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 5چكيده

های مختلف است. از این های تربیتی مناسب در ساحتبخش مهمی از فرایند تربیت، استفاده از روش
اهمیت ساز تربیت اجتماعی های زمینهروش های کارآمد تربیتی از جملهرو، در تربیت کودکان، روش

ها، متکفل فضاسازی الزم جهت تسهیل روند تربیت کودکان به عنوان عناصر و وش. این رفراوانی دارد
 اند. اعضای مسئول جامعه

ساز تربیت های زمینهکارگیری روشه این پژوهش، به دنبال تبیین وظیفه شرعی والدین درباره ب
حکم فقهی سازی تربیت اجتماعی کودکان و های زمینهاجتماعی است. سؤال مهم این است که روش

، با مراجعه به ادله فقهی از جمله قرآن و روایات، استنباط حکم مسئله به شیوه بارهآن چیست؟ در این 
ساز تربیت اجتماعی در ابعاد های زمینهکارگرفتن روشه متعارف فقها مد نظر است. به طور کلی ب

 حداقل مستحب است.   ،مختلف شناختی، احساسی و رفتاری
 ساز تربیت.های زمینهربیت، تربیت اجتماعی فرزند، روش تربیت، روشت هه:کا دلوشژ 
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 مقدمه

برترین  . بنابراینکندها هدایت میهای اسالمی در قرآن و روایات به استوارترین راهآموزه
ن اکه بسیاری از متفکروجو نمود. چنانتوان در آن جستشیوه تعلیم و تربیت فرزندان را می

های مسیر سعادت بشر را بازگشت مجدد به آموزه ،لیم و تربیت اسالمیو دلسوزان عرصه تع
 دانند.می بیتقرآن و اهل

های مختلف تربیت که هر یک ناظر به یکی در کنار ساحت، در نظام جامع تربیت دینی
های حائز حوزه تربیت اجتماعی فرزندان یکی از ساحت ،از ابعاد وجودی متربی است

عالوه بر اینکه مبتنی بر ماهیت اجتماعی  ،به تربیت اجتماعی کودکاناهمیت است. اهتمام 
دین اسالم است، در بسیاری از موارد، الزمه تربیت شایسته متربی در دیگر ابعاد وجودی نیز 

عالوه بر آن مطابق  .ارتباط نزدیکی دارند ،که تربیت اجتماعی و عاطفیچنان ؛هست
تربیت کودکان، تنها محدود به پرورش روحیه عبودیت  های دینی دینداری و به تبع آنآموزه

نسبت به خداوند با ترغیب به انجام عباداتی نظیر نماز و روزه نیست، بلکه ایجاد روحیه 
گویی و پذیری و ادای حقوق دیگران با تربیت برای امانتداری، صداقت و راستمسئولیت

 ،ا منحصر به مناسک فردی نیستدینداری تنه :ورزی نیز الزم است. به سخن دیگرعدالت
های اجتماعی و سلوک شایسته اجتماعی با دیگران بخشی از تدین بلکه انجام مسئولیت

 کودک برای آن تربیت شود. بایداست و 
حاصل تعامل والدین و کودک در  اوشود و نخستین تجارب کودک در خانواده متولد می

در بنای تربیت اجتماعی فرزند است.  مؤثر لذا خانواده اولین نهاد. کانون خانواده است
اند، که تربیت اجتماعی یافته ایهای عینیتوانند الگوها و نمونهکودکان و نوجوانان می

تربیت  (.214: 1387)وزیری، آنها را به کار بندند  ،مشاهده کنند تا در عرصه زندگی اجتماعی
ودکان است که به ارتباط آنها با اجتماعی فرزندان، به مفهوم رشد جنبه اجتماعی شخصیت ک

بارآمدن  سازی مربیان برای شناختن، پذیرش و متعهدشود و شامل زمینهدیگران مربوط می



 

و  فرزندان نسبت به ایفای حقوق اجتماعی دیگران و پرهیز از رفتارهای ضد اجتماعی است
، تقویت عواطف و گیرد. برای این امر اقداماتی به منظور افزایش آگاهیصورت می به تدریج

های اجتماعی فرزندان الزم است که ذیل احساسات اجتماعی و کمک به اصالح کنش
گیرد. این ساز تربیت اجتماعی انجام میهای زمینهبه خصوص روش ؛های تربیتروش
 ها در تربیت اجتماعی کودکان تأثیرات زیربنایی دارد.روش

مختلف قابل بررسی است که یکی از  نقش والدین در تربیت اجتماعی طبق رویکردهای
کند. ن را بیان میاآنها رویکرد فقهی است. علم فقه، حکم شرعی افعال اختیاری مکلف

 بایدمشمول موضوع علم فقه است و  ،های تعلیم و تربیت کودکانتدابیر والدین در روش
پژوهش رو، روش انجام این ازاین .احکام شرعی آن به شیوه متعارف فقهی بررسی شود

 فقهی است.
های اولویت کند ومیف والدین در تربیت اجتماعی کودکان را بیان یاین تحقیق، وظا

سازد. در این میساز تربیت اجتماعی کودکان را روشن های زمینهمربوط به استفاده از روش
 .شده استپژوهش، به منابع معتبر فقهی شامل آیات و روایات مرتبط استناد 

 ساز تربيت اجتماعیهای زمينهروش

از: مبانی، اهداف، اصول و  ندمبتنی بر عناصر اصلی است که عبارت یهر نظام تعلیم و تربیت
از عناصر تربیتی قرار  پیوستهوقتی تمام این عوامل و عناصر در یک مجموعه به هم .هاروش

اص خود را تک عناصر این نظام جایگاه خد. تکنآورد، نظام واحدی را پدید مینگیرمی
د، یعنی هر یک از آنها به خودی خود، به لحاظ نظری و عملی در اینکه دستگاه تعلیم و ندار

یکی از عناصر مهم  (.152و  151/ 1: 1391)اعرافی، تربیت به هدف و نتیجه برسد مؤثر است 
 های تربیتی است.نظام تربیت، روش

