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 -1مقدمه
ضرورت تربیت کودک از آنجایی است که اویً ذهن کودک خالی و هنوز آلوده به پلیدی نشدده
و گرفتار مسائل دنیوی نگردیده استر ثانیاً در این دوران روحیه الگوپذیری و تقلید در کودکان بیشتر و
حس استقاللطلبی در آنان کمتدر بدودهد درنتیجده امكدان تربیدت کدودک در ایدن زمدان بدرای والددین
بهخصوص مادران بیشتر فراهم میگرددر عالوه بر این ،بنا به گفته قرآن در آیه  28انفال ،فرزند نیز مانند
اموال و سایر نعمتها وسیلهای برای آزمایش انسان هاست و اگر انسان بتواند با تربیت صدحی  ،او را در
مسیر رشد و کمال قرار دهدد از این امتحان با موفقیت بیرون آمده و به پاداش عظیم میرسددر «وَاعْلَمُواا
أَنَّمَا أَمْاَالُكُمْ وَأَوْالَدُكُمْ فِتنَةٌ وَأَنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ :و بدانید که اموال و فرزندان شما [وسیله] آزمدایش
[شما] هستند و خداست که نزد او پاداشى بزرگ است» (انفال)28/ر
خانواده مهمترین و اصلیترین عامل شناختی در تربیت و آرامش فرزندان استر در این میان نقدش
مادر بهعنوان مدیر خانواده از پدر پررنگ تر استر اسالم نیز ،برای مادر نقش بیشتری نسبت بده پددر در
سازندگی کودک قائل استر کودک شش تا نه ماه در رحم مادر قرار داشته و جسم و روح خدود را از
مایههای وجود او میگیرد و از کارگاه جسم و اعصا مادر تغذیه میکندر مدت اقامت نهفه در صدل
پدر بسیار اندک ولی مدت اقامت جنین در رحم مادر نزدیک به دویست و هفتاد روز استر
روانشناسانی چون بالبی به رابهه مادر و کودک اشارات فراوانی کردهانددر نظریدات مختلفدی چدون
نظریه ارتباط شیء روی این مسئله نیز تأکید کرده و بیان میکند که مادر و ویژگیهای او مثدل ثبدات و
ررردر آینده یک انسان نقش زیادی دارد .یكی از مقبولترین نظریات درباره پیوندهای عاطفی نوبداوه بدا
مراقبتکننده ،نظریه کردارشناختی دلبستگی جان بالبی استر وی اولین کسی اسدت کده ایدن نظریده را
مهرح ساخته استر
پژوهش حاضر ابتدا دیدگاه بالبی و دیگر روانشناسان را بر اساس نظریه دلبستگی مهرح میکندد و
در ادامه به تبیین رابهه بین ویژگیهای مادر و نوت دلبستگی او با فرزندش میپردازدر آنگاه تأثیر مادر بر
تربیت فرزند را از دیدگاه اسالم در دو بعد عوامل پیشینی (وراثتی) و عوامدل پسدینی (محیهدی) و نقدش
مادر را از نظر ویژگی های اخالقی ،دینی و فرهنگی بر تربیت کودک موردتوجه قدرار مدیدهددر سدپس
نقش پدر و میزان تأثیرگذاری وی بر مادر را در کنار دیگر عوامل محیهی بررسی میکند و در آخر بده
مقایسه دیدگاههای اسالم با دیدگاههای علمی روانشناسی و بیان مشترکات و مفترقات آن میپردازدر
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 -2دلبستگی و نظریه بالبی
«دلبستگی 1عبارت است از پیوند عاطفی عمیقی که بدا افدراد خداص در زنددگی برقدرار مدیکندیم،
بهطوریکه باعث میشود از تعامل با آنان احساس نشاط و شعف کدرده و بده هنگدام اسدترس ،از اینكده
آنان را در کنار خود داریم احساس آرامش کنیم» (برک ،2به نقل از سید محمدی)272 :1387 ،ر
«واژه دلبستگی از نظر زیست شناختی به نظام رفتاری اولیه کدودک اشداره دارد کده تحدت شدرای
تهدیدکننده فعال گشته و در این حالت کودک از نظر نزدیكی به مادر به دنبال امنیدت و آسدایش مدی-
گردد»ر
3

بالبی ( )1969اعتقاد دارد «دلبستگی پیوند یا گرههای هیجانی پایدار بین دو فرد است ،به صورتی
که یكی از طرفین تالش میکند نزدیكی یا مجاورت با مظهر دلبستگی را حفظ کرده و بهگونهای عمل
کند تا مهمئن شود که ارتباط ادامه مییابدر وی معتقد است که این گره هیجانی منجر به نزدیكی مادر و
کودک میگردد و نخستین تجلیات دلبستگی محسو میگرددر دلبستگی نگهدارنده نزدیكدی متقابدل
بین دو فرد در تمام مراحل زندگی است»ر در ماه های نخست بعد از تولد ،دلبسدتگی بدرای ندوزاد شدامل
تعاملهای ساده و بازشناسی ادراکی نشانههاستد اما در پایان سال اول زندگی ،کدودک بدهگوندهای بده
مادر دلبسته می گردد کده در جددایی از او عالئدم درمانددگی و استیصدال را نشدان مدیدهددر بندابرایدن،
تقر جویی کودک به چهره دلبستگی و احساس درماندگی در زمان جدایی از مظهدر دلبسدتگی و پنداه
بردن به او و احساس آرامش در کنار او در موقعیتهای تنیدگیزا دو ویژگی اصدلی دلبسدتگی هسدتند
(فوگل .)1997 ،4در این رابهه درباره دلبستگی نظریات مختلفی ارائدهشدده کده در ذیدل بده بررسدی آن
پرداخته می شود و در ادامه نیز مراحل و انوات دلبستگی بیان میگردد.
 -1-2نظریه دلبستگی
نظریه دلبستگی 5اشاره دارد که نوزادان و بچههای کوچک نیازمند آنند با کسانی که آنها را بزرگ
میکنند نوعی رابهه عاطفی رضایتمند برقرار کنند تا از ایدن طریدب بتوانندد در بزرگسدالی ذهندی پویدا و
1. Attachment
2. Berk
3. Bowlby
4. Fogel
5. Attachment Theory
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خالق داشته باشند و با افراد همسن خود و یا سایر کسانی که مایل هستند راب صمیمانه دوسدتی برقدرار
نمایندر (مک کارتی و ادواردز ،به نقل از لبیبی)95 :1390 ،ر اساس نظریده دلبسدتگی ایدن اسدت کده هدر
موجود جدیدی که متولد می شود ،نسبت به کسی که او را به دنیا آورده احساس تعلب و وابسدتگی دارد
و ناخودآگاه عالقه خاصی به او دارد و اصویً حیات او وابسته به اوست ،این احساس یک رفتار طبیعدی
است چون برای بقای او ضروری استر در مورد دلبستگی مجادله نظر وجود داردر برخدی مانندد فرویدد
بر اساس نظریه روانکاوی ،تغذیه را شرط اولیهای در نظر میگیرند که والدین و نوزادان به کمدک آن
پیوندهای عاطفی برقرار میکنندر رفتارگرایی هم بر اهمیت تغذیه تأکید میکندد اما به دییل دیگر مثالً
زمانی که مادر گرسنگی بچه را رفع میکندد بچه یاد میگیرد نوازشهای نرم ،لبخندهای گرم و کلمده-
های تسلی بخش او را ترجی دهدد زیرا این رفتارها با کاهش تنش همایند شدهاند (برک ،به نقل از سید
محمدی)346 :1387 ،ر مادری که از رشد فرزندش حمایت میکند ،ناراحتی او را تقلیل میدهددر بدرای
مثال او فرزند خود را هنگام تغذیه در آغوش میگیرد ،صبورانه منتظر میماند تا شیر کافی بخدورد وررر ر
در دیدگاه رفتارگرایی ،گرچه تغذیه زمینهساز مهمی برای رابهه نزدیک است ،اما دلبستگی بده ارضدای
گرسنگی وابسته نیست (همان)ر
مقبول ترین نظریه درباره پیوندهای عاطفی نوباوه با مراقبدتکنندده نظریده کردارشدناختی دلبسدتگی
استر جان بالبی اولین کسی است که این نظریه را مهرح ساختر بدر اسداس ایدن نظریده ،تغذیده مبندای
دلبستگی نیستر به عقیده او رابهه نوباوه با والد بهصورت یک رشته عالئم فهری آغاز میشود که والد
را به طرف نوباوه میکشاندر به مرور زمان پیوند عاطفی صمیمی برقرار میشودر (برک ،بده نقدل از سدید
محمدی) 347 :1387 ،ر رفتارهای دلبستگی نوزادان مانند لبخند زدن ،غان و غون کدردن ،چندگ زدن و
گریه کردن ،عالئم اجتماعی ذاتی هستند که والد را به نزدیک شدن به ندوزاد و مراقبدت کدردن از او و
تعامل با وی ترغی

