
 

 

 

 یسبک زندگ گیریشکل درهای مؤثر نگاه تطبیقی به مؤلفه
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 چکیده

صورت تطبیقی، از نگاه کودک به زندگی سبک  و شخصیت رشد درمؤثر  مقاله عوامل این در
پرداخته شده و   آدلر  زندگی  سبک   نظریه  درهایی  به مؤلفه  ابتدا. است  شده  آدلر و اسالم بررسی
تر مورد بررسی قرار عمیقصورت  به  روایات و دیدگاه اسالم  و  آیات  منظر  ها ازسپس همان مؤلفه

ع  اهمیت و ضرورت به توجه همچنین در این نوشتار با. گرفته است  در زندگی سبک موضو
 و شده بیان آدلر علمی و روانشناختی نگاه از آن عوامل درکودک، سالم شخصیت گیریشکل
 که همان گونه دیدگاه دو بنابراین،. گرفته است قرار اسالم معنوی و دینی نگاه با مقایسه در

 ترتیب مانند موضوعاتی گرچه آدلر. بودند نیز افتراق نقاط دارای داشتند، زیادی مشترک نقاط
نبوده  کافی انسجام دارای مفاهیم ،کلیصورت به اما است؛ نموده ابداع را زندگی سبک  و تولد
 تحلیلی  روش  به  پژوهش،  این.  خود ابهام دارند  تعریف  در،  خالق  خود  نیروی  مثلآنها    از  برخی  و
ع   بررسی  هدف  با  و  توصیفی_  تعالی  در  آن  نقش  و  دینی  و  علمی  نگاه  از  زندگی  سبک  مهم  موضو

 . است شده نگاشته کودک  شخصیتی
 . اسالم آدلر، کودک، زندگی، سبک :واژگان کلید 
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 مقدمه

سبک زندگی عبارت از شیوه .  آدلر مطرح شد  از سویشناسی  نظریه سبک زندگی در حوزه روان
معتقد   آدلراست.    عشقی  ترین وظایف زندگی مانند وظایف اجتماعی، شغلی وفرد با مهم  مواجهه

 زندگی عمومی فرایندهای همه که است زندگی فردی و همتابی کلیت زندگی سبک است که 
. یابدمی  گسترش  کودکی  دوران  از  ،فرد  هر  درونی  خالق  نیرویوسیله  به  و  دارد  قرار  آن  ادامه  در
ع   رشد  آن  دنبال  به و  زندگی  سبک   کنندهتعیین  سالگی  7ا    5  حدود  سنین  در  کودک   با  رفتار  نو

ع  این زیاد اهمیت این و اوست شخصیت این (. 75 :1387 کنی، مهدوی). رساندمی را موضو
والدین، ترتیب تولد، عالقه اجتماعی، سالمت تأثیر  شش عامل مهمتأثیر  رشد شخصیت تحت

در میان عوامل یادشده، عامل والدین است. های خانوادگی و نیروی خودخالق ظاهری، ارزش
حقارت و رسیدن به تعالی  گیری رشد شخصیت کودک برای رهایی از عقدهدر چگونگی شکل

ای که در این . مسئلهو کمال به منظور انتخاب سبک زندگی سالم بسیار حایز اهمیت است
های از آن جهت که به بررسی عوامل و ریشه آدلر ریهنظ است که اینشود مقاله بررسی می

اما   ؛از نقاط قّوت بسیار خوبی برخوردار است  ،پردازدکامال بنیادین در انتخاب سبک زندگی می
غ از توجه به امور معنوی سبب شده است تا نگاه وی به سبک رویکرد کاماًل تجربه گرایانه و فار

خاب سبک زندگی سالم، کاماًل در حوزه امور طبیعی و این زندگی و عوامل مؤثر بر آن برای انت
عوامل مؤثر بر رشد شخصیت کودک در  گیرد. برای نمونه، از نظر وی جهانی مورد توجه قرار

انتخاب سبک زندگی تنها در عوامل طبیعی مانند خانواده، موقعیت اجتماعی و سالمتی ظاهری 
ترین همچنین مهم. نادیده انگاشته شده است خالصه شده و عوامل فراطبیعی و معنوی تقریبا

به وظایف وظایفی که فرد در قبال آن ناگزیر به انتخاب سبک زندگی است، تنها منحصر 
در رشد شخصیت کودک نیز اواًل تنها پس از تولد کودک و ثانیًا  جهانی است. نقش والدیناین

عنوی در حوزه تعریف سبک غفلت از توجه به امور م. متناسب با همین اهداف دنیوی است
 ،در رشد شخصیت کودک  ناپذیر والدینخصوص نقش جایگزین هزندگی و عوامل مؤثر بر آن و ب

در  سازد و با توجه به رویکرد جامع منابع اسالمیزمینه بررسی و نقد این دیدگاه را فراهم می
خاب مسیر برای انتتر تر و عمیقصورت گستردهخصوص سبک زندگی و نقش عوامل آن به
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 یزندگ  سبکهای . در این مقاله، مؤلفهای مطرح شده استنکات بسیار ارزنده ،صحیح تعالی
عوامل   به دلیل اینکهشده است.    یبررسهای آن  ها و تفاوتو اسالم و شباهت  آدلر  نگاه  از  کودک 

 صورت گسترده و پراکنده بیان شده است، مواردیمؤثر در سبک زندگی در تعالیم اسالم به
 تر از آن استخراج شده است. تر و متفاوتبسا عمیقهماهنگ با دیدگاه آدلر و چه

 آدلر و اسالم دیدگاه از کودک زندگی سبک گیریشکل درهای مؤثر مؤلفه

ع  حقارت، احساس بر تسلط چگونگی ،زندگی سبک   زندگی وظایف برابر در فرد واکنش ویژه نو
 درها  عادت  و  رفتارها  ،خصوصیات  از  فرد  به  منحصر  الگوی  ،(عشقی  و  شغلی  اجتماعی،  وظایف)

. (90ص: 1394 دیگران، و فصیحی)است  عمل در شخصیت همان ی دیگرعبارت به و انسان
 عالقه تولد، ترتیب والدینی،تأثیر  قبیل از ،آدلر منظر از کودک  زندگی سبک  درعوامل مؤثر 
 است.  خودخالق نیرویخانوادگی و های ارزش ظاهری، سالمت اجتماعی،
 درخت هایریشه. اندکرده تشبیه درخت یک  به را فرد هر زندگی سبک پیروانش و آدلر
 ساقه. شودمی مطرح  نیز زندگی سبک  هایمؤلفهعنوان به که است کودکی در زندگی سبک
 به دیگران، به مشکالت، به خود، به نگرش مانند زندگی، سبک بر کلی هاینگرش به درخت
. است درخت این شاخه سه نیز زندگی وظایف. دارد اشاره زندگی به نگرش و دیگر جنس
 . و کودک است  افراد  در  شخصیت  رشد  الگوی  از  ساده  تصویری  طرح  یک   زندگی،  سبک  درخت
 جامعه خانواده، خود، خدا، با آدمی رفتار از وسیعی عرصه زندگی، سبک نیز اسالم منظر از

 سبک ،دیگر عبارت  به است. است که از دوران کودکی قابل انتقال و تربیت طبیعت حتی و
 اسالم،. که آدلر نیز به اهداف اشاره دارد اوست غایی اهداف یا هدف از متأثر هرکسی زندگی
 مهیا انسان برای را گرایانهحال واقعبا سبک آرمانی و درعینهایی آموزه و است زندگی دین
 ، آیهنحل )ایمان و عمل صالح: آنها بردن کار به و اسالمی تعالیم آموختن اب . فرداست کرده
توان گفت پس می  .کند  تجربه  دانسته  شایسته  او  برای  خداوند  که  را  طیبی  حیات  تواندمی  (97

خصوص در عصر های مهم و مؤثر در زندگی بشر است؛ بهکه سبک زندگی اسالمی، از سبک 
حاضرکه کمبودهای سبک زندگی غیردینی بر همگان روشن شده است )مظاهری و دیگران، 
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به . شودمی یبررسو اسالم  آدلر نگاه از کودک  یزندگ سبک های ذیل مؤلفه در(. 29: 1396
صورت گسترده و پراکنده بیان شده عوامل مؤثر در سبک زندگی در تعالیم اسالم به  دلیل اینکه

 تر از آن استخراج شده است. بسا عمیقاست، مواردی هماهنگ با دیدگاه آدلر و چه

 ینیوالد تأثیر. 1

 فرزندان شخصیت  به دادن  شکل  در  آن  تأثیرات و  خانواده تربیتی  نقش ، والدینی تأثیر  از منظور
 است  پیرامونی   محیط   موثرترین  و   بهترین  ا  ناقص   شکل  دارای  حتی   ا   خانواده  آدلر،   باور  به .  است 
 نقش  ایفای  والدین برای   غالبا.  دهدمی  توسعه   آن   در  را   خویشتن  گرفتن،  شکل   حال  در   انسان   که 

ع   هیچ  خود   تربیتی   اساسی  مشکل   این   باید   و   نیستند   خوبی  تربیتی   شناسانروان   و   ندارند   آمادگی   نو
 دهندهشکل  و روانی  حیات  ساختمان  برپادارنده  عامل  ترین مهم  خانوادگی  تربیت . شود  رفع

 که اوستوسیله به  زیرا است؛  کودک  تربیتی  مسائل  گشایش  کلید  مادر. است  کودک  بینی جهان 
ع   احساس   بار   اولین   برای   طفل ع   را   خود   عاطفی   مشاهدات   و   جویی همنو  مادر  ارتباط .  کندمی   شرو