 روش

در است. طریق و اسلوب آمده  قاعده و قانون، شیوه، سبك، یروش در لغت به معنا



 

در معنایی بسیار کلی به طریقه انجام هر کاری، برنامه و راهکارهای  ،اصطالح علوم رفتاری
هایی گفته شده است که رسیدن به ها، وسایل و شیوهرسیدن به مقصود، یا مجموع فعالیت
 :ه سخن دیگرب(. 296 و 295: 1377مهر، )شایانکند مقصد، منظور و هدفی را میسر می

"روش" به پیمودن مسیری برای رسیدن به هدفی اشاره دارد که در علوم نظری درباره راه یا 
رود و در علوم عملی مانند اخالق و سیاست و تعلیم و قاعده کشف حقیقت به کار می

)گروه نویسندگان شود که برای رسیدن به هدف عملی اتخاذ میشود گفته میتربیت به راهی 
حرکت در مسیر مناسب همان روش،  ،بنابراین (.445: 1391ر محمدتقی مصباح یزدی، زیر نظ

 برای رسیدن به اهداف مورد نظر است. 

 روش تربيت

هایی درباره روش بیان شده، اما تعریف دقیق و مشخصی از بحث ،در حوزه تعلیم و تربیت
عمل یا فعالیتی دانست که  توان روش تربیتی را شیوه بروزآن ارائه نشده است. در مجموع می

. به عبارت (13 و 12: 1391مقدم، )قائمیشود به منظور تأثیرگذاری بر متربی از مربی صادر می
است که  های اختیاری مربیانهای تعلیم و تربیت اسالمی ناظر به انواع فعالیتروش :دیگر

 (.450همان: )توانند آنها را به اهداف تربیتی برسانند می
توان آنها را بندی میی تربیت از زوایای مختلف قابل بررسی است. بنابر یک دستههاروش
های مختلف تربیت های عام میان ساحتهای عام و خاص تقسیم نمود. روشبه روش

ها و ابعاد تربیت است. البته بسیاری از های خاص درباره برخی ساحتمشترک است و روش
های توان متناسب با اهداف مطرح در برخی ساحتیها مشترک )عام( هستند، ولی مروش

کید نمود.بر برخی روش ـ از جمله تربیت اجتماعیـ تربیت   ها به طور خاص تأ

 سازهای زمينهروش

تنوع  .1دالیل مختلفی دارد: ها ها شامل طیف وسیعی است که تنوع بسیار دارد. تنوع روشروش
ها و ها که در ساحتتنوع اهداف مرتبط با روش. 2؛ های مربوط به حوزه تعلیم و تربیتفعالیت



 

ها با آنها تنوع عوامل و موانعی که روش. 3 ؛گیردمراحل مختلف تعلیم و تربیت مد نظر قرار می
طبق هر کدام از جهات  (.452همان: )ها اختالف مراتب طولی خود روش .4دارند؛ ارتباط 

تحقیق، جهت چهارم مد نظر است. بنابر جهت بندی نمود. در این ها را دستهتوان روشمی
 یها مقدم بر دیگرها سلسله طولی در نظر گرفت که برخی از روشتوان برای روشاخیر، می

ساز، تعلیمی، تکمیلی و بازدارنده های تربیت در سیری مرتب به زمینهاست. طبق آن، روش
 ت.های دیگر اسساز، بستر روشهای زمینهشود که روشتقسیم می

برای پروراندن یک نهال و بذر، عالوه بر وجود باغبان کارآزموده، عوامل و شرایط مؤثر 
زمینه  تاها و شرایط الزم مهیا شود در تربیت انسان نیز باید بستری از موقعیت .الزم استنیز 

آبادی، )حاجی ده گرددپرورش شایسته کودک و دورشدن او از رفتارهای نادرست فراهم می
های ساز تربیت، متکفل همین دسته از تدابیر در ساحتهای زمینهروش (.145: 1377

های لذا تربیت اجتماعی کودکان، به طور طبیعی مترتب بر روش. مختلف تربیت است
 ساز یا تمهیدی است.زمینه

گیرد یا ساز ذیل تربیت قرار میهای زمینهیک سؤال مهم در اینجا این است که آیا روش
به مفهوم رشد و نمو جسمی « ورب»تربیت از ماده  ،ربیت است. بنابر یک دیدگاهمقدم بر ت

به کار رفته که مفاد آن در تربیت  «برب»های قرآنی ماده اما در بسیاری از استعمال .است
 (.39و  38: 1386)باقری، اسالمی قابل توجه است. مفهوم محوری این ریشه، ربوبیت است 

ی ربوبیت، در تربیت شناخت خدا به عنوان رب یگانه انسان و جهان با تکیه بر مفهوم محور
از ربوبیت غیر، مد نظر  دوریدادن به ربوبیت او و و برگزیدن او به عنوان رب خویش و تن

با  .شناخت، انتخاب و عمل :ست ازا است. در این مفهوم عناصر اصلی تربیت عبارت
پذیری نیست، مستثناست، یعنی دوره تربیتتوجه به اینکه دوران کودکی از این خصوصیات 

شود که والدین کودک را با معیارها و ضوابط آشنا این دوره به عنوان تمهید در نظر گرفته می
 (. 45 و 44 همان:)کنند تا آمادگی و کفایت ربوبی شدن و انجام تکلیف را پیدا کنند می

ش از آن تا قبل از بلوغ شرعی طبق این دیدگاه، محدوده تمهید از هنگام تولد و حتی پی



 

چون کودک قبل از بلوغ فاقد شناخت، انتخاب و عمل به  ؛است که مصداق تربیت نیست
عنوان اجزای اصلی جریان تربیت است. عنوان تمهید بیانگر این است که مراد از این 

 (.168: )همانمرحله، آماده سازی کودک برای ورود به قلمرو اصلی تربیت است 
ساز تربیت، ذیل تربیت به مفهوم عام آن این است که اقدامات تمهیدی زمینه .ومدیدگاه د