میکندر وقتیکه مادر نزدیک نوزاد میماند ،این رفتارها تضمین میکنند که ندوزاد

تغذیه خواهد شد ،از خهر در امان خواهد بود و تحریدک و محبدت یزم بدرای رشدد سدالم را دریافدت
خواهد کرد (برک ،به نقل از سید محمدی)38 :1387 ،ر
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- 2-2مراحل دلبستگی
1

 -1-2-2پیش دلبستگی (تولد تا  6هفتگی) :نوزادان در این سن بو و صدای مدادر خدود را
تشخیص میدهند اما هنوز به مادر دلبسته نیستند زیرا اهمیتی نمیدهند با فرد ناآشنایی به سر برند (برک،
به نقل از سید محمدی)347 :1387 ،ر
 -2-2-2دلبستگی در حال انجام 6( 2هفتگی تا  6-8ماهگی) :در ایدن مرحلده ندوزاد بده
مادر خود به شكلی پاسخ میدهد که با یک غریبه فرق داردر بااینكه نوزاد مادر خدود را تشدخیص مدی-
دهد اما زمانی که از او جدا میشود هنوز اعتراض نمیکند لذا دلبستگی در حال انجدام اسدت امدا هندوز
ایجاد نشده است (برک ،به نقل از سید محمدی)347 :1387 ،ر
 -3-2-2دلبستگی واضح 6-8( 3ماهگی تا  18ماهگی 2-سالگی) :دلبستگی بده مدادر ،در
نوزاد بهوضوح پیداستر نوزاد اضهرا جدایی 4از خود نشان میدهد و ضمن اعتراض بده تدرک مدادر
تالش می کند او را نزد خود نگه داردر نوزاد در این سن شدیداً به حمایدت عداطفی مدادر نیازمندد اسدت
(همان)ر
 -4-2-2تشکیل رابطه متقابل ( 18ماهگی تا  2ساالگی و پاا از ) :):در ایدن مرحلده
اعتراض به جدایی کاهش می یابدر کودک زبان باز کرده و به جای دنبال کردن والدین هنگام ترک او،
از قانع سازی و خواهش استفاده میکند (همان)ر
کودکان در نتیجه تجربیات خود در این  4مرحله پیوند عاطفی باثباتی با مادر خود برقرار مدیکنندد
که در غیا آنها میتوانند از آن بهعنوان یک پایگاه امن استفاده کنندر این بازنمایی درونی ،جزء مهمی
از شخصیت میشود که بهعنو ان الگوی واقعی درونی یا یک رشته انتظدارات دربداره در دسدترس بدودن
شخصیت های دلبستگی و احتمال فراهم آوردن حمایت در مواقع اسدترس عمدل مدیکنددر ایدن تصدویر

1. Preattachment phase
2. Attachment-in-making phase
3. Clear –cut attachment phase
4. Separation anxiety
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ذهنی ،الگو یا راهنمایی برای کلیه رواب صمیمی در آینده میشدود ،از کدودکی و نوجدوانی تدا دوران
بزرگسالی (همان)ر
 -3-2انواع دلبستگی
کیفیت دلبستگی از کودکی به کودک دیگدر متفداوت اسدتر روشدی کده بدرای ارزیدابی کیفیدت
دلبستگی به کار برده میشود ،موقعیت غری  1نام داردد یعنی کودک با محی بازی ناآشنا مواجه شدده
که طی آن جدایی های کوتداه از مدادر و سدپس پیوندد مجددد بدا او دارد .اندوات دلبسدتگی در کودکدان
عبارتند از:
 -1-3-2دلبستگی ایمن :2در این نوت دلبستگی کودک از مادر خود به عنوان پایگاه امن برای
کاویدن محی استفاده میکندر وقتی تنها میماند ممكن است گریه کند یا نكند اما اگدر گریده کندد بده
علت غیبت مادر استر وقتی مادر برمیگردد شدیداً تماس با او را خواهان است و گریه او فوراً کداهش
مییابد (برک ،به نقل از سید محمدی)349 :1387 ،ر
 -2-3-2دلبستگی دوری جو :3کودک هنگام حضور مادر نسبت به او بیاعتناستر وقتی مادر
ترکش میکند ناراحت نمی شودر به افراد غریبه شبیه مادر خدود واکدنش نشدان مدیدهددر هنگدام پیوندد
مجدد از استقبال کردن از مادر دوری میجوید یا در این زمینه کند استر وقتی مادر او را بلند مدیکندد
به او نمیچسبد (همان)ر
 -3-3-2دلبستگی مقاوم :کودک قبل از جدایی ،خواهان نزدیكی بده مدادر اسدت و اغلد

بده

جستجوی محی نمیپردازدر وقتی مادر برمیگرددد خشم ،رفتار خصمانه و گداهی کتدک زدن از خدود
نشان میدهدر برخی حتی پس از آمدن مادر به گریه ادامه داده و بهراحتی نمدیتدوان آنهدا را آرام کدرد
(همان)ر

1. Strange situation
2. Secure Attachment
3. Avoidant Attachment
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 -4-3-2دلبستگی )شفته و سردرگم :1این نوت دلبستگی نداامنتدرین مددل دلبسدتگی اسدتر
کودک هنگام پیوند مجدد رفتارهای سردرگم و متضاد داردر مثالً وقتی مادر او را در آغوش مدیگیدرد
بهجای دیگر نگاه میکند یا با نگاه بیروح و افسرده به او نزدیدک مدیشدودر برخدی بعدد از آرام شددن
به طور غیره منتظره گریه میکنند یا حالتهای عجیبی به خود میگیرند (برک ،به نقل از سید محمدی،
)345-350 :1387ر در خانوادههایی که از لحاظ مرتبه اجتماعی -اقتصادی متوس اندد و شدرای باثبداتی
دارند ،کیفیت دلبستگی در سالهای کودکی امن و باثبات استر برعكس در خانوادههایی که از لحداظ
مرتبه اجتماعی -اقتصادی پایین هستند و استرسهای روزمره زیادی دارند ،وضع دلبستگی بیثبات است
و در خانواده هایی که متحمل تغییرات مهم زندگی مثل تغییر شغل و وضع زناشویی مدیشدوند ،کیفیدت
دلبستگی گاهی در جهت مثبت و گاهی منفی تغییر میکند (همان)351 :ر
یزم به ذکر است شكل دلبستگی در فرهنگهای مختلف باهم متفاوت استد اما بااینحال الگوی
ایمن رای ترین الگوی دلبستگی در کلیه جوامع است بههرحال شكل دلبستگی بدر ابعداد مختلدف رشدد
کودک مالثر بوده و میتواند اثرات مثبت و یا منفی را به همراه داشته باشدر
 -4-2دلبستگی و رشد بعدی :پرورش دلبستگی در انسان ها فرایند طوینی است کده تغییراتدی
را در ساختارهای روانی شامل میشود که باعث می شود ندوزاد رابهده عداطفی عمیقدی بدا مراقد