 برای مادر  که   چرا  است؛  طرفین  بردن  بهره  منظور  به  حیاتی  همبستگی  و  همزیستی   یک   فرزند،  و 
 وجود  به   خاطری  ارضای   متقابل،   محبت   ابراز  با  شدن  مواجه   و   کودک   عاطفی  نیاز   اولین  به  پاسخ   با 

 . ( 128- 127:  1378  آدلر، )  شود هردو می   سعادت  موجب  که  آید می 
، روانی  ،در تربیت جسمی  و  تربیتی  شیوهوالدین در انتخاب    اسالم نیز نقش تربیتیاز دیدگاه  

نصایح . بسیار مهم و برجسته است ،فرزندان اجتماعی، عقالنی و در نتیجه رشد شخصیت
شیوه تأثیر  ( بیانگر اهمیت نقش والدین و13ا12: حضرت لقمان به فرزندش در قرآن )لقمان

 است. فرزندان تربیتی آنان بر رفتارهای 
تربیت   توان بهکند، میعالوه برمسائلی که آدلر در تأثیر والدین بیان می  یاسالمهای  آموزه  در

و نقش مادر در دوران بارداری و تربیت   نطفه  انعقاد  زمان،  وراثت  نقشقبل از تولد فرزند، مانند  
نقش والدین است، اشاره   تیاهم  با  و  اریبس  دهنده تأثیراتعنوان عواملی که نشانبعد از تولد، به 

َساَنْ:  است  شده  خلق  مرکب  اینطفه  از  انسان  کهای از قرآن آمده است  در آیه.  کرد ن  ِ
ْاْل  َنا ِإَناَْخَلق 

َشاٍج.ْ م 
َ
َفٍةْأ ُْنط  ( جهت بدین) آزماییم؛می را او و آفریدیم، مختلطی نطفه از را انسان ما .ْ.ِمن 

. کرد  برداشت  «امشاج»  کلمه  از  توانمی  را  وراثت  بحد.  (2:  انسان)  دادیم  قرار  بینا  و  شنوا  را  او
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 انسان نطفه ترکیب توجیه بحد در مفسران. است مختلط معنای به «َمشین» جمع «امشاج »
. باشد والدین نطفه از جنین نطفه ترکیب اینکه نخست احتمال: نداهنمود ذکر را احتمال دو

 آیه ظاهر ،هرحالبه. دارد گوناگون آثار که باشد مختلف اجزای از ترکیب اینکه دوم احتمال
 شده  کامل  توجهمسئله وراثت   به  نیز  روایات  در.  شودمی  شامل را  ترکیبی  هرگونه  و  دارد  اطالق
 خانوادگی  ریشه  فضیلت  و  وراثت  پاکی  دلیل  اخالقی  سجایای»: فرمایندمی  علی  امام.  است
 انتقال در وراثت نقشتوان گفت که . می(392/ 3 :1366 خوانساری، الدینجمال آقا). «است
 افراد،  اخالقی  هایتفاوت  أمنشباید گفت که    نیز  اخالق  دراست و    انکارغیرقابل  جسمانی  صفات

ع   مادران  و  پدران  که  است  مسلم.  است  مربوط  وراثت  مسئله  به  حدی  تا  غالباً   شخصیت  با  و  شجا
 ،ترسو بخیل و هایخاندان از بالعکس و آورندمی دنیا به سالم شخصیت با و بااخالق فرزندانی
 اشاره مسئله این به ح نو زبان از نیز کریم قرآن در. شوندمی متولد ناسالم هایبچه بیشتر
 باقی را آنها اگر که چرا ؛مگذار باقی زمین روی بر را کافران از یکهیچ! پروردگارا»: است شده

: نوح ) «آورندنمی وجود به کافر و فاجر نسلی جز و کنندمی گمراه را بندگانت بگذاری،
هم در آثار خود به این اشاره دارد که بعضی از کودکان در پذیرش  طوسی خواجه. (27ا26

میلی پذیرش دارند که این حکایت از طبع آداب مستعد هستند و برخی به کندی و گاهی با بی
و  اسالمطورکلی، به . (73 :1344 طوسی، نصیرالدین)و مزاج آنها در حیا و سخا و. . . دارد. 

 اما اند؛پذیرفته اجمالصورت به را افراد زندگی سبک  در آنر تأثی و وراثتدانشمندان اسالمی 
 (.118: 1373 امینی،). دنندار بحثی آن وجود کیفیت در

 فرزندپروریهای سبک.  1.1

ع  دو و والدین نقش آدلر  نازپرور والدین که ناشی از رفتار داندمی مهم بسیار را آنان رفتار از نو
 نازپرورده شخصیت ،کنندمی توجه خود کودکان به حد از بیش که والدینی. است انگارسهل و
 از والدین این. انجامدمی کودک  در حقارت  احساس به غالبا که دهندمی شکل کودکان در را

 تالش  به همین علت و دارند هراس خود کودکان اشتباه و رفتار خاطرکودکان خود، به تنبیه
 بزرگسالی سن به وقتی کودک  ،بنابراین .کنند بازی تنهاصورت به آنان کودکان که کنندمی
 دسته.  شودمی  مشکل  دچار  هاگیریتصمیم  در  و  داشته  وحشت  مشکالت  با  مواجهه  از  ،رسدمی
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 بوده سرد احتماالً  کودکان این .کنندنمی دریافت کافی و الزم توجههستند که  کودکانی دوم
 هم ،نتیجه در. ندارند را دیگران با ارتباط برقراری ظرفیت و هستند بدبین دیگران به و

 رشد که شودمی سبب والدین حد از بیش حمایتی رفتارهای هم و طردکننده رفتارهای
 بتوانند درمانیروان طی در است ممکن افراد این .باشد نداشته طبیعی مسیرآنها،  شخصیت

وی معتقد است که  (114: 1384 دارابی،) آورند دست به را خود طبیعی شخصیت و رفتار
 کودکان در والدین از آنان، متقابل رابطه و زنانه و مردانه بزرگسالی نقش الگوهای نخستین
برخی  است، یادگیری نظریه کلیدی عوامل تقلید، و الگوگیری که آنجا از. شودمی منعکس

  پذیرا،  پروریفرزند هایسبک هستند. برای مثال،  مثبت اثر دارای فرزندپروری الگوهایاز
 زندگی بعدی هایدوره در کودک  روانی سالمتکه موجب  گرم، و دسترس در دهنده،پرورش 

 ناکام یا شادکام فرزندانشان شوندمی سبب والدین که نیست معنا بدان این ولیشوند. می او
. کندمی مشخص را او ناکامی یا شادکامی که است کودک  خود تصمیم یا پاسخ  این بلکه ؛شوند

 . (138-137: 1389 روی، و اکستین)
گیری )نظم شدید( گیری )نازپرورده کردن( و سخت مسلم است که اسالم نیز با روش سهل 

ع الگوهای  دینی، های آموزه  کند. دردر تربیت کودک موافق نیست و به آن انتقاد می  در موضو
 الگوی  به توانمی  که رسدمی  نظر به اما دارد؛ وجود ایپراکنده  و بسیار تربیتی والدین، مباحد

 تربیت اصول  از یکی « محبت» اسالم،  منظر از . رسید  کرامت  و  قاطعیت  محبت،  بر  مبتنی  تربیتی 
 توجه طبیعی  نیاز این  به  که والدین باید  اصل  این  و  است  کودک  شخصیت  گیریعامل شکل  و 

کید   مورد  شدت  به   نمایند،  حال،درعین   است.  شده   نکوهش   شدت  به  محبت،  عدم   و  گرفته قرار تأ
 مورد  نیز تربیت در دقت  و  قاطعیت  محبت،  کنار در لذا  است؛ شده نهی  نیز محبت در  افراط از 

احترام   معنای   به   « تکریم»   نام  به   نیز   سومی   ُبعد   اسالم،   تربیتی  الگوی .  است  گرفته  قرار   بسیار   توجه 
 احساس که  . کودکی ( 43ا 42  : 1396  حکیمی، . )کودک دارد  برای   شدن  قائل  ارزش   و   کودک   به 

 دست(  نفس   عزت)  خودارزشمندی  احساس  به  شود،  شمرده  محترم  او  شخصیت و  کند  باارزشی
لوده  هازشتی  به  را خود  و کند می  پیدا   فرمایند: می  مورد این  در  خدا  پیامبر . سازدنمی  آ
 (.636  ، 4ق:  1430ماجه،   ابن« ) کنید  تربیت   خوب  را  آنان   و  بدارید   گرامی را  کودکانتان » 
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 . نقش والدین 1.2

ع  در مهمی بسیار نقشخصوص مادر، آدلر، والدین و به دیدگاه از  اهداف و زندگی سبک  نو
 هایمهارت  کودکدارد که  احتمال بورزد، عشق کودک  به مادر اگر ،مثال برای. دارند کودک 
 را خود برتری خواهدمی ،نباشد راضی خویش نقش از مادر اگر ولی؛ بگیرد یاد را الزم رفاهی
. است  دیگر  هایبچه  از  ترمتفاوت  فرزندشکه    دهد  نشان  دیگران  به  کندمی  تالش  او.  کند  اثبات
ع   این  به  کودکان  اکثر  وجود   به  آنها  در  بیزاری  و  دهندمی  نشان  عکس  واکنش  مادر  فشارهای  نو
 . (124: 1387 رایکمن،) آیدمی

آنچه در اینجا شایان ذکر است، هوشیاری اسالمی به مسئله تکریم است؛ چرا که تکریم باعد 
شود که کم شدن حس خودخواهی در والدین برای نشان دادن برتری خود به فرزندشان می

 در ادامه به آن اشاره خواهد شد. 
 و توجه باید نخست: دارد سویه دو ایوظیفه خویش، کودک  مقابل در مادردر نگاه آدلر، 

