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ABSTRACT
Amongthetheoricianswhohaveinvestigat-
edtheevolutionoffaithfrompsychological
viewpoint, Fuller is known as a prominent
and influential authority. The present ar-
ticleinvestigatesthreeimportantissuesfrom
his view. Firstly, how does Fuller describe
andanalyzefaith?Secondly,howdoesfaith
evolve in one’s lifetime? Thirdly, what are
theweakandstrongpointsinhistheory?The
research method is descriptive-analytical
andcritical.Thefindingsareasfollows:faith
isthehuman’sgeneralactionandeveryhu-
man,ashe isahumanbeing, is involved in
faith, dealing with acquiring it. He depicts
the faith’s evolution in the form of a pre-
stageandsixstages.Hisbeinginfluencedby
Christian doctrines, focus on the structure,
noattentiontothemeandcontentoffaithand
basing the stages of evolution on Piaget’s
view are among the most important draw-
backsofhisview.

چکیده
کهبهبررس���یتحول درمی���اننظریهپردازان���ی
ایم���انازمنظ���رروانش���ناختیپرداختهان���د،فول���ر
بهعنوانصاحبنظریمهم،برجس���تهوتأثیرگذار
شناختهشدهاست.اینمقالهبهبررسیسهمسئلۀ
مهمدراینعرصهازدیدگاهاوپرداختهاست.اول
اینک���ه،فول���رایم���انراچگون���هتوصی���فوتحلیل
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متحولمیش���ود؟سوماینکه،نقاطقوتوضعف
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تحلیلیوانتقادیاس���ت.یافتههادرپاسخبهاین
کنشعامانسانی کهایمان پرسشهاچنیناست
استوهرانسانیبماهوانسانباآندرگیرمیشود
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ومحت���وایایم���انوابتنایمراحلتح���ولایمان



  66 سال سوم، شماره دوم، پیاپی8، پاییز و زمستان1396

KEY WORDS: Fuller, indistinctive faith,
projective faith, narrative faith, common
faith, individualized faith, emotional faith,
worldwidefaith.

ب���ردیدگاهپی���اژهازمهمتریناش���کاالتونقدهابر
گرفتهمیشود. دیدگاهویدرنظر

ایم���ان نامتمای���ز، ایم���ان فول���ر، کلیدواژه ه���ا: 
فرافکنانه،ایمانداستانسرایانه،ایمانعرفی،ایمان

فردیشده،ایمانعاطفی،ایمانجهانشمول.

1. مقدمه
ایمانبهخداازمهمترینواساسیترینمقوالتدینیوشالودۀدینداریبهشمارمیرودوشناخت
ماهی���توابع���ادمختل���فایم���انوتالشب���رایتحققآنض���رورتمییاب���د.فیلس���وفان،متکلمان،
کدامازن���گاهخویشتالش مفس���ران،محدثانوامروزهفالس���فۀدی���نوالهیاتوروانشناس���ان،هر

کاویوتوضیحدهند(طباطبائی،1364،ج1؛تیلیش1375،1). کردهاندتاابعادمختلفآنراوا
تحقیقدراینقلمروبهروشتجربیوازمنظرروانشناس���یتحولی،س���ابقهایتقریبًاهفتادساله
دارد.پژوهشهاونظریههایمتعددیدرچارچوبمطالعاتیفوقوبهمنظورارائۀتفسیریازایمان
ِکُلرو گذش���تهپدیدآمدهاست(ر.ک: وبس���طایدۀفرایندرش���دبهمقولۀرشدایماندرطولدهههای
فیتزجرال���د2002،2؛جنیا1995؛فولر،1981؛ن���وذری،1389؛حیدری،1395).دراینمیان،نظریۀ
فولرازبرجس���تگیواهمیتفراوانیبرخورداراس���ت.ش���اهدبرجس���تگیواهمیتایندیدگاه،انتش���ار

چهارمجموعۀنوشتاریدرتأییدیاردایننظریهاست(فولروام.ال.دل2006،3،ص42).
ای���نمقالهضم���نبیانمفهومایم���انازمنظرفولرومعرف���ینظریۀاودربارۀمراحلرش���دایمانبه
ارزیاب���یدیدگاهاوپیرامونمراحلرش���دایم���اندرافرادپرداختهونقاطق���وتوضعفدیدگاههایاو
درمقایس���هبادیدگاههایرقیبرانش���اندادهاس���ت.دراینپژوهش،بااس���تفادهازروشتوصیفی_
کاوی تحلیلیوانتقادیمراحلش���کلگیریوس���یرتطورایمانفردیازدیدگاهفولرموردبررس���یووا
گرفتهودرپایان،یافتههادرقالبارزیابیدیدگاهاووبیاننقاطقوتوضعفارائهشدهاست. قرار

2. مفهوم شناسی ایمان
گزارههایی روشمتداولدرتبیینچیس���تیایماندرحوزۀمطالعاتدینی،بررس���یریش���ۀلغویو
گزارههایمرتبطباایمانجمعآوری کهدرمتونمقدسدراینبارهآمدهاست.دراینروش، اس���ت
وازخاللتفس���یرآنها،چیس���تیایمانتبیینارائهمیشود.ظهورتبیینهایمختلفنیزبهمحتوایی

کهفردباپایبندیبهآن،مؤمنمحسوبمیشود. مربوطمیشود

1.Tillich,P
2.Fitzgerald
3.Dell,M.L
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گزارههامعتقد فولردرتعریفخودازایمانبهمحتوایایمانبهمعنایاینکهفردبهکداممجموعه
گروهمؤمنانبه کداماعم���الراانجامدهدتادرزم���رۀ کدامعواطفراازخ���ودبروزدهد،یا باش���د،ی���ا
دی���نخاص���یدرآید،توجهین���دارد.ویماهیتایمانراازطریقبررس���یکنشانس���اندرمواجههبا
کردنزندگیتعریفمیکند.به کتسابایمانوتأثیرایمانبرمعنادار پرس���شهایایمانیوکسبوا
عب���ارتدیگر،ویایمانراازمنظرهستیشناس���انۀآنموردتوجهقرارمیدهد.پرس���شهایایمانی
کهانسانعمرخود کهدرخورایناس���ت کهدرایندنیامهمترینامری عمدتًاناظربهاینمعناس���ت
ترس کن���د،کداماس���ت.دردنیاییکهنیروه���ایمتعددبرزندگیارائهمیکن���دواحتمااًل راص���رفآن
کردوکدامنیرودرایندنی���امیتواندازاو ووحش���ترادراوبرمیانگی���زد،ب���رکدامنیرومیتوانات���کا

کند(همان،ص3). کند،بهاوارزشببخشدوازاوحفاظت حمایت
ب���هنظ���روی،عل���تنیازعمومانس���انهاب���هایمانوپاس���خبهپرس���شهایایمانی،ناش���یازنیاز
انس���انبهس���اختنمعنایزندگیاست.انس���انهایکتفاوتاساس���یباحیواناتدارند،حیواناتاز
یکسیس���تمهدایتگریغریزیبرایاس���تمرارزندگ���یبرخوردارند.درارگانیزمآنهاش���یوۀتهیهغذا،
النهس���ازیوتولیدمثلتعبیهش���دهاس���ت،اماانسانهابایدسختیولذتپرس���شازچیستیمعنای
کهقدمبهاینجه���انمیگذارندو کنند.انس���انهازمان���ی زندگ���یوس���اختنمعنایزندگیراتحمل
تصمی���ممیگیرن���دکهبهزندگیخوددراینجهانادامهدهند،خ���ودبایددیدگاهیرادربارۀ»چگونه
بودن«و»چگونهزیستندرجهان«رابسازد.بنابراین،انسانهاقبلازاینکهتبدیلبهفردیمذهبی
کاتولیکیایهودیبنامند،بامسائل یاغیرمذهبیشوندویاحتیپیشازآنکهخودرایکمسلمانیا

مرتبطباایمانمواجهشدهاندوبهآنپرداختهاند(همان،ص4).
گامنخس���ت، گامرامطرحمیکند: کس���بایمان،فرایندیمش���تملبرس���ه ویدرب���ارۀچگونگی
کافیدرخورانسجامبخشیومعنادهیبهزندگیباشد کهبهقدر کانونارزشیاست شناختارزشیا
کهشایس���تهاس���تانس���انزندگیخودرامعط���وفومصروفآن وازآنچناناهمیتیبرخورداراس���ت
کهبهپندارفردمهمتلقیمیشود. گامدوم،ابرازتعهد،اعتمادوابرازوفاداریبهارزشیاست سازد.
کهتوانحمایت،حفاظتوارزشبخش���یواحترام ارزشهاییازدیدگاهانس���انمهمتلقیمیش���وند
گامسوم،جهتبخشیبه گذاش���تنبهماراداش���تهباش���ند،قابلاعتمادباشندوبهماعش���قبورزند.
آمال،افکار،اعمالوشکلدادنبههویتخودبراساسارزشیاستکهبهآنعشقورزیدهمیشود.