خدود

برقرار کندر بالبی باور داشت که این پیوند پیامدهای مادام العمر دارد و از گهواره تا گور بر رواب تدأثیر
میگذاردر (برک ،به نقدل از سدید محمددی)38 :1387 ،ر هدی تغییدری بده انددازه تجدار کدودک در
خانوادهاش نمی تواند روی رشد شخصیت او تأثیر بگذاردر این تأثیرات از ماههای اول ارتباط کودک با
تصویر مادرش شروت شده و در طول سالهای کودکی و نوجوانی در ارتباطاتش با هدر دو والدد وسدعت
مییابدر به این ترتی

اشكال مختلف دلبستگی که شیوه رفتار او را در موقعیتهای مختلف تعیدین مدی-

کند پایهگذاری می شودر این الگوها اساس تمام تجار او و درنتیجه تمام برنامده زنددگیاش مدیشدود
(بالبی)418 :1973 ،ر
فروید 2معتقد است سالمت روانی و ناسازگاری را میتوان در سدالهدای آغدازین زنددگی ردیدابی
کردد مخصوص ًا در کیفیت رواب کدودک بدا والددینر احسداس دروندی محبدت و ایمندی کده از رابهده
1. Disorganized-Desoriented Attachment
2. Freud
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دلبستگی سالم حاصل میشودد به تمام جنبههای رشد روانی کمک میکنددر کودکدانی کده در بچگدی
دلبسته ایمن بودندد در بزرگسالی از لحاظ اعتمادبهنفس ،شایستگی اجتماعی ،یاریگر و محبو بودن و
مهارت های اجتماعی ،وضعیت خوبی دارندر در مقابل کودکان دلبسته دوری جو در بزرگسالی ،مندزوی
و کودکان دلبسته مقاوم ،افرادی مخر و دشوار هستندر درواقع دلبستگی در کدودکی باعدث مدیشدود
مهارتهای شناختی– هیجانی و اجتماعی در سالهای بعدی بهبود یابد (برک ،به نقل از سدید محمددی،
)38 :1387ر ازاینرو به نظر میرسد بررسی نقش مادر به عنوان عامل تعیینکننده نوت دلبستگی کودک،
ضروری استر
 -5-2نقش مادر در ایجاد دلبستگی و تغییر ):
بسیاری از رویكردها در بحث از تعیینکنندههای دلبستگی ،اساسداً بدر ویژگدیهدای مدادر متمرکدز
شده اندر از زمان فروید ،نقش برجسته مادر و یا چهره دلبستگی در تحدول اجتمداعی و هیجدانی کدودک
مهرح گردیدر تأثیر مادر بر تعیین نوت دلبستگی کودک به حدی است که نتیجه برخی پژوهشها نشدان
داده است که شدیوه تفكدر زندان پیرامدون دلبسدتگی در زمدان بدارداری ،مدیتواندد رفتارهدای دلبسدتگی
فرزندانشان در  12ماهگی را پیشبینی کندد (فونداگی ،اسدتیل و اسدتیل)1991 ،1ر رشدد اولیده کودکدان،
بهطور عمده به سدالمت و تعدادل عداطفی والدینشدان یدا دیگدر مراقبدان اولیده بسدتگی داردر ایدن روابد
مراقبتکننده عمدتاً تأثیرات محیهی را شامل میشود که بر ابعاد یادگیری و رشد کودک از جمله رشد
ذهنی ،مغز ،عواطف ،ارتباطات و اخالق کودک تأثیر به سزایی دارد (میاک و کومپوس ،2به نقل از تبعه
امامی)5 :1390 ،ر
از نظر بالبی ،خصوصیات اولیه مادر ،بر ارتباط دلبستگی تأثیر مهمی داردر آنچه مادر با خود به ایدن
ارتباط میآورد نه تنها تحت تأثیر ظرفیتهای فهری اوسدتد بلكده مجموعدهای از ویژگدیهدا را نیدز از
تاریخچه طوینی ارتباطات بین فردی با اعضای خانواده خدود حتدی بدا سدایر افدراد خدارج از خدانواده و
همچنین از جذ ارزش ها و عناصر فرهنگی خود ،وارد رابهه دلبسدتگی بدا کدودک مدینمایدد (بدالبی،
)1969ر وی علت بسیاری از روان رنجوریها و اختالیت شخصیت را نتیجه محرومیت کودک از رابهه
با مادر میداندر بهطوری که کودک از یک رابهه گرم ،صمیمانه و باثبات در رابهده بدا چهدره دلبسدتگی
1. Fonagy, Steele & Steele
2. Miyake & Compos
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محروم مانده استر در واقع شخصیت و رفتار کودک ناشی از چگونگی شكلگیری دلبسدتگی او مدی-
باشد و مادر عامل اصلی شكلگیری این فرآیند است (بالبی)1969 ،ر
امنیت دلبستگی از طریب تجاربی که کودک با مادر خود در ارتباط با احساسات هیجانی و نزدیكی
جسمانی به دست میآورد ،افزایش مییابدر شواهد قابلتوجهی مالید آن است که برای ایجاد دلبسدتگی
ایمن ،مادران باید نشانههای هیجانی و احساسی کودک خود را بهدرستی مشاهده کردهد بدا احسداس بده
آنها پاسخ دهند ،عواطف خود را بروز دهند ،احساسات و رفتارهای فرزند خود را بپذیرندد و در هنگدام
ناراحتی و اندوه کودک ،از نظر جسمانی و روانشدناختی در دسدترس او باشددر درنتیجده کودکدانی کده
دلبستگی ایمن دارندد رشد بهتری خواهند داشتر این کودکان بهتدر مدیتوانندد احساسدات و هیجاندات
خود را کنترل کردهد اعتمادبهنفس باییی دارند و کارایی بهتری خواهند داشت (تبعه امدامی)3 :1390 ،ر
بالعكس در حوزه ارتباط مادر-کودک ،شكست مادر در ایجاد یک ارتباط گرم ،حساس و پاسخدهنده
طی سالهای اول زندگی ،مشكالت رفتاری پایداری در کودک ایجاد میکندر (فوگل)1997،ر بین میزان
درگیری مثبت مادر با کودک و دلبستگی ایمن کودک نیز رابهه مثبت دیده شده است (مک کارتی و
ادواردز ،به نقل از لبیبی)1390 ،ر
همچنین ویژگیهای مادرانه در تغییر سبک دلبستگی نیز مالثر استر برخی محققان به بررسی تدأثیر
ویژگی های مادرانه بدر تغییدر سدبک دلبسدتگی پرداختندد و راجدع بده دلبسدتگی مدادر-کدودک ،برخدی
خصوصیات مادرانه و کودکانده و تجدار زنددگی آنهدا را در  12و  18مداهگی ارزیدابی کردنددر ایدن
محققان ،کودکانی که سبک دلبستگی آنها ثابت مانده بود را با کودکانی که سبک دلبستگی آنها تغییر
کرده بود مقایسه کردند و دریافتند که برخی تغییرات قابل توجیه استر در این تحقیقات نمرات مادران
کودکان ایمن باثبات ،در پرخاشگری و ظن و بدگمانی و همچنین میدزان اخدتالل در خدانواده کمتدر از
گروههای دیگر بودر در این تحقیقات بر تأثیر هیجانات منفی والدین (مانند پرخاشگری ،ظن و بدگمانی
و خشم) بر افزایش و حفظ دلبستگی نداایمن تأکیدد مدیشدود (جانسدون و ویفدن ،بده نقدل از بهرامدی و
همكاران)117 :1387 ،ر
همچنین نوت دلبستگی مادر نیز ،بر چگدونگی رفتدار کدودک مدالثر اسدت بدهطدوریکده مدادران بدا
دلبستگی ناایمن در برابر ابراز هیجانی خود ،بیثبات ،تحریکپذیر ،نوسان خلقی و عدم حساسیت نسبت
به دیگران را نشان دادندر رفتار و خلب عصبی و نامتعادل ،بیقراری ،تحریکپذیری هیجانی ،کدم بدودن
فعالیت روانشناختی ،توجهطلبی ،احساس مالل یا ناکامی ،احساس رقابتجویی و تدرس از دسدت دادن
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قدرت ،رابهه بیشتری با دلبستگی ناایمن مادر و میزان بایتری از توان پیشبینی کنندگی را در اضهرا
جدایی کودک داشتندر این مادران در رفتار مادرانه خود ،کمتر حساس و حمایتکننده و در حل مسائل
با کودک خود کمتر کمککننده بودندر در ابراز هیجانها به کودک خود ،بیتعادل تر بوده و سریعتدر
تحریک می گردندر بیشتر توجه طل

