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انسان در دوران جنیني و بعد از تولد و شناخت ابعاد وجودي او در مسیر رشند و تكامنل منورد توجنه و
بررسي قرار گرفته است .خداوند متعال انسان را موجنودي معرفني مني نمایند رنه در حینا خنوی ،
مراحلي را طي نموده و در مسنیر رشند و تحنول قنرار گرفتنه و منشنا  ،مسنیر و مقونود حررنت او نینز
مشخص گردیده است .از طرف دیگر بررسي ابعاد رشد انسان و خووصیا و قابلیت هاي آن از جنبه
جسماني ،عقلي از نظر روانشناسان بارها مورد نظر بنوده اسنت .از نظنر روانشناسنان انسنان از ینب بعند
مادي است رنه اعاناي بندن و شنكل و قنواي تفكنر و عقالنني او را شنامل مني شنود .پیناهه از جملنه
روانشناساني است ره ابعاد مختلف رشند شنناختي رودرنان را منورد طبقنه بنندي و بررسني قنرار داده
است .از این رو در این مقاله به بررسني مراحنل رشند جسنماني و شنناختي انسنان از نظرقنرآن و پیناهه
پرداخته شده است.
كلمات كلیدي
مراحل رشد ،انسان ، ،قرآن  ،روانشناسي پیاهه
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مقدمه

اشرف میکائیلی و همكاران

رودري متمررز است .چنین نظریه هایي بر جنبه هاي مختلف

انسان موجودي است ره از دو بعد مادي و غیرمادي تشكیل

توسعه از جمله رشد اجتماعي  ،عاطفي و شناختي متمررز است.

شده است .همانگونه ره در قرآن رریم آمده است این

یكي از نظریه هاي رشد؛ نظریه رشد شناختي هان پیاهه (Jean

موجود ،رشد خود را از خاک شروع ررده و مراحل مختلف

)Piagetحاري از آن است ره رودران چهار مرحله مختلف

تكامل را پشت سر گذاشت تا آنجا ره روح خدایي در درون

رشد ذهني را در زندگي خود طي ميرنند .نظریه این روانشناس

وي شكوفا شده و همراه و همگام با جسم به حررت درآمده

توسط رودران متمررز است.

نه تنها بر درک نحوه رسب دان

و ویژگیهایي چون عقل،

بلكه به درک ماهیت هوش نیز توجه مينمائید .نظریه رشد

عشق و عواطف انساني را از خود به مرحله ظهور و شكوفایي

شناختي پیاهه مراحل رشد رودران را توصیف ميرند .رشد

رسانده است.

شناختي شامل تغییراتي در روند شناختي و توانایيها است .از

و با طي مراحل گوناگون ،صفا

قرآن ،ریفیت خلقت انسان از ماده و روح را بیان ررده

نظر پیاهه ،رشد شناختي اولیه شامل فرآیندهاي مبتني بر اعمال

است .بر اساس بیان قرآن ،خداوند از روح خود در خاک،

است و به سمت تغییر در عملیا

ذهني پیشرفت ميرند .وي

البته پس از طي مراحل مختلف تكوین آن و تبدیل مثل به

معتقد است؛ رودران بزرگتر فقط سریعتر از رودران روچكتر

گل ،گل سیاه گندیده و گل روزه گري دمید و او را آفرید.

فكر نميرنند .بلكه بین تفكر رودران خردسال در مقایسه با

"به خاطر بیاور هنگامي را ره پروردگار

به مالئكه گفت:

رودران بزگتر تفاو هاي ریفي و رمي وجود دارد .توجه به

من بشري را از گل مي آفرینم ،هنگامي ره آن را نظام

این نكته مهم است ره پیاهه رشد فكري رودران را به عنوان

بخشیدم و از روح خودم در آن دمیدم ،براي او سجده رنید".

یب فرایند رمي در نظر نگرفته است .یعني بچهها با بزرگتر

(سوره زمل71 ،و)72

شدن فقط اطالعا و دان

قرآن ،سخن آفریدگار انسان است و بدیهي است ره

نميرنند .بلكه  ،پیاهه پیشنهاد ررده است ره ریفیت در نحوه

مخلوق خود داناتر است.

تفكر رودران هنگام پردازش در این چهار مرحله به تدریج

آفریدگار ،به طبیعت و اسرار آفرین

بیشتري به دان

موجود خود اضافه

«اَال یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ و هو اللّطیف الخبیرُ» آیا آن خدایي ره خلق

تغییر ميرند.

را آفریده عالِم به اسرار آنها نیست؟ و حال آن ره او به باطن و

براساس مشاهدا

ظاهر همه امور عالَم آگاه است( ».سوره ملب آیه )14

بیشتري نسبت به بزرگساالن برخوردار نیستند ،فقط آنها به

روانشناسان معاصر ،عوامل بیولوهیب ،شناختي ،اجتماعي و

سادگي متفاو

خود ،او نتیجه گرفت ره رودران از هوش
فكر ميرنند .آلبر

انیشتن رشف پیاهه را

فرهنگي را مورد بررسي قرار مي دهند و در بررسي عوامل

«بسیار ساده فقط یب نابغه ميتوانست به آن فكر رند» خواند.

