
 

 عنوان چارچوبی برای تربیت دینی به نظریۀ رشد ایمانی فاولر
  

 ٣رویا رسولی٢راضیه طیبی،١احمد زندوانیان،
  )١٤/٧/٩٤:  تاریخ پذیرش مقاله ـ٢٥/٦/٩٣: تاریخ دریافت مقاله(

 

 چکیده
شناختی مطرح های خوبی را برای درک رشد شناختی، رفتاری و روانشناسان مدل روان
اند، اما دکتر جیمز فاولر متخصص الهیات، بر این باور بود که مدلی ویژه برای رشد  کرده

های رشدی پیاژه، ظریهوی نظریۀ رشد ایمانی خود را براساس ن. ایمانی تدوین نشده است
 ٦ و اسمیت٥بوهر ، نی٤های دینی در زمینۀ ایمان که تیلیشاریکسون و کلبرگ و مباحثه

نظریۀ فاولر از طریق .  نامید7بیان کرده بودند، بنا نهاد و آن را مراحل رشد ایمانی
 ١٩٨١ تا ١٩٧٢های شونده بین سال وهفت مصاحبه دادن به زندگی سیصدوپنجاهگوش
ها، به این نتیجه رسید که های متعدد با آزمودنی فاولر پس از مصاحبه. مده استپدید آ

ای جهانی و انسانی بوده و تا حدی رشد ایمان که همان رشد ایجاد معنا است، پدیده
او همچنین نشان داد که رشد ایمانی، مسیری رشدی، فکری، . ذاتی و غریزی است

ای از محققان خارجی  با اینکه دامنۀ گسترده. ندکپذیر را دنبال می بینیشناختی و پیش
هاي نظري، اخالقي های آن سبب شده چالشاند، پیچیدگي به این نظریه توجه نشان داده

با توجه به اینکه در ایران این نظریه بسیار مهجور . همراه داشته باشد و عملي زیادي به
رو ابتدا تعریف  ازاین. اهم آیدمانده است، در این مقاله کوشش شده درک بهتري از آن فر

تفصیل بررسی شده و درنهایت  ایمان، و سپس مراحل رشد ایمانی از نگاه فاولر به
رسد این نظریه که شامل یک  نظر می به. شود این نظریه بیان می انتقادهای وارد بر

  ـعنوان ساختاری برای تدوین نظریۀ رشد دینی مرحله و شش مرحله است، به پیش
 .  شیعی راهگشا باشد ـهای اسالمی مطابق با آموزهایمانی
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 مقدمه
شناسایی و های زندگی، الگویی قابل رسد ایمان هم مثل بسیاری از جنبهنظر می به

القی، ها و تفاسیر اخ توان برحسب واکنشاین الگوی آشکار را می. رشدیافتنی دارد
ترین  نظریۀ رشد ایمانی فاولر یکی از مهم]. ٤[شناختی و عاطفی رشد تعیین کرد 

این نظریه . مذهبی است که در سی سال اخیر بیان شده است ـ های رشد معنوی مدل
مدل . شناسان رشد تأثیر گذاشته است مندان به مذهب و روانبر مربیان مذهبی، عالقه

بخش بیش از دویست پروژۀ تحقیقاتی بوده و جاذبۀ این  ممراحل رشد ایمانی فاولر، الها
های زندگی فاولر براساس داستان]. ٥[ها در زمینۀ آن همچنان ادامه دارد نظریه و بحث

وی بر این . مرحله و شش مرحلۀ رشد ایمانی را طراحی کرد شوندگان، یک پیشمصاحبه
محض بالغ  صورت خودکار و به  به و رفتن به مرحلۀ دیگرباور بود که عبور از یک مرحله

افراد ممکن است از نظر زمانی و زیستی به بلوغ و بزرگسالی . دهدشدن کسی روی نمی
نظریۀ ]. ٦[که از نظر رشد ایمانی هنوز در مراحل اولیه و کودکی باشند برسند، درحالی 

بودن رشد ایمانی برای درک سیر تکامل ادراک بشر از خداوند و اینکه مخلوق برتر 
ها، باورها و معانی در زندگی شخصی و در روابط با دیگران تأثیر  چگونه بر هستۀ ارزش

مانند بسیاری از ابعاد زندگی، ایمان هم دارای . کند گذارد، چارچوبی را فراهم میمی
های اخالقی، این الگو برحسب تفاسیر و پاسخ. پذیر و وسیع استالگوی رشدی شناخت
 ]. ٧[شود دیافته مشخص میشناختی و هیجانی رش

 
 تعریف ایمان از نگاه فاولر

صورت کاربردی، نوعی تجربۀ انسانی عام و پویا است که ممکن است به مذهب  ایمان به
کند که ایمان را فرایندی پویا از تعهدات تعریف میفاولر ]. ٨[مرتبط باشد یا نباشد 

