با تفاوت فرهنگ تغيير کند. وجود نمادهای متفاوت شود، تغييرپذیر است و می می

 انگاری تغييرپذیر است. که تصور انسان اجتماعی متفاوت دليل خوبی است بر ای 
«. انگارند کودکان خدا را انسان می»دهد که ای  فرض صحيح نيست که  از سویی، تحقيقات نشان می
رض را بر ای  اند. فرضية آمادگی ف  انگاری فرضية آمادگی را مطرح کرده بارت و همكارانش برای رد انسان

انگارانه از  صورت غيرانسان گذارد که کودکان، در همان سني  بسيار کم، برای اندیشيدن دربارة خدا به می
های اساسی ذه  )مانند ادراک  ها هنگامی که درک ویوگی لحاظ مفمومی آمادگی دارند. کودکستانی

 ـ انگارانه( به خداوند  متفاوتی )غيرانسان صورت ها را به کنند آن ممارت دیدگاه متفاوت دیگران( را آغاز می

. دالیل تاریخی و شواهدی نيز در طول تاریخ وجود دارد مبنی (1388 نوذری،)دهند  نسبت می ـ و نه انسان
هایی که از کودکی حضرت  توانند تصور صحيحی از خداوند داشته باشند. از داستان که کودکان می بر ای 
شود که آنان از همان کودکی تصور  طور استنباط می است ای  نقل شده  و حضرت یوسفمحمد

 اند. صحيحی از مفموم خداوند داشته
انگارانه از مفموم خداوند جزو  توان گفت که تصور انسان با توجه به تمامی دالیل ذکرشده می

ایگزی  توان آن را تغيير داد و تصور صحيح را ج های تغييرناپذیر تفكر کودکان نيست، پس می ویوگی
کاررفته در تفميم مفموم انتزاعی  جا که مفموم خداوند مفمومی انتزاعی است، اگر روش به کرد. از آن

 توان آن را به کودکان آموزش داد. صحيح باشد و اصول آن نيز لحاظ شود، می
 

 از راه انتزاع و تجرید ذهن در او صفات و خدا مفهوم گیریشکلـ 1ـ7
یا « خدا»کنند و معنایی که هنگام شنيدن واژة  دای متعال درک میمفمومی که عموم مردم از خ

های مختلف می فممند عبارت است از موجودی که جمان را آفریده است. به  های آن در زبان معادل
شناسند و احياناً معانی دیگری از قبيل پروردگار و معبود  می« آفریدگار»مثابة  دیگر سخ ، خدا را به
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« کار»دهندة  رستش است( را مد نظر دارند و در واقع خدا را در نقش انلام)کسی که شایستة پ
گونه مفاهيم از مقام فعل المی و  که ای  شناسند. فيلسوفان، با توجه به ای  آفرینش و توابع آن می

کار گيرند که حكایت  اند مفمومی را به  شود، کوشيده بعضاً از افعال مخلوقان مانند پرستيدن انتزاع می
که به در نظر گرفت  افعال و مخلوقات وی نياز داشته باشد، بدی   از ذات مقدس المی کند، بدون ای 

 مصباح،) ناپذیر است اند؛ یعنی کسی که هستی او ضروری و زوال را برگزیده« الوجود واج »ترتي  مفموم 

 . (356ص ،2 ج ،1383
شود. مُدرکات محدود و مقيد است و  نمیبدیمی است که تصور خدا مستقيماً از راه حواس وارد ذه  

شود؟  می خداوند حقيقتی مطل  است و محدودیت با ذات او ناسازگار است. پس از چه راه ذات ح  تصور
طور که امكان  آیا امكان تصور ذات ح  وجود دارد؟ اساساً اگر ذات ح  اصالً قابل تصور نبود، همان

كار و بلكه شک هم نداشت. ما تا چيزی را به نحوی از معرفت و شناسایی و تصدی  نداشت، امكان ان
توانيم در وجودش شک کنيم. حتی  توانيم وجودش را انكار کنيم و نه می انحا تصور نكنيم، نه می

توانيم منكر  توانيم او را تصور کنيم، زیرا تا چيزی را تصور نكنيم نمی توانيم مدعی شویم که نمی نمی
کنيم. ما او را تحت یک  کنيم و هم تصور نمی هم خدا را تصور می وجود یا تصورش شویم. پس ما

کنيم. تصور خداوند از  کنيم، اما کنه ذاتش را تصور نمی تصور می« خال  کل»عنوان عام انتزاعی مانند 
نوع تصور ماهيات نيست تا الزم آید ذه  قبالً به فرد و مصداق آن از راه حواس ظاهری یا باطنی 

بتواند آن را تخيل و سپس تعقل کند. بلكه ای  تصور از نوع تصور آن سلسله معانی و  رسيده باشد، تا
، «قدم»، «وجوب»، «وجود»شود، از قبيل مفموم  ناميده می« معقوالت ثانية فلسفی»مفاهيم است که 

لی، صورت خيا صورت حسی و نه به اند به اند، نه مسبوق گونه تصورات، که انتزاعی و غيره. ای « عليّت»
صورت  گونه تصورات همواره به کند. ای  ها را از صور حسی و خيالی انتزاع می بلكه عقل مستقيماً آن

تعالی از قبيل تصور مفموم وجود و مفموم وجوب و امثال  کلی در ذه  وجود دارند. تصور ذات باری
هيم یا یكی از ای  صورت ترکي  چند مفموم از ای  مفا هاست، با ای  تفاوت که تصور خداوند به ای 

، «علت نخستي »، «الوجود واج »گيرد، از قبيل مفموم  مفاهيم با مفمومی از نوع ماهيات صورت می
ذات »ذات واج  مطل  و الیتناهی است و ذه  او را «. کمال مطل »و « ذات ازلی»، «خال  کل»

 کند. تصور می« مطل  و الیتناهی
را تصور نكند « مطل »کنيم؟ ذه  تا    خود تصور میما ذات مطل  و الیتناهی را چگونه در ذه

شود و حقيقت هر مطل   را تصور کند. هر مقيدی از اجتماع چند مطل  تشكيل می« مقيّد»تواند  نمی
عبارت است از مقيد منمای قيد؛ یعنی نبودن قيد برای اطالق و ارسال مفموم کافی است. مثالً مفموم 

گيرد، اما همي  که مفموم  زاد است و محدودة وسيعی را فرامیتنمایی مفمومی رها و آ انسان به
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شود. مفموم انسان سفيدپوست فقط قسمتی از سطح دایرة  می« مقيّد»سفيدپوست به آن اضافه شود 
که مفموم دانشمند را برای بار  دهد. همي  ای را داخل دایرة اول تشكيل می شود و دایره اول را شامل می

تری داخل  شود و دایرة کوچک محدودتر می« انسان سفيدپوست دانشمند»ویيم دوم اضافه کنيم و بگ
شود که تصور ای  اطالق مستلزم ای  نيست که واقعيت  جا معلوم می شود. از ای  دایرة دوم تشكيل می

ای  اطالق در ذه  منعكس شود یا ذه  ما در خارج با آن متحد شود، بلكه ما ای  اطالق را با کمک 
 کنيم و سپس شباهت و اشتراک را تصور می« وجود»کنيم، به ای  طرز که مفموم  ر میتصو« نفی»

کنيم.  های دیگر از ذات ح  سل  می مماثلت وجود ح  با سایر موجودات را در محدودیت و بعضی جنبه
 دهيم.  به ای  ترتي  از ذات ح ، که وجود مطل  است، تصوری در ذه  خود شكل می

کند داستان  رآن که به زبان ساده و در حد فمم عموم ای  قضيه را بيان میهای ق یكی از داستان
کند که  بيان می 73تا  76است. خداوند متعال در سورة مبارک انعام در آیات  حضرت ابراهيم
در رویایی با مشرکان و بيان باطل بودن عقاید کفرآميز ایشان با بيانی ساده و  حضرت ابراهيم

تمامی خدایانی را که به نظر ایشان مظمر قدرت و منشأ اثر در جمان هستی قابل درک محدودیت 
کماالت ) دارند که خدایانی بيان میدهد. حضرت ابراهيم ماه و ستاره و خورشيد( نشان می)بودند 

اند، هميشگی و جاودان نيستند و صفت خدایی  اید تماماً محدودیت ها( که شما انتخاب کرده متصور آن
صورت تلربی و ملموس ای  محدودیت را به مشرکان نشان داده و با  به رت ابراهيمندارند. حض

مبرا بودن ذات خداوند متعال از محدودیت توحيد واقعی را آموزش داده است. حضرت مفموم خدا را 
دهد که خدایی که پرستيدنی است کمال مطل  است و مطل  با محدودیت  گونه آموزش می ای 

 سازگار نيست.
گونه مفاهيم وجود دارد؛ مثالً اگر ذه  فضای محدود را در خود ملسم  دیگری برای تصور ای  راه
« عدم»و « نفی»گاه، اگر مفموم  را تعقل کند، آن «محدودیت»و مفموم « فضا»گاه مفموم کلی  کند، آن