بیولوهیب ،به مسأله تأثیر وراثت و ساختمان بدني و ماهیت

هان پیاهه ،پژوهشگر سوئیسي ،مراحل رشد شناختي رودک را از

ساختاري سیستم مغز و اعواب و دستگاه غددي اهمیت مي

تولد تا بلوغ فكري به چهار مرحله تقسیم ررده است .مراحل

دهند .مراحل رشد از نظر روانشناسی شامل طیف وسیعي از

رشد پیاهه بدین شرح است :مرحله حسي حررتي ،مرحله تفكر

رفتارها و تغییر و تحوال

در استعدادها و شخویت هاي

پی

عملیاتي ،مرحله تفكر عملیا

عیني و مرحله عملیا

رودک مي شود .هنجارها و نهادهاي اجتماعي  ،آداب و رسوم

انتزاعي یا صوري.

و قوانین نیز بر این مراحل تأثیر مي گذارد .نظریه هاي رشد

پیاهه معتقد بود ره رودران در فرآیند یادگیري نق

رودک بر توضیح چگونگي تغییر و رشد رودران در دوران

دارند .هنگام آزمای  ،مشاهده و یادگیري جهان مانند

فعالي
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دانمشندان روچب عمل ميرنند .رودران در تعامل با دنیا
اطراف خود به طور مداوم دان

جدیدي را براساس دان

موجود اضافه ميرنند .همچنین ایدههاي قبلي را نگهداري
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قرآن با توجه به شواهد و آیا آن به خوانندگان و مسلمانان مي
گوید ره انسان داراي روح و معنویت است و شناخت انسان از
جانب عقل و تفكر امري با اهمیت تر از جسم است .زیرا انسان

مينمایند و آن را با اطالعا جدید تطبیق ميدهند.

از نظر خداوند و خالق خوی

موجودي با نام اشرف مخلوقا

پیاهه دو سال نخست زندگي را دوره حسي-حررتي ميداندره

است و این اشرف مخلوقا

بودن و برتر از سایر موجودا

مرحله ميباشد .مرحله حسي حررتي زماني

ناشي از داشتن عنور عقل و تفكر است ره او را از بقیه

خود داراي ش

است ره نوزادان مشغول رشف روابط بین اعمال و پیامدهاي

متمایز نموده است ،نه قوه جسماني و غریزي او .زیرا

اعمال خوی

هستند .آنها متوجه ميشوند ره براي دست یافتن

موجودا
نباتا

و حیوانا

در امور طبیعي و غریزي با انسان مشترک

به یب شيء تا چه اندازه باید دست خود را دراز رنند ،و وقتي

هستند .لذا تفاوتي با حیوانا و نباتا از این جها ندارد و این

بشقاب را به سمت لبه میز هل ميدهند ،چه روي ميدهد؛ و به

وجه تمایز ،قوه معنویت و روحاني انساني است و این قوه به زبان

این ترتیب آنها رمرم ،متوجه ميشوند ره وجودي مستقل

روانشناسان به قوه شناختي تعبیر شده است و از نظر روانشناسان

دارند و بخشي از اشیاي دیگر نیستند .رشف مهم در این مرحله،

داراي مراحل متفاو

و گوناگوني است ره سیر تكامل

مفهوم پایداري یا ماندگاري اشیا است .پایداري اشیا به این

عقالنیت و تفكر عقالني را طي مي رند .این مقاله سعي بر این

واقعیت اشاره ميرند ره یب شيء حتي اگر از جلوي چشمان

نموده است در ابتدا به معرفي روتاهي از حواس انسان از نظر

رودک برداشته شود ،به وجودیت خود ادامه خواهد داد.

قرآن و سپس مراحل رشد انساني را از نظر قرآن و پیاهه

هنگامي ره یب رودک هشتماهه ميخواهد اسباب بازي

روانشناسِ شناختي رنار هم بررسي نماید.

خاصي را بردارد ،اگر بر روي آن پارچهاي بیندازیم ،او بالفاصله
دست از تالش برخواهد داشت ،انگار ره عالقه خود را به آن از

قرآن و ویژگیهاي حسي انسان

دست دادهاست و مطمئن است ره هر چیزي ره به چشم نیاید

رودک ،در هنگام تولد هیچ چیز نمي داند؛ اما چیزي نمي گذرد

وجود ندارد .او نه متعجب ميشود و نه ناراحت .اما یب رودک

ره خودش شروع به انجام وظیفه مي رند چون او از عوامل تأثیر

دهماهه ،باز هم به دنبال اسباب بازي پنهان شده در زیر پارچه

گذارنده خارجي ره بر او وارد مي شوند تأثیر مي پذیرد .این

خواهد گشت .بچههاي بزرگتر ره به مفهوم پایداري اشیا

عوامل در وي احساسا مختلفي ایجاد مي رند ره بعدها اساس

دست یافتهاند ،ميدانند ره آن شيء هنوز وجود دارد هر چند ره

و پایه ادراک و شناختن از جهان خارج را تشكیل مي دهد .قرآن

دیده نميشود .البته در این سن نیز رودک در جستجوي اشیاي

رریم در بسیاري از این آیا به این حقیقت اشاره ررده است

پنهان شده مهار زیادي ندارد .رودري ره توانستهاست چندین

ره ما به عنوان نمونه آیه زیر را ذرر مي رنیم:

بار شيء را در جاي خاصي پیدا رند ،باز هم به جستجو در همان

اي رسول ما بگو اوست خدایي ره شما از او نیستي به هستي

محل ادامه ميدهد حتي اگر یب بزرگتر آن شيء را جلوي

آورد و گوش و چشم (شنوا و بینا) و دل (هوشیار) به شما عطا

چشم رودک در جاي دیگري پنهان ررده باشد .تنها حدود یب

ررد (تا شكر نعمت

گویید) و حال ،آن ره بسیار رم از او

سالگي است ره رودک در جایي به دنبال شيء خواهد گشت

شكرگذاري مي رنید( .ملب ،آیه)23

ره آخرین بار آن را در آنجا دیدهاست و برای
در دفعا پی

مهم نیست ره

از بار آخر ،آنها را در رجا دیدهاست.