هستند تا توجه کننده و ممكن است با کودک خدود در بده دسدت

آوردن قدرت یا تسل رقابت کنند (ابوحمزه و خوشابی)1386 ،ر بههرحال بر اساس تحقیقدات صدورت
گرفته ،نوت و کیفیت دلبستگی مادر در ارتباط با میزان پاسخدهی و حساسیت وی نسبت به کودک قرار
داردر
 -6 -2رابطه بین حساسیت مادری و تأثیر ) :بر شکلگیری دلبستگی کودک
فرضیه محوری که توس نظریه پردازان دلبستگی مهرح شدده اسدتد مالیدد آن اسدت کده کیفیدت
دلبستگی حاصل پاسخهای مراقبت و میزان حساسیت مادری به عالئم تقر جدویی کدودک اسدت (بده
نقل ازپدرسون و همكاران)1ر منظور از حساسیت مادری ،پاسخدهی مناسد

و بدهموقدع مدادر بده عالئدم

کودک و قابلدسترس بودن اوست (خانجانی)85 :1384 ،ر درواقع عوامدل چندگانده در مدادر بدا کدنش
متقابل بر دلبستگی کودک تأثیر دارد و به طورکلی مادران دارای حساسیت مادری بایتر تعامالت خدود
را به نحو مناس تری ترتی

میدهند (خانجانی)88-87 :1384 ،ر گاهی وجود برخی شرای  ،باعث می-

شود حساسیت مادری بهطور قابلتوجهی کاهشیافته و بهتبع آن دلبستگی مادر-کودک دچدار مشدكل
شودر این عوامل را میتوان به عنوان موانع شكلگیری دلبستگی ایمن مهرح کردر
 -7-2موانع ایجاد دلبستگی :یكی از شرایهی که در میزان پاسخدهی و حساسیت مادرانه تأثیر
قابلمالحظهای دارد ،ویژگیهای نابهنجار مادر است (همدان )94 :ویژگدیهدای نابهنجدار مدادر یكدی از
ماللفههایی است که مانع ایجاد دلبستگی ایمن در کودک میگرددر این ویژگیها شامل:
 -1-7-2افسااردگی :برخددی معتقدنددد افسدردگی در مقایسدده بددا سددایر مشددكالت روانشددناختی،
قوی ترین اثرات را بر کودک دارد زیرا عالمت اصدلی ایدن بیمداری فقددان تهیدی پدذیری اسدتر افدراد
افسرده نه تنها غمگین ،بلكه دچار افت هیجانات و دلمشغولی با خود هستندر این عوامل باعث مدیشدود

1. Pederson et al
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که مادران افسرده در نقش والدینی خود کمتدر پاسدخدهندده باشدندر افسدردگی و چهدره خداموش مدادر
افسرده از همان ماه های اولیه زندگی بر نوزاد تأثیر منفی داردد زیرا با شروت دوماهگی ،ندوزاد نسدبت بده
نحوه تعامل دیگران با خود ،حساس می شودر عدالوه بدر تدأثیری کده اخدتالل افسدردگی مدادر بدر رفتدار
کودکان داردد بر کیفیت دلبستگی کودک نیز تأثیر میگذاردد بدهطدوریکده کودکدان مدادران افسدرده
نسبت به سایر کودکان بیشتر احتمال دارد دلبسدتگی نداایمن بدا مدادران خدود داشدته باشدند (همدو)97 :د
درواقع دلبستگی های اجتنابی و دوسوگرا در بین فرزندان مادران مبتال به افسردگی دوقهبی و تکقهبی
بیشتر از کودکان مادران افسرده جزئی و بهنجار استر بهطور خالصه بررسی مهالعات انجامشده در این
زمینه نشان میدهد که وجود افسردگی در مادر موج

مشكالت رفتاری و افسردگی در کدودک مدی-

گرددر نوزادان مادران افسرده بهانهگیرترندد حالدت چهدرهای آنهدا منفدیتدر و فعالیدت جسدمانی آنهدا
کمتراستر بههرحال هرچه افسردگی مادر شدیدتر و مزمنتر باشدد و کودک نیز فرصت کمتدری بدرای
برقراری ارتباط با دیگر بزرگساین غیر افسدرده داشدته باشددد بیشدتر احتمدال دارد کده ایمندی دلبسدتگی
کودک به خهر افتد (خانجانی)100 :1384 ،ر بنابراین ارتباط بین کیفیت دلبستگی کودک با نشانههدای
مرضی مادر ،بهخصوص افسردگی آشكار شده استر
 -2-7-2اضطراب و احساس ناامنی شادید :اضدهرا شددید یكدی از ماللفدههدای اساسدی
احساس ناایمنی مادر بوده که نقش مهمی در کیفیدت دلبسدتگی کدودک و مشدكالت رفتداری او داردر
مادرانی که احساس اضهرا شدید و مداوم دارندد دنیا را به عنوان مكانی خهرنداک و غیرقابدلاعتمداد
ادراک میکنندر مسلماً مادری که دچار احساس نداایمنی و اضدهرا شددید اسدتد نمدیتواندد ارتبداط
بهنجاری با کودک خود برقرار کند (همان)ر کودکان مادران مضدهر بیشدتر احتمدال دارد در معدرض
خهر دلبستگی ناایمن آشفته  -سرگشته قرار داشته باشندر مادران ناایمن و مضدهر  ،شدرای مراقبتدی و
پرورشی را ایجاد میکنند که لزوماً نشانههای مرضی مدادر را مدنعكس مدیسدازدر اضدهرا و احسداس
ناایمنی در مادر از طریب ایجاد محی عاطفی -تربیتی ناسالم ،رواب تعاملی نابهنجار بین مدادر-کدودک
حساسیت مادری از مادر به کودک منتقل شده و کودک را در معرض خهدر دلبسدتگی نداایمن و اندوات
مشكالت روانشناختی و رفتاری قرار میدهد (خانجانی)104 :1384 ،ر
مشكالت روانشناختی مادر یكی از شرایهی که بر میزان پاسخدهی مادر تأثیر میگذارد و میتواند
تحول دلبستگی کودک را تحتالشعات قرار دهددر معمدویً آسدی هدای رواندی در میدان کودکدانی کده
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والدین آنهدا اخدتاللهدای عداطفی و روان شدناختی مانندد اضدهرا و احسداس نداامنی دارنددد بدیش از
کودکانی است که والدین آنها بهنجار هستند (خانجانی)100 :1384 ،ر
 -3-7-2میزا :سازگاری مادر :میزان سازگاری والدین بهخصوص مادر بعد از تولد در مقابله
با شرای جدید (تولد کودک) از عوامل مهم بر حساسدیت مدادری محسدو مدیشدودر زوجهدایی کده
بیشتر در مسئولیتهای یكدیگر مشارکت مدیکننددد بعدد از تولدد کدودک نیدز از فعالیدت و سدازگاری
بایتری برخوردارندد همچنین سه بایی رضایت خانوادگی بدا میدزان گرمدی ،صدمیمیت و حساسدیت
مادر نسبت به کودک مرتب استر از سوی دیگر ،عوامل شخصیتی نیز بر میزان سازگاری والدین مالثر
هستندر زنانی که اعتمادبهنفس بایتری دارند و خودبینی آنها در جهتگیریهایشان در سه پایینتری
استد از فرزندان خود بهتر مراقبت میکنند و نسبت به آنها از حساسیت مادری بدایتری برخوردارنددد
بنابراین اگر سازگاری مادر نسبت به شرای و موقعیتهای جدید کمتر باشدد به همدان انددازه از امنیدت
دلبستگی او با کودک کاسته خواهد شدر
 -4-7-2اشتغال مادر :بر اساس یافتهها ،اشتغال مادر چنانچه با تنیدگیهای دیگر همراه شودد بر
امنیت دلبستگی کودک تأثیر میگذارد (فوگل)1997 ،ر یكی از عواملی که بر نقدش سدازگاری شدغلی
می افزایدد بازخورد مثبت یا منفی مادر نسدبت بده اشدتغال اسدتر هنگدامیکده سدازگاری شدغلی مدادر و
حمایت اجتماعی از او در سه پایین باشدد اشتغال مادر بر کیفیت مراقبت از کودک تأثیر میگدذارد و
خهر تحول ضدعیف اجتمداعی  -هیجدانی کدودک را افدزایش مدیدهدد (خانجدانی)106-105 :1384 ،ر
مادرانی که به دییل مختلف ازجمله مشكالت روانی مانند افسردگی و در نتیجه درگیری درونی با خود
یا تنیدگیهای ناشی از نقش های چندگانه در زنان شاغلی کده دارای مسدئولیت بدیشازحدد هسدتندد در
ساعاتی نیز که در کنار فرزند خود به سر میبرند حضور روانشناختی ندارندر بنابراین کدودک در عدین
همجواری با مادر احساس تنهایی ،طرد و رهاشدگی میکند و مسلماً چنین شرایهی زمینده شدكلگیدری
یک دلبستگی آسی دیده را فراهم میسازد (خانجانی)90 :1384 ،ر
نتیجه :روانشناسان رابهه مادر و کودک را تحت عنوان رابهه دلبستگی موردتوجده قدرار دادهانددر
نظریه دلبستگی از کاملترین نظریات روانشناسانی چون بالبی در زمینه رابهه مادر-کودک بدوده اسدتر
در این زمینه نظریه ارتباط شی ،نیز از محبوبیت برخوردار و بر رابهه بین ویژگیهدای مدادر چدون ثبدات