تصور کرده را بر فضای محدود اضافه کند، امری ممك  و معقول است و واقعاً مفموم فضای نامحدود را 
تواند.  طور غيرمستقيم می را تصور کند، ولی به« غيرمتناهی»تواند  طور مستقيم نمی است. پس ذه  به

ملرد است و  ای نيمه تواند غيرمتناهی را تخيل کند؛ یعنی در قوة خيال، که قوه به تعبير دیگر، ذه  نمی
ت که ذه  در آنِ واحد بعدی غيرمتناهی زیرا مستلزم ای  اس بعدند، آن را بگنلاند،  خود و مدرکاتش ذی

در خود جای دهد و ای  غيرممك  است، الاقل برای نفوس عادی غيرممك  است. اما مانعی نيست که 
ای از مفاهيم کلی تصوری، که البته از نوع ماهيت  ذه  غيرمتناهی را تعقل کند؛ یعنی با ترکي  سلسله

هد بود، برای خود بسازد. ذه  هميشه برای درک و تصور نخواهد بود بلكه از نوع مفاهيم انتزاعی خوا
ها ناتوان است از طری  غيرمستقيم تصور معقول و صحيحی به دست  حقایقی که از درک مستقيم آن
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سازد  آورد. پس تصور خداوند در آن حدود که برای فلسفه تحقي  دربارة وجود یا عدم آن را ميسر می می
 .(1223ـ1228ص ،6 ج ،1386 مطمری،)برای ذه  ممك  است 

ذه  انسان با سازوکار خاص خود در ساخت مفاهيم عام و مطل  از مفاهيم خاص و مقيد توانایی 
 الوجودند،ممك  مفاهيم، امور ای  اولية انتزاع منشأ درک مفمومی از ذات و صفات خدا را دارد. گرچه

ه مفاهيم نامحدود از مفاهيم محدود، دستيابی ب و مقيد مفاهيم از گيریمطل  انسان در ذه  توانایی
شود و سپس  رو می های ادراکی روبه ذه  آدمی نخست با اتم .منظور درک عقلی خدا محدودیت دارد به

رسد. انسان در ابتدا با وجود خود، وجود آسمان، وجود  کند و به مفاهيم عام و اعم می گيری می مشترک
های ادراکی  کند که در ای  اتم و سپس مالحظه میشود  رو می خورشيد، وجود زمي  و غيره روبه

جاست که ذه  به مفموم مطلقی از  واحد و مكرر است. در ای « وجود»مفمومی مشترک به نام 
شود. نظير ای  سازوکار در مرات  شدت و ضعف از یک حقيقت تشكيكی نيز برقرار  نائل می« وجود»

بيند و متوجه  شود. نور خورشيد را می المپ آشنا می است. مثالً ذه  ابتدا با نور شمع و سپس با نور
شود که مفموم نور در ای  سه مورد مشترک و مكرر است، هرچند از نظر شدت و ضعف ای  سه با  می

« نمایت نور بی»کند که آدمی به درک مفموم  یكدیگر تفاوت دارند. ای  مقدمات ذه  انسان را آماده می
لم، قدرت، حيات، اراده و غيره نيز همي  سازوکار ذهنی برقرار است. مثالً برسد. دربارة مفاهيمی مانند ع

تدریج که با مصادی  متعدد علم در مرات   رسد و به ذه  ما نخست به مفموم علم محدود و مقيد می
 گاه در کند که درکی از مفموم علم نامحدود پيدا کند. آن شود آمادگی پيدا می تر آشنا می باالتر و پيشرفته

کند و از آن وجود جامع با  جمع می« خدا»همة ای  مفاهيم نامحدود مطل  را در یک وجود واحد به نام 
 کند. ای  مفاهيم حكایت می

دهد که کودکان در درک مفموم کمال مطل  و کل مشكل دارند. در بسياری از  ها نشان می بررسی
ها که خداوند  ن است؛ مانند ای  سؤالنمایا« کمال مطل »سؤاالت آنان عدم شناخت خداوند در مقام 

صورت کمال مطل  بشناسد،  تا چه وقت زنده است؟ خدا چقدر قدرت دارد؟ اگر کودک خداوند را به
داند. اگر کودک خدا را  کند برای خداوند ممك  می بسياری از افعالی که برای او غيرممك  جلوه می

انگاری او از خداوند در تناقض با مطل   که انسان رسد خود به ای  نتيله می کمال مطل  بداند، خودبه
 بودن صفات کمالی است. 
مثابة کمال مطل  ای  مفموم باید به زبان کودک ترجمه شود. در بخش  در تعریف خداوند به

شود.  طور مفصل پرداخته می ای  ترجمه باید به چه روشی انلام شود به  موضوع که  ها به ای  روش
ها را دریابد. خداوند  ی  است که چه مفاهيمی باید آموزش داده شود و کودک آنآنچه مد نظر است ا

در یكی از ای از طرف خداوند به پيامبر اکرم متعال خود در دعای جوش  کبير، که هدیه
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دهد. خداوند متعال خود را در ای   غزواتش است، با استفاده از روش استعاره ای  موضوع را آموزش می

او در معرفی خود با به  .«یا اَعظَمَ مِن کُلِ عَظیم، یا اَرحَمَ مِن کُلِ رَحیم»کند:  معرفی میگونه  دعا ای 

صورت صفاتی که برای انسان دریافتنی است، مانند بزرگی، ممربانی،  کار بردن صفات کمالی به 
با زدن کند که خداوند دارای کمال است و کمال را  صورت استعاری بيان می بخشندگی و غيره، به

گيرد،  تنمایی صورت نمی کند. اما بيان صفات کمالی به هایی دریافتنی برای انسان تعریف می مثال
ها گنلانده شده  بلكه قيد مطل  بودن نيز به ای  اسامی اضافه شده و مفموم مطل  در ای  عبارت

به کار رفته است.  صورت مطل  صفت کمالی عظيم به «یا اَعظَمَ مِن کُلِ عَظیم»است. مثالً در اسم 

البته درک مطل  بودن خداوند نيز با توجه به گنلينة تلارب و شناخت هر فرد از ای  صفات کمالی 
کند و شناخت هر فرد از عظيم مطل  متفاوت است. مثالً درک صفت عظيم از دید دانشمند  فرق می

ولی، که شاید تلربة او از کند، با انسان معم نلوم یا فيزیكدان، که عظمت دنيای آفرینش را حس می
عظيم محدود باشد، متفاوت است. کودکان نيز که تلارب محدودی دارند درک صفات المی را در حد 

کنند. اما معنای مطل  مفمومی است که در همي  حد از تلارب نيز  گنلينة تلارب خود ادراک می
در ریاضيات برای کودکانی در  نمایت شدنی است. ای  ادعا در مفاهيمی مشابه همچون مفموم بی بيان

سني  کم آزمایش شده و کودک به درک نسبی از ای  مفموم رسيده است. ای  آزمون روی کودکی 
نمایت به او آموزش داده شد. در ابتدا،  ساله انلام شد و به روش پرسش و پاسخ مفموم بی هفت

ت پرسشگر پاسخ نادرست داده نمایت همانند مفموم عدد برخورد کرده و به سؤاال کودک با مفموم بی
های متناقضی به او نشان داده به اشتباه خود  که پرسشگر با ممارت خاص مثال است. اما بعد از ای 

 .(2221 ،1تال) گنلد نمایت یک مفموم است و در ردیف اعداد نمی پی برده و فمميده که بی
 اینكه در خداوند است، شناخت دومي  مفمومی که کودکان باید درک کنند وجود ملموع صفات کمالی

خداوند متعال دارای جميع صفات کمالی است و داشت  یک صفت مانع داشت  صفتی دیگر نيست.   
مفموم خداوند مفمومی ترکيبی یا عطفی است. منظور ای  است که در چني  مفمومی همة صفات آن الزاماً 

ا مثال مثبت آن مفموم به شمار آید. مثالً باید در یک مورد خاص جمع باشند تا آن مورد مصداق درست ی
نيز است. اغل  جمع کردن صفات مختلف برای خداوند « رحم »است، « شدید النقمات»اگر خداوند 

ها معموالً محدود بودن صفات  ها از انسان شود، چراکه تلربة آن موج  ایلاد پرسش برای کودکان می
 ان مشكل است.ایشان است و قبول کسی با جميع صفات برای ایش

 .نداردسومي  مفمومی که باید در ذه  کودک شكل گيرد مفموم صفات سلبيه است که در خداوند وجود 
 

                                                 
1-Tall 
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کم به ای  شناخت برسد که خداوند از جميع صفات سلبيه  اگر ای  امر برای کودک روش  شود و او کم
شناسيم و  ست که ما او را میدهد اصالً خدایی ني مبراست و خدایی که او صفتی سلبی را به او نسبت می

ها، که هم  تواند چني  کسی خدا باشد، پاسخ بسياری از سؤاالت او داده خواهد شد. تلربة او از انسان نمی
گونه بيندیشد. بيان  دارند، ای  عادت را برای او ایلاد کرده است که در مورد خدا نيز ای   نقص و هم کمال