 در. شودمی ایفا آسانی به محبت با وظیفه این و کند جلب خود به را کودك تعاون احساس
  خانواده  افراد دیگر به خویش از را همبستگی احساس که شود عاملی دبای مادر وظیفه، دومین
 تفاهم با آمیخته و الزم ولی مدتکوتاه همزیستی یک  را از کودک  نبایدپدر نیز . نماید منتقل
 اقدامات و است بسیاری اهمیت دارای ،کودک  روانی تجهیز در پدر نقش. کند محروم عاطفی

 که  پسر  مورد  در  خصوصبه  است؛  معیار  او  زندگی  وظایف  تعیین  برای  اشاجتماعی  و  اقتصادی
 به او آینده زندگی راه که است اینمونه منزله به پسر برای پدر و کندمی همانندسازی پدر با

 منش» ،بنابراین. (128-127: 1378 آدلر،) است مشاهده قابل نمونه این از موقت طور

 استقالل کسب و خویش درونی نیروی به دستیابی باو  خانواده میان در کودک  «وارهعادت
 شودمی انجام درستی به مرحله این وقتی و کندمی حل را خویش مشکالت و شده ریزیپایه
 اختالالت از بسیاری. نشده باشد دچار درماندگی به خانواده، در تربیت شناسیروان جنبه که

 خانواده که است آن دهندهنشان ا روحی امراض دیگر تا نژندروان هایبیماری از ا روانی
گاهانه  هموالدین،  .  است  نداده  انجام  بایسته  و  شایسته  را  خود  تربیتی  تکالیف  ارادیصورت  به  و  آ

گاهانه  هم و  پردازندمی  فرزند تربیت  امر  به  وضع  چگونگی  در  والدین  که فضایی.  غیرارادی  و  ناآ
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ع  و  هریک که است آن از ترمداوم و ترقوی اثری دارای آورند،می وجود  به یکدیگر با زندگی نو
 روش یک . بپردازند کودک  تربیت به قاعده بدون و شخصی تمایالت برحسب زن، یا مرد از

 کنند حرکت سالم ارتباط یک  در والدین که شودمی پیدا ایخانواده در همواره موفق، تربیتی
  (131-130همان: ص )

 گوهر «،نطفه». است پراهمیت نیز اسالم نگاه از کودک  زندگی سبک در والدین قشن
 بهترین و سالم گیاه، بذر اگر ،مثال برای. است انسان ساختار اصل و فرزندان وجود نخستین
 مناسب  فضایی  در  که بیاورد  وجود  به  را  گیاه بهترین  تواندمی  صورتی  در  باشد،  شده  بذرگزینش

 صورتی در ،شودمی منتقل زنان رحم به صالح مردان صلب از که سالمی نطفه. گیرد قرار
 در پس. باشد صالح مادر یعنی ،رحم صاحب ورحم  که گردد، صالح ودکیک منشأ تواندمی

 سرنوشت  باید والدین. فرزندان سعادت هم و است مالک  شوهر و زن سعادت هم ،ازدواج
 و سالم محیطی هم و کنند عمل حکیمانه یکدیگر انتخاب در هم؛ بگیرند نظر در را فرزندان
 پیامبر (70-68: 1393 بهشتی،) دهند جامعه تحویل را هابهترین که کنند فراهم دینی
: 1378  طباطبایی،)  «َسَکن»  را  زن  است،  اسالمی  زندگی  سبک مجری    کامل  نمونه  که  اکرم
 از را زنان به محبت و دوستی و کندمی معرفی هاانسان «زندگی کشتی دارسکان» و( 148

کند و می معرفی خود «ماندگار همیشه سنت» را همسر انتخاب و داندمی «پیامبران اخالق»
 نظر  از  .(1،  5  :1363  کلینی،) فرمایندمی  نهی  ،است  گریزیسنت  بارز  مصداق  که  گریزیزن  از

 رکن این اگر. است و دارای ارزش بشر نسل محکم هایریشه از و خانواده رکن زن ،اسالم
. است زوال معرض در هم بشریتدر نتیجه،  و شودمی متزلزل خانواده بنای گردد، متزلزل
 به الهی هدایتوسیله به  گیرند، قرار خود طبیعی بستر در مادران اگر که است ذکر شایان
در قرآن از سه   .(545-544،  2  :1390  طاهرزاده،)  دهندمی  انجام  را  خود  وظیفه  شکل  بهترین

ل مادر نمونه و موفق، یعنی مادر مریم)س(، مادر عیسی و مادر موسی یاد می عمران: شود )آ
مادر در تربیت کودک، چه در دنیا و  (. همچنین به نقش پدر و8ا  7؛ قصص: 12؛ تحریم: 42

 (223 :بقره ؛6شود )تحریم: چه در آخرت اشاره می
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   دوران بارداری و قبل از آن. 3. 1

 مانند گذاریمسائل تأثیر به آدلر، نگاه در زندگی سبک های مؤلفه بحد درشایان ذکر است که 
و  جامع نگاه نبود در ریشه اینو  است نشده اشاره مادر بارداری دوران و بارداری قبل دوران
ع   به  اومعنوی    نقش  دارای  والدین  ،اسالم  دیدگاه  از  اما.  دارد  کودک   زندگی  سبک   و  تربیت  موضو
 پایان  به  نطفه  انتقال  از  پس  ،فرزند  با  پدر  وراثت  ارتباط  که  تفاوت  این  با  ؛هستند  فرزند  در  وراثتی

ع  نطفه تشکیل از قبل کودک  تربیت ،بنابراین. . رسدمی  نطفه تشکیل زمان در و شودمی شرو
 پایانی ساعات در که است بیان شده روایات در. دارد ادامه آن از پس و بارداری دوران در و

 میخبر،) شود انجام نزدیکی ،است خالی نیز شکم و شده کم حدی تا جسم خستگی که شب
 ( 42:  1392 ادیب، ؛38-39: 1389

 مؤثر نیز فرزند در ،کندمی اثر مادر جان و جسم در که عواملی کلیهدر دوران بارداری نیز 
 داردتأثیر  کودک  ساختمان تمام در و صورت  زیبایی در غذاها ،دانشمندان اعتقاد به. است

 پسر صادق ماما: است بیان شده )ع(صادق امام از حدیثی در (96-94: 1342 فلسفی، ر.ک:)
 .باشد  خورده  به  میوه  بستریهم  شب  در  کودک  این  پدرکه    است  وارسزا:  فرمود  و  دید  را  زیبایی

 ( 172 :1170 طبرسی،)

. همچنین آیدمی  وجود  به  مادر  رحم  در  سالمتی  این  و  است  مهم  بسیار  جسم  و  روح   سالمت
 اخالق در دارد، اثر جنین بیماری و سالمت درچنانکه  بارداری، ایام در مادر تغذیه وضعیت
 بدن کل که چرا ؛داشت خواهدتأثیر  نیز او زندگی سبك طورکلیبه و هوش مقدار و بد یا خوب
 اختیارش  در  مادر  تغذیه  طریق از  که  شودمی  درست  غذایی  از  او،  مغز  و  اعصاب  جمله  از  جنین،
 پژوهشگران بر آنان عصبی ساختار و مزاجی کیفیت با افراد اخالق ارتباط. شودمی گذاشته
 . (178 :1373 امینی،) نیست پنهان

 تربیت پس از تولد. 4. 1

 کندمی برقرار متقابل ارتباط کودک  با که است کسی اولین مادر فرزند، تولد از بعد آدلر نظر از
تقویت نیروی خالق او کاهش احساس حقارت   و  اجتماعی  عالقه  رشد  در  یپررنگ  بسیار  نقش  و

 محسوب دوران ترینحساس کودک، زندگی هفت سال اول اسالم، دیدگاه از. دارددر او و . . . 
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 ، ذهنعبارتی  به  و  است  آماده  نقشی  هر  قبول  برای  که  است  سفیدی  لوح   مانند  او  روان.  شودمی
 ،نمود خارج  مادرانتان شکم از را شما خداوند و»: فرمایدمی خداوند. است خالی کودک 
 او  نعمت  شکر  تا  داد،  قرار  عقل و  چشم  و  گوش  شما،  برای  و  دانستید؛نمی  چیز  هیچکه  درحالی

 . (78: نحل) «آورید بجا را
 که است اسالم منظر از فرزندان شخصیت گیریشکل درمؤثر  عواملعنوان به فوق مسائل

 پرداخته بااهمیت و یئجز نکات این هو ب است مانده پوشیده آدلر مانند افرادی نگاه از بساچه
 . است نشده

 تولد بیترت. 2

 بین کودک  گرفتن قرار آدلر، ماندگار خدمات از یکی و مهم بسیار شخصیتی هاییافته از
 از  تولد، ترتیب تحلیلوسیله به وی. است روانی رشد روی بر آنتأثیر  و برادران و خواهران
 نمود جلب را آنان اعتماد توانمیکه  بود معتقد و کردمی پیدا شناخت بیماران شخصیت

 وجود  به  آن  از  فرد  زندگی  سبک   که  است  اجتماعی  یعامل  ،تولد  ترتیب  .(137  :1387  رایکمن،)
 هایمحیط ولی ؛کنندمی و با والدین یکسان زندگی خانه یک در همه اینکه فرزندان با. آیدمی

ع ترتیب تولد و قرار.  ندارند  همانندی  اجتماعی  والدین،  متفاوت  هاینگرش  معرض  در  گرفتن  نو
 چهار او. کندمی کمک شخصیت تعیین به که آوردبه وجود می را متفاوتی کودکی شرایط
 فرزندتک   و  آخر  فرزند  دوم،  فرزند  اول،  فرزند:  کندمی  تعریف  خانواده  اعضای  بین  در  را  موقعیت