کهبهآنارزشمیدهدوبهآنعشقمیورزد. درواقع،انسانبخشیازچیزیمیشود
گرفتهودرموافقت دربیننظریههایرشدایمان،نظریۀفولربیشازسایرنظریههاموردتوجهقرار
کهدرآنهاشارحان گفتهشدهاست.چهارمجموعهنوشتاروجودداشته ومخالفتباآنبسیارسخن
ومنتقداندرباباینموضوعقلمزدهاند.1نخستنمجموعه،درسال1980منتشرشدومبتکرآن،

کهازمنظررشدایمانیوالهیاتعملی،بارویکردیانتقادی 1.برایمعرفیمجموعۀدقیقوجدیدیازمقاالتنویسندگانبینالمللی
کرد. بهاثرایننویسندهمیپردازندمیتوانبهOsmerandSchweitzer,2003اشاره
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کریستینبروسلمانز،1ازمربیاندینیدانشگاهکاتولیکلوِون2دربلژیکبود.دومینمجموعهازچنین
کرایجدایکس���ترا3_ازاعضایوقتهیئتعلمیآموزشگاهدینیالهیاتپرینستون4_ نوش���تارهاییرا
کردند.سومینمجموعهاز وش���اروندالوزپارکز5_استادوقتدانشکدۀالهیاتهاروارد6_ویراستاری
کهرویکردیانتقادیبهنظریۀرشدایمانیداشت،باویراستاریِجفَاستلی7 نوشتارهایپیشگفته
کارمارتندرِولز10 کالجترینیتیدر ازمؤسس���ۀآموزشمسیحیشمالانگلستان8وِلس���لیفرانسیس9از
تدوینشد.چهارمینکتابحاویشروحانتقادی،دراصلتوسطدانشوراناروپاییوبرایآنهاتهیه
گردید(فولرودل،2006،ص43-42). کهبرایخوانندگانانگلیس���یزباننیزترجمه ش���د،هرچند
عالوهبرای���ن،برخ���یازمحققانتالشکردهاندتابانقددیدگ�اهفولر،نظریههایجایگزیننظری��ۀوی

کنند. کمترینسبتبهنظریۀفولراست_ارائه کهداراینقطهضعفهای _

3. مراحل ایمان
کلب���رگمراحلتحولایمانرابراس���استغیی���ردرُبعدس���اختاریآنتوضیح فول���رهمانن���دپیاژهو
میده���دوبهچگونگ���یتغییردرُبعدمحتوای���یآنتوجهیندارد.ازاینرو،الزماس���تقبلازورودبه
بحثمراحل،توضیحاتیدربارۀماهیت»ُبعدس���اختاریایمان«وچگونگیش���کلگیریآنونسبت
آنبا»ُبعدمحتواییایمان«ارائهش���ودتاخوانن���دگانانتظاراتخودراازآنچهفولردربارۀویژگیهای

مراحلایمانیبیانمیکند،تعدیلنمایند.
کیفیتتعاملفردومحیطو کهبرحسبرشدس���نیو ُبعدس���اختاریایمان،تواناییهاییهستند
کنشمتقابلوپیچیدۀعواملش���ناختی،عاطفی،تجربهروانی_اجتماعی،نقشاعمالونمادهای
فرهنگیدرنظامروانیفردش���کلمیگیردوبهمنزلۀتعیینکنندههایزیربناییش���یوۀفرددرکشفو
فهممحتوایایمانیدرمیآید.درواقع،فرایندهاوس���اختارهایایمانیدرهرمرحلهازاینخصیصه
برخوردارندکهدرهمۀاش���کالایمانیخواهدینیوخواهغیردینی،خواهمس���یحیوخواهاس���المیبه
ش���کلواح���دیظاهرمیش���وندوبهمنزلۀعلتبرایتغیی���رکیفیدرمحتوایایمانلحاظمیش���ود.
برایناس���اس،ویتغییراتدرایمانرادرچرخۀزندگی(تولدتاپایانزندگی)براس���اسش���کلگیری

متوالییکپیشمرحلهوششمرحلهتوضیحمیدهد:

1.ChristianeBrusselmans
2.CatholicUniversityofLeuven
3.ProfessorCraigDykstra
4.PrincetonTheologicalSeminary
5.SharonDalozParks
6.HarvardDivinitySchool
7.JeffAstley
8.NorthofEnglandInstituteforChristianEducation
9.LeslieFrancis
10.TrinityCollege,Carmarthen,Wales
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3-1. دورۀ طفولیت )پیش مرحله(: ایمان نامتمایز1)تولد تا 2 سالگی(
گاهیازاینکهنمیتواندویژگیهایایمانیمرحلۀطفولیتراهمانندمراحلدیگر،برحسب فولرباآ
کردهتابهشیوۀغیرتجربی، کند،تالش معیارهایتجربیوباتکیهبرمصاحبهباآزمودنیهاتوصیف
کن���د.ویبرمبنایدی���دگاهپیاژهواریکس���ونونیز خصائ���صایمان���یایندورهرابررس���یوتوصیف
کانونه���ایارزشوحجیت) دیدگاهشدربارۀمدلس���هضلعیش���کلگیریایم���ان(خود،دیگرانو

نشانمیدهدچگونهپایههاینخستینایماندرایندورهبنامیشود.
مرحلۀایماننامتمایزکهدرواقعپیشمرحلهایبرایمراحلش���شگانۀدیگرمحس���وبمیش���ود،
مقطع���یاززندگ���یاس���تکههس���تههایاعتماد،ش���هامت،امیدوعش���قدرش���کلینامتمایزودرهم
آمیختهساختهمیشودوتازماندستیابیبهتفکروزباناستمراردارد.قدرتروبهتکوینایماندر
کهنخستین اینمرحلهاندوختهایبرایاعتمادآغازینوتجربهرابطۀمتقابلبافردیاافرادیاست
گذارموفقیتآمیزازاینمرحلهرا که بس���ترهایعشقودلجوییومراقبترافراهمآوردهاند.خطری

کامماندنرابطۀمتقابلازهریکازطرفیناست. تهدیدمیکند،نا
کام���یدرایجادرابطۀمتقابلودوس���ویه،یک���یازدوپیامدنامطلوبذیلرادربردارد:یامنجربه نا
کهدراینصورت،حسدرمحورقرارداشتنفردغلبهمییابد؛ بروزخودشیفتگیبیشازحدمیشود
یامنجربهحسبیثباتیدرش���خصیتکودکمیش���ودکهدراینصورت،کودکدرکشاکشتجربه
تل���خرابط���ۀناموفقخودباقیمیمان���د.کیفیترابطۀمتقابلومیزانتأثیراعتماد،اس���تقالل،امیدو
ش���هامتویانقطۀمقابلآنهاکهدراینمرحلهبس���طمییابند،مبنایشکلگیریهرآنچهکهبعدها
گذاراز گاهیاوقاتموجبمتزلزلشدنآنهامیشود). دررشدایمانبهوقوعمیپیوندد،میباشد(و
کودک کههمگراییفکر(اندیش���ه)وزبانآغازمیشودو مرحلۀاولبهمرحلۀبعد،زمانیرخمیدهد
کند(فولر، کهش���ناختخ���ودراازجهاندرقالبواحدهایمعنای���یارائه ای���نتواناییراپیدامیکند

1981،ص121-119).