ی صفات کمالی است. اگر برای کودک کمال درست تعریف شود، ای  مفموم همان فمماندن معنای واقع
« منفی»توان از ای  مفموم زد همان مفموم  پرسد. مثال مشابمی که می دیگر او دربارة صفات سلبيه نمی

« نبود»و « فقدان»رود با مفموم  در ریاضيات است. در ریاضيات عالمت منفی که برای اعداد به کار می
تری  راه معرفی صفات سلبيه فقر و کمبود کمال در تعریف ای  صفات  . ساده(2221 تال،) شود تعریف می

است. مثالً اگر کودک درک کند که خداوند بخيل نيست و بخل همان فقر دارایی است و کسی که فقر 
 های خداوند از منظر شود و به تدبير و حكمت داشته باشد دیگر خدا نيست، بسياری از سؤاالت او مرتفع می

، ابتدا، باید معلوم شود که «است؟ چرا خدا مشكالت زیادی به ما داده »نگرد. مثالً در سؤال  دیگری می
های خداوند  که از حكمت دهد یا ای  پرسش کودک به دليل ای  است که صفات سلبيه را به خدا نسبت می

اوند باشد، متعل  شده است. پس اگر پرسش کودک حاکی از نوعی شناخت ناصحيح از مفموم خد
پاسخگو باید به ارائة تعریفی جامع از مفموم خداوند بپردازد. و ای  مستلزم ترجمة مفاهيم انتزاعی، چون 

 الوجود و غيره، به زبان قابل فمم کودک است. نمایت، واج  مطل ، کمال، بی
 

 خداوند ةدادن به سؤاالت کودکان دربار پاسخ اصول ـ4
ای باید وجود داشته باشد تا کودک بتواند به درکی بيشتر  امل زمينهسری عو در فرایند پاسخ دادن یک

دهنده رعایت کند و بعضی عوامل را کودک  از حد انتظار برسد. بعضی از ای  عوامل را باید فرد پاسخ
 تواند، پاسخگو باید آن را محدودیت در پاسخگویی در نظر بگيرد. باید رعایت کند و اگر نمی

 

 پویا و فعال اجتماعی محیط ردنآو فراهم اصل ـ4ـ1
طور کلی جامعه در آنچه  کند. والدی ، همتایان و معلمان و به تفكر کودکان در بستر اجتماع رشد می

توان  ها در قال  روشی خاص تأثير دارند. پس می اندیشند، و نيز چگونگی و چرایی تفكر آن کودکان می
کودکان دانست. نحوة حمایت از رشد شناختی کودک محيط اجتماعی را از عوامل مؤثر بر رشد شناختی 

ها کودکان در مراسم بزرگساالن شرکت  های مختلف متفاوت است. در برخی از فرهنگ در فرهنگ
آموزند. عالوه بر ای ، نوع حمایت  ها بسياری از رفتارهای اجتماعی را می کنند و با مشاهدة رفتار آن می

ها پيامدهای شناختی داشته باشد. مثالً  ند ممك  است برای آنکن ای که کودکان دریافت می اجتماعی
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طور  توانند، به کنند احتماالً بيشتر می کودکانی که همراه بزرگساالن در زندگی اجتماعی شرکت می
 .(138ص ،2225 ،1زیگلر) زمان، به رویدادهای چندگانه توجه داشته باشند هم

ضيه تأکيد ورزیده ویگوتسكی است. او حل مسلله و تفكر را پردازانی که بسيار بر ای  ق از جمله نظریه
های طبيعی و  اجتماعی در کارکردهای نخستي  ذهنی )توانایی حاصل تأثير فرهنگ و زمينة تاریخی

داند. به باور او، کودک از طری  تعامل با زمينة اجتماعی خود روابط اجتماعی را  می (ناآموختة انسان
آورد که همي  کارکردهای ذهنی موج  رشد یا تحول شناختی  شناختی درمی صورت کارکردهای روان به
ای که در  شود. در واقع، برخالف پياژه، که معتقد بود کودکان متناس  با هر مرحله از رشد شناختی می

 ترها را در واقع، او بزرگ .داند گيرند، ویگوتسكی یادگيری را بر مرحلة رشد مقدم می آن قرار دارند یاد می
اش برسانند. فرهنگ و ابزارهای  توانند کودک را به باالتری  سطح توانایی کند که می داربستی فرض می

گذارند. زبان ابزاری برای انطباق  اند که بر رفتار و رشد کودک اثر می خود جزو محيط اجتماعی نوبة آن به
که از طری  آن کودک  ای است با دنيای اجتماعی و یكی از ابزارهای فرهنگی است. زبان وسيله

ریزی کند، اطالعات را حفظ کند،  تواند برنامه تواند اعمالش را کنترل کند. کودک با ابزار زبان می می
ای است که به موج  آن ارتباطات  مسائل را حل کند و رفتارش را تنظيم کند. در واقع، زبان وسيله

تواند اطالعات بيرونی را درونی کند.  و میگيرد و ا اش شكل می ذهنی بي  کودک و محيط اجتماعی ميان
گذارد، حتی ای  هنلارها  های کودکان تأثير می هنلارهای فرهنگی و اقدامات اجتماعی نيز در فعاليت

 های اجتماعی کودکان تأثير دارد. ریزی و فعاليت در نحوة برنامه
وسيلة ابزارهایی چون  به مثابة زمينه و بستر فرهنگی، توان گفت که اجتماع، به طور خالصه می به

های اجتماعی  ها مؤثر است. هرچه محيط گذارد و در رشد شناختی آن زبان در تفكر کودکان تأثير می
های  تر باشد، تلارب و دریافت همانند مذه ، سياست، هنر و غيره( پویاتر و فعال) ای خاص در زمينه

 رسند. ی میشود و به رشد شناختی بيشتر کودکان از آن محيط بيشتر می
 

 توجه و ادراک اصل ـ4ـ7
الگوی تفكر یا حل مسلله در نظریة پردازشِ اطالعات فرایندی است که وجود عواملی در آن سب  

طور کامل انلام شود. اولي  مرحلة ای  فرایند ثبت حسی است.  خواهد شد که پردازش اطالعات به
کنيم  می د، اما ما آن دسته از اطالعات را دریافتگذارن های ما اثر می های محيطی دائماً بر گيرنده محرک

شوند که ذه   شوند وقتی ادراک می ایم. اطالعاتی که به مخزن حسی وارد می ها توجه کرده که به آن

 

                                                 
1  - Ziegler 
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دار در  به ای  اطالعات معنی دهد، یا به عبارتی ادراک یعنی فرایند تشخيص الگوهای اطالعاتی معنی
. افراد مختلف در دریافت اطالعات از محيط (187ص ،1386 سيف،) های موجود در ثبت حسی احساس

ها به یک ميزان نيست. اطالعاتی که توسط  دهند و دریافت اطالعات آن عملكردهای متفاوتی نشان می
های  های ذهنی، تلربه شود غالباً به ميزان توجه فرد، حالت های محيطی در حافظة ما ثبت می محرک

های فرد از محيط نقش کليدی در  غيره بستگی دارد. توجه و گزینش دریافتو   قبلی، دانش، انگيزش
توجمی به بعضی امور دیگر تصميم  ادراک اطالعات دارد. ما از راه توجه کردن به بعضی امور و بی

ها به  خواهيم ادراک کنيم انتخاب کنيم. در ادراک اطالعات و انتقال آن گيریم که تنما آنچه می می
 صداها، ها،نگاه جا به حافظة درازمدت توجه یا دقت شرط اساسی است. آثار مدت و از آن حافظة کوتاه

ها  هایی از موقعيت توجه دارد و ای  نشانه به ای  بستگی دارد که او به چه جنبه .. بر ذه  انسان.بوها و
ت آورد ناشی از تواند از یک موقعيت به دس برای او چه مفمومی دارد. تغيير در اطالعاتی که آدمی می

ای نزدیک  گونه های دقت و توجه است. دو فرایند ادراک و توجه به های ادراکی و نيز روش تغيير توانایی
های توجه فرد است و هرچه توجه و تمرکز بيشتر باشد  اند. ادراک متضم  توانایی به یكدیگر وابسته

دیگر، توجه نيز در صورت ناتوانی فرد از پذیرد. از سوی  تر و با کيفيتی باالتر انلام می ادراک سریع
جا رشد درک، توجه کودک و رابطة ای   کند بيموده خواهد بود. بنابرای ، در ای  استنتاج آنچه مشاهده می
آموزد که از ميان  تدریج می یابد. مطاب  نظریة تفكيک گيبسون، کودک به دو با یكدیگر اهميت می

ها را از یكدیگر متمایز  ها توجه، و آن های ممم اشيا و روابط آن جریان گستردة اطالعات حسی به ویوگی
 (.636ص ،1375 ریا،بی) کند

کند که به آن توجه کند. ادراک و توجه کودک در  رو، کودک زمانی چيزی را ادراک می ازای 
 پاسخگویی بسيار اهميت دارد و فرد پاسخگو باید به ای  مسلله توجه کند. هرچه پاسخگو سطح توجه