سپس (آن نطفه بي جان) را نیكویي بسیار است و از روح
خود در آن بدمید و شما را داراي گوش و چشم و قلب با

در قرآن سعي بر نشان دادن رشد جسمي رودک در مراحل

حس و هوشي گردانید (با وجود این همه احسان) باز بسیار

مختلف از جمله قبل از تولد و بعد از تولد را دارد .هرچند ره

اندک شكر مي رنید( .سجده ،آیه )9
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اشرف میکائیلی و همكاران

قرآن به ذرر چشم و گوش ،به عنوان دو ابزار از ابزارهاي

رهف ذرر ررده است ره بر گوشهاي آنان مهر زده شد تا در

احساس ارتفا ررده است؛ زیرا اوالً این دو حس ،اهمیت

خواب عمیق فرو روند و هیچ صدایي بیدارشان نكند :سپس

زیادي در جریان رار ادراک حسي دارند و ثانیاً در ذرر این

ما( ،در آن غار) بر گوش (هوش) آنها تا چند سالي پرده

دو ،مسائلي وجود دارد ره براي نشان دادن اهمیت همه

بیهوشي زدیم (سوره رهف ،آیه )11

حواس در رار ادراک حسي رافي مي باشد و این از

د -حس شنوایي ( ،گوش) همه وقت و همه جا اعم از

ویژگیهاي روش قرآن است و مشخوه اش نوعي ایجاد بلیغ

روشنایي و یا تاریكي مي شنود اما حس بینایي (چشم) تنها در

است ره ضمن آن قرآن با اشاره و تلقیح به حقایق رلي

روشنایي مي بیند .در اینجا ذرر یب نكته ،بي مناسبت نیست

چشم مي پوشد .در

مفرد ذرر مي

اساسي ،ارتفا مي رند و از ذرر جزئیا
بسیاري از آیا قرآني ،گوش پی

از چشم ،ذرر شده است

و این ظاهراً دالیلي دارد:

و آن این است ره قرآن ،گوش را به صور
رند ولي چشم (بُعد) را در ارثر آیا

به صور

صیغه جمع

(ابوار) مي آورد ،این خود یكي از نشانه هاي اعجاز در قرآن

الف -گوش ،در رار ادراک حسي و امر یادگیري و

است .به این دلیل ره حس شنوایي ،صداهایي را ره از تمام

تحویل علوم از چشم ،بهتر است؛ زیرا یادگیري زبان و

مي رسد دریافت مي رند ،در حالیكه چشم ،فقط

تحویل علوم ،در صور

از دست دادن بینایي براي انسان،

امكان پذیر است ولي اگر شنوایي را از دست بدهد ،یادگیري
زبان و تحویل دان

برای

جها

وقتي مي تواند ببیند ره انسان خواسته باشد چشم را به طرف
هر چیزي ره مي خواهد به آن بنگرد برگرداند.

امري مشكل خواهد بود .در

اگر در مكاني ،افرادي جمع باشند و صدایي به وجود آید،

قرآن ،گوش به تنهایي در رنار عقل ،ذرر شده است تا

همگي تقریباً همان صدا را به طور یكسان مي شنوند در

بفهماند میان گوش و عقل رابطه محكمي وجود دارد.

صورتي ره همین عده ،یب چیز را از زوایاي مختلف مي

و آنگاه اهل دوزخ با تأسف و حیر با هم گویند ره اگر ما

بینند .به همین دلیل دیدشان نسبت به آن شيء ،رامالً یكسان

(در دنیا) سخن انبیا را مي شنیدیم یا به دستور عقل ،رفتار مي

و شبیه هم نخواهد بود رما اینكه ممكن است آنها در همان

رردیم امروز از دوزخیان نبودیم( .سوره ملب ،آیه )10

لحظه به تبع سمتي ره به آن مي نگرد اشیاي مختلف دیگر را

قرآن (سمع) (شنیدن) به معناي

نیز مي بینند .عالوه بر این ،هرگاه صدایي ره مستقیماً از جایي

فهم و تدبر و تعقل به رار رفته است .پروردگارا ما چون

به سمت ما مي آید امواج صوتي آن در یب زمان به هر دو

صداي منادي ره خلق را به ایمان خواند شنیدیم .اجابت

گوش مي رسد و تأثیرش بر پرده هر دو گوش یكسان است.