 .(153 :1387 شولتز، الن سیدنی شولتز، پی)
توان به مواردی مانند کسب توجه بسیار از سوی والدین قبل از می اول فرزند هایاز ویژگی

دعوا، پرخاشگری و لجبازی، و تالش برای  ،یکارمحافظهپذیري، تولد بقیه فرزندان، مسئولیت
 آدلر، ؛ 135ا 134: 1378 آدلر،)جلب توجه بیشتر والدین پس از تولد سایر فرزندان اشاره کرد 

 . (155-154ص :1387 شولتز، شولتز، ؛139ص تا،بی
هایی مانند تالش برای رقابت و کسب استقالل، مقایسه خود با ، دارای ویژگیمیانه کودکان
-143؛ تابی آدلر،؛ 115: 1384 دارابی،)سعی برای کسب موقعیت برتر هستند دیگران و 

144) . 
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 الن سیدنی شولتز، پی)زیادی است  هایموفقیت و دارای خانواده ردانهعزیزُد ، آخر بچه
 پرتوقع،  طلبجاه  خاص خانواده، لوس،  توجه  علت بهاو    احتمال دارد که.  (156:  1387  شولتز،

 در .شود شکست دچار گاهی دارد احتمال آخر  فرزند .(147 :تابی  آدلر،)شود  تنبل شدت به و
 دیگر  فرزندان تسلط تحت وی گفت که توانمی و است خطرناک بسیاراو  سقوط صورت  این

 .(227-226: 1369 آدلر،) است شده اهمال او تربیت در یا و شده فاسد
 دست از را مادرش ترسدمی دارد؛ چون پدرش به نسبت رقابت حس خانواده، فرزندتک 
 توجه  مورد خواهدمی که چرا ؛کنند پیدا دیگری بچه والدین که است نگران همیشه و بدهد
 یکو دچار  نازپرورده ممکن است فرزندتک  هایبچه .(148-147: تابی آدلر،) باشد کامل

 زحمت به آنانشوند. در نتیجه  عمیق دلسردی و شدید درونی وابستگی و حقارت احساس
 معلومهایی پژوهش در. (135: 1361 آدلر،) شوند مسلط خود ویژه رفتار به توانندمی فراوان
 و آخر تا اول فرزنداننسبت به  بیشتری گرانهیاری رفتارهای دارای فرزندهاتک  که شد

 فرزندان،تک  درباره اجراشده تحقیق 115 بررسی. هستند کمتری محبوبیت با و خودمحورتر
 افرادی با مقایسه در آنان بیشتر هیجانی و اجتماعی سازگاری و هوش پیشرفت، باالتر سطح از
 ( 167-166 :1387شولتز، الن سیدنی شولتز، پی) داد خبر ،دارند برادر ا خواهر که

ع ترتیب تولد پیدا نشد فرزندی مخالف تک ؛ جز اینکه اسالم با در اسالم معادلی برای موضو
ق: 1403است وکثرت اوالد از روایات مکرری نقل شده و به آن تشویق شده است )مجلسی، 

توان به عواملی مهم مانند نقش خانواده و همساالن اشاره کرد (. عالوه بر آن، می101،100
ع رفتار    ،چرا که به بیان خود آدلر  ؛ات بیشتری از ترتیب تولد خواهند داشتتأثیرکه   و ارتباط نو

 ات تأثیر خانواده، در فرزند تربیت و تعلیم و پذیریجامعه نحوه. ز اهمیت استئبا کودک حا
 ،تلخ هایتجربه آثار منفی بردن بین از معموالً  و گذاردمی جا به وی زندگی کل بر را ماندگاری

 که عواملی از. (192 ،1: 1386 شناسی،روان گروه ،پژوهش معاونت) نیست میسر راحتی به
 ناپذیراجتناب امری است و این کودک  در همساالنتأثیر  شده، توجه آن به اسالمی تربیت در

 حر ) «خود است دوست دین بر آدمی»: فرمایندمی مسئله این درباره اکرم پیامبر .است
 آن از و را ذکر کرده همساالن بین ارتباط زیاد اتتأثیر محققان، .(48، 12: ق1409 عاملی،
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 سنی  نظر  از  سطحهم  نسبتاً   افرادی  بین  در  که ارتباطی  یعنی  ؛نمودند  یاد  افقی  ارتباطعنوان  به
برادر و  توان خواهرمی با این تعریف .است برقرار. . . و  اقتصادی تحصیلی، اجتماعی، طبقه و

 . ات شخصیتی این گروه را در کودک در نظر گرفتتأثیررا هم جزو همساالن قرار داد و 

 یاجتماع القه. ع3

. شودمی  مواجه  آن  با  زندگی  در  انسان  که  است  تکلیفی  اولین  ،دیگران  با  سازگاری  آدلر،  دیدگاه  از
 برخورد   روش  بر  است،  زندگی  سبک   از  بخشی  که  تعاون  احساس  و  فرد  اجتماعی  سازگاری  سطح
 آدلر، مباحد در جهت آن از «اجتماعی عالقه»مفهوم. گذاردمیتأثیر  زندگی مشکالت با شخص
 است خودشکوفایی و خالقیت ایجاد سبب اوالً  که است مؤثر زندگی سبک  توضیح در و بنیادی

 است؛  گذارتأثیر  آن  و تغییرات  زندگی  سبک  و  شخصیت  گیریشکل  حقارت،  احساس  جبران  در  و
 کنند؛می پیدا آنها به رسیدن راه و اهداف از درستی درک  اجتماعی، ارتباطوسیله به افراد ثانیاً 
 و  شخصیت  گیریشکل  در  فزاینده  و  عملی طور به  اجتماعی،  زندگی در  موجود  هایارزش  ثالثاً 

 به زندگی سبک  مفهوم توضیح در مفهوم این اهمیت. بود خواهند دخیل فرد زندگی سبک 
 نمایان او داشتن دوست یشیوه در فرد، هر کامل شخصیت :توان گفتمی که باالست قدری
 توجیه انواع تکامل براساس تعاون این ضرورت  (89-88: 1394 دیگران، و فصیحی) شودمی
 کامل آن هدف که دارندبرمی قدم ایخالقانه تکامل مسیر در زنده موجودات تمام. شودمی

ع  نوعی ایجاد برای تالش ،اجتماعی عالقه. است شدن  چون ؛باشد همیشگی که است اجتما
 کمک  دیگران  و  خود  به  راه،  این  در  تالش  با  انسان.  است  کمال  هدف  به  بشر  دستیابی  محصول

 شود می  محقق  آنان  به  احترام  و  دیگران  حال  مالحظه  با  فقط  اجتماعی  عالقه  ،بنابراین.  کندمی
 (120-119: 1387 رایکمن،)

اشکال مختلفی مانند خدمت به  ،طورکلی ارتباط با دیگرانسبک زندگی اسالمی، به در
کید بر صله رحم و خدمت به والدین( دیگران رفتار و  و ، محترم شمردن دیگران در فکر)تأ

و نپرداختن به )حقوق والدین، فرزندان، همسایه و . . . (  شخصیت، دوستی و رعایت حقوق
 قالب در قرآن هایخطاب که است توجه قابل .(134: 1392)معتمدی،  عیوب دیگران دارد

ع  به را مردم و است شده ادا جمع  الزم را دیگران با رفتار ادب قرآن. خواندمی فرا اجتما
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َوةْ  دستور و شماردمی ِمُنوَنِْإخ  ُمؤ  . کندمی احیا مسلمانان بین در را( 10: حجرات) ِإَنَماْال 
 . (19: نساء) داندمی محبت و مهر مدار در را خانواده محدوده اسالم

 فطری بودن عالقه اجتماعی .  1. 3

ع  و فرد بین تضاد درباره را فروید نظر نخست آدلر که است ذکر به الزم  را  آن و پذیرفت اجتما
ع   به  انسان  که شد  معتقد  و  کرد  رد  را  فروید  نظریه  بعدها اما ؛دانستمی  اجتناب  غیرقابل  اجتما
 فرد فطری استعدادصورت به را اجتماعی آدلر عالقه (115: 1384 دارابی،). است مندعالقه
 )پی کرد تعریف اجتماعی و شخصی اهداف به رسیدن جهت دیگران با کردن همکاری برای

 اینکه و دارد زیستی عنصر ایاندازه تا آدلر دیدگاه .(152 :1387شولتز، الن سیدنی شولتز،
 اجتماعی تجربیات به ،شود محقق ایاندازه چه تا اجتماعی عالقه برای انسان فطری استعداد

 در قبال که تعهداتی و دیگران از کامل طور به تواندنمی کسیهیچ. دارد بستگی شخصی اولیه
 .( 253-252 :تابی آدلر،) کند دوری ،دارد آنان

 است خورده رقم آن براساس او آفرینش که خود فطرت براساس انسان نیز اسالم دیدگاه از
 حقوق و کندمی همکاری دیگران با خود الهی فطرت براساس وی. است اجتماعی (30 :روم)

 اینکه  تا  ،شودنمی  کامل  شخص  ایمان: »فرموده است  اکرم  پیامبر.  شماردمی  محترم  را  آنان
: ق1403 مجلسی،) «بدارد دوست نیز برادرش برای ،داردمی دوست خودش برای که آنچه
 فرد  اگرچه.  نیست  سازگار  دیگران  حقوق  به  تجاوز  با  انسان  فطری  مدنیت  ،بنابراین  .(257،  69
 ؛گذاردمی احترام خود حقوق و به است دنیوی منافع دنبال به خود مادی نیازهای تناسب به