تر است. برای دستيابی به ای  هدف باید در دو  کودک را باال نگه دارد در عمل پاسخگویی موف 
 مرحله به ای  اصل دقت بيشتری کرد:

فرد پاسخگو باید در مرحلة انتخاب مفاهيم و لغات، و روش پاسخگویی به ميزان توجه و ادراک ـ 
اند یا ابعاد زیادی دارند توجه کند،  ر او پيچيدهکودک توجه کند. اگر کودک نتواند به مفاهيمی که از نظ

ثبات و نامنسلم خواهد شد. همچني  توجه به انگيزش و  ادراک کاملی ندارد و ساخت شناختی او بی
 کند. ها او را در درک درست پاسخ یاری می هایی متناس  با آن عالی  کودک، و انتخاب روش

دهنده باشد تا بتواند تمام مراحل  فرد پاسخهنگام پاسخگویی تمام توجه کودک باید به ـ 
پاسخگویی را ادراک کند. هر چقدر هم که پاسخ ما بر اساس اصول و سنليده طراحی شود اگر سطح 
 توجه کودک پایي  باشد، ادراک درستی نخواهد داشت. کودکان دارای سبک تكانشیِ یادگيری ممك  
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 رو شوند. است بيشتر با ای  مشكل روبه
 

 سازیگاهتکیه یا داربستی حمایت لاص ـ4ـ1
های رشد شناختی اجتماعی، همانند نظریة ویگوتسكی، کودکان دو سطح یادگيری دارند.  در نظریه

اش در حل  صورت مستقل، معرف سطح فعلی رشد اوست و توانایی توانایی کودک در حل مسائل، به
خواهد به سطح  نی که کودک میدهندة سطح رشد بالقوة اوست. زما مسائل به کمک دیگران نشان

رشد بالقوة خود برسد، بزرگساالن باید مانند داربست فيزیكی او را در انلام تكليفش کمک کنند، تا او 
دهد از خود نشان دهد.  تنمایی کار انلام می تری در مقایسه با زمانی که به بتواند تفكر و رفتار پيچيده

توانند انلام دهند فراگيرند و  تنمایی نمی تكاليفی را که به توانند کودکان با دریافت چني  حمایتی می
تنمایی پيدا کردند دیگر نيازی به حمایت بزرگساالن ندارند. برونر  وقتی توانایی انلام آن تكليف را به
کند و آن را فرایند هدایت یادگيرنده برای گذار  سازی تأکيد می گاه نيز مانند ویگوتسكی بر مفموم تكيه

ای از  کند. ابتدا مربی سمم عمده داند به آنچه قرار است یاد بگيرد تعریف می ه اکنون میاز آنچ
رود مسلوليت به  تدریج که یادگيری پيش می گيرد، اما به مسلوليت فرایند یادگيری را به عمده می

 شود. یادگيرنده واگذار می
ک باید رعایت شود اصل یكی از اصولی که برای درک هرچه بيشتر مفاهيم انتزاعی توسط کود

سازی است. فرد پاسخگو در زمان پاسخگویی نقش حامی کودک را دارد و  گاه حمایت داربستی یا تكيه
های  باید مانند داربستی فيزیكی او را حمایت کند تا بتواند به نياز شناختی او پاسخ دهد. یكی از راه

روش حمایت داربستی است. مثالً اگر  اش استفاده از رساندن کودک به باالتری  حد توان شناختی
تواند اطالعات خود را تحليل کند، فرد  تواند در ذه  خود پردازش کند یا نمی کودک چيزی را نمی

هایی چون  به او آموزش دهد. ای  آموزش و حمایت با استفاده از روش گام  به گام تواند  پاسخگو می
اده از پاداش، دادن بازخورد، سازماندهی شناختی دهی، استف روش پرسش و پاسخ، الگودهی یا سرمش 

و حمایت داربستی امكانپذیر است. یكی از اصولی که در حمایت داربستی باید رعایت شود ای  است 
 کنند. که بزرگساالن ميزان حمایت خود را با سطح رشد ممارت کودکان تنظيم 

ليد، از طری  آموزش و از طری  تشریک پردازان شناختی اجتماعی، یادگيری از طری  تق از دید نظریه
گيرد. اگر دریافت پاسخ توسط کودک برای او نوعی یادگيری به شمار آید و ای   مساعی صورت می

کنندة کودک همانند  پاسخ بتواند در او تغيير شناختی ایلاد کند، نقش فرد پاسخگو در مقام حمایت
  هدف  روش تشریک مساعی کودک را به شناختدهد یا به  معلمی است که هدف یادگيری را آموزش می

 سازد. یادگيری موف  می
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 کودکان سؤاالت به پاسخگویی برای پایه مفاهیم ایجاد اصل ـ4ـ4
ای از اطالعات، مفاهيم،  دار کالمی، آزوبل ساخت شناختی را ملموعه در نظریة یادگيری معنی

های دانش آموخته است تعریف  از رشتهای که فرد قبالً در یكی  یافته های سازمان اصول و تعميم
های کلی و عمدة فرد در یک زمينة بخصوص علمی و  طور کلی، ساخت شناختی بر دانش کند. به می

 کند.  تحصيلی داللت می
است. در ای  هرم یا  صورت هرمی فرضی درست شده  بنا بر ای  نظریه، ساخت شناختی هر فرد به 

تر و  انتزاعی تر،  تر از آن قرار دارد کلی از مطالبی که پایي  مرات  ساخت شناختی هر مطل  سلسله
دار از راه ایلاد ارتباط بي  مطال  تازه و مطال  قبالً  تر است. در نظریة آزوبل یادگيری معنی خالصه
دار مستلزم ای  است که یادگيرنده از قبل مفاهيمی را که  شود. یادگيری معنی شده ایلاد می آموخته

 دادن به مفموم جدید است آموخته باشد.قابل ربط 
ای در ذه   در پاسخگویی به سؤاالت کودکان نيز یكی از اصول پاسخگویی ایلاد مفاهيم پایه

اند.  گيری مفاهيم بعدی بنای شكل ای سنگ کودک برای شناخت خداوند متعال است. ای  مفاهيم پایه
شود.  ی به سؤاالت او بسيار ساده میاگر ای  مفاهيم درست در ذه  کودک شكل بگيرد، پاسخگوی
های  طرحوارهها را بفممد تا بعد  ها و جمله حتی برای فمميدن یک داستان نيز کودک باید نخست کلمه

 اش فعال شود و سرانلام کل داستان را درک کند. ذهنی
اگر  دهنده سؤال کودک را تحليل کند. در پاسخگویی به سؤاالت کودکان نيز ابتدا باید فرد پاسخ

علت برداشت غلط از یک مفموم یا  ریختگی روابط در ذه  او باشد، یا به هم سؤال کودک بر اثر به
آموزش غلط سؤاالت متناوبی برای او پدید آمده باشد، اولي  قدم حذف اشتباهات ذهنی و ایلاد 

پایه مفاهيم درست در ذه  اوست. اگر ای  مراحل درست انلام گيرد و شناخت کودک از مفاهيم 
 درست صورت گيرد، راه کس  معرفت برای او هموار و او به ای  مسير هدایت خواهد شد.

دهنده باید همان کاری را که ذه   ای برای شناخت خداوند، پاسخ منظور ایلاد مفاهيم پایه به
به قدم با مصادی  عينی انلام دهد تا او را  به دهد قدم خود در درک مسائل انتزاعی انلام می خودبه

تر است، چرا  درکی از مفموم انتزاعی برساند. درک مفموم کمال از راه صفات برای کودک بسيار راحت
که او تا حدودی تصوری از صفات دارد. در ميان صفات خداوند نيز بعضی از صفات برای او 

ی تر است تا صفات تر است؛ مثالً صفات ممربان، بخشنده و زیبا بسيار برای کودک ملموس محسوس
اگر کودک نتواند ای  مفاهيم را درک کند و تلربة شخصی از ای  گونه  چون عادل، ظاهر و جابر.