رردیم و ایمان آوردیم ( .آل عمران ،آیه )193

اما اگر به چیزي ره در برابر ما قرار دارد بنگریم صورتي ره

همچنین در بسیاري از آیا

ب -حس شنوایي ،مستقیماً و بالفاصله پس از تولد به رار

از آن به شبكیه چشم راست نق

مي بندد با شكل همان

مي افتد ،زیرا نوزاد به محض تولد مي تواند صداها را بشنود

چیزي ره در شبكیه چشم چپ نق

مي بندد فرق دارد .چون

در حالیكه براي دیدن اشیا به طور واضح ،نیاز به مدتي زمان

چشم راست ،اشیا را از طرف راست
چشم چپ آنها را از طرف چپ

دارد.
ج -حس شنوایي ،وظیفه خود را همیشه و بدون توقف
انجام مي دهد ،در حالیكه حس باصره ،گاهي از انجام وظیفه
باز مي ایستد؛ مثل وقتي ره انسان چشم

را مي بندد و یا مي

خوابد .اما یب صداي شدید ،مي تواند انسان را از خواب
بیدار رند .به همین دلیل خداوند متعال در داستان اصحاب

مي بیند در حالي ره

مي نگرد.

قرآن و مسأله رشد انسان
قرآن به بررسي مراحل مختلف رشد رودک و خویوه
هاي عمومي ره آنها را از هم جدا مي رند ،توجه دارد و این
البته باعث شناخت بیشتر ما از شخویت رودک و در نتیجه،
رسب توانایي بیشتر براي راهنمایي و تربیت او مي شود.
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آیا
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قرآني حتي مراحل قبل از تولد و دوران جنیني و

وقتي جنین در رحم مادر قرار دارد دورش را غشایي

عوامل مختلف وراثتي و محیطي را ره احتماالً در تشكیل

معروف به (ریسه آمینوني) احاطه مي رند .این ریسه پر از

جنین و رشد او مؤثر هستند ،نیز از نظر دور نمي دارد.

مایع آمینوتیب است و آن وظایف مهمي از جمله حفظ جنین
زا در برابر تكانهاي شدید و تأثیرا

 -1رشد قبل از تولد
قرآن رریم ،با روشي معجزه آسا از نظر ایجاد و داللت ،به
مراحل رشد جنین از آغاز بارداري تا تولد اشاره فرموده
است .به آیا زیر توجه رنید:
ما انسان را از عواره اي از گل آفریدیم .سپس آن را در

جاذبه به عهده دارد.

قرآن رریم در آیاتي ره قبالً از سوره مؤمنون نقل رردیم به
این موضوع اشاره ررده است :سپس او را نطفه اي در
قرارگاهي مطمئن قرار دادیم.

 -2رشد بعد از تولد

نطفه اي در قرارگاه مطمئن (رحم) قرار دادیم .سپس نطفه را

نظر به اینكه رودک ،ضعیف زاده مي شود ،براي رشد و

فوغه

پرورش ،نیاز به رسي دارد ره او را تحت سرپرستي و مراقبت

به صور

علقه (خون بسته) و علقه را به صور

(چیزي شبیه گوشت جویده) و ماغه را به صور

قرار دهد .اصوالً رشد نوزاد در روزهاي اولیه زندگي با

استخوانهایي در آوردیم و سپس بر استخوانها گوشت

سرعت ادامه مي یابد ،اما با افزای

پوشانیدیم (و پیكري رامل رردیم) پس از آن (به دمیدن

تدریج راسته مي شود و قبل از دوره نوجواني ،زندگي او به

روح پاک مجرد) خلقتي دیگر انشا نمودیم ،آفرین بر قدر

حالتي آرام و با ثبا در مي آید.
با شروع دوره نوجواني ،تغییرا

رامل بهترین آفریننده( .مؤمنون ،آیا )14-12

سن ،از سرعت رشد به

شدید و سریع عاوي،

شما را در باطن رحم مادران در سه تاریكي (مشیمه و

ارگانیسمي و رواني پشت سر هم بروز مي رند ،لكن در پایان

گوناگون بدین خلقت زیبا بیافرید .

دوره نوجواني و آغاز دوره بزرگسالي ره در جریان آن،

رحم و بطن) با تحوال
(زمر ،آیه )6
در این آیا

عمل رشد ،رامل مي شود ،سرعت این تغییرا  ،رو به راه
به مراحل رشد جنین در رحم ،از آغاز

مي رود و زندگي بار دیگر به مرحله آرام

و استقرار بر مي

بارداري اشاره مي رند ،یعني از همان وقتي ره یكي از

گردد .شخص بزرگسال گرچه از نظر رشد جسماني و

اسپرمهاي پدر ،تخمب مادر را بارور مي رند و به این ترتیب

تواناییهاي عقالني به رمال رسیده است ،اما تا رسیدن به دوره

ره قرآن به عنوان (نطفه) از آن نام مي برد ،تشكیل

تازه ،معارف ،حكمت و

زیگو

مي شود .سپس تخمب بارور شده از طریق تقسیم ،به تدریج
شروع به تكثیر مي رند و تعداد سلولهای

افزای

پیري همچنان به رسب اطالعا
مهار ادامه مي دهد.

مي یابد،

در دوران پیري ،نیروي جسماني وي رو به اضمحالل مي

اما از نظر حجم ،در طول دو هفته اول ،تغییري محسوس نمي

رود و تواناییهاي عقالني اش ضعیف مي شود .قرآن به

رند .در این مد همان چیزي را مي سازد ره قرآن به عنوان

مراحل رشد ره انسان پس از تولد ،از آغاز رودري تا پیري

(علقه) از آن نام برده است.