 حقوق   از  ،دیگران  نیاز  رفع  و  کمک   حتی برای  و  است  احترام  قابل  او  برای  نیز  دیگران  اما حقوق
خاطر خدا اطعام هگویند:( ما شما را بکه در قران آمده است: »)و می  چنان؛  گذردمی  نیز  خویش

سبک   درکه  وان گفت تمی.  (9: انسان)«  خواهیمکنیم، و هیچ پاداش و سپاسی از شما نمیمی
زندگی اسالمی، ارتباط با دیگران اشکال مختلفی مانند خدمت به دیگران، محترم شمردن 

 و نپرداختن به عیوب دیگران دارد ،رفتار و شخصیت، دوستی و رعایت حقوق دیگران در فکر،
 .(134: 1392)معتمدی، 
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 نقش خانواده و مدرسه. 2. 3

 ،دندار کودک  با که رفتاری طریق از نقش والدین بسیار مهم است و آنان که است آدلر معتقد
 با  که  کودکانی. دننمای  جلوگیری  آن  گیریشکل  از  یا  دنده  پرورش  را  اجتماعی  عالقه  دنتوانمی

 به که افرادی و بیایند کنار زندگی مسائل با جسورانه توانندمی ،کنند تعاون احساس دیگران
 دارد امکان و کنندمی رفتار شکل همین به نیز زندگی با ،کنندمی نگاه خصومت با دیگران
 روابط وجود بر عالوه .(153: 1387شولتز، الن سیدنی شولتز، پی) شوند تبهکار و رنجورروان

 ت ئجر تعاون، احساس گیریشکل دیگر شرط خانواده، اعضای دیگر و مادر با کودک  متقابل
ع  به آن میزان البته. است اجتماعی عالقه بروز  اعمال کودک  بر که است وابسته تربیتی نو
 کندمی صرف بشریت به خدمت و محبت برای را خود تمایالت آن، مطابق کودک  و شودمی
 ؛دهندنمی  بروز  را  خود  اجتماعی  عالقه  هاانسان  از  برخی  .(89-88  :1394  دیگران،  و  فصیحی)

به  شدهتربیت کودکی مانند ؛ندارند را دیگران با ارتباط برقراری توانایی افراد گونهاین که چرا
 این. کندنمی نگاه دیگران به حتی مستقیم کهاست  خویش منفعت فکر به فقط کهشکلی 
 سرخ  یا زبان لکنت مثل حاالتی دچار حتی آنها و شودمی بیماران عصبی بسیار دیده در حالت
 را اجتماعی عالقه ،بنابراین .(255-254: تابی آدلر،) شوندمی طلبی انزوا و خجالت از شدن
 اجتماعی عالقه داشتن اگرچه مدرسه آموخت وو در  خانه با سبک زندگی خانوادگی در دبای

 استعداد این. است ارثی موارد این در تعلیماتی پذیرش استعداد و قدرت  اما ؛نیست ارثی افراد
 کودک  اصلی  قضاوت  در  هم  جهتی  از  و  داشته  بستگی  وی  تربیت  طرز و  مادر  نقش  به  جهتی  از

ع  و  خودش  به  راجع  تصور یا  ند،ادشمن  او  با  دیگران  که  کند احساس  بچه  اگر.  است  مؤثر  اجتما
 باشد کسی برای خوبی دوست او که باشند، نباید انتظار داشت او بنده باید مردم همه که کند
 او اگر. (261همان:) کند استفاده آنان از خواهدمی باشد و فقط داشته خوبی دوستان یا و

 موفق قطع طور به ،کند ازدواج صحیح اصول با و در آینده باشد دوست هاانسان بقیه با بتواند
 . (262ص :همان) شودنمی حقارت  عقده دچار وقت هیچ و شد خواهد

نقش بسیار  ،توان به این نتیجه رسید که خانواده، معلمان و مدرسهمی در تعالیم اسالمی
 «،بيت» که توان گفتمی آیات به توجه با. مهمی در افزایش عالقه اجتماعی در کودک دارند
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 در خداوند. است تربیت و رشد محیط اولین و بشر جمعی زیست محل و محدود مسقف مکان
 :)نحل «داد قرار( آرامش و) سکونت محل هایتانخانه از شما برای خدا و»: فرمایدمی قرآن
 ابراز او برای جان و جسم آرامش تأمین خانه برای کودک، کارکرد اولین فوق، آیه طبق. (80

 و روحی ا جسمی نیازهای تأمین ،غرایز ارضای ویژه احساس تعاون وهمکاری،به ،احساسات
 شیرازی)  است  کودک   برای  محیط  این  جانبههمه  امنیت  مرهون  البته  که  ستاو  شخصیت  رشد

 توانند می  والدین  که  گرفت  نتیجه  توانمی  فوق،  مطالب  به  توجه  با  (35-34:  1394  شیرازی،  و
 فطرت  که  کنند  مراقبت  و  کنند  شکوفا  ،است  شده  نهادینه  کودک   فطرت  در  کهرا    همکاری  حس
لوده  غریزه  و  میل  با  طفل  رشد   . در این صورت،نرود  بین  از  کلی  به  فطری  حس  این  آثار  و  نشود  آ
 . شودمی کودک  در سالم شخصیت رشد موجب ،دیگران با همکاری و اجتماعی حس این

 مهمی بسیار نقش ،گیردمی قرار آن در کودک  که اجتماعی محیط دومینعنوان به مدرسه
 بخش بزرگ، هایانسان تاریخ، طول در. دارد فرد تقویت حس اجتماعی زندگی و سبک  در

گاه معلمان از استفاده نتیجه را خود موفقیت و شخصیت اعظم  دانندمی خویش ایمان با و آ
کید اسالم بر علم و علم (15-10: 1392 فرهادیان،ر.ک: ) آموزی، احترام به معلم و جایگاه تأ

 قرآن در عملی رهنمودهایصورت کلی بیانگر اهمیت امر آموزش است. علم در رشد انسان، به
گاهی: شودمی بیان گونه این مطلوب معلم یک هایویژگی به رسیدن برای  تواضع .(9: زمر) آ

( 63:  فرقان) رفتار  و  گفتار  در نیکو  روش(  39:  حزابا)  نترسیدن  و  رسالت  ابالغ   ،(215:  شعرا)
 در تسلیم ، (18: زمر) آزاداندیشی و صدر سعه( 19: لقمان) تعادل( 18: لقمان) تکبر از دوری
 صبر تواضع،  مثل  پسندیده  اخالقی  صفات  مربی  اگرکه   است  مسّلم  . ...  و  (54:  حن)  قرآن  برابر

 اتتأثیر تواندمی باشد، شده تربیت خودش عبارتی نماید و به تقویت خود در صدر را سعه و
. دهدمی قرار الگوعنوان به را خود معلم متربی، چون ؛باشد داشته متّربی شخصیت بر خوبی

عالوه بر نقش خانواده و مدرسه در افزایش احساس تعاون در کودک، به موارد دیگری مانند  
توان های اجتماعی و دفاعی در اسالم مینقش همساالن، جامعه و فرهنگ و آموزش مهارت 

طورکلی در دیدگاه آدلر به این موارد یا اشاره نشده یا شود، اما بهاشاره کرد که در ذیل بیان می
 های اسالمی نیست. ز این موارد بحد شده، به جامعیت و دقت آموزهاگر ا
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 نقش همساالن. 3. 3

. گیردمی  شکلدر جامعه    اشروانی  حیات  و  است  اجتماعی  موجودی انسان  در تعالیم اسالمی،
 طوری امر این و است آدمی فطرت جزء تقلید، حس که معتقدندنیز  دانشمندان از عضیب

گاه  آن  عمیقتأثیر    به  شودنمی  سادگی  به  که  است  نامحسوس  انسان  که  شودمی  مشاهده.  شد  آ
. گیردمی  قرار  دیگران  تأثیر  تحت  داوری،  در  حتی  و  خود  هایتصمیم  اخذ  و  احساس  و  رفتار  در
 زیر  و  رودمی  بین  از  مردم  میان  در  استقاللش  از  مقداری  باشد، یافته  پرورش  شخص  که  قدر  هر

 شانفکری  نیروی  دارند،  روانی  کمبودهای  که  افرادی  البته  .شودمی  واقع  اکثریت  روحی  سلطه
 هایآموزه  در  (365ا363:  1386  الری،  موسویر.ک:  )  است  بیشتر  آنان  نفوذپذیری  و  ترضعیف
 هایویژگی و اندآورده «مجالست آداب» عنوان تحت را بابی بحد، این اهمیت جهت به دینی،
 سرگذشت  خداوند. اندکرده برحذر بد افراد با همنشینی از و اندنموده ذکر را مناسب دوست

 دست ظالم که را روزی بیاور خاطر به»: کندمی بیان گونه این را گمراه افراد با همنشینی
 برگزیده  راهی خدا رسول با کاش یا :گویدمی و گزدمی دندان به حسرت شدت از را خویش
 یاد  از  مرا  او  بودم،  نکرده  انتخاب  خود  دوست  را  گمراه شخص  فالن  کاش من،  بر  وای  یا.  بودم
گاهی آنکه از بعد ؛ساخت گمراه حق  در دوستان اثر (.27)فرقان:  «.بود آمده من سراغ به آ

 بین  اگر.  دارد  را  دوم  مقام  اطفال،  شخصیت  رشد  در  و  بوده  بزرگساالن  از  ترقوی  مراتببه  اطفال
 که دهدمی ترجیح کودک  باشد، تضادی است، خانواده پذیرش مورد آنچه و گروهی هایمیزان
 از  یکی  شد،  بیان  آنچه  به  باتوجه.  (41و39:  1393  خو،نیک )  کند  مراعات  را  گروهی هایارزش
 . است صالحان با معاشرت است، مؤثر بسیار کودک  شخصیت بر که عواملی