مقایسه نظریه روانشناختی بالبی با تعالیم اسالم در ارتباط با نقش مادر در تربیت کودک

103

وررر بر آینده کودک تأکید می کندر بهتدرین ندوت دلبسدتگی ،دلبسدتگی ایمدن اسدتر کیفیدت دلبسدتگی
حاصل پاسخهای مراقبت و میزان حساسیت مادری و پاسخدهی او به عالئم تقر جویی کدودک اسدت
بر اساس تحقیقات صورت گرفتدهد مدادران دارای حساسدیت مدادری بدایتر تعدامالت خدود را بده نحدو
مناس تری با کودک ترتی

میدهندر در نتیجه ایمنی دلبستگی آنها بیشدتر خواهدد بدودر از نظدر بدالبی

یكی از تعیینکنندههای نوت دلبستگی ،مادر و ویژگدیهدای اوسدتر ویژگدیهدای نابهنجدار مدادران ،در
میزان پاسخدهی و حساسیت مادرانه آنها تأثیر قابلمالحظهای داشته و از ماللفههایی است که مانع ایجاد
دلبستگی ایمن در کودک میگرددر این ویژگدیهدا شدامل :اضدهرا  ،افسدردگی ،ناسدازگاری مدادر و
تنیدگیهای شغلی اوست و این ویژگیها باعث تعامالت نابهنجار مادر و کودک گردیده و کدودک را
در معرض خهر دلبستگی ناایمن و انوات مشكالت روانشناختی و رفتاری قرار میدهدر
 -3نقش مادر در تربیت کودک از دیدگاه اسالم
تربیت از ماده «ربو» به معنای افزودن و رشد و نمو کردن آمدهر (ابن منظور 1414 ،ق ،ج )305 :14ر
در مشتقات مختلف آن میتوان این معنی را بهنوعی بازیافتر مثالً به تپه «ربوه» گفته میشود زیرا نسبت
به زمین برآمده استد نفس زدن را «ربو» میگویندد به سب

اینكه موج

از آن رو که زیادتی بر اصل مال استد بدین ندام خواندده مدیشدود (راغد

برآمدن سینه استد «ربدا» نیدز
اصدفهانی 1412 ،ق)341 :د

بنابراین واژه تربیت ،با توجه به ریشه آن ،به معنی فدراهم آوردن موجبدات فزوندی و پدرورش اسدتر در
قرآن ،مفهوم تربیت ( از ریشه ر

و) چندان موردتوجه قرار نگرفته استر در مواردی که این کلمده در

رابهه با انسان بكار رفته ،عمدتاً مفهوم رشد و نمو جسمی ،مراد بوده استد چنانکده در آیده «وَقُو َّبِّ
اَّْحَمْهُمَا كَمَا ََّببيَانِي صَغِيرًا» (اسراء )24/مشهود استر کلمه صغیر در برابر کبیر است و این قرینهای اسدت
بر آن که تربیت در ایدن آیده بده معندی رشدد و نمدو جسدمی از (ر

و) اسدت و در اصدهالح تعداریف

متعددی از آن بیان شده :تربیت ،کوشش و تالش آگاهانه انسان برای ایجاد تغییر مهلو است که معنی
مهلو و طرز برداشت آن از جامعه به جامعه دیگر فرق میکند (قائمی)13 :1372 ،ر
کلمه «ام» در قرآن  35بار به صورت مفرد و جمع آمده و در دو معندای حقیقدی و مجدازی بده کدار
رفته استر در کت