 تصورات و ،به نفس، منابع ارزشبراساس آن، بر اعتماد و وفاداری، وابستگی و اعتماد 
براساس ایمان، از طریق وفاداری به داستان یا . کنیمهای قدرت خود تمرکز میواقعیت
وی بر این . دهیم مان می حال ظهور، انسجامی به زندگیهای اصلی آگاهانۀ درداستان

ز به همچنین ظرفیت و نیا. یابد فردی رشد میهای میانباور بود که ایمان در زمینه
 شامل ایمان مذهبی است و ممکن است ،ایمان. های ذاتی انسانی استایمان، از ویژگی

  حرفه و شغل را نیز ،اعتماد و وفاداری به منابع ارزشی دیگران از جمله خانواده، کشور
به باور .  جهانی استـایمان، شیوۀ تفکر و مشاهدۀ دنیا و تمایلی بشری ]. ٩[گیرد در بر 



  ٦٩  برای تربیت دینیعنوان چارچوبی   به نظریۀ رشد ایمانی فاولر

رشد ایمانی، تمایزات مهمی را بسته به حد پیچیدگی ادراک افراد از خود، فاولر، سطوح 
سمت سطوح  رشد معنوی به. دهندهای اجتماعی نشان میدیگران و موقعیت

یابد  فردی، گسترش میتری از ادراک، یکپارچگی، ساختن معنا و روابط میان پیشرفته
تنها در مورد یهودیان، مسیحیان و  و، نهفاولر بر این باور بود که مراحل رشد ایمانی ا]. ١٠[

مراحل . مسلمانان کاربرد دارد، بلکه حتی در مورد آیین ذن، بودیسم هم، کاربرد دارد
فرد   به پیاژه، اریکسون و کلبرگ دارای سیرِ زمانی مشخصی است، اما مراحل فاولر منحصر

هایی وجود دارند که قبل معیار. های اندکی وجود دارد ها چارچوب  که در آن طوری است، به
، )مارپیچ(شکل حلزونی  فاولر مدل خود را به. تواند روی دهدها یک مرحلۀ خاص نمی از آن

ها یا سیر قهقرایی در برگشت پوش در طول انتقال مراحل و برخی های همبا برخی ویژگی
وجوانی و جوانی مثالً با اینکه بسیاری از افراد در ن. بیندهای متفاوت ایمان، میطول بحران

برای . روندکنند، برخی بزرگساالن هرگز از این مرحله فراتر نمیاز مرحلۀ نخست عبور می
عالوه بر مشخصات ]. ١١[شود این دسته از بزرگساالن، این مرحله حقیقتی ثابت می

و ) هنجار به(های سازگارانه ساختاری، همۀ مراحل رشد ایمانی فاولر، شامل ویژگی
اگرچه مراحل رشد ایمانی دارای الگویی متداول و . است) هنجار نابه(انه ناسازگار
  ].١٢[ناپذیر نیست پذیر است، رشد در طول مراحل، خودکار و اجتناب شناخت

 
 مراحل رشد ایمانی فاولر

  طفولیت   ـ)نامشخص، ابتدایی (1ایمان نامتمایز: مرحله پیش
وجود آید و گفتار با غنای  یی زبان و تفکر بهاز دید فاولر، رشد ایمانی، زمانی که همگرا

طور تقریبی از تولد تا  به(پیش از آن . شودکار گرفته شود، آغاز می نمادهایش به
در این مرحله، ]. ١١[ نام ایمان نامتمایز قرار دارد ای بهمرحله، کودک در پیش)دوسالگی

 شالودۀ رشد ایمانی قوی .گیرد اندازی ابتدایی در مورد جهان شکل میکودکان چشمدر 
ایمان کودک بر پایۀ اعتماد ]. ٦[در این مرحله، به رابطۀ کودک با مراقبانش بستگی دارد 

ویژه  به(کودک اطمینان دارد که مراقبانش . است که نیازهای او را برآورده خواهد کرد
، آورند و وقتی پوشاکش کثیف و خیس استشود، برایش غذا میوقتی گرسنه می) مادر
شود در این دوره، تجارب متقابل مانند اعتماد، بینی میپیش]. ١٣[کنند را عوض می آن

در این مرحله اولین روابط همراه با بذر امید، . عشق ورزیدن و مراقبت شکل گیرد
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ها برای رشد ایمانی بعدی  همۀ این. گیرد شجاعت، اعتماد و خودمختاری بنیان می
نخست، الگوی : ه ممکن است دو مشکل رخ دهد مرحلدر این]. ١١[ضروری است 

شان با  خودشیفتگی افراطی در کودکانی که مرکز توجه مراقبشان هستند یا رابطه
شدن و   گرفته  مراقبانشان از شکل طبیعی خارج شده است، پدید آید؛ دوم، تجربۀ نادیده

سبب شکست ناهمسانی و تناقض که ممکن است کودک را در الگوی انزوا تثبیت کند یا 
انتقال به مرحلۀ نخست با همگرایی تفکر و ]. ٦[شود او در برقراری ارتباط با مراقبش 