پشت سر مي گذارد  ،چنین اشاره ررده است.

سپس تخمب بارور شده از تخمدان به رحم مي رود و به

او رسي است ره شما را از خاک آفرید ،سپس از نطفه،

دیواره آن مي چسبد .در این مرحله ،غشاهاي جنین به تدریج

بعد از علقه (خون منعقد) سپس شما را به صور طفلي بیرون

تشكیل مي شوند و نیز بند ناف ره تخمب بارور شده (جنین)

مي فرستد ،بعد به مرحله رمال قو

مي رسید ،بعد از آن پیر

را براي دریافت غذا از خون مادر به جسم مادر متول مي

مي شوید و (در این میان) گروهي از شما پی

رند ،به وجود مي آید .همین جاست ره علقه به ماغه تبدیل

این مرحله مي میرند و هدف ،این است ره به سرآمد عمر

مي شود.

خود برسید و شاید تعقل رنید( .مؤمن ،آیه )67

از رسیدن به
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اشرف میکائیلی و همكاران

در بعاي از افراد رهنسال ،در حدود هفتاد سالگي نوعي

سالگي به رمال رشد خود مي رسد .در پرتوي همین

اضطراب رفتاري و عقالني ظاهر مي شود ره ضعف حافظه و

اطالعا

جدید

عدم توانایي در تمررز ذهني و ایجاد پیوند میان گذشته و

فیزیولوهیب ره نشان دهنده عدم توانایي نوازاد بر دیدن

حال و واقعیت و تخیل و نیز ناتواني در صدور احكام عقالني

واضح اشیا در مرحله آغازین عمر و توانایي اش بر شنیدن

و فقدان تسلط رافي بر انفعالها و انگیزشها ،از مشخوه هاي

صداهاي شدید در همین مرحله است ،مي توانیم علت و

آن است ،در نتیجه رفتار آنها غالباً رودرانه مي نماید ،به این

فلسفه تقدم رلمه (سمع) را بر رلمه (ابوار)در قرآن بفهمیم:

حالت از اضطراب رفتاري و عقالني (اختالال

به دست آمده از طریق تحقیقا

پیري) گفته

خداوند ،شما را از شكم مادرانتان خارج نمود در حالیكه

مي شود .قرآن ،به این حالت اضطراب رفتاري و عقالني ره

هیچ نمي دانستید و به شما گوش و چشم و قلب عطا ررد ،تا

به برخي از افراد در دوران پیري دست مي دهد ،در آیه اي

شكر نعمت او را به جا آورید( .نحل ،آیه )78

ره قبالً از سوره حج نقل رردیم ،اشاره فرموده است.
" ...بعد شما را به صور

طفل ،بیرون مي فرستیم ،سپس

هدف این است ره به حد رشد و بلوغ برسید ،در این میان،
بعاي از شما مي میرند و بعاي آن قدر عمر مي رنند ره به
بدترین مرحله زندگي و پیري مي رسند آنچنان ره چیزي از
علوم خود را به خاطر نخواهند داشت ( ". ...سوره حج ،آیه )5

جدید فیزیولوهیكي ثابت ررده است ره

حساسیت شبكه چشم در مقابل نور به هنگام تولد ضعیف
است .اما تقریباً در پایان سال اول عمر ،رودک به رمال رشد
وظیفه اي خود مي رسد .رودک بالفاصله پس از تولد ،در
مقابل نورهاي شدید و ارن

حس سامعه و باصره ذرر شده است و این شاید به این دلیل
باشد ره توانایي رودک در ادراک عقلي و قدر

تشخیص

در مرحله بعدي رشد ،یعني پس از آنكه حس هاي سامعه و
باصره و نیز حواس دیگر از قبل شروع به رشد ررده باشند،
بروز مي رند.

تئوري رشد شناختي پیاهه

 -3رشد حسي نوزاد:
تحقیقا

همچنین مالحظه مي شود ره (افئده) در آیه فوق ،پس از

نشان نمي دهد ،اما از روز دوم،

با بستن چشمها و بردن سر به عقب به طور مكانیكي برا ي
اجنتاب از نورهاي شدید ،رم رم ایجاد دان

در مقابل

نورهاي مختلف را یاد مي گیرد.
در حالیكه نوزاد ،تنها در نیمه دوم سال اول عمر خود،
مي تواند اشیا را به وضوح ببیند ،مالحظه مي رنیم ره همین
نوزاد اگرچه در برابر صداهاي ضعیف و روتاه قادر به ابزار
وارن

نیست ،اما در برابر صداهاي بلند و تند مي تواند

وارن

نشان دهد.