3-2. مرحلۀ اول:  ایمان شهودی _ فرافکنانه 2 )2 تا 6 و7 سالگی(
دورۀطفولیت،مقطعیاززندگیاستکهطفلبهعلتضعفدرساختارهایشناختیوارزشگذاری
کند.بنابراین،تنهاپیشمرحلهای نمیتواندالگوییازنظممعناییوارزش���یرادربارۀزندگیایج���اد
کودکب���هابزارهای گ���ذارازدورۀطفولی���تومجهزش���دن ب���رایمراحلبعدمحس���وبمیش���ود.ب���ا
کهاولیننظممعناییوارزش���یرا کودکظاهرمیش���ود تازهش���ناختیوارزش���گذارانهاینظرفیتدر
دربارۀزندگیبهتصویرمیکش���دواولینالگویایمانیراش���کلمیدهد.فولر،اولینالگویایمانیرا
»ایمانشهودی_فرافکنانه«نامنهاد؛توصیفاینمرحلهبهشهودی_فرافکنانهازاینجهتاست

1.Infancyandundifferentiatedfaith
2.Intuitive-projectivefaith
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ک���هش���ناختکودکازطریقالگویتفکرش���هودی(بهاصطالحپیاژهای)ص���ورتمیگیردوجهاناز
کهتقلیدیازاعمالوارزشهایمشهودوالدینوسایراطرافیاناست طریقفرافکنیش���هودیمعنا
وبهش���دتتحتتأثیرخیالاس���ت،بهتصویرکشیدهمیشود.شیوۀفرافکنیمعنادراینجادرمقابل

شیوۀروایتمعنادرقالبداستانقرارمیگیرد.
کودکدرآندائمًا که مرحلۀاولازمراتبایمانیلبریزازتخیلاست،برایندیاستمبتنیبرتقلید
تحتتأثیربسیارزیادنمونهها،حالتها،کنشهاوداستانهایمرتبطباابعادآشکارایمانبزرگترهای
محیطپیرامونیخوداس���ت.مرحلۀایمانش���هودی_فرافکنانهبیش���تربهکودکانس���هتاهفتس���ال
کودک،مدامدر کهویژگیمتمایزآن،بیثباتینس���بیالگوهایاندیشهوتفکراست. اختصاصدارد،

گاهیشکلنمیگیرد. کههیچکنشباثباتدرشناختوکسبآ معرضنوآوریهاییاست
فراینده���ایمرتب���طباتخیلوپندارکهوجهمش���خصآنهاتصوروخیالاس���ترانمیتوانباتفکر
کرد.همس���طحبااش���کالمختلف عقالن���یومنطقیمحصورس���اختویامانعیدرمقابلآنهاایجاد
ک(درمفهومروانش���ناختی)اس���ت،دراینمرحلهتخیلبیشترمولد کهوجهغالبآنادرا ش���ناخت
تصاویرذهنیواحساس���اتبادوامبسیاراست(خواهتصاویرذهنیواحساساتمثبتوخواهتصاویر
کهبعدهاباتواناییدرارزشگذاریواندیش���یدن،بدانهانظموس���یاق ذهنیواحساس���اتمنف���ی)
گاهیانساندانست. میبخش���د.مرحلۀایمانشهودی_فرافکنانهرامیبایدمرحلۀظهوراولیخودآ

گاه«محوریتخودودیدگاهشرادرمقابلدیدگاههایدیگرانحفظمیکند. کودِک»خودآ
کهفرهنگهاوخانوادهها کهاونسبتبهمرگوجنسیتوتمامیمحرمات درهمینمقطعاست
گاهیدس���تمییاب���د.موهبتویابهنوعیوجهغالباینمرحلههمانا کردهاند،بهخودآ بهاوارائه
زای���شنیرویتخیلاس���ت؛تخی���لتواناییایجادوحدتبخش���یبهدرکوفهمجه���انتجربههای
عین���ی،درقال���بتصاویرذهن���یتأثیرگذارفراه���ممیکند.مخاطراتموج���وددراینمرحلهرابیش���تر
میبای���ددراحتم���التس���خیرتخیلکودکبهواس���طۀتصاویرذهن���یبیحدوحصرازت���رسوتخریب
گاهانهیاغیرعمدازتخیالتاودرنهادینهس���اختنمحرماتو کردویادرسوءاس���تفادهآ جس���توجو

انتظاراتاخالقیواعتقادییابد.
مهمترینعاملیکهموجبگذاربهمرحلۀدیگرمیش���ود،ظهورتفکرعملیاتعینیاس���ت.ازدیگر
گامنهادنبهمرحلۀدیگر،خارجش���دنازمس���ائلمرتبطباعقدهادیپویاسرکوب عواملاثرگذاردر
کودکدردانس���تنچگونگیامور گذاربهمرحلۀدومبالذاتدغدغهروبهرش���د آنهادرنطفهاس���ت.
اس���تتاآنکهبتواندبهمرزمیانواقعیتازغیرواقعیتدس���تیابد(ش���الودههایالزمدرتمییزمیان

واقعیتمحضازواقعیتبهظاهرراترسیمنماید)(همان،ص133-122).
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3-3. مرحلۀ دوم:  ایمان لفظی _ داستان سرایانه1 )6 و 7 تا 11 و 12 سالگی(
درمرحلۀپیش���ین،بهواس���طۀاستقرار»الگویش���هودیدرکمعنا«،کودکداستانتجاربعملی
گزارشمیکردونمیتوانس���تمعان���یوارزشهاراازدل زندگ���یخ���ودرابهصورتنامنظموتکهتکه
داس���تانهاب���هدس���تآورد،ام���ادراینمرحلهکودکبهبرکتدس���تیابیبهس���اختارهایش���ناختیو
ارزش���گذارانهجدیدقادرمیش���ودتاداس���تانتجاربعملیزندگیخودرادرقالبداستانیمشتملبر
کندومعنایزندگیراازدلآنداس���تانهابهدس���تآورد.اینتوانایی جزئیاتوبهطورمنظمحفظ
جدی���ددرکس���بمعنایزندگیدرعینح���ال،ازیکمحدویترنجمیبردوآناینکهمعانیس���اخته
کلماتاست.ویژگیمذکوردرساختمعنایزندگیسببشدهاست شدهسطحی،خامومحصوردر
تافولراینمرحلهرامرحلۀ»لفظی_داستانی«بنامد.واژۀلفظیبهدرکسطحیوتحتاللفظیوخام

کردنمعانیونظمبخشیبهآنهااشارهدارد. معانیوواژۀداستانیبهشیوۀروایت
فولردرتوضیحمش���خصههایاینمرحله،ابتدابهتواناییذهنیککودکدهس���الهاشارهمیکند
وبراس���اسآن،تکوینمعنا،ارزشوباورهاراودرنتیجه،ش���یوۀنظمبخش���یبهمعنایزندگیرادر

مرحلۀایمانیدومبیانمیکند.
ک���هدرآنفردروایاتوباورهای���یرااختیارنموده ایمانلفظی_داستانس���رایانه،مرحلهایاس���ت
اس���تکهتعلقاوبهاجتماعمحلزیس���تنرابهصورتنمادیننشانمیدهد.باورهایاومتناسببا
تفاس���یرسطحیوتحتاللفظیبودهوبیش���ترقوانینونگرشهایاخالقیمیباشند.دراینمرحله،
بروزعملیاتعینیبهکنترلومرتبنمودنتصاویرذهنیمرحلهپیش���ینازجهانهس���تیمیش���ود.
گذراوتکهتکهبود،ول���یدراینمرحلهبه درمرحل���ۀپیش���ین،تصاویرذهنیازتجاربعمل���یزندگی

ساختاریمنظموطولیبرایبیانتجاربعملیدستمییابد.
روایتها(داستانپردازی)مهمترینروشدریکپارچهساختنوارزشبخشیدنبهتجاربعینی
کهویژگیغالبدورۀ گاهیاوقاتس���اختارهاییرادراینمرحلهمیبینیم زندگیمیباش���ند(هرچند
نوجوانیوبزرگس���الیاس���ت).دس���تیابیبهتمایزدیدگاهخودودیگرانازویژگیهایبارزاینمرحله
ک���همبتنیبررعایتانص���افدرقبال میباش���د.اف���راددرمرحل���ۀدوم،جهانیرابهتصویرمیکش���ند

دیگرانوعدالتبهذاتبراساسعملمتقابلمیباشد.
ظرفی���تویانقطۀقوتجدیدموجوددراینمرحله،همانابروزتواناییروایتگریوظهورداس���تان
کهبهتجاربعینیزندگیانسجاممیبخشد.محدودیتهایناشیازسطحیبودنواتکای است
بیشازحدبرعملمتقابلبهعنواناصلیبرایبنانهادنمحیطغاییمنجربهتکاملگراییتصنعی
ک���هبهخاطرعمل ومح���دودوی���اعم���لبالحقیقهصادقانهش���دهویاآنکهبعک���سبهحسَبدبودن

نادرست،غفلتویاعدمحمایتآشکاردیگرانتأثیرگذاردرزندگی،حاصلشدهاست،میانجامد.