 ].٨[دهد  شود که کودک را در استفاده از نمادها در گفتار و بازی یاری میزبان آغاز می
 

 )سالگی سه تا هفت(اوایل کودکی : 1 تصویری ـایمان شهودی: مرحلۀ نخست
کند که در آن شیوۀ  ای از ابراز ایمان بیان میتصویری را شیوه  ـفاولر ایمان شهودی

در طول مرحلۀ نخست، تصورات کودک ]. ١٢[تفکر کودک دربارۀ جهان، شهودی است 
کند که  احساسات مثبت و منفی قوی و ماندگار ایجاد می،او تصاویر. نامحدود است

ها، اعمال و  دربردارندۀ حالتاین تصاویر . بندی کند را طبقهها آنوقتی بالغ شد باید 
در طول این مرحله، کودک . هایی است که متأثر از افراد مهم زندگی کودک استداستان

 آگاه 2های مذهبیکودک از مرگ، جنسیت و نهی. دهدآگاهی خودمحوری را رشد می
.  کودک پر از تخیل، سیال، تحت تأثیر تصورات و نامحدود استتفکر]. ٦[شود می

. اند و اغلب تمایزناپذیرندها و حقایق در هم تنیده شدهاحساسات، داستانتخیالت، 
کودک در این مرحله . فهمندپذیری را نمیطور کامل عملیات برگشت کودکان به

کند که دیدگاهش تنها دیدگاه ممکن است و دیگران باید خودمحور است و گمان می
 معنا بر نمادهای محسوس تکیه او برای ساختن. مانند او احساس کنند و بیندیشند

ها و تصاویر کودک در این مرحله داستان. ویژه در مورد ساختن معانی مذهبی کند، به می
که چه  است با باورها در مورد خدا و اینالهی را که از والدین و فرهنگ دریافت کرده 

ر اطراف اغلب در این مرحله، خدا مانند هوایی که د. دهدچیزی مقدس است، پیوند می
مذهب  های بیکند که حتی کودکان خانوادهفاولر اشاره می. شوداست، شرح داده می

ها، تصاویر و نمادهای الگوهای مشابهی برای ساختن معانی دارند؛ هرچند مبنای داستان
های قوی که از  در این دوره ایمان، سرشار از فرافکنی]. ١١[است  محدودتر ها آن

صورت ضعیفی درک   هدف و وسیله به،عالوهبه.  است،اندرفته شدهها و روابط گداستان
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مثل چشم در (اخالقیات به تفاسیر واقعی . اند تنیده شوند، زیرا حقیقت و خیال درهممی
توانایی تصور و . مثل اختصاص دارد به  و دیگر قوانین سادۀ عدالت و مقابله) مقابل چشم

 بنابراین افراد ممکن است در قضاوت دربارۀ ؛استنایافته  طور کامل رشد  درونی کردن به
فاولر شرح ]. ١٢[  داشته باشندها آنهای  های دیگر، درک محدودی از انگیزه رفتار انسان

ویژه رابطه  دهد که بازنمایی کودکان از خدا در این مرحله با ارتباطات مهم کودک بهمی
 است؛ در این مرحله ارتباط ایایمان در همۀ مراحل، رابطه. با والدین مرتبط است

خطر در این مرحله زمانی ]. ١٣[ترین ارتباط در تجربۀ ایمان است کودک و والد مهم
شود، یا زمانی بار و ویرانگر  آید که تصورات کودک انباشته از تصاویر وحشتوجود می به

ار های مذهبی و انتظارات اخالقی مورد سوءاستفاده قرکه تصوراتش برای تقویت نهی
کلید این انتقال، . عامل مهم در انتقال به مرحلۀ بعدی تفکر، عملیات عینی است. گیرد

 ].٦[رسد نظر می  واقعی بهیاروشن شدن این موضوع است که چه چیزی واقعی است و 
  

 ) کودکی و پس از آن (1 واقعی ـایایمان اسطوره: مرحلۀ دوم
افراد شناختن . شودالگی آغاز میس  این مرحله اغلب از سن مدرسه و در حدود هفت

در این ]. ١٤[کنند میها، باورها و رعایت تشریفات مذهبی جامعۀ خود را آغاز داستان
بندی اشیا، گرفتن دیدگاه  هدف، طبقه ـمرحله کودکان توانایی درک روابط وسیله

ت ها اهمیت دارند، کودک سخاگرچه هنوز داستان. دیگران و روایت داستان را دارند
. بعدی، واقعی و عینی دارند نمادها، معانی تک. کوشد که واقعیت را از خیال جدا کندمی

های انسانی طور معمول با اصطالحات انسانی و با داشتن تمایالت و کشمکش خدا به
مثل شدیدی  به  شود و حس مقابلهخداوند رحیم و مهربان دیده می. شودشرح داده می
توانند از ایمان خود پا پس بکشند و  افراد در این مرحله نمی.ها دارددر برابر انسان