لغت «ام» اینگونه تعریف شده است« :ام همان است که چیزی از آن آغاز میشدود

و به آن بازگشت داده میشدود» (واعدظزاده خراسدانی 1429 ،ق ،ج )416 :3ر ایدن واژه در روایدات نیدز
به طور فراوان ذکر شده و به معنای ریشه و سرچشمه نیز هستر
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 -1-3عوامل تربیتی
در دیدگاه اسالمی دو دسته عوامل در شخصیت و تربیت کودک دخالت دارند :عوامدل پیشدینی و
عوامل پسینیر آغداز تربیدت در اسدالم از زمدان ازدواج و انتخدا همسدر اسدتر عوامدل پیشدینی شدامل
ویژگیهای روحی  -روانی مادر است که از طریب وراثت به کودک ،قبل از تولد منتقل میشودر
 -1-2-3عوامل پیشینی (نقش وراثتی مادر)
عوامل تربیتی صرفنظر از فهرت کده اختیدار آن بده دسدت انسدان نیسدتد شدامل عوامدل ارثدی و
محیهی استر از نظر اندیشمندان حوزه تربیت ،مادر دارای دو گونه نقش و تأثیر درباره کدودک اسدت:
نقش وراثتی (پیشینی) و نقش محیهی (پسینی)ر در جنبه وراثت همه آنچه که مربوط به ویژگی جسدمی
و روانی او و اجداد گذشته استد از طریب ژنها و کانال او به طفل منتقدل مدیشدودر صدفات و شدرای
جسمانی از زشتی و زیبایی ،شكل ،قد و حتی بیماریهای مزمن از گذشتگان به طفل منتقدل مدیشدود و
این صفات بهگونه ای است که در تمام مدت حاملگی و حتی در دوران شیردهی با طفل همراه استر
عامل محیهی نیز به دو بخش تقسیم میشود :محی رحم و محی زندگی کودک که پس از تولد
در آن رشد مینمایدر محی رحم و تأثیر آن بر کودک ،جزء عوامل پیشینی محسو میشودر خداوندد
در آیه  26و  27نوح به تأثیر وراثت و محی اشاره کرده و آنگاه از زبان نوح میفرماید« :وَقَالَ نُاحٌ َّبِّ
لَا تَذََّْ عَلَى الأََّْضِ مِنَ الكَافِرِينَ دَيباًَّا ،إِنَّكَ إِن تَذََّْهُمْ يُضِلُّاا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّواًَّا» در آیده
مذکور لفظ «يلدوا» به نقش وراثت و عبارت «اليضلاا» به تأثیر محدی اشداره مدیکنددر همچندین پیدامبر
(ص) دراینباره میفرماید« :وانظر في ای نصاِّ تضع ولدك فانّ العرق دسّاس» بنگر کده فرزنددت را در
چه نسل و نژادی قرار میدهی زیرا رگ و ریشه خانوادگی در فرزندد تدأثیر مدیگدذارد (پایندده:1382 ،
)266ر روایات نشان میدهند که تأثیر محیهی و بهخصوص وراثتی مادر بیش از پدر اسدتر «بینیدد نهفده
خود را در چه محلی مستقر میکنید از قانون وراثت غافل نباشیدد زیرا ژن بهطور پنهان رخنده مدیکندد»
(ابشیهی 1406 ،ق ،ج )218 :2ر
تأثیر گذاری مادر از طریب شیر نیز هست چراکه طفل از راه شیر با مادر رابهه خونی و وراثتدی دارد
و طرز فكر مادر و نحوه رفتارش ،غمها و شادیهایش در طول این مدت در طفل اثر میگذارد به خاطر
همین در روایات بر انتخا زن تأکید بیشتری شده استر امام علی (ت) دراینباره میفرماید« :در امر شیر
دادن کودک بهگزین باشید (دایه) چنانکه این بهگزینی را در امر ازدواج رعایت میکنیدد زیرا امر شیر
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دادن ،طبیعتها را دگرگون میسازد» (کلینی ،1366 ،ج )93 :2ر قرآن و روایات عالوه بر این ،به عامدل
سومی به نام فهرت اشارهکردهاند «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدينِ حَنِيفًا فِطرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَوا لَوا تَبْودِي َ
لِخَلقِ اللَّهِ :پس روى خود را با گرایش تمام به حب به سوى این دین کن با همان سرشتى که خددا مدردم
را بر آن سرشته است آفرینش خداى تغییرپذیر نیست» (روم)30/ر
بنابراین با انتخا همسر ،پرونده عوامل ارثی و بخشی از عوامل محیهی (محی رحدم) بسدته مدی-
شودد زیرا محی تربیتی را اجتمات و بهخصوص خانواده تشكیل میدهد و اگر زن و شوهر که از ارکان
خانوادهاند از لحاظ روحی و جسمی سالم و تربیتیافته باشندد میتوان توقع داشت بخش اعظدم تربیدت
فرزند سامانیافته باشد (حسینی زاده :1386 ،ج )45 :1ر درهرحال به نظر میرسد بخدش اعظدم تربیدت و
آینده کودک درگرو عوامل محی پیرامون وی باشدر بخشی از این ماللفه ها پس از تولد فرزند و تحت
عنوان عوامل پسینی یا نقش پسینی مادر ،مورد بررسی قرار میگیردر
 -2-2-3عوامل پسینی (نقش محیطی مادر)
مجموعه عوامل تربیتی که پس از تولد کودک بر شكلگیری شخصیت او مالثر استد شامل :مادر
و پدر ،دوستان و خویشاوندان وررر میباشدر در این میان مادر به دلیل ایدنکده اصدل ،ریشده و سرچشدمه
وجود کودک بوده و کودک انعكاسی از واقعیات جسدمی روحدی او اسدتد اسدالم بده تدأثیر مدادر در
تربیت فرزند عنایت خاصی داشتهد لذا در این پژوهش به بررسی نقش مادر و ویژگیهای روحدی او بدر
کودک و نقش مكملی پدر در این زمینه پرداخته میشودر
اگر فرایند تربیت ،امری دائمی در نظر گرفته شودد مادر چون از همدان کدودکی بدا فرزندد اسدت و
کودک حداقل تا هفت سال در خانه و در کنار مادر میماندد بنابراین بیشتر خلبوخوهدا و رفتارهدای او
حتی در سنین جوانی و بعدازآن ،منشأ گرفته از مادراستر بحدث وراثدت و محدی پیرامدونی کدودک و
تأثیر آن در تربیت و شخصیت او همواره موردتوجه روانشناسان و مربیان تربیتی بوده و گاه تأثیر وراثت
را بیشتر و گاه تأثیر محی را مهمتر دانستهاند مانند نظر رفتارگرایان که انسان را لوح پاک و نانوشدتهای
معرفی کردهاندد چنانچه برخی در این زمینه میگویند «اگر کودکی به من بدهیدد میتوانم از او کشیش
و یا جنایتكار بسازم» (هاشمی ،1375 ،ج )38 :1ر
خانواده مرکز آرامش و محبت استد لذا کودک برای تهابب دادن خود با این محی سعی میکند
خود را شبیه افراد آن قرار دهد و کارهای والدین را تقلید نمایدر البته تأثیرات محیهی کدودک از مدادر
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بستگی به نگرش زن از مادر شدن داردر مادرانی ک ه ذهنیت مثبت به مدادر شددن خدود دارنددد تدأثیرات
مثبتی بر فرزندان خود در رفتار و کردار خواهند داشت تا مادرانی کده ایدن ذهنیدت را ندارنددر درنتیجده
همواره آثار وجودی مادر از جسم و روان ،در وجود کودک ظهور مدیکندد و طفدل در اکثدر اطدوار و
برنامههای حیاتش ،خودآگاه و یا ناخودآگداه ،وجدودش را بدر طیندت مدادر مدیطنددر ازایدنرو بررسدی
ویژگیهای روحی  -روانی ،فرهنگی و دینی مادر ،به عنوان ماللفههای مالثر در تربیت فرزندد ،ضدروری
به نظر میرسدر
 –1-2-2-3ویژگیهای روحی  -روانی ماادر :نقدش مدادر در تربیدت اخالقدی فرزندد بدر
همگان روشن است و چندان نیازی به تبیین نداردر حایت روانی مادر بر جنین تأثیرگذار استر اگرچده
بر اساس مهالعات بهدستآمده هی رابههای بین سیستم عصبی مادر و کودک وجود نداردد ولی زمانی
که مادر دچار اضهرا و ناراحتی میشودد موادی چون استیل کولین و آدرنالین ترش میشود که این
مواد باعث تغییر در ترکیبات خون میشود و از طریب جفت وارد بدن جنین شده و باعث به وجود آمدن
اختالیتی در بدن او می شدودر همچندین برخدی خصوصدیّات مدادر مانندد تدرس ،پرخاشدگری ،خشدم و
خجالت نیز به کودک منتقل میشودر در جنگ جمل محمد بن حنفیه نتوانست جلوی حمدالت دشدمن
را بگیرد و ترسیدر حضرت علی (ت) به او فرمود «این ترس را از مادرت به ارث بردهای» (فلسفی،1362 ،
ج )78 :1ر اسالم ،ویژگی عاطفی -روانی مادران را موردتوجه خداص قدرار داده اسدتر سدفارش پیدامبر
( ص) به مردم در انتخا همسر نیز بیانگر اهمیت تأثیرات اخالقی مادر بر فرزند استر «از خضدراء دمدن
(گیاه روییده در خرابه) بپرهیزیدر گفته شد ای رسول خدا خضراء دمن چیست؟ فرمود :زن زیبارویی که
در خانواده فاسد رشد کرده است» (محمدی ریشهری)563 :1377 ،ر ویژگیهای اخالقی مادر به حدی
در فرزند اثرگذار است که قوم بنیاسرائیل خها به مریم گفتند« :ای خدواهر هدارون ،نده پددرت مدرد
بدی بود و نه مادرت زنی بدکاره» (مریم)28/ر امام حسین (ت) نیز وقتی سر حدر بدن یزیدد ریداحی را بده
دامن گرفتد حریت و آزادی او را از هوا و هوس و حاکمیت بنیامیه به مادرش نسدبت داد« :اَندت حردر
کَما سَمَتّّّْْکَ اُمرکَ حرراً» تو آزادی و این آزادی را از مادر نشانهداریر همچنین وقتی عمر سعد اصرار بدر
بیعت کردن امام حسین (ت) با یزیدیان ورزیدد امام عددم بیعدت خدود و یدارانش را بده مدادران پداکیزه و
پاکدامن نسبت داد (انصاریان)437 :1377 ،ر
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نیاز به محبت و تبادل عاطفی از معدود نیازهای روحی  -روانی اسدت کده حتدی از دوره جنیندی تدا
لحظه مرگ بر تمام وجود آدمی تأثیر مینهدد و ازآنجداییکده کدودک موجدودی اسدت متكدی کده در
حیاتش استقاللی ندارد و در همه جا تابع مادراسدتد اگدر در ایدن سدنین موردتوجده مدادر قدرار نگیدردد
مضهر و افسرده میشودر سخن امام خمینی (ره) نیز در این رابهه شاهدی بر این ادعاستر ایشان می-
فرمایند« :اول مدرسهای کده بچده داردد دامدان مادراسدتر مدادر خدو  ،بچده خدو تربیدت مدیکندد و
خدای نخواسته اگر مادر منحرف باشدد بچه از همان دامن مادر منحرف بیرون میآید و چون بچههدا آن
عالقهای که به مادر دارند به هی کس ندارند و در دامن مدادر کده هسدتند تمدام چیزهدایی کده دارندد و
آرزوهایی که دارند خالصه میشود در پدر و مادر ،همهچیز را در مدادر مدیبیننددر حدرف مدادر ،خلدب
مادر ،عمل مادر در بچدههدا اثدر دارد» (فراهدانی)292 :1378 ،ر از ایدنرو مدادرانی کده از اخدالق و اد
اسالمی برخوردارند و به فرزندان خود مهر و محبت و عاطفه نثار میکنندد فرزندانشان تا هنگامیکده در
رحم قرار دارندد متأثر از روحیات آنها بوده بلكه پس از تولد نیز از ویژگیهای روحی مادران خویش
شكل میگیرندر
 –2-2-2-3ویژگیهای دینی :عبادت برای مادر امری ضروری است و بدون آن کار تربیتی
او ناقص استر مادر الگوی کودک است و اگر او بخواهد نسلی سالم و مسلمان به جامعه تحویدل دهدد
چاره ای ندارد که خود ،مالمن و معتقد به خدا و در حال تمرین بندگی او باشدر کدودک همدهچیدز را از
مادر و پدر تقلید میکندد مانند مادر سر بر مهر میگذارد و مثل پدر اذان میگویدر مادر به علت وظیفده
سنگینی که بر عهده اوست نیاز دارد که در مراحل تربیت کودک ،مقداوم و بردبدار باشدد و ایدن جدز از
طریب ارتباط با معبود امكان پذیر نیست و عبادت همان فرصتی است که موج