 فرهنگ و جامعه. 4. 3

 ،کودکان اخالقی و اجتماعی تربیت در شخصیت تکریم روش از استفاده با تواندمینیز  جامعه
 و رهبران: دارند وجود مؤثرند، تربیت در که گروه سه جامعه، در. کند ایفا را اساسی نقش

 هایمکان در هاییمناسبت به کودکان اگر. اجتماعی محیط و گروهی هایرسانه، مسئوالن
 ،است  برخوردار  اجتماعی  ا  دینی  شخصیت  از که  نهادی  یا  فرد  توجه  مورد  مدرسه  مثل  مختلف
 پایدار  آنان  روح   در  همیشه  برای  آن  تربیتی  اثر  و  کرد  نخواهند  فراموش  را  آن  گاههیچ  ،شوند  واقع



  

 

نگاه  
تطبیقی  هب 

لفه مؤ
 اهی

مؤرث  رد 
شکل

ی  گیر
 

ک
سب

 
گی  زند

ودک
ک

 
الم

س ر و ا
ل ه آد

دیدگا
از 

 
95 
 

 کودکان  به  ،دادندمی  قرار  تکریم  مورد  را  خود  فرزندان  که  طورهمان  خدا  رسول.  ماند  خواهد
 و کنمنمی ترك را چیز پنن مرگ  لحظه تا: فرمایدمی پیامبر. داشتند خاصی توجه نیز دیگر
 بابویه، ابن) «بَعْدی مِنْ سُنَّةً لیكونَ الصِّبْیانِ عَلَی التسلیمُ»: دنکنمی بیان گونهاین راآنها  از یکی

کید کودکان به کردن سالم بر یامبر. پ(130، 1: 1385  در کار این نیك آثار تا داشتند تأ
 و فردی هایمسئولیت انجام توانایی تا کند رشد نیز آنان شخصیت و شود محقق کودکان
 .(60-59: 1393 خو،نیک ) باشند داشته را خود اجتماعی
 ها بخش رسانه  دارند. امروزه   قابل توجهی نقش  گوناگون  هایزمینه  در  نیز  گروهی  هایرسانه 
 هارسانه  مثال، برای. هستند مردم اساسی نیازهای از جمله و  فردی زندگی و جامعه ضروری
 و  اعتقادات  کنترل   آنان،  مثبت  اخالقی  هایارزش   و  شخصیت   تهدید   فرزندان،   پرخاشگری  موجب 
 . کودکان( 20- 18:  1387  بیابانگرد، )   شوند می   آنان   هایگیری تصمیم   از   بخشی  در   عمیق   تأثیرات

 استفاده  هستند،  پرخالقیت  و  مهین   کننده،سرگرم   که  علت  این   به   دیگر   وسایل   مانند  هم   ها رسانه   از 
ع  کنند.می   و شخصیتی روانی،  شناختی، رشد  در تلویزیون  مثبت هایجنبه  از توانمی  در مجمو

 هایپیام  با کودک  افکار و  اوقات شود  داده  اجازه اینکه بدون  کرد؛ استفاده کودکان اجتماعی
 .( 173و 171همان:  )  گردد  ُپر   نژادی  و  قومی   جنسی،  های بدآموزی   آمیز وخشونت 
 هستند؛   ارتباط  در   آنان  با   طریقی به  کودکان  که  هستند  کسانی  نیز  اجتماعی  محیط از   منظور

 گذار باشند.اثر   آنان  شخصیت  در   توانندمی   کودکان،   با   ارتباط   در  که   همسایگان  فروشندگان و  مانند
 جابر. است  شده  مطرح  نیز  جماعت نماز در کودکان تکریم بیتاهل  سیره در  مثال، برای 
 رفتاری  چه  شوند، می   حاضر  جماعت   نماز   صف  در  کودکان  وقتی:  پرسیدم   باقر  امام  از:  گوید می 
 بزرگساالن بلکه  نرانید؛ جماعت نماز  آخر  هایصف  به را آنان: فرمود  امام دهیم؟ انجام  باید 
 عادت  و  گرددمی   پذیر نظم   کودک   روش  این  . با( 380  ،2  ق: 1407  طوسی،)  بنشینند  آنان  میان  در 
 .(61- 60:  1393  خو، نیک )  کند می عادت   دیگران   حقوق   به  احترام   و  مقررات   اجرای  به 

 و دفاعی یاجتماع یهامهارت آموزش.  5. 3 

. استوار است   دوستانش  و  اقوام  خانواده،  اعضای  و  او  بین   اجتماعی  روابط محور   بر   کودک  زندگی
 بسیار امری اطرافیانشان با  کودک  اجتماعی ارتباطات در خدشه  بروز  های ریشه  یافتن  بنابراین، 
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 از وسیعی  طیف  شامل  اجتماعی  های مهارت  . ( 48- 47: 1389زاده، خان )  است  ظریف 
 حل فرآیند مثل پیچیده، های مهارت  تا ساده ایمکالمه  پایان و حفظ آغاز، مثل هاست؛توانایی 
 ایفای الگوسازی، مثل گوناگون های روش  از استفاده با را هامهارت  این توانندمی  والدین. تعارض 
: 1393و یاراحمدی،    شوشتری   ر.ک: حکیم)   دهند   آموزش  کودکانشان  به   نمایش،  اجرای  و   نقش
 ،ی نی کل)  د« ی کن آشکار  را  خود  »سالم : ند ی فرما ی م کردن  سالم  درباره  باقر  امام . ( 201-161

 کودک،  تی شخص   در  تواضع  ی ر یگ شکل   موجب  ،کودک   به   والدین  کردن  سالم  .( 644،  2:  ق 1407
 دی با  که یهمدل  مهارت  بحد در . شود ی م گرانی د  با یاجتماع ارتباط و ی دوست شی افزا  و آغاز

 آنان با  که چرا  ؛ بودند  مردم دل  محبوب  و  نیک  یی الگو   اکرم  امبر ی پ  شود،  آشنا  آن  با  کودک 
 المَعْذِرَةُ: »ند ی فرما ی م کردن یعذرخواه مهارت  درباره یعل  امام ( 6 :کهف ) کردند ی م  یهمدل

 کودک،  شخصیت  رشد  در   سازنده دیگر   های روش   . از( 447:  1366  ، ی آمد   یمی تم)  « العَقْلِ بُرْهانُ
قوی،   افرادی  و  کند، می   آماده   اتفاقی  هر  برای  را  فرزندان  زیرا  است؛   دفاعی  و  جنگی  فنون  آموزش 
ع بار  صبور و  کید  اسالم  رو ازاین . آوردمی  شجا ع  های روش  فرزندانتان  به که  است  کرده تأ  را دفا
 باشد،  آنان  تربیتی  برنامه   در   ( 47،  6ق:  1407  کلینی،)  سواری اسب   و  شنا   و   تیراندازی  و   بیاموزید،

 .(  137:  1396  حکیمی، )  کنید تربیت   ابزارهای آن  و  زمانه  مطابق  ای دوره   هر  در   را  آنان  و 

 یظاهر سالمت. 4

 زندگی  از  بخش  یکهرکدام    و  دارند  اهمیت  زندگی  درهردو    جسم  و  روح   آدلری،  شناسیروان  در
 برای  و است سالم بدن در سلیم روح . دارند دوجانبه ارتباط و دهندمی قرارتأثیر  تحت را

 جسمی حاالتد. باش برخوردارکامل  سالمت و قدرت از بدن دبای روح، و فکر صحیح حکومت
 فرد  زندگی  سبک  کننده  بیان  همیشه  های مختلف،فرد در موقعیت  حرکات  و  اعمال  در  روانی  و

 جسمی  وضعیتوسیله  به  را  او  رفتار  و  رابطه  و  بشناسد  را  فرد  دارد  سعی  شناسیروان  علم.  است
 به و دارد روح  و شخصیت ساختمان در ایالعادهفوق اتتأثیر ظاهری سالمت. کند کشف او

 تالش  مریض انسان یک. آوردمی وجود به را هاانسان بین اختالفات که است سبب همین
 جامعه  مزاحم  را  خود  و  ندارد  را  محیط  با  مخالفت  قدرت   زیرا  ؛گیرد  قرار  خود  محیط  تابع  کندمی

 .(43-35: تابی آدلر،ر.ک: ) کندمی حس
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 که  است  مشکل  وی  برای  که  ؛ زیرااست  ترسخت  خیلی  جهت  همین  به  معلول  کودک   تربیت
 طرفی از. اندازد کار به سالم کودک یکبا  سطحهم پیشرفت برای را خود ناتوان جسم بتواند
 خودخواه  فردی  ،است  آن  فاقد  و  شود  موفق  تا  دارد  مغزی  و  روانی  العادهفوق  قدرت   به  نیاز  چون
  به  توجهی دیگر کند، رفتار طبیعی بچه مانند نتوانست معلول بچه یک  که هنگامی. شودمی

 صورت این در و سازد برقرار زندگی محیط با صحیح رابطه کندنمی تالش و ندارد خود اطراف
ع  معلولین از بعضی درباره البته. کندنمی رشد طبیعی طور به هم او مغز که است  فرق موضو
 کودکی  اگر  مثالً   .کندمی  جبران  دیگری  چیز  تکمیل  با  را  خود  نقص  که شده  مشاهده  و  کندمی

 که ییجا تا ،کندمی ، بیشتر سعیرنگ  تشخیص و دنیا درک  برای بیند،نمی خوب چشمش
 فرد پیشرفت موجب هانقص همین گاهی. ببیند سالم شخص یک  از بهتر را دنیا شود موفق
. (45-44 :همان) بگیرد تعلیم صحیح روش با و باشد سالم مغزش آنکه شرط به ،شودمی