 درگیر فرایند یادگیری ها آن]. ١١[توانایی تأمل و اندیشیدن دربارۀ آن را ندارند 
همین نحو خدا را هم  به. های قوی هستندشناخت، تفسیر و مدیریت احساسات و تکانش

انات درونی خیلی متمایز و اند یا هیج شخصی ویژۀ خودشان نساختهبا اصطالحات
گاهی مفهوم خداوند براساس مدل . اندفردی را به خدا نسبت ندادههای میانحساسیت

در این مرحله فرد اغلب حسی . شودمهربان، اما فقط فرمانروا یا والد ساخته می  ـسازگار
شود  کودک بر این باور است که خوبی پاداش داده می.کنداز عدالت کیهانی را درک می
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تواند  همراه با توانایی انجام دادن عملیات عینی، فرد می]. ٧[شود و بدی تنبیه می
چنین ساختارهایی برای ساخت معنا از . سازی کند دیدگاهش در مورد دنیا را هم باز

-کم قادر به درک دیدگاه افراد کم. گیرندوسیله قرار می  ـ خطی هدفجهان بر دیدگاه
ها دربارۀ ها و افسانهها، درامباورها و معانی فردی در داستان. شوندهای دیگران می

این مرحله با درک ]. ٦[گیرد گیرد و معانی رنگ واقعیت به خود میشان جا میجامعه
کم  های بد الزاماً دست نیست و در آن شیطان و انسان1»جهانی زودبازده«اینکه این دنیا، 

شوند و چیزهای بد  مجازات نمی،اندمرتکب شدهدلیل گناهی که  در مدت زمان کوتاه به
 واقعی، آغاز  ـایمرحلۀ اسطوره. رسد افتد، به پایان میهای خوب نیز اتفاق میبرای آدم

]. ٧[دهدکند و رشد می گذاری می  پایههای ایمانی راتفکر در مورد احساسات است و ایده
عملیات صوری از طریق . دهد میانتقال به مرحلۀ بعد همراه با تفکر عملیات صوری روی

این ]. ٦[شود ها مشخص میتوجه و تفکر دربارۀ تناقضات و تضادهای موجود در داستان
آموزان دبستانی است، اما برخی نوجوانان و بزرگساالن مرحله بیشتر شامل دانش

رحلۀ م. ود نیز در این مرحله تثبیت شده بودند مصاحبه کرده بها آنمیانسالی که فاولر با 
شوند ممکن است اتفاقات بد برای رسد که افراد متوجه می دوم زمانی به انتها می

مدت  کم در کوتاه مثل، دست به  های خوب هم رخ دهد و نظرشان در مورد مقابله آدم
 ]. ١١[نیست الزاماً درست 

 
 )نوجوانی و پس از آن (2 عرفی ـایمان ترکیبی: مرحلۀ سوم
شود که انتقال به تفکر عملیات صوری، ماً زمانی آغاز می عرفی عمو ـایمان ترکیبی

ها را تحلیل تناقضات موجود در داستان  و  امکان تأمل بر تفکرات شخص و تجزیه
در این مرحله، سازندۀ معانی شروع به ساختن اسطورۀ شخصی ). ١١(کند  پذیر می امکان
بینی حال و پیش  با گذشته،کند که آمیخته ای را بیان میداستان زندگی، قصه. کندمی

تصویر واحد، فرد را در ارتباط با واقعیت غایی قرار . آینده در یک تصویر واحد است
آورد  وجود می کند و دیدگاهی شخصی به ریزی می این ایمان، هویت فرد را پایه. دهد می

 همساالن  فراتر از خانواده به قلمروهای دیگر مثل مدرسه، کار،، تجربۀ فرد از دنیا].١٤[
دهد بازتابی از پاسخ دیگران هویت شخصی که فرد رشد می. یابد و مذهب گسترش می

افراد به دیگران . افراد، نگران انسجام با اشخاص مهم زندگی خود هستند. به اوست
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  ٧٣  برای تربیت دینیعنوان چارچوبی   به نظریۀ رشد ایمانی فاولر

نفس و توانایی برخورداری از  به و اعتماد ) شوندتوسط دیگران هدایت می( هستند 1وابسته
گیرد که مبین تعهد  در این مرحله، فرد وظایفی را بر عهده می. ندارنددیدگاهی مستقل را 

بازنمایی خدا در ذهن فرد به . ها و باورهایی در سبک زندگی شخصی استشخصی، نگرش
شیوۀ پذیرش عشق، درک کردن، وفاداری و داشتن سیستم حمایتی در دوران بحران، بنا 

اقضی وجود داشته باشد، هویت، باورها و با اینکه ممکن است عناصر متن. شود نهاده می
بینی زندگی و از آن  در این مرحله فرد با یک ایدئولوژی و جهان. شودها قویاً درک میارزش