میشود مدادر بدا اندرژی

مضاعف به تالش خود ادامه دهد (قائمی)145 :1371 ،ر محی اطراف کودک باید پاک و معنوی باشد
چون کودک تحت تأثیر محی های یمسه ای و صداها و مناظر استر وقتی کودک صدای مادر خود را
حین خواندن نماز و قرآن میشنودد این الفاظ با گوشت و خون او در هم میآمیدزد و او را بدرای انجدام
فرایض عبادی در سنین بایتر آماده میسازدر لذا والدین بهخصوص مادر با ایجاد محی معندوی ،زمینده
تربیت کودک و هدایت فهرت او را فراهم میسازد و هر اندازه که مدادر از سدرمایه معندوی برخدوردار
باشد به همان میزان می تواند انسانی وارسته و مالمن بسازدر او این ویژگیهدا را از طریدب وراثدت نیدز بده
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فرزند خود منتقل میکندر امام صادق (ت) دراینباره خها به زراره فرمود :ایدن جنایدات حجداج بدرای
اشتراک شیهان در نهفهاش و به خاطر مادر عیاش و یابالیش بود (آقاجانی پالمی)40 :1380 ،ر
 -3-2-2-3خصوصیات فرهنگی :مادر اولین مربی فرهنگی کودک و مالثرترین فرد در تمدام
مراحل رشد استر مادر با نفوذ و تأثیر خود می تواندد فكدر یدا صدنعتی را در کدودک پدیدد آرد و او را
بهسوی شرارت یا خیراندیشی سوق دهدد بنابراین میتوان نتیجه گرفت فرهنگ جامعه تا حدودی ساخته
مادران و وابسته به آن هاستر اگر مادر مغزی پرورده داشته و از لحاظ فرهنگی غنیتدر باشدد بهتدر مدی-
تواند خود را از گمرا هی و فری

مصون دارد و فرزندان خود را از فسداد و تبداهی برهانددر پیدامبر (ص)

فرمود « :از ازدواج با زن احمب بپرهیزیدد زیدرا همنشدینی بدا او تبداهی اسدت و فرزنددانش کفتدار صدفت
هسدتند» (محمدددی ریشددهری)563 :1377 ،ر یزم بدده ذکددر اسددت در کنددار نقددش مهددم مددادر در تربیددت
فرزندان ،از یک عامل مهم و تأثیرگذار دیگر نیز نباید غافل شد که همان نقش محوری پدر و تدأثیرات
او بر رفتارهای مادر و بهتبع آن فرزندان است که در ذیل به آن اشاره میگرددر
 -4-2-2-3نقش مکملی پدر و تأثیر او بر روحیات مادر :تأثیر پدر بر تربیدت فرزنددان را
میتوان مستقیم و غیرمستقیم دانستر محققدین متفدب القولندد کده حضدور پددر در خدانواده بدر پیشدرفت
تحصیلی و رشد شناختی کودک ،تحول نقش جنسی ،تحدول اخالقدی و فقددان آسدی هدای رواندی در
کودک تأثیر مثبت دارد و عدم حضور پدر مساوی است با اختالل در هر یک از موارد مذکورر حضرت
علی (ت) میفرمایند« :ما نحل والد ولدا نحال افضل من اد حسن» هی پدری هدیهای بهتر از اد نیكو
به فرزندش نداده است (حر عاملی 1409 ،ق ،ج )195 :15د اما منظور از تأثیر غیرمستقیم پدر بدر تربیدت
فرزند ،واسهه ای به نام مادر استر این پدر است که زمینه و امكانات را برای اهل خانه و خصوصاً مدادر
فراهم میسازدر قرآن کریم چه زیبا فرمود در آیه  233سوره بقره «وَعلَى المَوْلُودِ لَدهر رززْقُهردنو وَکِسْدوَتُهرنو
بزالمَعْرُوفِ» بر پدر است که خوراک و پوشاک مادر را در دوران شیردهی بهطور شایسته بپدردازدر طدرز
برخورد پدر با همسر خود نیز تأثیرات عمیقی در چگونگی روحیده همسدر و بدهتبدع آن اخدالق و رفتدار
فرزندان داردر تأثیر این شیوه رفتاری مرد با زن تا جایی است که مدیتواندد مبدانی خدانواده را اسدتحكام
بخشد و از نابهنجاریها جلوگیری کند و یا بالعكس باعث سستی مبانی خانواده شودر لذا میتوان گفت
نقش و وظیفه پدر در امر تربیت فرزندان و رشد و پرورش ابعاد وجودی آنان مبتندی بدر حدس تفداهم و
ایجاد تعادل است که حاصل آن ایجاد زمینه مناس