1.Mythic-LiteralFaith
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گذاربهمرحلۀس���ومرانوی���دمیدهد،تناقضوناس���ازگاریهایموجوددرضمن کهش���روع عاملی
گذاردنبهتفکرعملیانتزاعی،چنین کهمنجربهتأملپیرامونمعانیمیشود.قدم داستانهاست
گذارازمرحلۀلفظگراییوسطحیبودنپیشین تأملواندیشهراممکنوضروریمیسازدوموجب

میشود(همان،ص150-135).

3-4. مرحلۀ سوم:  ایمان تلفیقی _ عرفی1 )11 و 12 تا 17 و 18 سالگی(
کهباعنوان»ایمانتلفیقی_عرفی«نامنهادهشد،دامنۀتجربهفرداز مرحلۀسومازمراحلایمان
جهانپیرامونبهمحیطیفراترازخانوادهبسطیافتهاست.برخیازاینفضاهاقابلتوجهمیباشند:
گروههمساالن،جامعهبهمعنایعامورسانههاوشایدمذهب.ایمان کار، خانواده،مدرس���ه،محیط
گرایشرا درمیانس���ایرمجموعۀمتنوعوپیچیدۀتعلقاتودغدغهها،منس���جمترینجهتگیریو
درای���نمرحل���هایجادمینماید.ایمان،ارزشهاواطالعات(دانایی)راتلفیقس���اختهومبناییبرای

هویتونگرشانسانفراهممیسازد.
بهط���ورمعمول،فرازونش���یبمرحلۀس���ومدردوراننوجوانیاس���ت،امابس���یاریازبزرگس���االناز
اینمرحلهفراترنمیروندواینمرحلهنقطۀدائمیتعادلوالیتغیرایمانآنهاس���ت.درمرحلۀس���وم،
س���اختارمحی���طغاییدرقالبرواب���طبینفردیبنامیش���ود.تصاویرذهنیف���ردازارزشوقدرتاز
کهبهمحکتجربهدرروابطش���خصیحاصلشدهاند.مرحلۀ گس���ترۀخصیصههاییس���ربرآوردهاند
کهدقیقًاباانتظاراتوقضاوتهای سومرامرحلهانطباقوسازگارینیزمیتواننامید،بهاینمعنا
دیگ���رانمه���مدرزندگیانطباقیافتهوهنوزفرددرککافیوقابلاطمینانیازهویتخودوقضاوت

متعلقبهخودنداردتابتوانددیدگاهیمستقلداشتهوبرآناستواربماند.
درحالیکهباورهاوارزشهاعمیقًادرکمیشوند،اماعلیالقاعدهبهصورتتلویحیوناآزمودهثبت
وضبطش���دهاند،فردباآنهاوجهانمعناییکهبهواس���طۀآنهاایجادمیش���ود،ادامهحیاتمیدهد.
گذاشتنبهبیرونازاینجهانوتأملپیرامونآنهاوبررسیوبهمحکتجربه گام امافرصتیبرای
گذاردنآنهابهصورتآش���کارونظاممندنداش���تهاس���ت.دراینمرحله،ف���ردصاحبیکایدئولوژی
کموبیشمجموعۀباثباتیازارزشهاوباورهارادرخوددارد،امااوآنرابهمحکتجربه که اس���ت

وآزموننگذاردهودریکمفهومازداشتنآنبیاطالعاست.
خاستگاهارزشوحجیتدرمراجعحجیتدارسنتییاآنکهدراجماعباگروهدارایارزشبرایفرد
گرفتنروایتزندگی کهاودرآنعضومیباش���د،نهفتهاست.ظرفیتنوظهوراینمرحلههماناشکل
فردیاس���ت_روایتیکهدرآنتش���رففردبههویتوایمانش���رحدادهمیش���ودودرگذشتهوآینده
محتم���لاودرقال���بیکتصویرذهنیازمحیطغاییکهباخصیصههایش���خصیتدرهمآمیخته،

1.Synthetic-conventionalfaith
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نقش���یایفامینماید.مخاطراتونارس���اییهایموجوددراینمرحلهبس���یارمیباشند.ممکناست
کهاستقاللآیندهاو انتظاراتوارزیابیهایدیگرانبهحدیدرفرددرونیش���دهاند(نهادینهشدن)
کنشبهخطراندازدویاآنکهبیوفاییهاودلشکستگیهادرروابطبینفردیمنجر رادرقضاوتو
بهظهوریأسونومیدیپوچانگارانهنسبتبهاصلارزششخصیشدهویابهارتباطنزدیکباخدا
کهفراترازروابطزمینیودنیویمیباشد،بینجامد.درایندوره گذشته کام باهدفجبرانروابطنا

کهشاهدپیدایشپدیدۀاتخاذدیدگاهمتقابلبینشخصیهستیم است
عوام���لمؤثربرافولمرحلۀس���وموایجادآمادگیبرایگذارب���همرحلۀبعدبهاحتمالفراوانازقرار

ذیلمیباشند:
_تنشهایجدیوتناقضاتمیانمنابعارزشمندحجیت؛تغییراتبارزدررهبرانموردتأییدوموثق؛

کهپیشازاینمقدسبودهوشکستنحریمآنممنوعبود؛ کنشهایی -
ک���همنجربهتأم���لومداقهبس���یاردقیق(انتق���ادی)دربارۀ -مواجه���هب���اتج���اربودیدگاههایی
گروهوپیشزمینهایمشخص چگونگیشکلگیریوتحولباورهاوارزشها،واینکهنسبتآنهابا

چگونهبودهاست؛
-تجربهترکمکررخانهخواهبهدالیلعاطفیویافیزیکی(فولر،1981،ص170-151).

3-5. مرحلۀ چهارم: ایمان فردی شده _ فکورانه1) 20 سالگی به بعد(
ایمانفردیش���ده_تأملیپیشازس���نهفدهتاهجدهس���الگیآغازنمیش���ود،چنینایمانیبرای
برخیافراددراوائلبزرگسالی(20سالگیبهبعد)وبرایبسیاریازمردمدراواسطدهۀسوموچهارم
عمرپدیدارمیش���ودوبس���یاریازبزرگساالنهرگزبهاینمرحلهنمیرس���ند.ظهوروبروزظرفیتبرای
تأملموش���کافانهدرنظاممعناییوارزش���یش���کلگرفتهدرمرحلۀس���ومودرنتیجه،حلتعارضهاو
تناقضاتموجوددرآنودستیابیبهمعناییشخصیتر(متعلقبهخود)دربارهمعناوهدفزندگی،

کند. موجبشدهاستتافولرعنوان»ایمانفردیشده_تأملی«رابرایمرحلۀچهارمانتخاب
گذارازمرحلۀس���ومبهمرحلۀچهارمایمان،ازاینجهتحس���اساستکهدراینتحولفردجوان
کند. ویابزرگس���البایددرقبالتعهدات،س���بکزندگی،باورهاونگرشهایخود،مس���ئولیتقبول
آنجاکهگذارواقعیبهمرحلۀچهارمدرُش���ُرِفوقوعاس���ت،فردباتنشهایمعینواجتنابناپذیری
گروه«، گروه«ویا»پذیرشازسوی بهاجبارمواجهمیشود:»فردیت«اودرنقطۀمقابل»عضویتدر
»متکیبودنبرذهنیتفردی«دربرابر»عینیت«،»خودش���کوفاییوحصولمطلوبفردی«دربرابر
»درخدم���تدیگ���رانبودنووجودداش���تنبهخاطردیگ���ران«،»متعهدبودنبهامرنس���بی«دربرابر

»مجادلهامکانوجودامرمطلق«.