-های فرضی و نمادهایی را در نظر بگیرد، به ایده تواند موقعیتفرد می). ٧(کند حمایت می
ها را  تواند چارچوبن هنگام فرد میدر ای. گرا باشدهایش بیندیشد و انتقادپذیر و واقعآل

که این مقطع، زمان از آنجا . بشکند، ارتباطات جدید را ببیند و روابط جدید را تقویت کند
وجوی مبانی الهی هم اغلب در این هنگام  وجوی هویت است، جست      رشد شخصیت و جست

ا را بپذیرد و هویت ه طور معمول خواهان خدایی هستند که آن نوجوانان به. شودشروع می
ها با  آن. دانندناپذیر و اسرارآمیز می ها خداوند را خستگی آن. شان را تصدیق کندشخصی

کنند و خدا را  همچون دوست، همراه یا راهنما  اصطالحات شخصی با خدا ارتباط برقرار می
ختاری فرد های دیگران بر هویت و خودمدر این مرحله باورها، انتظارات و قضاوت. دانند می

-باورها و ارزش. شودهای فرد براساس تأیید افراد مهم تعیین می ارزش]. ١١[گذارد تأثیر می
خطر ]. ١٢[شوند طور عمیق حفظ می اند، بههایی که در معرض تفکر انتقادی قرار نگرفته
قدر درونی شود که  های دیگران ممکن است آناین مرحله این است که انتظارات و ارزشیابی

کنند وجودشان ها و اعمال به خطر افتد یا احساس استقالل و خودمختاری افراد در قضاوت
انتقال از مرحلۀ سوم به مرحلۀ چهارم مهم است و برای همۀ افراد . فایده استمعنا و بیبی

عواملی . برخی ممکن است برای همیشه در مراحل دوم یا سوم تثبیت شوند. افتداتفاق نمی
ها، تغییر در  تناقض ارزش: کنند عبارتند از اختالل ایجاد می ل به مرحلۀ بعدکه در انتقا

اند، تجاربی که سبب تفکر شده هایی که توسط صاحبان قدرت سابقاً مقدس فرض میفعالیت
شود و اینکه چقدر این باورها منتسب به های فرد می انتقادی دربارۀ ساختار باورها و ارزش

   ].٦[تواند در انتقال به مرحلۀ بعد مؤثر باشد  جربۀ زندگی مستقل میاما اغلب ت. افراد است
  

 )بزرگسالی و پس از آن(2 تأملی ـایمان انفرادی: مرحلۀ چهارم
برای بسیاری از افراد، مرحلۀ چهارم در اواسط دهۀ سوم زندگی تا اوایل دهۀ چهارم 
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ه او از خود و جهان در طول این زمان هویت فرد یا دیدگاهی ک. شودزندگی ظاهر می
های درضمن دیدگاه. دهدشود و مالکیت شخصی روی میدارد، متفاوت با دیگران می

زمانی که فرد دربارۀ هویت . شودشود، اما ضرورتاً پذیرفته نمیدیگران در نظر گرفته می
های  ترین تنشکند، سخت های دشواری اتخاذ می گیری گروهی و خودشکوفایی، تصمیم

پشت سر . ١: شوداین مرحله با دو ویژگی مهم مشخص می]. ٦[دهد  یفردی رخ م
ظهور آنچه فاولر آن را . ٢گذاشتن نقد سیستم ارزشی که قبالً پذیرفته شده بود؛ 

های صریح در مورد باورها و خوداجرایی به پذیرش مسئولیت. نامد می1»خوداجرایی«
ها و  باورها، ارزشتفکر انتقادی فرد باید توانایی ].١٢[گردد سبک زندگی شخص برمی

بودند، ممکن هایی که عمیقاً پذیرفته شده این بازآزمایی ارزش. دست آورد تعهدات را به
عالوه فرد باید با رشد خودشناسی و خودارزشمندی  به. است فرایندی دردناک باشد

طور مستقل دربارۀ افراد،  شود فرد به خویش چالش داشته باشد؛ چالشی که سبب می
.  قضاوت کند،هایی که تا آن زمان وجود فرد را مهار کرده بودندبینی و جهانهاسازمان
اگر دختر، پسر یا همسر کسی : دهندۀ این مرحله شامل این موارد است های نشان پرسش

ای، چه کسی  شناخته نشوم پس که هستم؟ جدا از هویت تحصیلی، شغلی و حرفه
  ـ که هستم؟ در طی ساخت ایمان انفرادیهستم؟ فراتر از دایرۀ خانواده و دوستان، من

دقت بررسی  انتقادی، نمادهای ارثی و آشنا، عقاید، باورها، رسوم و تنگناهای مذهبی به
 های غیرمذهبی، ها ممکن است در مورد نظام ارزشباورهای مذهبی و سنت. شوند می