تربیت عام شامل مجموعه  .شوداز این دیدگاه، تربیت به عام و خاص تقسیم می .گیردقرار می
اقدامات تأثیرگذار مربی است، اعم از اینکه اقدام مربی از مقدمات قریبه یا بعیده و غیر 

گاه  چهد؛ مستقیم تربیت باش یا آگاهی نداشته باشد، بلکه  باشدمتربی نسبت به تدابیر تربیتی آ
ای مربوط به عنوان پذیرنده صرف، مورد تربیت قرار گیرد. اما تربیت به مفهوم خاص، به دوره

 شود. شود که متربی آگاهانه نقش فعالی دارد و در تعامل با مربی تربیت میمی
غاز آن قبل از تولد کودک است. وقتی زمینه سالم تربیتی فرایندی است که آ ،تربیت عام

شود. اسالم برای بسترسازی رشد و تربیت کودکان و ایجاد شود، کودک سالم متولد می
پیشگیری از حوادثی که ممکن است تربیت و رشد کودک را به مخاطره اندازد، تدابیری 

ساز و ام تمهیدات و اقدامات زمینهای که با انج؛ به گونه(72: 1387)احمدی،  است اندیشیده
 شود. و شرایط مناسبی برای تربیت کودک فراهم می زیربنایی، فرصت

 :شودتمهیدات به دو گونه تقسیم می :توان چنین گفتدر جمع بین دو دیدگاه فوق می
ساز است؛ یعنی تمهیدات مطلق در همه احوال و برای همه صرفًا زمینه .مطلق و نسبی

قبل از انعقاد نطفه و تولد  و به دوره ازدواجنوع آن را تربیت کودک دانست. این توان نمی
 شود. کودک و نیز پیش از مطلق تکون عقلی کودک مربوط می

اما تمهیدات نسبی از یک جهت صرفًا تمهید است و از جهت دیگر روش تربیتی 
ارد. ممکن ماهیتی مشکک د ،شود. اقدامات مربوط به دوره تفطن کودکمحسوب می

غلبه یابد یا با غلبه جانب مقابل، به عنوان روش تربیت مد نظر قرار  ،است جنبه تمهیدی
بنابر  .ممکن است گاهی برخی اقدامات، محض در تمهید باشد :گیرد. به سخن دیگر

با توجه به موقعیت و ظرفیت  نیزگاهی  .پذیری، نیستاینکه اساسًا کودک در شرایط تربیت



 

البته نقش مربی غالب و  .شودکودک به عنوان روش تربیتی مالحظه میپذیری تربیت
 تر از نقش متربی است.برجسته

 توان چنین گفت:به طور خالصه می
. هرچند قدرت درک، گزینش و انتخاب کودک در مراحل آغازین رشد ضعیف است، 1

عنوان تربیت بر ولی نوعی تکون و تفطن عقلی در دوره کودکی وجود دارد و همین برای صدق 
در این  شود،میکه مفهوم عام تربیت شامل دوره کودکی نیز چنان ؛اقدامات مربی کافی است

ساز تربیتی گیرد. از همین رو، اقدامات زمینهکار میه دوره مربی اقدامات زیربنایی تربیتی را ب
 ک است. شود، بخشی از فرایند تعلیم و تربیت کودکه به عنوان روش تربیتی محسوب می

گاهی در خود  :های تربیتی، به دو صورت متصور استروش سازی در. زمینه2
ها بر سایر ها، برخی مراتب روش بر مراتب دیگر تقدم دارد و گاهی برخی از روشروش
 ها تقدم دارند که بحث حاضر از قسم اخیر است.روش
لذا بنیان و اساس  .ستساز، نخستین اقدام مربی برای تربیت کودک اهای زمینه. روش3

شود که ساز خوانده میسایر اقدامات تربیتی است. به لحاظ مفهومی از این جهت زمینه
 ها در مراحل بعد است و بر آنها تقدم دارد. بستر و زیربنای سایر روش

های متربی حاصل مجموعه شرایطی است که کودک آنها را تجربه صفات و ویژگی .4
لذا انتخاب و تنظیم مناسب  .دهی به حاالت و اعمال او دارددر شکل نموده و تأثیرات مهمی

دهی به سازی جهتنماید. در زمینههای مطلوب کمک میهای تربیت به تحقق ویژگیزمینه
لذا  .های بالقوه متربی از دو جهت ایجابی و سلبی مد نظر استقابلیت ها وظرفیت

ای که احتمال بروز رفتار آوردن شرایط اولیهراهمف : الف.سازی بر دو وجه استوار استزمینه
جلوگیری از شرایطی که احتمال بروز رفتارهای نامطلوب را افزایش  ؛ ب.بردرا باال می

 (. 97 و 96همان: )باقری،  دهدمی
ساز از نوعی عمومیت های زمینههای تربیتی به خصوص روشبرخی روش .6

های مختلف است یک روش برای اهداف و ساحت ؛ یعنی ممکناندو ذووجوه ندبرخوردار



 

ساز تربیت اجتماعی، ممکن است در های زمینهرو روشاز این .تربیت به کار گرفته شود
 های تربیت عاطفی و... نیز مد نظر قرار گیرد. ساحت

اهمیت اقدامات زیربنایی تربیتی است که در دو  به دلیلساز های زمینهاولویت روش .7
و ایجابی، هم صیانت و حفظ متربی از آفات و هم فضاسازی تربیت شایسته را بعد سلبی 

های تربیتی در بنا شود، فعالیت محکمیدهد. وقتی تربیت بر زیربنای مد نظر قرار می
 .رسدتر و با مئونه و مشقت کمتری به تحقق هدف میمراحل بعدی، همواره آسان

 ساز تربيت اجتماعیهای زمينهانواع روش

چون  ؛های رشد جسمی و روانی کودک الزم استر تربیت کودک مالحظه انواع ویژگید
یکی از مقدمات تربیت، تحصیل شناخت کافی نسبت به موضوع تربیت است که در سایه 