1.Individuative-reflectivefaith
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زمانمتناس���ببرایش���کلگیریمرحلۀچهارم،آغازدورانبزرگسالیاست(بهخاطرداشتهباشیم
کهدربس���یاریازبزرگس���االنمرحلۀچهارمبروزنکردهودرعدۀخاصینیزتنهادرمیانۀدهۀچهارمو
کهپیشازایندرتلفیقایمانوهویتاوبهواس���طۀدیگران پنجمبهوقوعمیپیوندد).»من«فرد
کهازترکیبنقشهاومعانیمتعلقبهدیگرانمتمایز مهمحفظشدهبود،اینکمدعیهویتیاست
ش���دهومفه���وممتعلقبهخ���ودرامییابد.برایحفظهوی���تجدید،چارچوبمعنای���یجدیدیرابا
کهبهعنوانجهانبینیاومحس���وبمیش���ود.خود گاه���یازح���دودوروابطدرونیخ���ودمیآفریند آ
(هوی���ت)ونگ���رش(جهانبینی)ازهویتوجهانبینیدیگرانمتمایزش���دهوتبدیلبهعناصرقابل
کهفردبرمبن���ایکنشهایخ���ودودیگرانبروز کنشه���ا،تفاس���یروقضاوتهاش���ده تصدی���قدروا

میدهد.ارائهسیستمآشکارمعانینشانازانسجامیافتنخوددرمحیطغاییمیباشد.
درمرحلۀچهارم،بهطورمعمولنمادهابهمعانیمجردبرگرداندهمیش���وند.اینمرحلهراتفکیک
گاه معن���اونم���ادمینامن���د.بهاحتم���الزیاد،اینعملب���اهدفمش���ارکتحداقلدرعناص���رناخودآ
ک���هدرقضاوته���اورفتارف���ردتأثیرمیگذارن���د.نقطۀقوتغال���بدرمرحلۀچه���ارم،همانا میباش���د
ظرفیتاینمرحلهدرتأملموش���کافانهدرهویت(خود)ونگرش(جهانبینی)میباش���د.مخاطرت
گاهوتفکرپرس���شگرانهو آننیزدرهمیننقطۀقوتنهفتهاس���ت،اعتمادبیشازحدبهذهنخودآ
کهواقعیتودیدگاههایدیگرانرادرجهانبینیخودبسیاربه بهنوعیخودشیفتگیسببمیشود

کند. یکدیگرنزدیکساختهوبهنفعخودمصادره
س���رخوردگیناش���یازپذیرشوبازشناس���یاینموضوعکهزندگیپیچیدهترازآناستکهظرفیت
منطقیمرحلۀچهارمدرایجادتفکیکوتمایزآش���کاروارائهمفاهیمانتزاعیبتواندبهدرکآننائل
ش���ود،فردرابهس���متاتخاذنگرش���یمنطقیوعمیقباس���طوحمختلف(یعنیمرحلۀپنجمایمان)

سوقمیدهد(همان،ص183-174).

3-6. مرحلۀ پنجم: ایمان عطفی1 )بر اساس فرض میانه بزرگسالی یا پس از آن(
فولرتوضیحخصیصههایساختاریمرحلۀپنجمرابااینجملهشروعمیکندکهوینتوانستهاست
کند.اینمسئلهموجبناامیدیویشده روشیآسانبرایتوصیفمرحلۀپنجمیافتهویاآنکهابداع
گرنتواندبهوضوحویژگیهایاینمرحلهازایم���انرابهخوانندهمنتقل اس���تواحس���اسمیکردهکها
نماید،اینطرزتلقیپیشمیآیدکهآنرادرستفهمنکردهویابدترآنکهمرحلۀپنجماصاًلمابهازاءای
ن���دارد.ویهیچی���کازدوتبیینفوقالذکررانمیپذیردومیگوید:حقیقتایناس���تکهمرحلۀپنجم
بهعنوانشیوهایدرشناختایمانوجودداشتهوفرایندیپیچیدهدارد.بهعالوه،آنگاهکهدرحیات
افرادبهصورتیکتجربهبروزکردهودرآثاربرجایماندهازآنهاویادرخصوصآنهاوجهعینیمییابد.

1.Conjunctivefaith
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منطِقکشفحقیقِتمعناوهدفزندگیدرمرحلۀپنجمفراترازمنطقدوشقیمرحلۀچهارم(این
یاآن)اس���ت.فرددرمرحلۀپنجمازمراحلایمانیهردوُبعدویاجوانببس���یاریازیکمس���ئلهرابه
کانالدیدگاههای کهمیتواناز ص���ورتهمزمانمدنظرقرارمیدهد.درمرحلۀپنجم،فردمیپذیرد
متن���وعبهتمامحقیقتنائلش���دوایم���انبایدتنشهایبینآندیدگاهه���ایمتنوعراحفظکردهو
متوازنس���ازد.اینمرحلهدرس���ایۀپارادوکسها،فهمپذیرمیش���ود.درمرحلۀپنجم،افرادنسبتبه
گرایشاخالقیداشتهونس���بتبهآنهاپذیرشدارند،ونیز حقایقس���ایرس���نتهایدینیوفرهنگی
گفتوگوباآنهاممکناس���تب���هدرکهاییژرفوبینشهاییجدیدنس���بتب���هباورهاو معتقدن���د:
س���نتهایخودش���انمنجرش���ود.ازدیگرپارادوکسهایمرتبطبااینمرحلهمیت���وانبهواقعیاتی
اش���ارهکردمبنیبراینکهانس���انهممسناستوهمجوان،همویژگیهایزنانهداردوهممردانه،
گاه،وهمبهصورتعامدانهمحافظهکاروهمخیرخواهدرعیناینکهدر گاهوه���مناخودآ ه���مخودآ
برخیازابعادزندگیوعضویتدرجامعهبهصورتاتفاقیمخرباس���ت.انس���ان،همبینظیراس���ت
کهنس���بتبهدوس���تانونسبتبهغریبهها، گاهیرادارد همش���خصیتیافته،ودرعینحالاینآ
هموابستگیداردوهمباآنهادرحالتهمبستگیتوأمباوابستگیمتقابلبهسرمیبرد.درنتیجه،

عبارتخواهدبودازاشتیاقبهشیوههایجدیدارتباطباخدا،دیگران،وخویشتن.
درمرحل���ۀپنج���م،منطق»ش���ناختمبتنیب���ردیالوگ«1جایگزی���نمنطقدوش���قیمرحلۀچهارم
کلماتس���اخته (منط���قاینیاآن)میش���ود.دراینگونهازش���ناخت،شناس���ه2ترغیبمیش���ودتابا
وپرداخت���ۀذه���نخودوبهزبانخودس���خنبگوید.درش���ناختمبتنیبردیالوگ،س���اختارچندگانه
(مرک���ب)جه���انپیرامون،ب���هنمایاندنالیهه���ایدرونیخودفراخواندهمیش���ود.درگفتوش���نود
دوسویه،شناساوشناسهارتباطیرودرروازجنس(من_تو)راتجربهمیکنندوبایکدیگرتعاملبرقرار
میکنند.شناس���ابهدنبالآناستتاشناختخودرابرساختارآنچهدرشرفشناختهشدن(حصول

کند. معرفت)است،منطبقسازدپیشازآنکهشناسهمقوالتخودرابرساختارحاصلشدهحمل
کهمستعد گفتوگویدوس���ویه(دیالوگ)درمرحلۀپنجمبه»عاملیشناس���ا« ش���ناخت،مبتنیبر
برقراریدیالوگ(گفتوگو)میباش���د،نیازمنداس���ت.بهلحاظمعرفتش���ناختی،»شناسا«بایدبهآن
گیرد.آنچهعرفا درجهازقطعیترس���یدهباش���دکهبتواندابتکارعملرادرمقابل»شناس���ه«بهدست
که ب���رآننام»تجرد«3_دلکندنازعلقههاووابس���تگیها_مینهندنمایانگرمیلواش���تیاقیاس���ت
درمرحل���ۀپنج���موجودداردت���اواقعیتاجازهیابدب���دونتوجهبهتأثیریکهواقعیتنمایاندهش���ده
ب���رطی���بخاطرواعتمادبهنفسشناس���ادارداززبانخودس���خنبگوید.نویس���ندهدراینجاازقرابت
کهوجوددارندبادیدهاحترام کهبهحکمتتعالییافتهدرامورآنگونه میانشناختیسخنمیگوید

1.dialogicalknowing
2.known
3.detachment
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نگریس���تهودرآنمش���ارکتجس���تهپیشازآنکهبخواهندآنرابهمنظورانطباقبامقوالتنخستین
کنترلنمودهویانظمونسقبخشند. تحتاختیاردرآورده،

گف���ت:ایماندرمرحلۀپنجمدربردارندۀحرکتیاس���تبهفراس���ویسیس���تمآش���کارو درکلبای���د
کهآنمرحلهسعیدربنانهادنواتکایبهآنها ایدئولوژیکمرحلۀچهارمومرزهایمشخصهویتی
گرمرحلۀس���وم،مرحلۀایمانوابس���تهبهدیگرانمهمومرحلۀچهارمایمانخوداتکایی راداش���ت.ا