 مصدوم  عضو،  یک   اگر  .بگریزد  ناراحتی  از  خواهدمی  که  شده  ساخته  طوری  انسان  بدن  ،بنابراین
 خود از جدیدی نیروی ،خودتر خودبهسالم عضو و گیردمی را آن جای دیگر عضو ،شود فلن یا

 استعداد دارای ،بدن اعضای از هریک. کند جبران را ناتوان عضو کمبود تا آفریندمی
 از. دهد انجامرا  تریبزرگ  کار عادی حالت از بیشتر تواندمی گاهی که است ایالعادهفوق

 زندگی ادامه و حفظ برای که است مکانیکی مانند انسان بدن مرگ، وقت به تا کودکی دوران
 .(169: 1359 آدلر، و بونشلرد) است فعالیت مشغول
 عقده به است ممکن حقارت، احساس بر کردن غلبه در فرد ناتوانی که است معتقد آدلر
 نادرستی نظر ،دارند حقارت  عقده که افرادی. شود منجر( Inferionty Complex) حقارت 
 از یکی. بیایند کنار زندگی ضرورت با نیستند قادرکه  کنندمی احساس و داشته خود درباره
 یعنی ،اشپژوهشی تالش اولین آدلر. است عضوی حقارت  ،کودکان در حقارت  عقده منابع

 تأیید را عقیده این نیز فروید و  بود فروید همکار که داد انجام زمانی را عضوی حقارت  بررسی
 برای فرد هایتالش طریق از را شخصیت بدن، ناقص اعضای که رسید نتیجه این به آدلر. کرد

 حقارت   یعنی  استخوان،  نرمی  آدلر  خود  که گونه  همان  ؛دهندمی  شکل  ضعف  این  کردن  جبران
 صورت  عضوی  حقارت   جبران  برای  که  هاییتالش.  نمود  جبران  را  خود  کودکی  هایسال  عضوی
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 الن سیدنی شولتز، پی) آورد پدید اجتماعی و ورزشی هنری، دستاوردهای تواندمی ،گیردمی
 . (146: 1387 شولتز،

 و شیطان دوری موجب دارد، کهکودك  نظافت و بهداشت در رعایت بسیاری توصیه اسالم
 دنبال به را کودك شخصیتی و سالمتی روحی ،آن تبع به شود ومی او روانی ا روحی آرامش
 نوزاد  حقوق از یکی که است آمده اسالمی هایآموزه در .(69، 2: 1378 بابویه، ابن) «دارد
 دیگران  با  که  وقتی  که  کندمیتوصیه    افراد  مبانی اسالمی به.  است  او  دادن  غسل  متولدشده،تازه

 وقتی  شده،  استثناء  که  موردی  تنها.  باشند  داشته  جذاب  و  زیبا، خوشبو  ظاهری  شوند،می  مواجه
 اسالم که نامحرم با ارتباط مانند ؛کشاندمی گناه به را انسان ،زیبایی کردن آشکار این که است

 به اسالم استثنا، موارد این غیر در اما .(31: نور ؛33: احزاب) داردبر دوری از آن  اکید دستور
 به مؤمنش بنده وقتی دارد دوست خدا»: فرمایدمی پیامبر. است نموده توجه ظاهر زیبایی
 . (307،  76:  ق1403  مجلسی،« )بیاراید  و  کند  آماده  او  برای  را  خود   رود،می  مؤمنش  برادر  دیدار

 اطرافیان،  باشد،  بدنی  عیب  بدون  و  زیبا  و  آراسته  ظاهری  دارای  کودکی  وقتیکه    است  واضح
. دهندمی نشان خود از وی به یعاطف  توجه برای بیشتری آمادگی و شوندمی او مجذوب

 که شودمی موجب کودک  جسمانی سالمت و( 475، 6: ق1407 کلینی،) آراستگی درحقیقت
 داشت خواهد دیگران به نسبت بیشتری نشاط ،آن تبع و به گردد تأمین بهتر اشعاطفی نیاز
 را الزم توجه نکات این به باید والدین ،بنابراین. کندمی اضافه او جذابیت به نشاط همین که

 ممکن که چرا ؛کنند تالش کودک  جسمانی سالمت و ظاهر آراستگی حفظ در و باشند داشته
. گردد او در ناسالم شخصیت و حقارت  عقده موجب ،کودک  در جسمی سالمت عدم است

 و عاطفی مشکالت بروز موجب را آن نبود و مهم تعالیم اسالمی بسیار نیزرا  جسمانی سالمت
 آنها   به  و  بروند  آنان  عیادت  به  مؤمنانکه    است  داده  دستور  اسالم  علت  همین  به.  داندمی  روانی
 . (139-138همان: ) باشند داشته عاطفی توجه

 یخانوادگ یهاارزش. 5

عنوان به  که است چیزهایی  از  عبارت  ،گیرندمی  شکل  والدین  واسطهبه  که خانوادگی  هایارزش
در . شوندمی دنبال و شوندمی محسوب ارزشمند شوند،می داده پاداش اصلی هایبرانگیزاننده 
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 اند،شده وضع فرزندان همه تولد از قبل که هنجارها و قوانینی به خانوادگی هایارزش ،نتیجه
 کودک برای( منفی یا مثبت صورت به) والدین قضاوت و بازخواست از گریزی هیچ. دارد اشاره
 است ممکن و است مذهب مقوله خانوادگی، هایارزش از یکی ،مثال برای. ندارد وجود
 را آن که شودمی مواجه چیزی با کودک . نباشد هماهنگ  خانواده با کودک  دینی هایارزش

 کودک عقاید با مستقیم طور به والدین هایارزش دوراهی، این در. نامندمی وفاداری دوراهی
 وروی اکستین) کند راضی راآنها  یهردو خواهدمی هنوز کودک  ،این وجود با. است تضاد در

 . (141: 1389 کرن،
عامل مؤثر در سبک زندگی و عنوان به یخانوادگهای ارزش از آدلر، یزندگ سبک هینظردر 

گسترده بیان  و جامع اریبس یاسالم تعالیم در مسئلهاین  که شودمی بحدشخصیت کودک 
 ند از:ایی از آن استخراج شده است که عبارت هانگرش و شده

 نیوالد بودن الگو .1. 5

ع اشاره شدتأثیر    طور که در  همان اعتماد و الگوی کودک   مورد  دوالدین بای،  والدین به این موضو
 و  دانند می را خود فرزند زندگی مصلحت و ترندعالم و ترعاقل کودک  از والدین چراکه ؛باشند
 . (59: 1384 آندروا،) انددیگران از دلسوزتر او برای

 اسالم در فرزندان و کودکان حقوق .2. 5

 والدین  و( 133: شعراء ؛72: نحل) هستند خداوند هاینشانه و نعمت و الهی امانت کودکان
داده  پاداش ،خوب تربیت برابر در و( 6: تحریم) اندمسئول آنان تربیت و سالمت، تعلیم درباره
البته شایان ذکر است . (6: تحریم) شد خواهند کیفر آنان بد تربیت برابر در و( 55: مریم)شده 
بسا این وظایف و نقش چه شده است و بیانحقوق فرزند  دربارهموارد زیادی در روایات، که 
 . آدلر هم مطرح باشدهای سبک زندگی مؤلفهوالدین تواند ذیل تأثیر دین میوال

 کودک یظاهر و یجنس بهداشت .3. 5

 که صورتیبه ؛جنسی غریزه رشد هایزمینه ساختن فراهم یعنی جنسی تربیت اسالم، منظر از
ع  تولد آغاز از تقریباً  جنسی تربیت. دست آیدجنسی به  سالمت هم و جنسی عّفت هم  شرو
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 نباید  کسی»:  فرمایندمی  کودک   جنسی  انحراف  از  پیشگیری  یدرباره  صادق  امام. .  شودمی
 کودک جنسی انحراف موجب چون ؛کند آمیزش دارد، حضور کودک  که اتاقی در همسرش با

  .(49، 6: ق1407 کلینی،) «شودمی

 ینید معارف آموزش. 4. 5

 ،کودکی  دوران  در  آموزش  اهمیت  اما  ؛ندارد   وجود  اسالم  در  آن  آموزش  و  علم  اهمیت  در  تردیدی 
 کودک ذهن صفحه درباره 31در نامه  علی امام .است برخوردار ایویژه جایگاه از
 الرضی، شریف) «بپذیرد افکنند آن در هرچه است، ناکشته زمین همچون کودك»: فرمایندمی

 غیرمستقیمهای  روش  و با  تدریجیصورت  به  باید  والدین  ،معارف   آموزش  در  دل.  (758:  ق1414
  به   باید.  (247:  1391  آملی،  جوادی)  باشند  داشته  مفاهیم  انتقال  اول  سال  هفت  در  خصوصبه

 درک به و کند بازی و کند رشد دارد، که پاکی فطرت با و باشد خودش تا داد اجازه کودک 
 . (70-69: 1392 ادیب،) بپردازد هاشباهت و هاتفاوت

  خودخالق یروین .6

های آن است سبک زندگی، خالقیتی حاصل از تعامل با محیط و محدودیت آدلر، نظر از
 استعدادهای وراثت، حاصل صرفاً نیز  انسان شخصیت(. 26: 1396)مظاهری و دیگران، 