تواند آن را در ذه  خود ملسم کند. کودک باید بداند که ممربان  مفاهيم نداشته باشد، هيچ وقت نمی
 کيست و ممربانی یعنی چه. او باید از بخشنده مفمومی در ذه  خود داشته باشد.
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داند، مانند  ها را دارای یک صفت مشخص می حلة دوم باید افراد یا چيزهایی را که او آندر مر
گویی در پاسخ دادن استفاده  ممربانی، بزرگی و زیبایی، برای او ملسم کرد. مثالً، اگر از روش قصه

ها را  ی آنتوان نقاش اند نام برده شود. یا می شود، در طول قصه از تمام افرادی که دارای ای  صفت می
 صورت عينی ملسم شوند. کشيد یا هر روشی که ای  افراد یا چيزها برای او به

داند  ها را دارای آن صفت می در مرحلة سوم باید همة افراد یا چيزهایی را که او در ذه  خود آن
ان به تو بندی کرد. کودک باید از مقدار و ميزان هر صفت آگاهی پيدا کند. حتی می بندی و رتبه طبقه

صورت کميتی ملموس درآید.  هر یک کميتی مشخص را نسبت داد تا برای کودک ميزان هر صفت به
 های ذهنی کودک بستگی دارد. ای  نحوة کار، به ميزان زیادی، به رشد عقلی و توانایی

  هها رتبه داد در مرحلة بعدی باید کودک ای  حقيقت را دریابد که همة افراد و چيزهایی که او به آن
تواند وجود داشته باشد.  ها کميت در نظر گرفته است محدودند و بيشتر از آن نيز می و برای صفات آن

در ای  مرحله کودک باید با صفت محدود و فقر آشنا شود. برای او باید توضيح داد که همي  که ما 
ر باالتری  نمره را به هاست، حتی اگ توانيم به ای  افراد نمره دهيم دليل بر فقر و کمال ناقص آن می
ها بدهيم. چون دادن نمره دليل بر ای  است که بعد از آن نيز وجود دارد، پس او کمال مطل   آن

نيست. باید به او فممانده شود که کمال مطل  کسی است که دیگر کسی بعد از او کمالی نخواهد 
ميان سؤاالت کودکان سؤال داشت و هر آن کس که کمالی دارد از او گرفته و دارای فقر است. در 

انگاری در مورد  برانگيز بود. کودک، در حالی که تفكر انسان بسيار تأمل« چرا امام حسي  خدا نشد؟»
 صورت عينی در امام حسي  پيدا کرده است. خداوند دارد، مصداق کمال مطل  را به

ه کودک به ای  شود ک ای باعث می البته ای  روش آموزش هميشه موف  نيست و عوامل زمينه 
 تواند چند دليل داشته باشد: صورت کمال مطل  شناخته نشود می که خداوند به درک نرسد. ای 

 صورت محور جمان فرض کند؛ تواند غير از خود را به که او نمی خودمحوربينی کودک و ای ـ 

 نداشت  تلربة کافی یا محسوس نبودن صفات کمالی برای کودک؛ ـ 

دهند.  صورتی که در عمل ای  کفر را نشان  آميز بودن عقاید پدر و مادر، بهشرک والدی  و کفر ـ
شنود. خود را  بيند و نه می مانند گناه والدی  و نشان دادن عملی آن به کودک، که خداوند نه می

آميز بودن در محيط  رازق خود دانست  و او را به خداوند نسبت ندادن و غيره. البته ای  شرک
 خورد. انه نيز بسيار به چشم میاجتماعی و رس

 

 خداوند دربارة کودکان سؤاالت به پاسخگویی هایروش ـ5
 .اند نداشتهشناسان رشد شناختی بعد از پياژه صراحتاً به درک کودکان از مسائل انتزاعی اذعان  اکثر روان
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برسد. اگر شود که کودک به شناختی باالتر از حد انتظار  اما آنان معتقدند که عواملی سب  می
کاررفته در آموزش مفاهيم انتزاعی متناس  با درک کودکان باشد و بتوان مفاهيم  های به روش

 توانند ای  مسائل را درک کنند. انتزاعی را به زبان کودکان ترجمه کرد، کودکان می
های آموزش مستقيم و  های پاسخگویی به سؤاالت کودکان دربارة خداوند همان روش روش

عنوان هدف یادگيری بپذیریم، دادن پاسخ همان آموزشی  است. اگر سؤال کودک را به غيرمستقيم
شود. پاسخ در قال  روشی که به تشخيص فرد  است که برای شناخت هدف یادگيری داده می

های  شود. روش تمثيل و برهان پاسخگو بمتری  بازده را دارد ریخته و در اختيار پرسشگر قرار داده می
گویی  های آموزش مستقيم است و روش قصه از روش گام به گامروش پرسش و پاسخ  عقلی ساده و

 های آموزش غيرمستقيم است. و روش بحث و گفتگوی جمعی از روش
 

 تمثیل روش ـ5ـ1
های پاسخگویی است، برای فمم پاسخ مورد نظر آن را  تری  روش در روش تمثيل، که از معمول
کنيم. مثال همان جزئی است که از  خاط  قابل فمم است بيان میدر قال  مثال یا مطلبی که برای م

 توان استنباط کرد. یک کلی می
دارد که فمم آن برای مخاط  مشكل است یا مخاط  ما از درک   وقتی مطلبی چنان پيچيدگی

مسائل پيچيده ناتوان است، باید آن را در قال  مثال بيان کنيم تا آن مثال به درک روابط موجود در 
مطل  غير قابل فمم به مخاط  کمک کند. در واقع، با مصادیقی مخاط  خود را به درک مفموم 

 کنيم. اصلی یاری می
آنچه کودک و حيوان انتظار ) تر باشد سب  ذه  تر، و نيروی عاقله ضعيف ذه  هر اندازه که بسيط
مشابه آن را دیده است و  ای که یک بار دیگر ای است به دنبال حادثه آن را دارند صرفاً وقوع حادثه

ای  انتظار نوعی سب  ذهنی است که ارزش منطقی ندارد و برای اذهان بسيطه از قبيل ذه  انسان 
اصطالح از نوع  گيرد و به دهد و از قوة تداعی معانی سرچشمه می عامی و کودک و حيوان دست می
شود،  خوانده می« تمثيل»نط  اصطالح م ، در ای  مورد که به(انتقال از جزئی به جزئی دیگر است

بيشتر است و هر اندازه که عاقله نيرومندتر بشود ذه  از تمثيل، که انتقال از جزئی به جزئی است، 
گراید.  گيرد، می کند و به قياس، که از احكام کلی و ضروری و دائم سرچشمه می نظر می بيشتر صرف

کند هم جزئی است و  و احكامی که صادر میبه عبارت دیگر، ذه  در آغاز قدرت تميز منطقی ندارد 
جوید و برقرار شد ذه  سبقت می« تداعی»هم سطحی، بنابرای ، در مطل  مواردی که بي  دو معنی 

 .(346ص ،6 ج ،1386 مطمری،)کند  حكم می
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با  است؛ مثالً در مناظرات امام رضا در تاریخ اسالم ای  روش پاسخگویی معمول بوده  
های امام برای افراد مشكل بود، حضرت مطل  مورد  خود، هنگامی که درک فرمایشدانشمندان زمان 

پرسد امام  می ای که عمران از امام کردند. برای نمونه، در سؤال فلسفی نظر را با مثال بيان می
 کنند. گونه او را به فمم مطل  راهنمایی می  ای 

گفت و پس از  ساکت بود و سخ  نمیکه خدا پيش از آفرینش موجودات  عمران: مگر نه ای ـ 
 ها گویا شد؟ آفرینش آن

 رود که پيش از آن نطقی بوده. : سكوت در جایی به کار میرضا امامـ 
 عمران مطل  را نفمميد و امام با مثالی به او پاسخ داد.

گفت و هم  گویند چراغ ساکت بود و سخ  نمی برای همي  است که نمی: رضا امامـ 
غ اراده کرده که نور دهد، زیرا روشنایی فعل چراغ نيست، بلكه چراغ همان نور است و گویند چرا نمی
 .(1385 صدوق،) مند شدیم گاه که روشنی دهد، گویيم چراغ ما را روش  کرد و از درخشندگی او بمره آن
 

 ساده عقلی هایبرهان روش ـ5ـ7
  روش در اواخر دورة دبستان های عقلی ساده است. ای های پاسخگویی روش برهان از دیگر روش

های خود  ها و گفته ها و استفاده از دانسته برای کودکان مفيد است. در ای  روش با ساده کردن برهان
توان از شواهد و  های عقلی ساده می شود. در روش برهان کودک در اقامة دليل و برهان استفاده می

کند، ولی او ای  مسلله را در نظر نگرفته  ق میهایی استفاده کرد که در طرح سؤال کودک صد استدالل
 است، و بدی  وسيله بتوان کودک را در فرض اصلی سؤال به تناقض رساند و فرض اوليه را رد کرد.

 وقتی ایشان، نمونهکردند. برای  های ساده استفاده می در مناظرات خود از ای  برهان امام رضا
 استدالل شود، متوجه جاثلي  که ای  بدونطل کنند، را با عيسی حضرت الوهيت مقام خواهد می
 .کشاند می تناقض به را او

 م ؤم محمد به که عيسایی به ما خدا، به قسم !مسيحی ای: دنفرمای می جاثلي  به رضا امام ـ
 !روزه و نماز کمی و ناتوانی و ضعف جز نداریم، ایرادی شما عيسای به نسبت و داریم ایمان بوده
 پنداشتم می نمودی، تضعيف را خود وگوید: به خدا سوگند، دانش خود را تباه ساختی  جاثلي  می ـ
 .هستی مسلمانان بي  در فرد تری  عالم تو

 بردی؟ پی م  اتوانین به کلا از فرماید می و گيرد می اعتراف او خود از کامل ذکاوت با امام ـ
 متمم را شما عيسی که جا نآ از: گوید می بود نشده حضرت منظور متوجه که جاثلي  ـ
 .بود اليل قائم و الدهر صائم یعيس که آن حال و ...روزه و نماز کمی و ضعف به کنيد می

www.SID.ir

Arch
ive

 of
 S

ID

www.SID.ir


124   6/ سال چمارم / شماره 1335دوفصلنامه علمی ـ ترویلی علوم تربيتی از دیدگاه اسالم / بمار و تابستان 