بود،دراینصورتمرحلۀپنجممرحلهایمانبااتکایمتقابلاست.
کهحقیقتابعادیبهمراتببیشترازآنچهاغلب مرحلۀپنجم،ایناصلبدیهیراپذیرفتهاس���ت
نظریههاویامالحظاتدربابحقیقتدریافتهاند،دارد.بانگاهیازمنظرمذهبیبهموضوعمیتوان
گاهینسبتبهاینمسئلهوجودداردکهنمادها،داستانها(روایتها)، دریافتکهدرمرحلۀپنجمآ
گزیرنس���بیبودهوبهتجربۀ آموزههاومناس���ک،ارائهش���دهتوس���طآنآیینیاسنتمذهبیدیگر،نا
کاملنمیباش���د.مرحلۀپنجم،همچنینناظربر افرادخاصیدرارتباطباخدامنحصرش���دهاس���تو
کهموضوعبحثمیباشد_نسبیتدرقبال کهمرادازنسبیتسنتهایمذهبی_ اینموضوعاست
کهآنهاواسطۀدرکوحصولآنمیشوند.بنابراین، یکدیگرنیست،بلکهدرارتباطباواقعیتیاست
ایماندرمرحلۀپنجمبالذاتمس���تعدمواجههبادیگرس���نتهاوآیینها_غیرازس���نتوآیینخود_
ک���هحقیقتخودرانمایاندهویاخ���ودرادردیگرآیینها بودهوایناحتمالرامفروضداش���تهاس���ت
وس���نتهابهش���کلیمینمایاندکهبهاصالحویاتکمیلس���نتمتعلقبهخودکمکمیکند.کریستر
اس���تاندال1میگوید:گفتوگویمیانادیاندرواقعنمیتواندوحدتبخشباش���د،مگرآنکهش���رایط
گرایشیافتنبه کههریکازطرفینخودراآمادۀ گونهایباشد مشارکتمتقابلوروابطدوسویهبه
حقیقتس���نتدیگریسازد.چنینویژگیراخصیصهوحدتگراییمرحلۀپنجممینامند(بهنقلاز

فولر،186،1982).
اتخ���اذاینموض���عبهمعنایعدموجودتعهدبهحقیقتموجوددرس���نتخودنیس���ت.البتهمراد
بیطرف���یی���اعالقۀصرفبهویژگیه���ایغیرمتعارففرهنگهایبیگانههمنمیباش���د.درعوض،
گش���ودگیبسیارزیادمرحلۀپنجمدرمقابلحقیقِتنمایاندهشدهدردیگرسنتهادقیقًادراعتمادبه
گاهینسبتبهاینموضوعکهآنواقعیتفراترازواسطه واقعیتحاصلش���دهتوس���طسنتخودوآ
حصولخودقرارمیگیرد،ریشهدارد.فرددرمرحلۀپنجمدریافتوتجربهخودازحقیقترااصلقرار
دادهودیگرمدعاهادربارۀحقیقترابرآناس���اسآزم���ودهوارزیابیمیکند،امااواینگونهمیپندارد
ک���ههردی���دگاهصادقیبرغنایابع���اددیدگاهدیگراف���زودهوآنرابهبودمیبخش���دواینموضوعدر
حرکتیمتقابلبهسویواقعیتوحقیقتبروزمییابد.همینویژگیمرحلۀپنجمموجبشدهاست
تافولراینمرحلهرا»ایمانعطفی«بنامد،چراکهمنطقشناختمبتنیبردیالوگفردراقادرمیسازد

1.KristerStendhal
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کندوبه تادریافتوتجربهدیگرانازحقیقترابهدریافتوتجربهخودازحقیقتعطفوضمیمه
دریافتیباغنایبیشترازحقیقتدستیابد(همان،ص198-184).

3-7. مرحلۀ ششم: ایمان جهان شمول
کهنظریۀرش���دی_ساختاریایماناثریتوصیفی_تجربیوتجویزیمیباشد. فولربیانمیکند
بخشتوصیفی_تجربینظریهدربرگیرندۀمراحلاولتاپنجممیباشدوبیشتربرمحورارزیابیاین
کهآیاتوالیقاب���لپیشبینیبرایمراحلانتزاعیوتوصیفپذیرایماندرزندگی موض���وعمتمرکزبود
وج���وددارد؟بخشتجویزینظریهدربرگیرندۀمرحلۀشش���موارائهکنندۀتصویریذهنیوپیچیده
گامهایمتوالی کهفولرازآغازدرنظرداشتهومراحلقبلیبهمنزلۀ کاملاس���ت ازایمانرش���دیافتهو

رسیدنبهآنلحاظشدهاست(فولر،1981،ص210-199).
کات گذاربهمرحلۀشش���ممس���تلزمفائقآم���دنبراینتناقضه���اازطریقبهفعلیترس���اندنادرا
گزارههای جهانش���مولمبتن���یب���رزه���دواخ���القمیباش���د.بههمی���نعلت(دف���عتنشب���هس���ود
جهانش���مولوباوربهآنهاوتمس���کبهآنهادرزندگیعملی)عنوان»ایمانجهانشمول«برایاین
مرحلهانتخابش���دهاست.بروزمرحلۀششمبس���یارنادراست.افراددراینمرحله،ساختاریایمانی
کهدرآنصرفنظرازملیت،طبقۀاجتماعی،جنس���یت،س���ن،نژاد،مکتبسیاس���یو پدیدمیآورند
کلواحد،دغدغهدارد.در س���نتدینی،نس���بتبهآفرینشووجودوتمامیافرادبش���ربهمنزلۀیک
می���انهم���ۀآنهایکمفهومورأیمش���ترکوجودداردوآنایجادمحیط���یآزادورهاازقیدوبندهای
کهبرحیاتانس���انسایهانداختهوآیندۀ اجتماعی،سیاس���ی،اقتصادیوایدئولوژیکموجوداس���ت
بشرراتهدیدمیکند.افراددرمرحلۀششمبهواسطۀدیدگاهجهانشمولخودووجودحسمشارکت
درنی���رویوحدتبخشومتحولکنندهجه���اندرآنها،اغلببهعنواندگرگونکنندهس���اختارهایی
کهمابهواس���طهآنهابقا،امنیتوارزشمداریفردیوجمعیمانرا(همچنینساختارهایمذهبی)
کس���انیجان حفظمینماییم،ش���ناختهمیش���وند.بس���یاریازاینافراددرمرحلۀشش���مبهدس���ت
میس���پارندکهامیدبهتغییرآنهاداش���تهاند.چنینافرادیاغلبپسازمرگبیشازدورانحیاتشان

تکریموموردستایشقرارمیگیرند.
معدودافرادیکهدراینمرحلهجایمیگیرندازموهبتیخاصبرخوردارندکهآنهارامتمایزازدیگران
میکن���د،افرادیس���ادهوبیغّلوغشوبهنح���ویبیشازدیگرانازکمالومواهبانس���انیبرخوردار
میباش���ند.اجتماعانسانیآنهاگس���ترهایجهانیدارد.خصیصههایفردیآنهابهآنخاطرکهایشان
گرامیداشتهمیشودوبههمینعلت،بهدور ازاندیش���هایس���یالودارایوجهیجهانیبرخوردارند،
ازهرگونهش���ائبۀاقتدارگرایانهمیباش���د.بهزندگیعشقمیورزندودرحفظآنبسیارمیکوشند.چنین

افرادیآمادگیهمراهیباسایرافراددردیگرمراحلایمانیوهرسنتآیینیوایمانیدیگررادارند.
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کهویژگیهایمرحلۀششمدرموردآنهاصادقاست،بهطورمعمولخصیصههاییازخود افرادی
کهمابهآنهاشناختداریمرامتزلزلمیسازد. کهمعیارهایمرسومبه»بهنجاربودن« بروزمیدهند
بیتوجهیآنهابهبقایخودوآشکاربودنمیلواشتیاقآنهابرایبهفعلیترساندنواقعیتباهدف
تبدیلشدنبهامریمتعالیازطریقاخالقودین،بهگفتارواعمالآنهاوجهیفراطبیعیوغیرقابل
کاتس���طحیماپیرامونعدالتدرمیلوافرآنهابهداش���تنشفقتی پیشبینیبخش���یدهاس���ت.ادرا
جهانشمولوهمهگیربهچشمنمیآید.فراَستوبینشعمیقآنهادردغدغههایذهنیهمچون،
بق���ا(حف���ظزندگی)،امنی���توارزشمدارب���ودنمخاطرهایج���دیدرمقابلمعیارهایس���نجیدهما
برایدرس���تی،خوبیودوراندیشی(تدبیر)محسوبمیشود.نگرشهایمبسوطآنهادربارهاجتماع
گونهخاصانس���انیباقینمیگذارد. جهان���ی،مجالیبرایبحثپیرامونقومیاقبیلهوبهاصطالح
گذرانزندگیبدونخش���ونتو کهاغلبمش���تملبرراهبردهاییپیرامون ابتکارعملآنهادررهبری
احترامبس���یاربرایانس���انووجودمیباش���د،بهتصوراترایجمادربارۀامورمرتبط1میتازد.بهنظر
کهخودشانتجسمعینی کهافراددرمرحلۀششماغلببرایدیدگاههایی برخیجایشگفتیاست