وم و آشنا کنار نهایت ممکن است برخی از باورهای مرسدر. کار رود ها نیز بهبینیجهان
 ].٧[شوند گذاشته نشوند، که اگر نگه داشته شوند، آگاهانه حفظ می

 
 ) زندگی و پس از آن٣٠اواسط دهۀ (دهنده ایمان پیوندی یا ربط: مرحلۀ پنجم

 یا وظیفۀ مرحلۀ پنجم حلّ مشکالتی است که در مرحلۀ چهارم در شخص سرکوب شده
عدالت وجود دارد که فراتر از طبقۀ اجتماعی، در این مرحله تعهدی به . ناشناخته بود

دهد که شخصی تضاد زمانی روی می. های نژادی و مذهبی استملل، جوامع و گروه
نوعی از تصورات .  را گسترش دهدها آنکند از هویت یک نسل محافظت کند و سعی می

هم فهمد و  زمان هم معانی قوی را می دهد که فردی هم زمانی روی می2ایکنایه
ها تواند برای نمادها، افسانهشخص می. شناسد می،جزئی هستند  وحقایقی را که نسبی
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  ٧٥  برای تربیت دینیعنوان چارچوبی   به نظریۀ رشد ایمانی فاولر

این مرحله با ویژگی متفکران ]. ٦[ها احترام قائل شود و تشریفات مذهبی همۀ سنت
شود که بر این باورند حقیقت از هر نوعی که باشد بزرگسال منتقدی شناخته می

گانه مورد نظر قرار گیرد و ایمان باید تنش میان این تواند از طرف رویکردهای چند می
مند و پذیرای حقایق دیگر افراد در این مرحله عالقه. رویکردهای چندگانه را متوازن کند

وگوی این مذاهب متفاوت، به درکی  ها و مذاهب هستند و بر این باورند که گفتفرهنگ
از هر شش ]. ٧[انجامد  یعمیق و بینشی جدید دربارۀ باورها و رسوم خودشان م

های فاولر، فقط یک نفر به مرحلۀ پنجم رشد ایمانی راه یافته کننده در مصاحبه شرکت
 تنش این مرحله، زندگی در دنیای تحول. دهد این حالت تا قبل از میانسالی رخ نمی. بود

به این تنش برای تعداد بسیار کمی از افراد . یافته است  نایافته با دیدگاهی تحول
 ].٨[شود  خودشکوفایی بنیادین منجر می

  
 )میانسالی و پس از آن (1ایمان جهانی: مرحلۀ ششم

نظر  عنوان یک کل صرف اش خلقت و مخلوق به رسد، دغدغه فردی که به این مرحله می
از ملیت، طبقۀ اجتماعی، جنسیت، سن، نژاد، ایدئولوژی سیاسی و باورهای مذهبی 

عنوان فرزند خدا درک  شدند، اکنون به ن دشمن دیده میای از  کسانی که پیش. است
. رسند  افراد کمی به مرحلۀ ششم می].٧[هستند قید و شرط  شوند و الیق عشق بیمی

اند عبارتند از گاندی، مارتین لوترکینگ برخی از افراد مشهوری که به این مرحله رسیده
 ها آن. اقعی عشق و عدالت هستنداین افراد منضبط، طرفدار عمل و تجسم و. و مادر ترزا

اعتنا ندارند و از مذهب و اخالق موجود فراترند، درنتیجه گفتار و اعمالشان به بقای خود 
از خودگذشتگی و . ناپذیر دارند بینیالعاده است و اغلب کیفیت و خصوصیاتی پیشفوق

د و معیارهای نیکی، رو بینانه دربارۀ عدالت فراتر می، از افکار کوتهها آندلسوزی جهانی 
 بدون خشونت و همراه با نهایت احترام ها آنرهبری . کشد پرهیزکاری را به چالش می

زندگی برای . هایشان فدا شوند ممکن است در راه آرمانها آن. برای همۀ مخلوقات است
دست کسانی کشته  درحقیقت بسیاری از این افراد به.  در هر شرایطی عاشقانه استها آن
 آنان   را دارند و بعد از مرگشان بیش از زمان زندگی بهها آنند که آرزوی تغییر شو می

تری های کامل ذهنی پاک و ساده دارند و انسان،افراد مرحلۀ ششم. گذارنداحترام می
. کنند و به عدالت و عشق واقعی متعهدندمیای فراگیر حمایت   از جامعهها آن. هستند

 ].٦[پرورانند شده را در سر می ی، افضل و دگرگون رویای دنیایی خدایها آن
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  های مورد انتظار افراد در مراحل پیاژه، کلبرگ، اریکسون و فاولرای از ویژگیخالصه. ١جدول

 -شهودی: اول مرحلۀنامتمایز ایمان: مرحلهپیش
 تصویری

 -واقعی: دوم مرحلۀ
 ایاسطوره

 -ترکیبی: سوم مرحلۀ
 قراردادی

 :سال ٢ تا ٠ معمول، سن
 ؛)P(بازتابی  رفتار 
 برابر در اعتماد 

 خوبم، من اعتمادی،  بی
 ؛)E(است  خوب دنیا

 -ندارد وجود اخالقیات
 ناراحتی و خوشحالی

 ؛)K( است مطرح کودک
 امید و شجاعت عشق، 
)F.( 
 
 
 