 آن، انتخاب بهترین و مؤثرترین تدابیر تربیتی ممکن است. 
است، تضاد بین  سالی با آنانبخش مهمی از تمایالت کودکان که همواره تا بزرگ

 هایفردگرایی )مبتنی بر حب ذات( و مسئولیت اجتماعی در برابر دیگران )مبتنی بر گرایش
پذیری اجتماعی سازی برای تربیت و مسئولیتبرای رفع این تضاد و زمینه .اجتماعی( است

گاهی کودکان درباره حقوق اجتماعی دیگران، جهت  هایدهی و تقویت گرایشافزایش آ
شان الزم های اجتماعیهای ضروری در انجام مسئولیتی آنها و ایجاد مهارتاجتماع

های شخصی آنها و حقوق اجتماعی دیگران تعادل ایجاد ای که بین خواستهاست، به گونه
 بشوند. خود ف اجتماعی یشود و فرزندان آماده انجام وظا

حوزه شناختی،  های قابل توجه در رشد اجتماعی کودک، در سهبر این اساس، روش
 شود:عاطفی و رفتاری قابل توجه است که در ادامه بیان می

 بخشی الف( آشنایی و آگاهی

گاهی اجتماعی فرزندان های تربیت یکی از روش  اهمیت بسزایی دارد،که برای افزایش آ
 روش الگویی است.



 

 ساز الگویی روش زمينهیكم 

لِفيل» :، از جمله آیهستو روایات ا آیاتمستند به  ،روش الگویی تربیت لَاُکْم لکهن َاَرْد
ْمَ ٌةلَحَخَمةٌل

ُ
ْمَ ٌةلَحَخَمٌةلِاَ ْنلکهنلَیْبُو شل»و  (21)احزاب:  «َ ُم ِللشااعلأ

ُ
َاَرْدلکهنلَاُکْملِف ِهْملأ

 .(6)ممتحنه:  «شااع
قابل توجه است. راغب در  «سوها»و  «قدوة»های ه، بررسی مفهوم لغوی واژبارهدر این 

ْمَ ةلولشإِلْمَ ُةلکهاردوةلولشاردوة لولهيلشاحهاةلشاايلیک نل» نگارد:چنین می مفردات،
ُ
شْل
)راغب  «اسوه حالتی است که انسان در تبعیت از دیگران دارد ؛شإل خهنلما ههلفيلش بهعلغ ب 

واسطه آن ه همان حالت و روش نیکویی است که بنیز  دو آیهاسوه در  (76: 1412اصفهانی، 
 شود. تأسی محقق می

ي» از دیدگاه ابن فارس ماده قدو، بر اقتباس از چیزی و « ء و اهتداءیدلُّ علی اقتباٍس بالشَّ
مالزمت با طریقه و روش و  ،واسطه آن داللت دارد. در مشتقات این مادهه هدایت ب

 (. 67 و 66/ 5: 1404)ابن فارس، آمده است  ،استقامت برآن
قرآن، در مورد حالت اقتدا و پیروی از سنت و آیین  بنابراین اسوه و قدوه در لغت و نیز

کند، در اصل به معنای که صاحب مقاییس درباره قدوه بیان میدیگران است و چنان
سازی رفتار خویش با الگو الگوبرداری )اقتباس( و هدایت یافتن است. این امر از راه مشابه

 شود.و تبعیت از او محقق می

 وش الگوییتبيين یادگيری در ردوم: 

شده به گاهی فرد به صورت ارادی و حسابکه دهد مطالعات مربوط به رشد کودک نشان می
دنبال یادگیری هنجارها است و انتظار دارد که دیگران هنجارها را به او یاد بدهند، اما در 

 آنچه را تا کندکند و با تقلید تالش میتفسیر و معنا می ومواردی نیز کودک تنها مشاهده 
 (.80تا: بی)استوتزل، درک کرده، از آن خود کند 

توان یاد که هرچه از راه تجربه مستقیم می به این دلیلاهمیت یادگیری از راه الگوبرداری 



 

عالوه بر این از طریق الگوبرداری  گرفت، از راه تجربه غیر مستقیم نیز یادگرفتنی است.
یادی از فرایندهای کوشش و خطا که در چون تعداد ز؛ تر یاد گرفتتوان بهتر و سریعمی

 .شودافتد، در یادگیری از طریق الگوبرداری از میان برداشته مییادگیری مستقیم اتفاق می
تری چون از راه بسیار کوتاه ؛پس یادگیری از طریق الگوبرداری برای رشد حیاتی است

 (. 376: 1383)هرگنهان و ُالسون، رساند فراگیر را به مقصود می
 -عمدتًا پدر و مادر  -انسان به خصوص در دوره کودکی در اعمال خویش از دیگران 

علت آن نیز ارتباط گسترده و حضور دائمی والدین در کنار  .کندالگوبرداری و تقلید می
کند تا قالب رفتار آنها در ذهن و روان کودک نقش کودک است که زمینه مساعدی فراهم می

ی خویش شایسته و عمل مطابق شیوه آنها را برای رسیدن به ببندد و کودک آن را برا
 تر بیابد.مقصودش مناسب

تماس نزدیک فرزندان با والدین و همراهی با آنها زمینه هماهنگی بیشتر  ،عالوه بر این
درباره قرابت و شود. امام علیساخته و باعث تسهیل روند الگوبرداری میآنها را فراهم

  فرماید:چنین میمبرخداهمراهی خویش با پیا
ْخََلِقِعلَمَا ًهلَول

َ
لَیْ ٍ لِ ْنلأ ِعلَیْبَفُعلِايلِفيلُکلِّ ِّ 

ُ
َثَبلأ

َ
َبهَعلشْاَفِص ِللأ ِبُتُعلش ِّ َّ 

َ
َولَاَرْدلُکْمُ لأ

لِرع ُ ُبِ يلِرهاِلْقِاَدشِء
ْ
؛ و من همواره با پیامبر بودم، چونان فرزند که همواره با مادر َیأ