آنبودهوآنرابهفعلیترساندهاند،جانخودرافدامیکنند.
گرفتندرمرحلۀشش���مآماده کهاف���رادازپیش،خودراب���رایقرار فول���رب���هاینموضوعب���اورندارد
ک���هبعده���ادرانطباقبا میس���ازند.البت���هبی���انای���نمس���ئلهبهمعنایآننیس���تکهبرخ���یازافراد
گیرن���د.اینافراددر ویژگیه���ایمرحلۀشش���مقرارمیگیرند،قصدنداش���تهاندکهجزوقدیس���ونقرار
تجس���معینیبخش���یدنبهایمانجهانش���مولازالگوهایالتزامورهبریتحتمش���یتخداوندو
کهآنهاتوس���طآهنگریبهنامتاریخبرگزیده مقتضیاتتاریخیبهرهمیبرند.چنانبهنظرمیرس���د
کشمکشونزاعآبدیده گداز کورۀُپرسوزو شدهاند،درآتشسختیهاودشواریذوبشدهاندودر

شدهوسپسباچکشآنآهنگربهصورتهایمفیدومؤثرتغییرشکلیافتهاند.
درافرادیکهازویژگیهایایمانجهانش���مولبرخوردارند،خصیصههاییهمچونتحولآفرینی
کهبهواس���طۀآن وایج���ادتغیی���رهمراهباارمغانرهاییورس���تگاری،برگرفتهازنوعنگرش���یاس���ت
کههمچونآرمانش���هریاز ب���هجهانمینگرنند.نگرشآنانازجنسنگرشهایانتزاعینیس���ت
قابلی���تموجوددرنیرویتخیلمعنویانس���انپدیدآمدهباش���د،بلکهآنهادیدگاههاییبرخاس���تهاز
کهآینده رفتارهایبس���یارژرفومتحولش���دۀآناندرهمذاتپنداریباافرادوش���رایطاس���ت،آنجا
کشاندهشدهاست بشریتمخدوششده،درمقابلآنموانعیسختایجادشدهویاآنکهبهتباهی

(همان،ص210-199).

1.relevance
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4. ارزیابی و بیان نقاط قوت و ضعف دیدگاه فولر
4-1. نقاط قوت

بهنظربس���یاریازموافقانفولر،مهمتریننقطۀقوتفولردراینمطلبنهفتهاس���تکهاواًل،وی
کارک���ردیتعریفمیکندوازاینجهتمیتواندبهعواملیدرس���اخته ایم���انرادرقالبیس���اختاریو
گروههایدارای کهدرهمهسنتهایدینی،وحتیازمنظربرخیاشخاصیا کند شدنایماناشاره
ایدئولوژیهایس���کوالر،مش���ترکاس���تواختصاصیبهآیینخاصیندارد.ثانیًا،باتمرکزبرس���طوح
مختلفعملکردهایهیجانی،اخالقی،وشناختی،ابزاریمناسبرابراینظمبخشیروانشناختی
برایتعییناهدافآموزشیوانطباقمحتوایآموزشیباسطحرشدانسانوآمادهکردنکودکبرای
آم���وزشایمانارائهمیدهد؛نظریۀمرحلهایایمانازطریقکمکبهمتناظرس���ازیقابلیتهایهر
مرحله_وعملکردهایذهنوهیجانکهمشخصۀآنهاست_باشیوههایآموزشوبانمادها،اعمال
ومضامینایمانی،نقشخودراایفامیکند.درواقعمربیان،نظریۀرش���دایمانیرابرایآمادهس���ازی

اشخاصبرایتعلیمدادنایماندرسطوحمرحلهایوسنینمختلف،راهگشامیبینند(همان).
نمون���ۀفولربرایتعمیمدرجامعۀمس���یحیوفرهنگیغربیمناس���ببهنظرمیرس���د:نمونۀفولر
کهمش���تملبرهردوجنسنقریبًادرحد50درصداست،پروتستانها مجموعۀ359مصاحبهاس���ت
کاتولیکه���ا36/5%،یهودی���ان11/2%،وارتدوکسها3/6%ازمصاحبهش���وندگانراتش���کیل ،%45

میدادند؛3/6%باقیماندهرانیزسایرینبهخوداختصاصدادهبودند.
فولربرخالفسایرنظریهپردازانحوزۀرشددینی،همزمانتأثیرهفتعاملتحولیرابررشدایمان
بررس���یمیکند.اینمس���ئلهگرچهبرپیچیدگینظریهافزودهوفهمآنرامش���کلمیکند،ولیتصویر
کردهوآنها کردهکهنظربسیاریازمربیاندینیمسیحیرابهخودجلب جامعتریازرشدایمانارائه

کردهاند. دربررسیرشدایمانمسیحیازآناستفاده

4-2. نقاط ضعف
نقطۀضعفاساس���یدیدگاهفولرازنظربس���یاریازمنتقدانجدی،بهتعریفویازایمانمربوط
میش���ود.برخیبهدالیلالهیاتیمعتقدند:ایمانمنحصربهفردومختصس���نتدینیمس���یحییا
سنتدینیخاصدیگریاست.ازنظرآنانایمانکلینبودهوجدایازمضامینواعمالوسنتهای
خ���اصقابلتعریفنیس���ت.ب���راینمونه،دایکس���ترا(دایکس���ترا،1986ب)اس���تداللیدقیقمطرح
کهطیآنبهتفکیکساختارایمانازجوهره،مضمونواعمالایمانمسیحیاعتراضدارد میکند
کهتفکیکس���اختارایمانازجوهرهومضمونآن،س���بب واعتراضوینیزبهاینمطلببرمیگردد
گرفتننیرویس���اختاربخشجوهرهومضامینیکس���نتایمانیدرتکوینایمانمیش���ود نادی���ده

(فولرودل،2006،ص44).
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کهفولراز»ایمان«ارائهمیکندونیزمرحلۀپنجممراحلرش���ددینی»ایمانعطفی«دقیقًا مفهومی
برگرفت���هازآموزهه���ایمس���یحیومتأثرازدیدگاهمتکلمانمعاصراس���ت.مفهومایم���اندردیدگاهفولر
برگرفتهازاندیش���ۀتیلیخدربارۀایماناس���ت.تیلیخمعتقداست:»ایمانبهمعنایفرجامیندلبستگی
انس���اناست،منوشمابهلحاظوجودیبهخیلیچیزهادلبستگیداریم،اماایندلبستگیهاچنان
کههمهدرعرضهمباش���ند،بلکهباهمنظامطولیمیس���ازند.درایننظامطولیآنچهدر نیس���ت
رأسهرماس���تکهآخریندلبس���تگیماست،آنمتعلقایماناس���ت.تیلیچوامثالاومیگویند:اصاًل
واقعی���تواحدیدرخارجنیس���ت،مابهخدایبیرونکارینداریم،بلک���ههرکدامازماخداییداریم،
دلبس���تگیفرجامینمنخدایمناس���توبهعالوهاینخداراهیچوقتنبایددرمیانخدایرس���می
دنبالگشت،خدایانچیزهاییازقبیلثروت،علم،قدرتاست«(ملکیان،جزوهکالمجدید،ایمان،
ص91و86).براساساینبرداشتازایمان،فولرایمانرابهنظاممعناییتفسیرمیکندکهبراساس
تعهدوالتزامبهفرجامیندلبستگیبنامیشودواختصاصبهایمانمشخصًادینیندارد.ایمانشامل
گونههایدینیوغیردینیاس���تومراحلساختهشدنآنهایکساناست.مرحلۀپنجمازمراحلرشد
دینیازدیدگاهفولردقیقًاازباورهایپستمدرنیستیدربارۀادیاناست.فولرمرحلۀپنجمرااینگونه
توصیفمیکند:درمرحلۀپنجم(ایمانعطفی،40س���الگیبهبعد)فردبزرگس���البهتفکردیالکتیکی
دس���تیافتهودربارۀاعتباردیدگاههاوس���نتهایدینیمختلفقائلبهپلورالیسممیشود.بزرگسال
حقیقترادرایندیدگاهیاآندیدگاهجس���توجونمیکند،بلکهنس���بیتلقیمیش���ود.هردیدگاهیتا
اندازهایحقایقرابهتورانداختهاس���ت.بزرگس���الحقیقترادرپارادوکستجربهمیکندوآمیزهایاز
کهاینفرایندبهشیوههایشخصی،طبقهاجتماعیقویویابه متضادهارامیآزمایدوتفاوتیندارد