ادراک شنوایي نوزاد نیز مراحل رشد را پشت سر مي
گذارد و به تدریج بین درجا

مختلف صداهاي متفاو ،

فرقي مي نهد و از ابتداي سال سوم تولد ،قدرت

در تشخیص

شنوایي ،به سرعت تكامل مي یابد و اندري پس از سیزده

تئوري رشد شناختي ره توسط ژان پیاژه ارائه شده است ،بیان
ميرند رودران طي چهار مرحله تكامل ذهني پیدا ميرنند.
طبق نظر او انسان به صور

پله پله به مرحله پختگي عقلي

ميرسد .در تئوري او نحوه یادگیري رودک در سنین مختلف
براساس موقعیتهاي محیطي و استعداد فكري (هوش) او است.
مراحل رشد پیاهه به این شرح است:


مرحله حسي – حررتي (Sensorimotor stage):
از تولد تا  2سال



مرحله قبل از عمل یا پی

عملیاتي

 (Preoperational stage):از  2تا  7سالگي


مرحله عملیا

عیني (Concrete operational

 stage):از  7تا  11سالگي


مرحله عملیا

انتزاعي یا صوري (Formal

 operational stage):پس از  12سالگي
پیاهه بر این باور بود ره رودران نق

فعالي در فرآیند یادگیري

دارند و مانند دانشمندان روچكي هستند ره پدیدههاي جهان را
مشاهده ميرنند ،آزمای

ميرنند و از آنها یاد ميگیرند.
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مراحل رشد پیاهه

همین طور ره رودران در جهان پیرامونشان مشغول رشف و



شهود هستند ،دانستههاي جدیدي بدست ميآورند ره از آنها
براي تحكیم دانستههاي قبلي خود و گردآوري اطالعا

مرحله حسي حررتي :از تولد تا دو سالگي

جدید

استفاده ميرنند.
خالصه خرده مرحله ها و دستاوردهاي ذهني مرحله حسي – حررتي
خرده مرحله

شرح

 -1مرحله شكل گیري بازتابها( 0-1ماهگي)

بازتاب مكیدن /جذب

 -2وارنشهاي چرخشي اولیه ( 1-4ماهگي)

در رابطه با بدن عادتهاي ساده حررتي مثل انگشتان ،بازو بسته رردن
دستهایشان
مهار

 -3وارنشهاي چرخشي ثانویه ( 4-8ماهگي)

چنگ زدن  ،دستكاري و دستیابي به اشیاء  ،تكرار رویدادهاي

جالب
انجام عملیا

 -4هماهنگي طرحواره هاي ثانویه ( 8-12ماهگي)

امري با هدف ،رنار زدن مانع و چنگ زدن اسباب بازي

آگاهي از پایداري
پي بردن به وسایل جدید از طریق راوش فعال ،رنجكاوي – تقلید از راه

 -5وارنشهاي چرخشي ثالث ( 12-18ماهگي)

آزمای

و خطا

وارنشهاي چرخشي تجربي و خالق
بازنمایي ذهني -ابداع وسایل جدید از طریق ترریبا

 -6آغاز تفكر ( 18-24ماهگي)

ذهني -بازي

نمادي – زبان -تقلید تعویقي -بقاي شي رامل

ویژگي هاي رشد در این مرحله

رشد شناختي ره در این دوره روتاه اتفاق ميافتد ،بخ

 -نوزاد جهان را از راه احساسا و حررات

ميشناسد.

بزرگي

از رشد همه جانبه رودک را شامل ميشود .رودران در این

 -نوزاد از طریق مكیدن ،چنگ زدن ،نگاه رردن و گوش

دوره نه تنها حررا

جسمي مانند خزیدن و راه رفتن را یاد

رردن ،درباره دنیاي پیرامونشان ميآموزد.

ميگیرند ،بلكه بخ

بزرگي از زبان آموزي نیز با تعامل آنها با

 -نوزاد یاد ميگیرد ره اجسام و اشخاص حتي اگر دیده نشود،

افراد پیرامونشان ،تكمیل ميشود.

هنوز هم وجود دارد (ثبا اشیا).

پیاهه معتقد است ره آگاهي رودک به ثبا اشیا بخ

 -نوزاد ميفهمد ره مجزا از اشخاص و اشیا اطراف

هست (در

سن  9تا  12ماهگي).
 او ميفهمد ره رارهایاطراف

مهمي از

این مرحله از رشد است .اینكه رودک در ميیابد ره دیده
نشدن اشیا دلیل بر وجود نداشتن آنها نیست .رودک ميآموزد

ميتواند موجب اتفاقاتي در دنیاي

شود (روابط علت و معلولي).

ره هر یب از اشیا هویتي مستقل از او را دارد و بتدریج یاد
مي گیرند ره به اشیا و اشخاص نامي اطالق رنند .در حدود سن

در اولین دوره رشد شناختي ،نوزادان و رودران نوپا دان

خود

 18ماهگي رودک به این مرحله از رشد شناختي ميرسد.

را از محیط از طریق تجربیا احساسي و دستكاري اشیا به دست

رودک نه تنها یاد ميگیرد ره چگونه رارهاي بدني مانند

خود را از

خزیدن و راه رفتن را انجام دهد .او همچنین در مورد زبان

و پاسخهاي حررتي بدست

بسیاري از افرادي ره با او تعامل دارند چیزهاي جدیدي یاد

ميآورد در دوره حسي حررتي رودران رشد جسمي و ذهني

ميگیرد .پیاهه همچنین این مرحله را به تعداد مختلفي از

چشمگیري دارند .آنها در تعامل با دنیاي پیرامون خود ،هر بار

بخ هاي مختلف تقسیم ررده است .در آخرین قسمت مرحله

چیزهاي جدیدي را رشف ميرنند.

حسي – حررتي امكان تجسم اولیه آغاز ميشود.