افراشت و مرا به ای از اخالق خویش را برای من برمینهاست، او هر روز نشا
 ( 300: )سید رضی، نهج البالغهداد اقتدای به آن دستور می

خواندن به اتباع و اقتدا به روش ایشان نقل شده ادرباره فردر این روایت سیره پیامبر
یروی از اما اصل تکلیف به اقتدا و پ ،است. این روایت به لحاظ سندی، اعتبار ندارد

به عنوان برترین مفاد برخی آیات و روایات است که تمسک به پیامبر خدا مطابق پیامبر
ُم ُلل» :(7حشر: ): اسوه و الگو و اخذ امر و نهی ایشان را الزم شمرده است َولَ هلآَ هُکُملشابَّ
لشااَّل َعلِإنَّ ُر شلشااَّ  :(32: عمرانآل) ؛«َعلَ ِدیُدلشْاِتَرهِبلَفُخُذو ُلَولَ هلَ َههُکْملَمْمُعلَفهْ َاُه شلَولش َّ

یَنل» لشْاَکهِفِب َعلاَللُیِحبُّ لشااَّ ْ شلَفِإنَّ ُم َللَفِإْنلَ َ اَّ َعلَولشابَّ ِط ُت شلشااَّ
َ
َیهل» :(59نساء: )؛ «ُقْللأ



 

ْ ِبلِ ْمُکْمل
َ
وِايلشْْل

ُ
ُم َللَولأ ِط ُت شلشابَّ

َ
َعلَولأ ِط ُت شلشااَّ

َ
ِذیَنلآَ ُم شلأ َههلشاَّ یُّ

َ
 .«أ

ن یدر این روایت قرا .استهانسانبهترین الگو برای تمام  بدون شک پیامبرخدا
درباره تکلیف تربیتی والدین به عنوان الگوی تربیتی کودکان وجود دارد؛ فضای  روشنی

رابطه بین مربی و کودک  ،روایت به تربیت در دوره کودکی مربوط است که به تصریح امام
کید شده چونان رابطه والدین و فرزن  که پیامبرخدااست د بوده است. در این روایت تأ

گذارد و کودک را به تبعیت از آن ای از رفتار خویش را به نمایش میمستمرًا هر روز جلوه
استفاده از و استحباب دست کم بر رجحان ای است که بیان سیرهخواند. این روایت فرامی

 رد.روش الگویی در مقام تربیت کودکان داللت دا
های مختلف تربیت قابل روش الگویی تربیت، به عنوان یک راهبرد کلی در ساحت

روش این استفاده است. از این رو، جریان روش الگویی در تربیت اجتماعی مبتنی بر شمول 
برای این منظور  .پذیری اجتماعی کودک مدنظر استمسئولیت ،است. در تربیت اجتماعی

های الیف اجتماعی آشنا شده و برای انجام مسئولیتالزم است کودک با حقوق و تک
توانند عمل به تکالیف اجتماعی را به اجتماعی ترغیب شود. والدین در روش الگویی می

 تاکند ای را فراهم میاین امر زمینه .صورت عینی و ملموس در معرض دید کودک قرار دهند
ان را در فضای رابطه نزدیک و کودک حدود و موازین مربوط به تعامل اجتماعی با دیگر

سازی و فرصت درونی ،عاطفی مؤثر والد و فرزندی، به صورت عملی ببیند مشاهده دیداری
 کند. پیروی با دقت از الگو را با خطای کمتری فراهم می

 بخشیب( پرورش عواطف و انگيزه

 ان است.دهی به احساسات و عواطف اجتماعی فرزندجهت مهمهای تکریم کودکان از روش

 ساز تكریمروش زمينهیكم. 

از دیدگاه ابن فارس  .(368 /5: 1410)فراهیدی، کرم را شرف معنا کرده است  العینمؤلف 
ء و هم به معنای شرف در ُخلقی از هم به معنای شرف در ذات شی« کاف و راء و میم»



 

ضد پستی و لوم  جوهری کرم را .(172و  171/ 5همان:  ،)ابن فارس است اخالق استعمال شده
بنابراین کرم در لغت به معنای شرف و عزت در مقابل  (.2019/ 5: 1410)جوهری،  داندمی

 هوان، ذلت و دنائت و پستی است.
شرافت ذاتی که ذاتًا  در مقابل اعم از شرافت ذاتی و اکتسابی است. ،شرافت در اصطالح

میدست ه اختیار و توان خویش ببه هر انسانی اعطا شده شرافت اکتسابی است که انسان با 
آورد. در کاربردهای قرآنی، اکرام که مصدر ثالثی مزید از ماده کرم است، ضد اهانت بیان 

َ ُعلَفَ ُر ُلل» :که در قرآن در آیهشده است؛ چنان ْکَبَ ُعلَولَ تَّ
َ
ُعلَفأ رُّ ْ َخهُنلِإَذشلَ هلشْرَاََل ُلَ   هلشإْلِ

َ
َفأ

 َّل
َ
ْکَبَ ِن؛لَولأ

َ
يلأ رِّ َههَ ِنلَ 

َ
يلأ رِّ لَفَ ُر ُللَ  لِ ْرَقُع لَفَرَدَ لَمَاْ ِع اهانت و  ،(15)فجر/  «هلِإَذشلَ هلشْرَاََل ُ

همچنین تکریم بر وزن تفعیل که در آیه  (.5816/ 9: 1420)حمیری، اکرام در مقابل هم است 
لشاْل» شریفه: لَو لِفيلشْاَببِّ لَحَ ْاَمهُهْم لَو لَرِميلآَدَ  ْ مه لَکبَّ لَاَرْد لَولَو بهِه لشالَّ ِّ لِ َن لَ َرْقَمهُهْم لَو َبْحِب

لَ ْفِض َلًل لَخَاْرَمه ْن لِ  َّ لَمَا لَکِث ٍب ْاَمهُهْم به معنای کثرت اکرام  ،به کار رفته (7)إسراء:  «َفضَّ
 (. 5817 /9همان: )حمیری، است 