کردهوتحملعقایددیگرانرادارد. شیوهدینیانجامشود.دراینمرحله،فرددیدگاهخودرانسبی
فولرازیکس���وبااس���توارس���اختنمراحلایمانبربرس���اختگراییپیاژهای،موضعیراپذیرفتهکه
طب���قآنایمانازروندرش���دتفک���رمنطقیپیرویمیکندوازس���وییدیگر،درجس���توجویصورت
ک���هویآنمنطقرا جامعت���ریازمنط���قنس���بتبهمنطقبرس���اختگراییپی���اژهایبرآمدهاس���ت،
»منطقیقین«یا»استداللعقلیایمانی«مینامد.بااینتفکیک،ویدرصدداستتانشاندهدکه
کهصورتجامعتریازمنطقصوری ایمانتنهاازرشدتفکرمنطقیپیروینمیکندوعناصردیگری
کند.درواقع،فولرمیان رامیسازد،موردنیازاستتابتوانمبناییرابرایمطالعهرشدایمانفراهم
مطالبۀتجربهگرایانس���اختارگراودغدغههایفرااخالقیوفراروانش���ناختیالهیاتلیبرالپروتستان
گرفتارش���دهوعلیرغماعترافبهاینکهمراحلایمانارروندمنطقیرش���دطبقدیدگاهپیاژهپیروی
نمیکن���دوبهمنطقیجامعترازمنطقصورینیازمنداس���ت،ام���انمیتواندبرایآنراهحلیپیداکند
ودرنهایتمراحلرش���دایمانرابراس���اسروندمنطقیرش���د_برطبقدیدگاهپی���اژه_تبیینمیکند

کورنیژوک،1993). (موسلی،1992،نقلاز:
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نظریۀفولرتصویریتکس���ویه،خطیوافزایش���یازرش���دایمانارائهمیدهدکهمتضمناستمرار،
کودکی ثباتنسبیوتغییرمنظمایماندرطولعمراست.ایندیدگاهبرایدرکرشدایماندردورۀ
ونوجوانیونیزانتقالبهبزرگسالیازارزشابتکاریفراوانیبرخورداراست،امااینارزشابتکاریدر
کمترمشهوداست؛زیرااواًل،درنیمۀدومعمراثرسنوعواملارثیبررشد میانهبزرگسالیواواخرآن
انسانکاستهمیشودودرعوضاثرعواملفرهنگیواجتماعیبیشترآشکارمیشود.ثانیًا،دادههای
کلدنوفیتزجرالددرآزموننظریه تجربیبافرضهاوپیش���گوییهایایندیدگاهتطبیقنمیکن���د.
کهمراحلفولربارش���دس���نیتطابقندارد(کلروجرالد،2002).ثالثًا،رشدایمان فولرنش���انمیدهند
همیش���هافزایشینیس���توبازگش���تبهمراحلپایینتردربزرگسالینیزممکناس���ت.رابعًا،باالترین
مرحل���هب���رفرضتحققتنهادرمورداقلیتبس���یارکوچکیازافرادیکهازآنهاپرس���شش���ده،تحقق

پیدامیکند.
یک���یازنق���اطضع���فنظریۀفولرتمرک���زافراطیویب���رتأثیرُبعدس���اختاریایمانوغفل���تازتأثیر
محتوایکتابمقدس،اعمالعبادی،عباداتونیایشهابررشدایماناست.نیرویساختاربخش
ومتحولکنن���دۀایم���انهمانگونهک���همتأثرازرش���دعوام���لش���ناختیوهیجانیاس���تازمضامینو
کتابمق���دسومکانهایمقدس کت���ابمقدسواعمالدینینیزمتأثراس���ت،ارتباطبا محت���وای
کلرو ونیایشخودعاملمؤثریدررش���دس���اختاریایماناستوپژوهشتجربیانجامشدهتوسط

فیتزجرالدنیزاینمطلبرااثباتمیکند(همان).
برخ���یمحقق���انمعتقدند:نظری���ۀفولرب���هفرهنگهایتحولیافت���هوغربیتخص���صداردودر
ک���هبهدرونیس���ازیروینیاوردهاند،رخنمیدهد.بهنظرآنها،اینمس���ئلهچالش���ی فرهنگهای���ی
جدیدربرابرادعایجهانشمولبودننظریۀفولراست؛چالشیکهخودفولرراچنانبهفکرفروبرد

کهدیگرمدعیویژگیجهانشمولبودننظریهاشنشد(همان).
که سوگیریدرتعیینمراحلدردیدگاهفولرآشکاراست.فولردرتوضیحمرحلۀششماشارهمیکند
کهازآغازدرنظرداشتهومراحل مرحلۀشش���مایمان،بخشتجویزیوغیرتحربینظریهویاس���ت
قبلیرا_بهمنزلۀگامهایمتوالی_جهترس���یدنبهآنلحاظکردهاس���ت.بهعبارتدیگر،وییک
پای���انایدئ���الوآرمانیوغیرتجربیراب���رایایمانازابتدادرنظرداش���تهومراحلقبلیراچناننظم
گرفولرمدلپلکانیرشدایمانراکهمنتهی بخشیدهکهدرنهایت،بهآنمرحلۀایدئالرسیدهاست.ا
ب���هحالتایدئالرش���دایمانمیش���ود،پیشفرضنمیگرف���توبهجایآنمدلدرختچهایرش���د
بهنتایجدیگریدس���تپیدامیکرد.ویژگیمدلدرختچهای ایمانراپیشفرضمیگرفت،احتمااًل
کهدرپایان،یکنقطۀمطلوبوآرمانینداریموممکناستنقطههایمتعددپایانیرادر ایناست

کهیکیبردیگریترجیحندارد. نظربگیریم
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5. نتیجه گیری
گرفتهوتأثیر دربی���ننظریهه���ایرش���دایمان،نظریۀفولربیشازس���ایرنظریهه���اموردتوجهق���رار
قابلتوجهیبرجریانهایپسازخودداش���تهاس���ت.عالوهبراین،برخیازمحققانتالشکردهاندتا
ب���انق���ددیدگاهفولر،نظریههایجایگزیننظریۀوی_کهداراینقطهضعفهایکمترینس���بتبه
نظریۀفولراست_ارائهکنند.چارچوبنظریکهفولربرایمراحلساختهشدنایماندرطولزندگی
فراهمآوردهبهطورقطعدرهیچنظریۀدیگریدیدهنمیشود.دراینچارچوباواًل،ایمانازمنظری
هستیشناس���انهواززوای���ایمختل���فمطالعهودرنتیجه،تصویرینس���بتًاجامعازایمانارائهش���ده
است.ثانیًارابطۀایمانونظریههایروانشناسیرشدایمانواینکهچگونهمیتوانازایننظریهها
کرد،تبیینشدهاست.ثالثًابهطورهمزمانتأثیرهفتعاملمؤثر برایمطالعۀرش���دایماناس���تفاده
برش���کلگیریایمانموردمطالعهقرارمیگیردودرنهایت،تصویریازس���اختهشدنایمانبرمبنای
چارچوبفراهمش���ده،ارائهمیش���ودکهتاقبلازآنس���ابقهنداش���تهوبهطوریقینبرایکسانیکه
کان���ونتمرک���زآنهادرتبیینرش���دایمانتنه���ابرتحولدرُبعدمحتواییآناس���تواراس���ت،جذابواز
ارزشابتکاریفراوانبرخورداراست.درعینحال،ارائهتصویریتکسویه،خطیوافزایشیازرشد
کتابمقدس،اعمال ایمان،تمرکزافراطیویبرتأثیرُبعدس���اختاریایمانوغفلتازتأثیرمحتوای
عبادی،عباداتونیایشهابررش���دایمانواختصاصبرخ���یمراحلبهفرهنگهایتحولیافتهو

غربیازنقاطضعفنظریهمحسوبمیشود.
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