 

 ٧ تا ٣ معمول، سن
 خودمحور،: سال

 ؛)P(محور احساس
 بدن،/خود کنترل

لجاجت  و سرسختی
)E(؛ 
 یادگیری، واعدق 

 تنبیه نادرست، درست،
 ؛)K (متقابل عمل و

 و هاافسانه ها،داستان
 تفکیک هم از حقایق
 سیال، تفکر اند، نشده

 خدا نمادها، اهمیت
 اطراف در هوا همانند
 ).F (است

 ١٢ تا ٧ معمول، سن
 :سال

 محسوس، تفکر 
 ؛)P(منطقی  و مند نظام

 و بازی ها،مهارت رشد 
 همساالن، با کار

 ؛)E(شایستگی 
 وجدان مزاحم اخالقیات

 حساسیت شوند، نمی
 دادن نشان اجتماعی،

 اطاعت وظیفه، /احترام
 ؛)K (قوانین از
 بازی به محدود تخیل 

 موجودی خداوند است،
 است، انسان شبیه

 افراد با متقابل و منصفانه
 نمادها کند،می رفتار
 ).F (هستند واقعی

 ٢١ تا ١٢ معمول، سن
 :سال

تحلیلی  و انتزاعی تفکر 
)P(؛ 
 به تکیه همساالن، غلبۀ 

 اکثریت قوانین ؛)E(خود 
 به شخص رفاه اینکه مگر
 برای قواعد افتد، خطر
همکاری  متقابل، خوبی

)K(راهنما، خدایی ؛ 
 بامحبت، و حامی مهربان،
 بر نهایت و غایت دیدن
 فردی،میان روابط حسب
 و نمادها دربارۀ تفکر
نظام  یک عنوان به هاارزش

)F.( 

P پیاژه، معرف E اریکسون، معرف K و کلبرگ معرف F است فاولر معرف. 

 
 انتقادات از نظریۀ فاولر

  ـ شناختی و سوگیری مسیحیشده به کار فاولر بر دو حوزۀ روش بیشتر انتقادات وارد
توان به این نکته اشاره کرد شناختی می در زمینۀ روش. غربی نظریۀ وی متمرکز است

جای گزینش از طریق  کننده در کار فاولر به شوندگان شرکت بیش از نیمی از مصاحبهکه 
امنۀ د]. ١٥[گیری در دسترس انتخاب شده بودند گیری تصادفی، از طریق نمونهنمونه

. ساله بودند ٤٠ تا ١٣ ها آن سال بود و بیشتر ٨٥ تا ٥/٣کنندگان بین  سنی شرکت
شوندگان مسیحی و   مساوی بود، اما اکثر مصاحبهمشارکت دو جنس زن و مرد تقریباً

در . سفیدپوست بودند؛ بنابراین انتقاد عدم تعادل مذهبی و نژادی بر کار فاولر وارد است
دلیل غلبۀ  غربی، بیشتر منتقدان بر این باورند که شاید بهـ زمینۀ سوگیری مسیحی 

ۀ فاولر، باور وی در مورد کاربرد شوندگان مسیحی بر پیروان دیگر ادیان در کار اولیمصاحبه



  ٧٧  برای تربیت دینیعنوان چارچوبی   به نظریۀ رشد ایمانی فاولر

دیگر انتقادهای واردشده بر نظریۀ . صورت جهانی و در همۀ ادیان درست نباشد اش بهنظریه
جای محتوای ایمان افراد،  فاولر، دربارۀ تعریف وی از ایمان، تأکید بر ساختار رشد ایمانی به
نظر از اما صرف]. ١٦[ت تأکید بر جنبۀ شناختی و نادیده گرفتن جنبۀ عاطفی ایمان اس

شده، نظریۀ جیمز فاولر در مورد رشد ایمانی، همچنان فراگیرترین و  انتقادهای مطرح
   ].١٤[شود  ترین دریچه برای مشاهدۀ رشد ایجاد معنا محسوب می مشخص

  
 گیریبحث و نتیجه

. ی است در جوامع گوناگون، دیندارها انشک یکی از عوامل مؤثر بر رفتار و نگرش انس بی
های مختلف زندگی بشر از جمله سالمت مطالعات متعددی تأثیر مثبت ایمان را در حوزه

های  ، بیماری]٢[، سبک زندگی ]١ و ١٨[، داشتن ثبات خانوادگی ]١٧ [1روان و بهزیستی
کار فاولر بر دامنۀ وسیعی از . اندتأیید کرده] ٣ و ٢١، ٢٠[، کار و اشتغال ]٢٢ و ٢٠[جسمی 