 

 

 خواند؟ می نماز و گرفت می روزه کسی چه به تقرببرای  فرماید: عيسی می امام رضا ـ
 .(1385 طبرسی،) دکن شود و دیگر سكوت می آمده می در ای  زمان، جاثلي  خود متوجه تناقض پيش

های وی ای  تناقض را  توان در استدالل دهيم می هایی که با کودک انلام می در پرسش و پاسخ 
توان از  کند که خدا چگونه به وجود آمده است، می به او نشان داد. مثالً هنگامی که کودک سؤال می

توان گفت که پس  مده است، میاو پرسيد آیا خدا به وجود آمده است؟ اگر اذعان داشت خدا به وجود آ
تواند خدا باشد و  باید کسی او را به وجود آورده باشد. و اگر کسی او را به وجود آورده باشد، دیگر نمی

 تواند خدا باشد به او ارائه داد. توان تعریفی از کسی که می باید او نيز خدایی داشته باشد. و بعد می
 

 گام به گام پاسخ و پرسش روش ـ5ـ1
روش، که در نظریة ویگوتسكی به آن اشاره شده است، به نحوة گفتگو با کودک گفته  ای 
مثابة حامی کودک با ایلاد حمایت داربستی کودک را به  شود. در ای  روش فرد پاسخگو به می

های عقلی ساده را زیرملموعة ای   توان روش برهان رساند. البته می اش می باالتری  سطح شناختی
اد. در روش پرسش و پاسخ لزوماً استدالل و برهان وجود ندارد، بلكه ممك  است فقط روش قرار د

های قابل فمم و ساده رک  اصلی  های عقلی ساده استدالل پرسش و پاسخ باشد. اما در روش برهان
قدر ای  عمل را  کند و آن گفتگو هستند. در ای  روش از ابتدا فرد پاسخگو با پرسش از کودک آغاز می

ها و مفاهيمی را که در ذه  دارد بيان کند و فرد پاسخگو  کند که کودک تمامی دانسته رار میتك
داند پيدا کند. سپس به کمک خود کودک به بازسازی  ها را نمی مفاهيمی را که کودک نفمميده یا آن

ت سازد. فرد پاسخگو با طرح سؤاال مفاهيم درست پرداخته و کودک را به پاسخ درست رهنمون می
ها را  دهد، آن شده فعاليت ذهنی کودکان را در مسير مطال  و مفاهيم جدید قرار می ریزی برنامه

کند تا خودشان به کشف مفاهيم جدید توفي  یابند. ای  روش همان گفتگوی سقراطی  هدایت می
ا گرفته در ذه  کودک او ر است. در روش سقراطی فرد پاسخگو با نشان دادن نادرستی مفاهيم شكل

دارد. در روش سقراطی، نخستي  گام، کوشش برای شناخت  مفاهيم و دست  به تفكر و اندیشه وامی
کند به کودک کمک  ای که فرد پاسخگو مطرح می های سقراطی هاست. سؤال یافت  به تعریف آن

 عنوان عناصر اصلی تفكر مورد توجه قرار دهد. کند تا مفاهيم و معانی را به می
چه فرد پاسخگو نقش حامی را دارد، در طول گفتگو جملی عالمانه از خود نشان در ای  روش اگر 
دهد تا کودک به بيرون ریخت  هر آنچه در ذه  دارد مبادرت ورزد. فرد پاسخگو با درخواست  می

کشد و با کمک کودک به بازسازی ای  افكار  معانی تمامی گفتارهای کودک تفكر او را به چالش می
نفس کودک، ایلاد رابطة صميمی بي  کودک و فرد  به روش در باال بردن اعتماد پردازد. ای  می
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. موفقيت ای  روش به ممارت (2227، 1پنيک) پاسخگو و ایلاد حس امنيت و آزادی اندیشه مؤثر است
فرد پاسخگو در استفاده از ای  روش بستگی دارد. در ای  خصوص، رعایت چند نكته الزامی است: 

؛ ها با سطح درک و فمم کودک درپی و تناس  آن های پی خگو در مطرح کردن سؤالممارت فرد پاس
 تنظيم مدت زمان گفتگو با حوصلة کودک و برخوردار بودن کودک از سطح تفكر انتقادی باال.

 است: گام به گامای از پرسش و پاسخ  نمونه  ای  مصاحبه 
وزشی تأکيد زیادی بر مسائل مذهبی ای که از نظر محيط آم ساله )محصل در مدرسه فاطمه، نه

 شود(. می
 ببينه؟ را هاآدم همة تونهمی جوریچه خداوند: کودک ـ

 کنی؟ خودت چی فكر میـ 

 دونم؟ نمیـ 

 به نظر تو خدا چشم داره؟ـ 

 نه.ـ 

 بينه؟ جوری می چرا؟ پس چهـ 

 خدا که انسان نيست.ـ 

 کنی؟ آد، توی ذهنت از خدا چی تصور می وقتی اسم خدا میـ 

 نياز است. کنم م  فقط یک خدا دارم. خدایی که م  رو آفریده و بی تصور میـ 

 یعنی چی؟ نياز  بیـ 

م که او بچه نداره، کسی هم  ها احتياج به چيزی نداره که زندگی کنه. تو قرآن خوند مثل ما آدمـ 
 بچة او نيست.

 تونی باور کنی که کسی به چيزی احتياج نداشته باشه؟ تو میـ 

 آره، چون خدا که آدم نيست.ـ 

 شاید خدا مثل خورشيد باشه.ـ 

 خورشيد رو خود خدا آفریده، چطوری خدا باشه؟ـ 

 شه چشم نداشته باشه ولی ببينه؟ تونه ببينه. به نظر تو کسی می تو گفتی خدا چشم نداره، ولی میـ 

 خدا اگر نتونه ببينه که دیگه اسمش خدا نيست.ـ 

 ا و قدرت خدا چقدره؟علم خد ،به نظر توـ 

 

                                                 
1- Penick  
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 خدا بيشتری  قدرت رو داره.ـ 

 بيشتری  یعنی چه؟ـ 

 یعنی از همه بيشتر.ـ 

 چند تا آدم نام ببر که به نظرت خيلی قدرتمندند.ـ 

 .. پيامبر..بابا، رضازادهـ 

 دی؟ اگر به قدرت خدا بخوایم عدد بدهيم، تو چه عددی میـ 

 مثالً صدميليون.ـ 

 دی؟ عدد بدیم، چه عددی میاگر به قدرت پيامبر ـ 

 یک.ـ 

 تنمایی؟ حاال به نظر تو جمع قدرت خدا و پيامبر بيشتره یا قدرت خدا بهـ 

 قدرت خدا و پيامبر.ـ 

 تنمایی بيشتره؟ ها از خدا به یعنی جمع ای ـ 

نه اصالً حرف درستی نزدی، منو به اشتباه انداختی، اگر خدا بيشتری  قدرت رو داره که دیگه ـ 
 شه. اون از همه قدرتش بيشتره. با قدرت دیگه جمع نمی قدرتش

 بينه؟ به نظر تو یه مورچة روی هندوانه چقدر اطرافش را میـ 

 بينه. فقط دور و برش را میـ 

 تونيم ببينيم؟ زمان چند جا رو می ها هم به نظر تو ما آدمـ 

 اطرافمون رو.ـ 

 های اطراف رو چطور؟ اگر دوربي  بذاریم، اتاقـ 

 تونيم ببينيم. ونارو رو هم میاـ 

 رو تماشا کنند؟  زمان برای همة موجودات دوربي  بذارن و اونا توانند هم ها می به نظر تو آیا آدمـ 

 نه.ـ 

 چرا؟ـ 

 چون اصالً شاید ما همة موجودات رو نشناسيم.ـ 

 شه؟ جوری می به نظر تو چرا ای ـ 

 دونم. نمیـ 

 ه.چون ما آگاهی و قدرتمون خيلی کمـ 

 تونه؟ نمایت داشته باشه می حاال اگر یكی قدرت بیـ 
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 .آرهـ 

 دونيم چرا؟ نمی ای ما که به چه وسيله تونه ولی ای  پس خدا میـ 

 دونم. نمیـ 

 خدا چيه فكر کنيم.  که چون ما نباید دربارة ای ـ 
 

 گوییقصه روش ـ5ـ4
 گویی مخاط  روش داستانگویی یا قصه های انتقال پيام به تری  روش تری  و کامل شاید یكی از قدیمی

صورت غيرمستقيم و ساده انتقال  که بتوانند تعاليم خود را به های مذهبی جمان برای ای  است. کتاب
اند. داستانگویی، که نوعی آموزش غيرمستقيم است، روش مؤثری برای  دهند پر از داستان و تمثيل

ست. در داستانگویی فقط مراد و مقصود گوینده نقل رساندن پيام بدون ایلاد مقاومت در ذه  مخاط  ا
اخبار و تعاليم نيست، بلكه داستانگویی خود روشی است که در آن مفاهيم پيچيده و انتزاعی در قال  