ميآورند .در این دوره از رشد رودک تجربیا
وارن هاي اساسي ،احساسا
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پیاهه معتقد بود ره ظهور دوام شي یا ثابت بودن اشیاء و درک

در  7سالگي فقط اطالعا

این ره اشیا حتي وقتي ره قابل مشاهد نیستند به حیا خود ادامه

جهان ندارد .بلكه یب تغییر اساسي در نحوه تفكر او درباره

ميدهند و این یب عنور مهم در این مرحله از رشد است .با

جهان در طي این سالها به وجود ميآید.

یادگیري اینكه اشیاء موجودي جداگانه و مجزا هستند و وجود

در این مرحله رودک تظاهر ميرند ره موارد مختلف را

آنها در خارج از ادراک فردي وجود دارد .این امكان به وجود

آموخته است .اما هنوز نميتواند با منظق با دیگران صحبت رند.

ميآید ره رودران اسم اشیا و رلما مختلف را بیاموزند.


مرحله تفكر پی

عملیاتي :از  2تا  7سالگي

ویژگي هاي رشد در این مرحله از مراحل رشد پیاهه به شرح زیر
است:
 رودک در این مرحله یاد ميگیرد ره بطور نمادین فكر رند ویاد مي گیرد از واههها و تواویر براي بیان مقوود خود استفاده
رند.
 رودک در این مرحله تمایل به خودمحوري دارد و برايدیدن مسائل از دید دیگران تالش ميرند.
 رودران در این بازه زماني ،تمایل به استقالل و خود محوريدارند .خود را محور عالم توور ميرنند و دیدگاه محدودي
دارند .نميتواند رفتار خود را به خاطر دیگران تغییر دهد.
 در حالي ره زبان و تفكر آنها در این مرحله بهتر ميشود .اماهنوز هم تمایل دارد در مورد مسائل رامالً ملموس فكر رند.
 وقوع دو واقعه همزمان را به هم ربط ميدهد و به عنوان علتو معلول در ذهن خود ثبت ميرند.
 -توانایي حرف زدن و فكر رردن

بیشتر ميشود ،اما در مورد

مسایل محدودي فكر مي رند .به حوادث و اشیا در ذهن خود
جان ميدهد و صفا انساني براي آنان قایل ميشود.
 پایههاي سخن گفتن در مرحله قبلي رشد ریخته شده است ،اماظهور آن در این مرحله اتفاق ميافتد .مهار هاي رودک در
این زمان افزای

یافته و تمایل به بازي در رودک بیشتر

ميشود .شالودههاي ایجاد زبان ممكن است در مرحله قبل
گذاشته شده باشد .اما ظهور و توسعه زبان یكي از مهمترین
نشانههاي مرحله رشد پی

عملیاتي است.

رودک در این مرحله از رشد وانمود ميرند مهار باالتر دارد.
اما همچنان به طور دقیق درباره دنیاي اطرف خود اطالعا
دقیقي ندارد و هنوز به موضوعا مختلف فكر ميرند .رودک

بیشتري نسبت به  2سالگي در مورد

او همچنین در این مرحله هنوز با ایده ثبا

دست و پنجه نرم

ميرند.


مرحله تفكر عملیا عیني :از  7تا  11سالگي

رودران در این مرحله از رشد ،هنوز براي انجام تفكر منطقي
رمي سطحي هستند .اما در استفاده از منطق مهار

بیشتر پیدا

رردهاند .در حالي ره تفكر در مرحله رشد عملیاتي بسیار
منطقيتر ميشود .اما همچنان ميتواند غیرقابل انعطاف باشد.
رودران در این مرحله از رشد تمایل به مبارزه با مفاهیم انتزاعي
و فرضي دارند.

ویژگي هاي رشد در این مرحله
 در این مرحله از مراحل رشد پیاهه ،رودک شروع به فكررردن منطقي درباره وقایع ملموس ميرند.
 -رودک مفهوم پایستگي را ميفهمد به عبار

دیگر فرق بین

اندازه و حجم را تشخیص مي دهد
 رودک شروع به استفاده از منطق استقرایي یا استدالل ازاطالعا خاص به یب اصل رلي ميرند و براي صحبت

دلیل

ميآورد.
 تفكر آنها منطقيتر و سازمانیافتهتر ميشود اما هنوز هم بسیارسطحي است.
 رودک در این مرحله مي تواند در مورد مسایلي ره برایشانعینیت دارد و ملموس است ،صحبت رند .هم چنین در این
مرحله از خود محوري رودک راسته شده و افكار و
احساسا

دیگران برای

مهم مي شود .رودک احترام به

مقررا را ميآموزد.


مرحله عملیا انتزاعي یا صوري :پس از  12سالگي

مرحله عملیا

صوري آخرین مرحله رشد شناختي است و از

سن  12سال شروع و تا پایان عمر ادامه دارد .مرحله آخر نظریه
پیاهه شامل افزای

منطق ،توانایي استفاده از استدالل قیاسي و
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درک ایده هاي انتزاعي است .در این مرحله ،افراد قادر به دیدن

شناختي بسیار رمتر از رشد جسمي در جنین رخ مي دهد .این

ميشوند .و به لحاظ

موضوع نشان دهنده این است ره رشد جسمي قبل از رشد عقلي

راهحلهاي چندگانه بالقوه براي مشكال

علمي درباره جهان اطراف خود فكر ميرنند.