 ابتکار و خالقیت نیروی مسیر این در بلکه ؛نیست آنان بین تعامل و خارجی محیط غریزی،
 زندگی  رویدادهای  آفریننده  که  هستند  قادر  هاانسان  یعنی  ؛دارد  ایکنندهتعیین  بسیار  نقش  فرد
 پاسخ خویش ذهنیت واسطهبه و سازدمی دنیا را دیدگاهش که است فرد خود این. باشند خود
 .(26-25: 1394 آبادی،خان) کندمی زندگی هاخیال این با و دهدمی

. کرد احساس را آن موجودیت توانمی آن اثرات شناخت با اما ؛است دشوار خالق توصیف
 نخست: کندمی ریزیپایه را شخص زندگی خاص سبک تجارب، دسته دو مبنای بر خالق من

 نیروی پرتو در فرد زندگی سبک  یا شخصیت. جدید تجارب خلق دوم و تجارب به معنادهی
 وسیله و هدف دهد،می معنا زندگی به خالق من. گیردمی شکل تجربه و وراثت خودخالق،

 شخصیت کل در خالقی درونی نیرویکه  است معتقد آدلر. کندمی ابداع را هدف به رسیدن
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 گیریتصمیم  درمورد  را  وی  اعتقادات  و  افکار  و  یابدمی  افزایش  او  فعالیت  با  که  است  فعال  کودک 
 کل  یک عنوان  به   آن  در  فرد  که  کندمی  مطرح   گونه  این  را  شخصیت  آدلر.  دهدمی  شکل  آینده  و

 نام به مشابهی شده بندیسازمان اصول وسیله به رفتارها و عقاید احساسات، و کندمی عمل
 هم شرایط به پاسخ در فردمنحصربه شیوه یک  که اصول این. گرددمی هدایت خیالی غایت
 سازدمی متمایز دیگران از را فرد بلکه ؛دهدمی شکل را شخصیت اساسی بخش تنهانه هست،

 .(30: 1389 استورت،و  اوبرست)
ع عنوان به  خودخالق یروین به آدلر  اشاره کودک  تیشخص گیریشکل در یاساس موضو

انسان  به ید یفرو انهینگاه جبرگرا نکهیا یبرا یو. دهدارائه می مبهم از آن یفیاما تعر ؛کندمی
 ندهیآ به حال و گاهن ووراثت نداند  یبه گذشته و نقش جبر محکومنداشته باشد و انسان را 

 . کندمی مطرح  را خالق یروینداشته باشد، 
و فطرت  فرد و اختیار ارادهمانند  یمختلف موضوعاترا به  فیتعر نیتوان امی اسالم در

 گیریشکلدر  گذارتأثیرعامل عنوان به آزاد اراده و اختیار. کرد لیط و آن را تحلتبکودک مر
 ارزشی و هاینظام تمام واقع در گردد، انکار یا گرفته نادیده تربیت در شخصیت کودک، اگر

. خواهد شد...  و غریزه محیط، وراثت، جبر معلول ،تربیت و فرآیند رفت خواهد بین از تربیتی
پاداش   شایسته  پس نه  داشت،  خواهد  مسئولیتی  نه  ،حیوانات  سایر  مثل  نیز  انسان  ،صورت   این  در
  داشت  خواهد پرورش از گریز نیروی نه و پذیریتربیت قابلیت نه است و کیفر سزاوار نه و
 محیط وراثت، عوامل از یکهیچ برابر در انسان که است آن واقعیت. (55، 3: 1395 جمالی،)

 توانندنمیآن عوامل    ندارد و هرگز  محض  انفعال  حالت  ،انسانی  محیط  و  طبیعی  محیط  جنینی،
 آقاتهرانی)  فرد باشند انتخاب  ساززمینه توانندبلکه می  ؛باشند  بشر  اختیاری  افعال  کنندهتعیین

و  ،این نکته ضروری است که میل، به طبیعت انسان .(114-113: 1392کاشانی، حیدری و
 ترمسلوب انسان از اختیار ،شودتر در انسان قوی هرچه میل. اراده مربوط به عقل است

 بیشتر انسان و شودمی افزوده انسان اختیار بر ،باشد ترقوی مقدار انسان هر اراده. گرددمی
 اگر والدین ،بنابراین .(723، 22: 1389 مطهری،) شودمی خود سرنوشت خود و مالک 
. کنند تقویت وجودش و اختیار را در اراده باید نیروی ،کنند خوب تربیت را کودک خواهندمی
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توشه مسافر کوی تو، عزم  ام که برتریندانسته»: فرمایندمی نیایش مقام در نیز( ع)کاظم امام
 . (182: ق1411 طاووس، ابن) استوار و خلوص نیت است«

ع  باتوان می اسالمیهای آموزه در را آدلر مباحد در خالق نیروی  بررسی نیز فطرت موضو
 کودک  شخصیت  زندگی و رشد  سبک  در  مؤثر  عوامل  از  یکی  و  تربیت  درونی  منبع  نخستین.  کرد
 شفیعی،) است «فطرت»شود، می شمرده بالقوه لیفضا همه مخزن و معارف  همه گنجینه که

 و همین  است  شده  گذاشته  امانت  به  آدمیفطرت    در  ،معنویت  ذخایر  و  تربیت  قانون  .(9:  1367
 همه در انسانیت گوهر گاه آن شود؛ آماده رشددهنده عوامل و شود رفع بازدارنده موانع که

 تربیت   هدف  تریناصلی  ،(30  :روم)  انسان،  الهی  فطرت  به  توجه  با.  رسدمی  شکوفایی  به  آن  ابعاد
 که است استعدادهایی به بخشیدن فعلیت آن و شکوفایی کنند، اعمال را آن باید والدین که

 این ،دارد وجود اینجا در که مهمی مسئله. (179 :اعراف) است داده قرار وجود در خداوند
 و نموده تغییر روانی و اقتصادی اجتماعی، محیطی، عواملتأثیر  تحت فطرت این که است
 برابر   در  تواندمی  ،دارد  که  اختیاری  با  انسان  خود    ،میان  این  در.  گیردمی  خود  به  مختلف  اشکال
 مسئول انسان که است هنگام این در و شود تسلیم یا کند مقاومت فطرت تغییردهنده عوامل
 همان  اسالم  ،دیگر  تعبیر  به  و  است  اسالم  دین  قوانین  با  منطبق  ،فطرت.  است  خود  هایانحراف
 یک اسالم قوانین به عمل یعنی است؛ اسالم قوانین همان فطرت مقتضیات و فطرت، قوانین
 گوییپاسخ و فطرت نیاز به گوییپاسخ یعنی اسالم، قوانین به عمل بلکه ؛نیست اعتباری عمل
 زمانی  تا  کودکان  ،بنابراین.  (163:  1362  احمدی،).  اسالم  قوانین  به  عمل  یعنی  ،فطرت  نیاز  به
دینی  حس پرورش برای شرایط ترینمساعد و بهترین اند،نشده منتقل بزرگسالی یدوره به که

 . دارند را والدین واسطهبه و باورهای مذهبی

 هجینت

 به توانمی آدلر و اسالم نگاه از کودک زندگی سبک درمؤثر  عوامل تطبیقی بررسی به توجه با
 :جمله از رسید؛ مهمی دستاوردهای

های مؤثر در سبک زندگی کودک که دارای نقاط مشترک بودند، . در هردو رویکرد، مؤلفه1
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اند از: تأثیر والدینی، عالقه اجتماعی، سالمت ظاهری فرد، ارزشهای خانوادگی و نیروی عبارت 
خودخالق. در اسالم معادلی که دارای هماهنگی زیادی با ترتیب تولد باشد، یافت نشد. نیروی 

های اسالمی به مواردی مثل اراده و فطرت در کودک در تعریف ابهام داشت، در آموزه  خودخالق
های اشاره شد. در موضوعات عالقه اجتماعی، سالمتی و ظاهر فرد، و تأثیر والدینی، شباهت

های خانوادگی، در بسیاری در هردو دیدگاه به دست آمد. دو دیدگاه تا حدودی در عامل ارزش
تر، مانند حقوق تر و دقیقصورت مفصلاسب داشتند؛ اما در اسالم مفروضات بهتعریف با هم تن

 فرزندان مطرح شد. 
 پرداخته  شایسته  بسیار  عوامل،  از  برخی  به  خود  جربیو ت  شناختیروان  نگاه  با  آدلر  گرچها  .2
 بهدر حال رسیدن  تدرینبه روز علم که پرداخته جزئیاتی بهتر وسیع نگاهی با اسالم اما ؛است
شناختی و نگاه اسالم، نگاهی جامع، علمی، انساناست.  عوامل این اتتأثیر از برخی
 دینیهای آموزه بساچه و استشناختی به عوامل رشد شخصیت و سبک زندگی کودک روان

 است.  افراد شخصیتی و روانی نیازهای پاسخگوی
توجه هایی است مانند  گی اسالمی و آدلری شباهتبا توجه به اینکه بین مفهوم سبک زند.  3

 عالقه، جبرگرایی مالیم، نظریه  ییابی فرد، خودخالقگرایی، جهتنگری، غایتلتحلیها،  به ارزش
کید شاجتماعی، تالش برای برتری، اولویت دادن به هشیاری، معیارهای آسیب ناسی و درمان، تأ

هایی نیز در سبک ها و برتریاما تفاوترد؛ وجود دا کارکردهای سبک زندگیو  بر پیشگیری
جایگاه و قبل از آن،    به دوره جنینی  ی، توجهزندگی اسالمی مانند تعریف کهتری و مهتری واقع

های مختلف ندگی، نقش محیطگیری سبک زجایگاه اراده در شکلی،  های حاکم بر زندگنگرش 
 . معنوی وجود داردوجه کافی به عوامل فراطبیعی و در کودک، حقوق کودک و ت
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 دارالذخائر.  محرر، چاپ اول، قم، محمدحسن
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