کنند. برونر  آیند و مفمومی بس شگرف را به خواننده منتقل می کلماتی ساده و نمادهای محسوس درمی
هایی  کند. در داستان رشد شناختی در کودکان را روش استعاره ذکر میهای باال بردن  نيز یكی از روش

کنند استفاده از استعاره ضروری است. در برنامة  که مطال  پيچيده را به مطال  قابل فمم تبدیل می
گویی است. در ای  روش با  های آموزش فلسفه روش قصه تری  روش فلسفه برای کودکان از ابتدایی

ساده مفاهيم انتزاعی فلسفی، که اغل  در قال  استعاره به کار رفته است، به کودکان های  بيان داستان
فرد  به شود. در ای  روش شنوندة داستان، بسته به نوع ذهنيتی که دارد، دنيایی منحصر آموزش داده می
 اش برداشت خاص خود سازد و از طيف مفاهيمی که داستان دارد بسته به ظرفيت فكری برای خود می

های احساسیِ مخاط  ساده یا پيچيده  توان بسته به س ، هوش و ظرفيت کند. یک داستان را می را می
دهندة واقعيتی از  زنيم که هر کلمة داستان نشان کرد. در داستان ما با ذهنمان دست به خل  دنيایی می

ر شنونده تأثير ساخت دارد که در دو سطح متفاوت د آن دنياست. داستان دو ساختار روساخت و ژرف
شنود. جمالت، صداها و توالی  گویی می گذارند. روساخت همان است که کودک در هنگام قصه می

ساخت داستان  دهند. ژرف کنندة ذه  خودآگاه است تشكيل می عبارات ای  سطح ظاهری را که اشغال
تری  ه معانی عمي اند و شنونده از آن طری  ب کنندة عناصری است که با مشكل شنونده مرتبط فراهم

آید. تطاب  یافت  یک فرایند  تر معانی در سطح ناخودآگاه به وجود می یابد. ای  سطح عمي  دست می
شنوند با خاطرات خود پيوند  دهند، دائم آنچه می ها به داستان گوش می ذهنی ناخودآگاه است. وقتی بچه

ود از داستان را با وقایعی از گذشته کنند تا تلارب فعلی خ ها در ذه  خود جستلو می دهند. آن می
 مرتبط کنند.
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تری  داستان  گویی، فرد پاسخگو باید بتواند مناس  در پاسخگویی به سؤاالت کودک، به روش قصه
را برای پاسخگویی انتخاب کند تا کودک بتواند خود به جواب سؤالش دست پيدا کند. هدف داستان 

تواند حاوی  کند. داستان می ک در مورد آن سؤال میشده همان هدف یادگيری است که کود تعریف
تواند بسيار ظریف و دقي   ها درک درستی ندارد، یا داستان می تمامی مفاهيمی باشد که کودک از آن

ها و تمثيالتی است که نكات تربيتی را  اشتباه کودک را به او گوشزد کند. قرآن کریم مملو از داستان
توان از آن به  ای که می پذیری داستان و فمم گسترده اند. عم  کرده بسيار ساده و قابل فمم بيان

 ها افزوده است. گونه داستان دست آورد بر اهميت ای 
هایی که برای پاسخگویی به سؤاالت کودکان وجود دارد مشخصاً به ای  هدف تميه  داستان

و دانشمندان مسلمان وجود دارد های شعرا  هایی که در قرآن یا کتاب اند، اما بسياری از داستان نشده
تواند فمم درستی از خدا در کودکان ایلاد کند. انتخاب صحيح داستانی که متناس  با سطح فمم  می

و آگاهی کودک و عالی  او باشد به دقت و تحقي  فرد پاسخگو در ای  زمينه بستگی دارد. 
اند. فرد  برای بزرگساالن نوشته شده های مذهبی وجود دارند غالباً هایی که در ادبيات و کتاب داستان

های آن  تواند محتوا و سير داستان را انتخاب، و به جای فضای داستان و شخصيت پاسخگو می
اند و با او ارتباط نزدیک دارند. در ای  زمينه  هایی را به کار گيرد که برای کودک ملموس شخصيت

فضای داستان نباید در مفموم و پيغام آن ها و  رعایت ای  نكته ضروری است که تغيير ای  شخصيت
 خللی وارد کند.

اگر فرد پاسخگو نتواند متناس  با سؤال کودک داستانی بيابد، قدم بعدی خل  داستانی متناس  با  
نياز یادگيری کودک است. در ای  صورت، فرد پاسخگو باید ای  مراحل را طی کند تا به هدف خود 

 برسد:
 منظور تعيي  سبک یادگيری او؛ ی و سطح درک و فمم کودک بههای روان شناخت ویوگیـ 

داند یا چه  که کودک چه مفاهيمی را نمی تعيي  هدف یادگيری، تحليل سؤال کودک و ای ـ 
 اشتباه یاد گرفته است؛ مفاهيمی را به

 ها بتوانند ارتباط نزدیكی با کودک برقرار طوری که ای  شخصيت های داستان به انتخاب شخصيتـ 
تر و برای او  های داستان به کودک نزدیک قدر که شخصيت کنند و در دنيای ذهنی او وارد شوند. هر

تر  شنود پل بزند. هرچه ای  پل کوتاه تواند بي  وضعيت خود و آنچه می تر باشند، شنونده بمتر می ملموس
 اش بمره بگيرد؛ نیهای درو تواند برای حل مشكل خود به نحوی مؤثرتر از توانایی باشد، کودک می

توان محيطی قابل درک برای  که با خل  چه موقعيت و مكانی می انتخاب محتوای داستان و ای ـ 
 کودک فراهم کرد و داستان در چه فضایی بيشتر برای کودک قابل درک است؛
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تواند  گنلاندن پاسخ سؤال در داستان که ای  کار بسيار دقي  و مشكل است. پاسخ سؤال میـ 
های داستان در پی یافت  آن هستند و طی ماجرایی به  درست یک مفموم باشد که شخصيت بيان

گونه دست  شوند. مثالً عطار در داستان سيمرغ بسيار ظریف به خل  داستانی ای  کشف آن نائل می
 زده است؛

طوری که آنچه شخصيت داستان در پی آن بوده  ایلاد پلی ميان سؤال داستان و پاسخ آن، بهـ 
 است پيدا کند و به هدف شناختی خود دست یابد. 

مرحلة بعد از انتخاب و طراحی داستان، مرحلة تعریف آن برای کودک است. داستان، هر چقدر هم 
نكات ظریف داشته باشد و خوب طراحی شده باشد، اگر خوب تعریف نشود و واقعيت فضا و کلمات 

شود. زمانی ميان کودک و  استنباط کند حاصل نمیخوب منتقل نشود، مفمومی که شنونده باید از آن 
شود که در زمان و مكان مناسبی ای  داستان روایت شود تا  فرد پاسخگو ارتباط نزدیک برقرار می

 کودک بتواند با کمال دقت و توجه مفاهيم را ادراک کند.
 

 جمعی گفتگوی و بحث روش ـ5ـ5
آید، فرد پاسخگو فقط زمينة اجتماعی را  یدر ای  روش، که روش غيرمستقيم آموزشی به شمار م

سازد تا او خود بتواند از راه یادگيری به روش گشتالت پاسخ را بيابد. فرد  برای کودک فراهم می
طور غيرمستقيم کودک را به سوی پاسخ  قدم و به به پاسخگو نقش داربست فيزیكی را دارد که قدم

شناسی گشتالت رسيدن به بينش است. به عبارت  انکند. عنصر اصلی یادگيری در رو سؤال هدایت می
شود که روابط اجزای موقعيت یادگيری را درک کند.  تر، یادگيرنده وقتی در یادگيری موف  می ساده

حل ناگمانی مسائل از راه  شناسی گشتالت پيدا کردن راه های ممم یادگيری در روان یكی از ویوگی
 بينش است.