کرامت نیز اسم مصدر از اکرام به معنای دوری از  .به هر حال کرم در مقابل پستی است
ولی چنین نیست که هر کس از دنائت دوری  .پستی و فرومایگی در مقابل دنائت است

رسیدن به  .2؛ نزاهت و دوری از پستی .1: جوید کریم باشد، بلکه کرامت دو جزء دارد
هم جنبه  ،برای کسب شرافت :به سخن دیگر (.23: 1366)جوادی آملی، اعتال و سربلندی 

در جنبه سلبی پرهیز از موجبات پستی و ذلت و  .جه استسلبی و هم جنبه ایجابی قابل تو
 رسیدن به عزت و شرافت الزم است. دردر جنبه ایجابی نیز سعی 

تکریم و اکرام و رعایت حرمت و جایگاه و شخصیت دیگران، از دو منظر در تعلیم و 
. وقتی به عنوان روش تربیتی .2؛ به عنوان اصل تربیتی .1 :تربیت قابل توجه و بررسی است

تربیت است، طبق آن  تکریم درباره اقدامات تربیتی مربی نسبت به متربی مطرح است روش
همراه با اذالل و تحقیر متربی نباشد  ،اقدام تربیتی باید توأم با اکرام و تکریم باشد و در مقابل

 (. 74: 96 – 1395)اعرافی، 



 

 داللت ادله در باره تكریم فرزنداندوم. 

 شود:است که در ادامه به آنها اشاره می الزمبرخی ادله روایی  ، توجه بهودکاندرباره تکریم ک
 : وشی ل ب یلشول:حدیثل

لَاُکْمل»َقهَل:لَمْمعُل لُیْغَفْب لآَدشَرُهْم ْحِخُم ش
َ
لأ لَو ْواَلَدُکْم

َ
لأ ْکِبُ  ش

َ
 /21: 1409عاملی،  حر) «أ

 .(95 /101: 1410؛ مجلسی، 476
فرزندان خویش را گرامی دارید و آداب  :فرمایدن میچنی پیامبر خدا ،طبق این نقل

 آنها را نیک سازید تا مورد آمرزش قرار گیرید.
اما به لحاظ داللی به صورت  ،و از لحاظ سندی اعتباری ندارداست مرفوعه  ،این حدیث

( اکرام کودکان)خاص درباره اکرام کودکان وارد شده و یکی از تکالیف والدین در قبال فرزندان 
مانع ظهور صیغه امر در وجوب است. البته با  ،ذیل روایتدر بیان نموده است. ذکر پاداش  را

 تواند مستند حکم فقهی قرار گیرد. نمیتوجه به ضعف سندی، این روایت 
ل: مص   حدیثلدو :ل وشی لُدُ ْم لرنلأر

ِدلْرِنلِم َخ لَمْنلُی ُ َسلَمل لْرُنلِإْرَبشِه َملَمْنلُ َح َّ ِريلشْاَحَخِنلَمِايُّ
َ
ْنلُدُ ْمَ لَمْنلأ

للُ  َم  ِبيِّ لشْرِميلَهَذشل:َفَرهَلللَقهَل:لَوهَءلَ ُوٌللِإَا لشامَّ لَ هلَحقُّ ِع ل؟َیهلَ ُم َللشااَّ
لَحَخمهًل لَ ْ ِضتًه لَضْتُع لَو َدَرُع

َ
لأ لَو لشْمَ ُع لُ ْحِخُن ؛ شیخ 48/ 6: 1407)کلینی،  َقهَل:

 (.479/ 21: ؛ حر عاملی، همان112/ 7: 1407طوسی، 
حق فرزندم بر من  :پرسیدآمد و از ایشان لطبق این روایت، مردی خدمت پیامبر خدا

کنی و او را در  ادببه نیکی او را نام نیک بر او بگذاری و  :فرمود چیست؟ پیامبرخدا
 جایگاه شایسته قرار دهی.

شیخ  :است شده نظردرباره محمد بن عیسی بن عبید اختالف ،سندراویان در سلسله 
نجاشی او را ثقه و عین خوانده و  ،طوسی او را ضعیف شمرده، کشی مدح او را نقل نموده

درباره یونس  (.141: 1381)عالمه حلی، قبول روایت او را اقوی شمرده است نیز عالمه حلی 
سلمان  ،او را همچون ابوحمزه ثمالی بن عبدالرحمن، کشی طبق روایتی از امام رضا



 

اما نجاشی به ورود مدح و ذم درباره او اشاره  (.203: 1348)کشی، شمرده است زمان خویش 
اما درست  (.446: 1407)نجاشی، دهد کرده، هرچند در نهایت بزرگداشت او را ترجیح می

اما با  (.556همان: )منصور طبق بیان کشی، واقفی مذهب شمرده شده و توثیق ندارد یبابن 
د درباره درست از جمله اینکه جماعتی نظیر ابن ابی عمیر و ن و شواهیتوجه به برخی قرا

او از رجال تفسیر علی بن ابراهیم  (.162همان: )اند سعد بن محمد طاطری آن را روایت کرده
از این .اندعمیر و بزنظی از او نقل روایت کردهقمی است و اصحاب اجماع از جمله ابن ابی

و با رفع ضعف و امکان توثیق او، اعتبار سند روایت  دشوعامه  اتتوثیقتواند مشمول میرو 
 ممکن است. 

برخی از حقوق فرزندان از جمله نام نیک، تأدیب شایسته و قرار دادن  ،در این روایت
 کودکان در جایگاه مناسب شأن آنها بیان شده است.