یکم تعداد رو به رشدی از افراد زندگی  و در قرن بیست.  مختلف تأثیر گذاشته استهایرشته
های اجتماعی گفتگوی  پیشرفت تکنولوژی و شبکه. اند کننده و تهی یافته مدرن را منزوی

شناسان،  روان. ها را از چارچوب دینی، فرهنگی و جغرافیایی درهم شکسته است انسان
 الگویی که در چارچوب فهم مراحل رشد ایمانی، بتوانند به مشاوران و روحانیان نیازمند

تواند در این راستا  رسد مراحل رشد ایمانی فاولر می نظر می به. ها کمک کند، هستند انسان
ز آنجا که الگوی فاولر در ا. های بیشتر و رسیدن به الگویی جامع باشد شروعی برای پژوهش

شود پژوهشگران مراحل رشد ایمانی را در  یجامعۀ مسیحی انجام شده است، پیشنهاد م
شاید بتوان با ترکیب مراحل رشد ایمانی فاولر . جامعۀ دینی و اسالمی ایران انجام دهند

های ارزشمند دین اسالم کودکان، نوجوانان و حتی عنوان ساختار و با محتوای آموزه به
کم  ی رساند یا دستبزرگساالن را در رشد باورهای مذهبی در مراحل سنی متفاوت یار

.  شیعی از آن بهره گرفت ـ های اسالمیمنظور بیان نظریۀ رشد ایمانی مبتنی بر آموزه به
 :شود همین دلیل براساس این نظریه پیشنهادهایی ارائه می به

 تعامل کودک با افراد مهم زندگیش در رشد ایمانی ، رشد ایمانی فاولرۀبراساس نظری
ای تربیت ایمانی و دینی کودک الزم است این تعامل مورد  بنابراین بر؛او نقش دارد

های آموزشی  هایی هستیم که بسته در این صورت نیازمند پژوهش. توجه قرار گیرد
 ۀبراساس مرحل. محور طراحی شود مناسب جهت رشد ایمانی متربیان و تعامالت ایمان

 ۀیان الزم است از ارائ والدین و مرب؛کند  ساختن معنا بر نمادهای محسوس تکیه می،اول
                                                                                                                                                                             
1. well-being 
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ای دیگران ه توانند دیدگاه  چون افراد می، دومۀدر مرحل. مفاهیم انتزاعی خودداری کنند
شود، معرفی کتاب، بحث  گذاری می های ایمانی در این مرحله پایه هرا بفهمند و اید

فرد   سوم مستلزم کمک بهۀعبور از مرحل. گروهی و آموزش مستقیم نقش مؤثری دارد
 ارزشی خود را حل کند، مهم است که صاحبان قدرت مقدسات را های که تعارضاست 

دلیل کنارگذاشتن باورهای دینی مرسوم، با   فرد به، چهارمۀدر مرحل. کمتر تغییر دهند
 ؛شود گیرد یا به سرکوبی او منجر می محیطی که در آن قرار دارد در تضاد قرار می

در . مین شودأ باشد تا سالمت روانی فرد تبنابراین الزم است محیط انعطاف داشته
در این مرحله نگران  تواند گفتگوی سازنده رخ دهد و افراد  بین ادیان می، پنجمۀمرحل

 ۀآسیب دیدن مذهب خود نیستند بلکه معتقدند با این گفتگو به بینش عمیق دربار
ختلف رخ هایی که بین افراد از مذاهب م این درگیری و جنگ. رسند باورهای خود می

با توجه به اینکه مراحل . دهد با رشد ایمان افراد و رسیدن به مرحلۀ پنجم قابل حل است می
رود؛ بنابراین  رشد ایمانی از نظر فاولر حلزونی است نه خطی، و براساس سن زیستی باال نمی

ل شاید یکی از دالی(توانیم برای همۀ سنین یک برنامه و بستۀ آموزشی فراهم کنیم  ما نمی
ها متناسب با مرحلۀ رشد ایمانی افراد ارائه  گریزی افراد همین باشد که آموزش دین
بلکه ابتدا باید بسنجیم شنوندگان یا متربیان در کدام مرحلۀ رشد ایمانی قرار ) شود نمی

رسد، مراحل  نظر می درنهایت به. دارند سپس متناسب با آن مرحله بستۀ آموزشی ارائه کنیم
اولیا و مربیان . تواند ساختاری منظم برای درک رشد ایمانی افراد فراهم آورد رشد ایمانی می

توانند در چارچوب این نظریه فهم بهتری از رشد ایمانی کودکان و نوجوانان داشته  کشور می
های  آموزان، متناسب با ویژگی به این معنا که با همدلی و درک بهتر فرزندان و دانش. باشند

ها رفتار کرده و در تربیت دینی با محتوای دین اسالم متناسب با  ادراک ایمانی آن
  .ریزی کنند های سنی و رشدی برنامه خصوصیات هریک از دوره
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