، بعد از مطالعة توافقی یک مقاله، داستان یا متنی که به سؤال در روش بحث و گفتگوی جمعی 
کند و هر یک از افراد  کودک مربوط است، گروه شروع به بحث و گفتگو در زمينة مفاهيم و مطال  می

کند تا به تواف  جمعی برسند و از  قدر ای  بحث و گفتگو ادامه پيدا می کنند و آن دیدگاه خود را بيان می
لف روابط مفاهيم موضوع بحث باز شود. معموالً یكی از اعضای گروه مطل  یا متنی را زوایای مخت
رسند. نقش فرد پاسخگو در ای  گروه مدیریت گروه و هدایت بحث  دهد و بعد به تواف  می پيشنماد می

  ها ها وجود دارد و همچني  سؤال کودک بر اساس آن به سمتی است که مفاهيم و روابطی که بي  آن
 كل گرفته تبيي  شود.ش

 طور ناخودآگاه پی به پاسخ سؤال خود خواهد برد و در  در مرحلة بعد ای  خود کودک است که به
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آمده کشف خواهد کرد. پيدا کردن پاسخ سؤال به ميزان توجه کودک و  وجود واقع آن را با بينش به
گيری از به حاشيه رفت  آن شده بستگی دارد. نظم حاکم بر بحث، جلو درک درست او از مسائل مطرح

کند. خانواده  و ایلاد ساخت شناختی درست در ذه  کودک در کشف پاسخ سؤال به کودک کمک می
ها برای اجرای روش بحث و گفتگوی جمعی در پاسخگویی به کودکان است. وجود  از بمتری  گروه

ات، آگاهی کامل پدر و فضایی پر از صميميت و انسلام، وجود آزادی کامل در بيان عقاید و احساس
مادر از تفكرات و روحيه و تمایالت کودک، حمایت دوجانبة پدر و مادر در هدایت بحث، تصحيح 
اشتباهات فكری کودکان به روشی صميمی، ایلاد حس امنيت و اطمينان در هنگام بحث با یكدیگر 

 از مزایای خانواده برای اجرای گفتگوی جمعی است.
یک بحث گروهی موف  در فضای خانواده وجود صميميت، آزادی بيان و  شرط الزم برای برگزاری

زبان مشترک بي  اعضاست، اما اگر ای  روحيه بي  اعضا وجود نداشته باشد، نتيلة الزم حاصل نخواهد 
توانند  ها نمی ایلاد خواهد کرد که دیگر آن 1ینیشد. فقدان موارد نامبرده در خانواده برای کودکان سایة والد

رو ای  روش نتيلة الزم را نخواهد داشت  ای  های ذهنی خود بپردازند و از ادانه به ابراز عقيده و کاوشآز
های حاصل از  اند، گوناگونی نتایج و برداشت دنبال هدف مشترک که جمع یا گروه به  . با ای (2227 پنيک،)

هر گروه سنی، بعضی چيز  خواندن مت  در کودکان به همان ميزانی است که در بزرگساالن است. در
کنند و بعضی دیگر چيزی دیگر را. اگر در گروه کودکان متعددی وجود  خاصی را در کتابی برجسته می

 داشته باشد، توجه به ای  نكته برای فرد پاسخگو الزامی است.
 تری  های هوشی افراد، اگر کودکان با در ميان گذاشت  روش  نظر از ظرفيت در هر گروه سنی، صرف

کنند( گفتگو را آغاز  ها گفتگو می هایی که دربارة آن هایشان )از راه تصویرهای داستانی و تأویل مشاهده
آموزند، که هستة اصلی مت  و معانی را برای ایشان آشكار  کنند، خيلی زود حلم زیادی از اطالعات را می

 .(1387 نواد، خسرو) خواهد بود کند. درک مسائل انتزاعی و پيچيده از ای  راه بسيار راحت و آسان می
 

 گیری نتیجه ـ1
 تری دربارة درک کودکان از مسائل انتزاعی دارند و  شناسان، بعد از پياژه، آرای بسيار خوشبينانه روان

معتقدند تصور کودکان از خداوند تحت تأثير شرایط فرهنگی و تغييرپذیر است. همچني ، مفموم خدا 
 مطل آید. ای  دو  ها از مفاهيم روزمره به دست می رید برخی محدودیتمفمومی انتزاعی است که با تل

 های پاسخگویی به سؤاالت کودکان دربارة خداوند است. مبنای اصول و روش

 

                                                 
1- parental shadow  
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  131  های پاسخگویی به سؤاالت کودکان دربارة خداوند مبانی، اصول و روش

 

 

اند از: اصل محيط اجتماعی فعال و پویا، اصل ادراک و توجه، اصل  اصول پاسخگویی عبارت
 حمایت داربستی و اصل ایلاد مفاهيم پایه. 

های آموزش مستقيم و  ی پاسخگویی به سؤاالت کودکان دربارة خداوند همان روشها روش
های یادگيری استنباط  های رشد شناختی و نظریه ها از نظریه غيرمستقيم است. هر یک از ای  روش

عنوان هدف یادگيری بپذیریم، دادن پاسخ همان آموزشی است که  شده است. اگر سؤال کودک را به
شود. پاسخ در قال  روشی که به تشخيص فرد پاسخگو بمتری   یادگيری داده می برای شناخت هدف

های عقلی ساده و  شود. روش تمثيل و برهان بازده را دارد ریخته و در اختيار پرسشگر قرار داده می
گویی و روش بحث و  های آموزش مستقيم است. روش قصه از روش گام به گامروش پرسش و پاسخ 
 های آموزش غيرمستقيم است. روش گفتگوی جمعی از

www.SID.ir

Arch
ive

 of
 S

ID

www.SID.ir


132   6/ سال چمارم / شماره 1335دوفصلنامه علمی ـ ترویلی علوم تربيتی از دیدگاه اسالم / بمار و تابستان 

 

 

 منابع
 

، تمران: سازمان تبليغات رشد شناسیروان با همگام دینی مفاهیم آموزش (،1378باهنر، ناصر )
 اسالمی.

 ، تمران: سمت.2، ج رشد شناسیروان(، 1375ریا، ناصر ) بی

اجتماعی در  های جنس، س  و وضعيت اقتصادی تفاوت»(، 1386چاری، حسي  و راضيه نصيرزاده )
 .67-53، صص2شناسان ایرانی(، ش  )روان تحولی شناسیروان، «باورهای مذهبی کودکان

، ترجمة کمال خرازی، تمران: جماد کودکان تفکر(، 1386زیگلر، رابرت و مارتا واگنر آليبالی )
 دانشگاهی. 

انتشارات )ویراست ششم(، تمران: مؤسسة  نوین پرورشی شناسیروان(، 1386اکبر ) سيف، علی
 دوران.
 )ویراست پنلم(، تمران: مؤسسة انتشارات آگاه. یپرورش یشناسروان(، 1383) ــــــــــ

بكا. شر: نقمترجمة آقا نلفی اصفمانی، ، الرضا اخبار عیون (،1385) جعفر ابی، صدوق
الكت  ، تمران: دار1، ترجمة بمراد جعفری، ج احتجاج(، 1385) طال  ابی  ب  علی احمدب  طبرسی،

 االسالميه.

 ، تمران: مؤسسة انتشارات اميرکبير.2، ج فلسفه آموزش(، 1383مصباح یزدی، محمدتقی )

 ، تمران: صدرا.6، ج مجموعه آثار(، 1386مطمری، مرتضی )

 هایپووهش و اسالم، «توصيف و ارزیابی رویكرد شناختی رشد دینی»(، 1388نوذری، محمود )
 .168ـ133، صص 2، شتربيتی

 

Penick, Starrla (2007), "Comparison of Evangelical Chiritian 

Children’s God Concepts and Logical Thinking Ability", Master 

of Science, university of north texas. 

Tall, D.O (2001), "A Child Thinking about Infinity", Journal of 

Mathematical Behavior, No.20, pp.7-19 

www.SID.ir

Arch
ive

 of
 S

ID

www.SID.ir


 

 

1ساليب الرد عىل أسئلة األطفال حول الربأو  مبادئ
 

 

  2يداوودمحمد 

  3زهرا شعباين

 4راهلة شفیعي

 املستخلص

یتطرق البحث إىل دراسة كيفية الرد عىل أسئلة األطفال حول الرب يف املرحلة اإلبتدائية. والسؤال الرئيس 

، ن لهم فهمهحيث ميك  ب ؛األطفال حول الرب يف املرحلة اإلبتدائيةللبحث هو: كيف ميكن اإلجابة عىل أسئلة 

تم استخدام منهجي البحث الوصفي التحلييل  جال. ويف هذا املئفهم الخاطنفس الوقت ال لهم يف سببتي وال

یتأتر التحلييل االستنباطي. فمن خالل البحث تم الحصول عىل قاعدتني: أولهام أن تصور األطفال من الرب  و

لنا من  تجريد ميزات املفاهيم اليومية. كام اتضحیکون بوتكوينه  مفهوم الرب انتزاعياً أن واألخر   ،لثقافةبا

أن املبادئ الرئيسة يف اإلجابة تتجسد يف البيئة اإلجتامعية الناشطة والحیة، واإلدراك واالهتامم، والدعم  البحث:

سلوب التمثيل والرباهني العقلية البسيطة، أ تتمثل يف: وأساليب اإلجابة  وإنشاء املفاهيم األساسية. ،يالقو 

 . ةالجامعي ملناقشةسلوب اأ سلوب رواية القصص و أ و ، اب املتدرجو سلوب السؤال والجأ و 

 

 املفردات املفتاحية

 الرب، أسئلة األطفال، عملية اإلجابة، املرحلة االبتدائية
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 2/2/2112 تأريخ القبول النهايئ:؛ 22/11/2115 تأريخ استالم املقالة:ـ 1

            mdavoudi@rihu.ac.ir                  املؤلف املسؤول()يف مرکز بحوث الحوزة والجامعة یةلعلوم الرتبوافی قسم  االستاذ املساعدـ 2

   ةيف وزارة التعلیم والرتبی يف مرکز البحوث والدراساتفی قسم التعلیم و الرتبیة االسالمیة  االستاذة املساعدةـ 3

shabaniedu@gmail.com 
 )ره( ییبجامعة عالمة طباطبا خریجة املاجستیر يف فرع تأریخ وفلسفة التعلیم والرتبیةـ 4
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