ِضعًا َحسناً » :فرمودهروایت که  در بخش پایانی ُه َمو  است.  شاهد و محل بحث ،«َضع 
 درباره مقصود از این فقره احتماالت مختلف مطرح کرده مالذاألخیارمرحوم مجلسی در 

که شامل تعلیم کسب شرافتمندانه و اقدام درباره ازدواج فرزند و نیز اکرام و احترام به  است
  (.222/ 13: 1406)مجلسی، کودک است 

شایسته کودک مالحظه شده،  به طور کلی مفهومی که در این فقره ذیل اهتمام به جایگاه
مساعد پرورش اجتماعی فرزندان را فراهم  حفظ شرافت و کرامت فرزند است که زمینه

 ،جایگاه شایسته و تکریم کودکاندر نماید. روشن است که از مصادیق قراردادن کودکان می
 ،یرتحق ،گیری، توهین، گذشت از خطاهای آنها و همچنین پرهیز از سختآنهااحترام به 

 سرزنش و عدم پذیرش کودکان است که در مقابل آن توهین و تحقیر کودکان قرار دارد. 

 نقش تكریم در تربيت اجتماعی کودکانسوم: 

در اسالم مؤمنان نه تنها خود از کرامت نفس برخوردارند و باید آن را حفظ نموده و ارتقا 
لِ ْنلحیحه ابان: دهند، بلکه موظف به عدم خدشه در حرمت و کرامت دیگران، ص ٌة ِمدَّ



 

هِطل ِريلَمِت ٍدلشْاَر َّ
َ
ِدلْرِنلَخهِاٍدلَمْنلِإْمَ هِم َللْرِنلِ ْهَبشَنلَمْنلأ ْحَ َدلْرِنلُ َح َّ

َ
ْصَحهِرَمهلَمْنلأ

َ
أ

ِريلَوْتَفبٍل
َ
لأ لَمْن لَ ْغِاَب لْرِن َرهِن

َ
لأ للَمْن ِبيِّ لِرهامَّ ْمِبَي

ُ
لأ ه لَا َّ لحهُلللَقهَل: ل ه لَ بِّ لیه َقهَل

َرِةلل-ْؤِ ِنلِمْمَدَكلشْاُ ل لَفَرْدلَرهَ َرِ يلِرهْاُ َحهَ  ًه َههَنلِايلَوِا  
َ
ُدلَ ْنلأ  2: 1407)کلینی،  َقهَللَیهلُ َح َّ

ٍدلَمِنلشْرِنلَ ْحُب ٍبل صحیحه هشام بن سالم:و (.352 ْحَ َدلْرِنلُ َح َّ
َ
ُدلْرُنلَیْحَ  لَمْنلأ ُ َح َّ

ِعلَمْنلِهَشهِ لْرِنلَمهِاٍملَقهَللَمِ ْتُ ل َرهلَمْبِدلشااَّ
َ
َذْنلِرَحْبٍبللأ

ْ
لِاَ أ لَولَولَّ ُعلَمزَّ َیُر ُللَقهَللشااَّ

لَمْبِدَيلشْاُ ْؤِ َنل ْکَبَ 
َ
َ ْنلَغَضِبيلَ ْنلأ

ْ
لْاَ أ يلَ ْنلآَذیلَمْبِدَيلشْاُ ْؤِ َنلَو در  (352همان: ) ِ مِّ

ِذیَنلآَ ُم شلاَللَیْخَخْبلَقْ ٌ لِ ْنلَقْ ل»آیه:  َههلشاَّ یُّ
َ
ْنلَیُک ُ  شلَخْ بًشلِ ْمُهْملَولاَللِ َخهٌءلِ ْنلَیهلأ

َ
ٍ لَمَخ لأ

ْاَرهِبلِرْئَسلشاِلْمُمل
َ
لِرهْْل لَ َمهَرُزوش لاَل لَو ْ ُفَخُکْم

َ
لأ لَ ْاِ ُزوش لاَل لَو لِ ْمُهنَّ لَخْ بًش لَیُکنَّ ْن

َ
لَمَخ لأ لِ َخهٍء

ل لشاظَّ لُهُم واِئَك
ُ
لَفأ لَیُاْب لَاْم لَ ْن لَو یَ هِن لشإْلِ لَرْتَد از جمله (. 11)حجرات:  «هِاُ  َنلشْاُفُخ ُق

کودکان هستند: لذا هرچند در برخی ادله روایی، حفظ کرامت مؤمن بیان شده و تعلیق به 
توان شمول حکم به فرزندان وصف، مشعر به علیت آن است؛ اما قراینی وجود دارد که می

ـ ساالن کان و بزرگها اعم از کودحتی در دوره کودکی را پذیرفت؛ از جمله اینکه همه انسان
ذاتًا از نوعی شرافت برخوردارند و از این جهت بین آنها ـ چه مسلمان و چه غیر مسلمان 

های عالوه بر اینکه به طور طبیعی کودکان هنوز از بسیاری آلودگی .تفاوتی وجود ندارد
منافی با کرامت نفس دور هستند و تکریم کودکان آثار روحی و روانی مهمی در رشد و 

دارد. بنابراین تکریم کودکان مبتنی بر برخی حیثیات  آنانتعالی شخصیت فردی و اجتماعی 
های سنی آنها است که به خصوص از جنبه آثار تربیتی آن حائز ذاتی درونی و نیز ویژگی

های گوناگون از جمله کودکان به شیوه ،های دینیاهمیت است. از این رو بنابر آموزه
 اند. پذیرش دعوت کودکان و... مورد تکریم قرار گرفته ،نکردن به کودکاسالم

ساز تربیت اجتماعی فرزندان، تکریم های زمینهبا توجه به آنچه بیان شد، در روش
 :شودکه طی چند نکته به آن اشاره می دارداهمیت  آنها بسیارشخصیت 

جمله . حرمت نفس از موضوعاتی است که در علوم مختلف اسالمی و انسانی از 1
های مختلف مورد توجه قرار گرفته ای یافته و از جنبهجایگاه برجسته ،شناسیاخالق و روان



 

که در  –شناسان، دریافت درونی هر فرد از خویش به عنوان حرمت خود است. از نظر روان
های شخصیت بهنجار و سالم است. یکی از مؤلفه-ارزشی قرار داردمقابل احساس بی