و شناختي براي انسان روي مي دهد و رشد جسمي مقدم بر رشد

توانایي تفكر در مورد ایدهها و موقعیتهاي انتزاعي مشخوه

عقلي و شناختي است.

اصلي مرحله عملیاتي رشد شناختي است .توانایي برنامهریزي

به محض تولد رودک در این دنیاي زیبا و جدید شروع به

منظم براي آینده و دلیل در مورد موقعیتهاي فرضي نیز

رفتارها و اعمالي مي رند ره او را به سمت رشد شناختي هدایت

توانایيهاي مهمي است ره در این مرحله ظاهر ميشوند.

مي رند .قابل ذرر است ره اعمال شناختي نوزاد در ماههاي

ویژگيهاي رشد در این مرحله

اولیه بسیار ساده و بیشتر جنبه تقلیدي به خود دارد .به مرور زمان

 در این مرحله ،بزرگسالِ نوجوان یا جوان شروع به تفكرانتزاعي و استدالل درباره مشكال فرضي ميرند.

مراحل گوناگون تقسیم مي رند و هرردام از مراحل نسبت به
مرحله قبل خود تقدم و نسبت به مرحله بعد خود تأخر دارد تا به

 فكر انتزاعي پدیدار ميشود. نوجوان درباره مسائل معنوي ،فلسفي ،اخ القي ،اجتماعي وسیاسي ره نیاز به استدالل نظري و انتزاعي دارند بیشتر فكر
مي رند.
 شروع به استفاده از منطق قیاسي ،یا استدالل از یب اصل رليبه اطالعا خاص مينمائید.
 او ميتواند در مورد مسالهاي به طرح و تنظیم نقشه و راهبرداقدام رند.
در این مرحله از رشد نوجوان معناي احتماال را درک ميرند
و از تعبیر ،تفسیر ،ضرب المثل و فرضیه سازي استفاده ميرند.
رسیدن به این مرحله از لحاظ سني بین نوجوانان متفاو

این رشد دامنه دار شده و توسعه مي یابد و رشد شناختي را به

است.

برخي رمي زودتر و برخي دیرتر این توانایي را پیدا ميرنند.
اگر رودک و نوجوان این چهار دوره را به خوبي گذرانده
باشد ،در حدود سن  17تا  20سالگي به بلوغ فكري ميرسد.
در این مقاله یادآوریم شدیم ره؛ در قرآن به اهمیت حس
شنیداري و بینایي در آیه هاي مختلف توجه بسیار شده است.
قرآن معتقد است حس شنوایي اهمیت بیشتري از حس بینایي
دارد .زیرا در تدبر و تعقل بیشتر تأثیرگذار است .قوه بینایي بر
شناخت محیط و افراد نیز بسیار مؤثر است .باري از نظر قرآن هر
دوي این قوا مي توانند در شناخت اطراف  ،پرورش و رشد
قواي عقالني و تفكر انسان مؤثر باشد.
قرآن در ابتدا و مقدم بر روانشناسي رشد پیاهه به مراحل رشد
جنیني از آغاز تا تولد اشاره نموده است .در این دوره رشد

بلوغ فكري و عاطفي زندگي خود مي رسد .این سیر تكامل
شناختي و تغییرا

رفتاري و عقالني مي تواند تا پیري و

رهنسالي ادامه یابد.
پس آنچه ره براي قرآن و روانشناسي قابل پذیرش و درک
است این است رشد رودک از رشد جسماني شروع شده و
به تدریج درجا

مختلف سیر تكامل شناختي را به دنبال

خود دارد.
در دوران حسي -حررتي رودک پیاهه و قرآن همگام با هم به
رارگیري بیشتر حس شنوایي و بینایي اعتقاد دارند .این دو قوه
رودک را در توانایي و ادراک بیشتر عقلي و قدر تشخیص در
مراحل بعدي رشد بسیار رمب مي رند و در واقع به نوعي
چراغ راه تكامل شناختي رودک است.
در این مقاله به این نتیجه رسیدیم ره تئوري رشد شناختي پیاهه با
گذراندن چهار مرحله اساسي رشد در سنین مختلف بر اساس
موقعیت هاي مختلف محیطي و استعدادهاي رودک سیر تكامل
شناختي را طي مي رند.
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Introduction: Man is on the path of growth and evolution in the world and
the ultimate goal is to reach nearness to God and in this way he uses the
tools of body and soul to grow and reach excellence. In Quranic verses, the
stages of human life during the embryonic period and after birth and recognizing the dimensions of his existence in the path of growth and development have been considered. God Almighty introduces man as a creature who
has gone through stages in his life and is on the path of growth and transformation, and the origin, path and purpose of his movement have also been
determined. On the other hand, the study of the dimensions of human development and its characteristics and capabilities from a physical and intellectual point of view has been considered by psychologists many times. According to psychologists, man is from a material dimension that includes his
body parts and the form and powers of his thinking and intellect. Piaget is
one of the psychologists who has classified and studied the various dimensions of children's cognitive development. Therefore, in this article, the stages of human physical and cognitive development from the point of view of
Quran and Piaget have been studied.
Keywords: Cognitive Behavioral Systems, Defense Mechanism, Blood
Pressure.