جهت امنیت و آرامدش و تربیدت صدحی فرزنددان
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استر یزم به ذکر است برخی پژوهشگران نقش حمایتی مرد از همسر خود را نقش معمولی پدر قلمداد
کرده و از تأثیر پدر بر تكوین پایه های اساسی بخشی از شخصیت کودک که متوجده بده واقعیدت مدی-
باشدد به عنوان نقش ویژه یاد کردهاندر درحالی که به عقیده نگارنده با توجه بده مهالد

یادشدده ،نقدش

حمایتی مرد از زن را باید نقش ویژه دانستر
در پایان این مبحث ذکر این نكته خالی از فایده نیست که تربیت بهخصوص در خانوادهها میتواند
صفاتی که از طریب وراثت به کودکان منتقل شدهد تحتالشعات قرار داده و به آن جهت دهدر کودک با
فهرت پاک و بیرنگ (بیتفاوت) نسبت به دنیا متولد می شود و این خانواده است کده بده شخصدیت او
رنگ میدهدد چراکه کودک تفكر مستقل نداردر تفكر او فكر و عقیده والددین اسدتر پیدامبر (ص) در
این رابهه میفرماید« :کل مولود یولد علی فهرة :هر مولودی بر فهرت الهی متولدد مدیشدود» (ابدن فهدد
حلی ،بی تا)312 :ر
 -4نتیجهگیری
 روانشناسان رابهه مادر و کودک را تحت عنوان رابهه دلبستگی موردتوجه قدرار دادهانددر نظریدهدلبستگی از کامل ترین نظریات روانشناسانی چون بالبی در زمینه رابهه مادر-کودک بوده استر بهترین
نوت دلبستگی ،دلبستگی ایمن استر کیفیدت دلبسدتگی حاصدل پاسدخهدای مراقبدت و میدزان حساسدیت
مادری و پاسخدهی او به عالئم تقر جویی کودک استر بر اساس تحقیقات صدورت گرفتدهد مدادران
دارای حساسیت مادری بایتر تعامالت خود را به نحو مناس تری با کودک ترتی

میدهند و درنتیجده

ایمنی دلبستگی آنها بیشتر خواهد بودر
 ازنظر بالبی یكی از تعیینکنندههدای ندوت دلبسدتگی ،مدادر و ویژگدیهدای اوسدتر ویژگدیهداینابهنجار مادران در میزان پاسخدهی و حساسیت مادرانه آنها تأثیر قابلمالحظهای داشته و از ماللفههایی
است که مانع ایجاد دلبستگی ایمن در کودک میگرددر ایدن ویژگدیهدا شدامل :اضدهرا  ،افسدردگی،
ناسازگاری مادر و تنیدگیهای شغلی اوست و این ویژگیها باعدث تعدامالت نابهنجدار مدادر-کدودک
گردیده و کودک را در معرض خهر دلبستگی ناایمن و اندوات مشدكالت روانشدناختی و رفتداری قدرار
میدهدر
 آموزههای اسالمی با یافتههای دانشمندان علوم تربیتی در خصدوص اثدرات خلدبوخدوی مدادر ونقش تربیتی او بر فرزند ،تا حد زیادی در یک راستاستر با ایدن تفداوت کده آنچده در نظریده دلبسدتگی
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پیرامون نقش مادر در تربیت و آیندده فرزندد مهدرح مدی شدودد همگدی مربدوط بده بعدد از تولدد اسدتد
درحالی که در اسالم بر اساس آنچه در خصوص نقش وراثتی و محیهی مادر درباره کودک بیدان شددد
آغاز تربیت و تأثیرگذاری مادر بر کودک از قبل تولد و دوران بارداری استر همچنین اسالم در تبیدین
تأثیر مادر در تربیت فرزند از نقش تربیتی غیرمستقیم و مكملی پدر نیز سخن به میان آوردهد چنانكه پدر
با فراهم نمودن اسبا آرامش و آسایش همسر چه از لحاظ مادی چه معنوی باعث میشود مادر با طی
خاطر به امر پرورش فرزنددان مشدغول شدود و بدالعكس بددرفتاریهدا و کوتداهی او در انجدام وظدایف،
تأثیرات منفی بر مادر و به تبع آن بر رفتار او با فرزند داردر در نظریات دلبستگی اشدارهای بده نقدش پددر
نشده استر
 آغاز تربیت در اسالم از زمان ازدواج و انتخا همسر استر عوامل تربیتی صرفنظدر از فهدرتکه اختیار آن به دست انسان نیستد شامل عوامل ارثی و محیهی استر آموزههای اسالمی نشان میدهند
که تأثیر محیهی و بهخصوص وراثتی مادر بیش از پدر استر این تأثیرگذاری از طریب شیر نیدز هسدتد
چراکه طفل از راه شیر با مادر رابهه خونی و وراثتی داردر قرآن و روایات عالوه بر این موارد بده عامدل
سومی به نام فهرت اشاره کردهاند و تربیت بهخصدوص در خدانوادههدا مدیتواندد صدفاتی کده از طریدب
وراثت به کودکان منتقل شدهد تحتالشعات قرار داده و به آن جهت دهدر
 ویژگیهای روحدی  -رواندی ،دیندی و فرهنگدی مدادر نقدش اساسدی در شدكلگیدری شخصدیتکودک داردر مادری که از اخالق اسالمی و فرهنگ مناسبی برخوردار باشدد میتواند فرزندانی موفدب،
شادا و باهوش را تربیت کندر در این میان پدر به دلیل نقش حمدایتی ویدژهای کده داردد مدیتواندد بدا
فراهم کردن امكانات رفاهی و ایجاد امنیت و آرامش در خانواده ،تأثیر غیرمستقیم بر تربیت کودک ایفا
کندر
منابع
قرآن مجیدر
ابشیهی ،شها الدین ( 1406ق)ر المستهرفر انتشارات دار الكت

العلمیهر

ابن فهد حلی ،احمد (بی تا)ر عدّة الداعیر (بی جا)ر
ابن منظور ،محمد بن مكرک ( 1414ق)ر لسان العر ر بیروت :نشر دار صادرر
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ابوحمزه ،الهام و خوشابی ،کتایون ()1386ر جان بالبی (نظریه دلبستگی)ر تهران :نشر دانژهر
انصاریان ،حسین ()1377ر نظام خانواده در اسالمر چاپ هفتم ،قم :انتشارات امابیهار
آقاجانی پالمی ،شعبان ()1380ر فرزند منر قم :انتشارات موسسه سماءر
برک ،لورا ای ()1387ر روانشناسی رشدر ترجمه یحیی سید محمدی ،نشر ارسبارانر
پاینده ،ابوالقاسم ()1382ر نه الفصاحهر تهران :دنیای دانشر

تبعه امامی ،شیرین ()1390ر پیش بینی سبک دلبستگی بر اساس عوامل رفتار مادرانه و رفتار کودک
و اثربخشی آموزش شناختی-رفتاری مادرانهر پایان نامه چاپ نشده دکتری روانشناسی دانشگاه اصفهانر

جانسددون ،سددوزان ام و ویفددن ،والددری ای ()1387ر فراینددددهای دلبسددتگی در زوجدرمدددانی و
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