نه فقط برای سالمت روحی  نفسدهد، حرمت رخی تحقیقات نیز نشان میکه نتایج بچنان
و روانی، بلکه در سالمت جسمی نیز مؤثر است. ارزیابی منفی فرد از خودش با فقدان 

 (. 124: 1387)آذربایجانی و دیگران، های ارتباط اجتماعی ارتباط دارد مهارت
قاعده کلی و  ،و تحقیر دیگران. رجحان تکریم و احترام به دیگران و حرمت اذالل 2

یکی از مصادیق آن، تکریم کودکان است. اکرام کودکان به خصوص  که مقبول اسالمی است
است و هیچ دلیلی و معصومان مقتضای ادله روایی متعدد و همچنین سیره پیامبرخدا

ین از که مانع شمول این قاعده کلی بر فرزندان در سنین کودکی باشد، وجود ندارد. بنابرا
های موجب تکریم کودکان رجحان دارد و از حیث سلبی با توجه اتخاذ روش ،حیث ایجابی

 انجام افعالی که موجب تحقیر کودکان باشد ممنوع است. ،به ادله منع از اذالل
دوره نیازمندی و وابستگی کودک  ،های جسمی و عاطفیدوره کودکی به لحاظ ویژگی .3

مش، توجه، تعلق، احساس موفقیت و در نهایت احساس به دیگران است. کودک به آرا
در مسیر رشد و  اوای که شخصیت فردی و اجتماعی کرامت و عزت نیاز دارد؛ به گونه

گیرد. یکی از عوامل اساسی مؤثر در این زمینه، بدون تردید والدین کودک  بالندگی قرار
و بسیاری از روحیات  باشنداو میهستند که متصدی برآوردن نیازهای جسمی و روحی 
گیرد. از این رو، پاسخ مناسب به میکودک در تعامل با آنها و تحت تدابیر تربیتی آنها شکل

های مختلف از جمله تربیت سازی برای رشد کودک در عرصهنیازهای روحی کودک و زمینه
 ی آن است که تکریم کودکان در برنامه تربیتی والدین قرار گیرد.امقتض ،اجتماعی

تربیت نسل نوی است که احساس  ،از اهداف تربیت اسالمییکی .تردیدی نیست که 4
های فردی و اجتماعی خویش در قبال دیگران و عزت و کرامت داشته و بار انجام مسئولیت

چنین هدفی  ، زمانیدر مقام عمل به طور طبیعی .رعایت حقوق دیگران را بر عهده بگیرد
های تربیت اجتماعی مد نظر قرار گیرد و از آن در روش ویژهمحقق خواهد شد که تدابیر 



 

الزم است مقدمات احترام به حقوق دیگران و ، تابع و معلول مقدمات است ،آنجا که نتیجه
در برنامه تربیتی  ،استآنهپذیری اجتماعی کودکان که پرورش عزت نفس در مسئولیت

 والدین قرار گیرد.
ف اجتماعی و نیز یماعی که به نادیده گرفتن وظا. ریشه برخی انحرافات و گناهان اجت5

توجهی به رفع نیازهای انجامد، بیتضییع حقوق و تجاوز به حقوق اجتماعی دیگران می
جمله  در سنین کودکی است. گناهانی از آنانروحی کودکان از جمله در زمینه اکرام شایسته 

ساختن ، نتیجه پایمالـ ذکر شده بنابر آنچه در برخی روایت ـ بینینفاق و تکبر و خودبزرگ
ِدل»: ریعبد الله بن بک تیروا کرامت کودکان و تحقیر آنهاست ُدلْرُنلَیْحَ  لَمْنلُ َح َّ ُ َح َّ

لْرِنل ِع لشااَّ لَمْنلَمْبِد لْرِنلِإْمَحهَقلَ ِتٍب یَد لَمْنلَیِز ْهِديِّ لَمِنلشامَّ ْصَحهِرِع
َ
ْحَ َدلَمْنلَرْتِضلأ

َ
ْرِنلأ

ِعلشْاُ ْمِذِ لَمْنلَمل ُر لَمْبِدلشااَّ
َ
ِعلْرِنلُرَکْ ٍبلَقهَللَقهَللأ ٍةلَیِجُدَههللْبِدلشااَّ لِ ْنلِذاَّ َحٍدلَیِا ُعلِإالَّ

َ
َ هلِ ْنلأ

ل ِع لشااَّ ِريلَمْبِد
َ
لَمْنلأ لَولِفيلَحِدیٍثلآَخَب ٍةللِفيلَ ْفِخِع لِاِذاَّ لِإالَّ َب لَ َجبَّ ْو

َ
لأ َب َقهَللَ هلِ ْنلَ ُوٍللَ َکبَّ

که بعدها در قالب نفاق و تکبر و ... در رفتار و ( 312/ 2همان:  ،ینی)کل «َ ْفِخعِللَوَوَدَههلِفي
یابد. با توجه به حرمت تسبیب در حرام و نیز حرمت اعانه بر اثم، گفتار افراد ظهور می

 حرام است.  (وقوع فرزندان در حرام)کوتاهی والدین در این زمینه 

 ج( پرورش رفتارهای اجتماعی 

های اجتماعی ایجاد نماید، روش بازی هایی که قابلیت دارد در کودکان مهارتوشیکی از ر
 است. 

 ساز بازی کردن با کودکانروش زمينهیكم. 

)جوهری، معنای آن معروف است  و «ل ع ب»از حیث داللت، بازی در لغت عرب از ریشه 
)راغب نباشد که انجام دهنده آن در پی هدف صحیحی  استفعلی  ،لعب (.219/ 1: 1410

فعالیتی است که مقصود از آن برانگیختن شادی و نشاط است  ،لعب (.741همان: اصفهانی، 
در قرآن این ماده به هر دو معنای مذکور استعمال شده است.  (.170/ 20: 1414)واسطی، 



 

فعالیتی است که قابلیت دارد به هر  ،بازی که رسدبه نظر می ،درباره جمع بین این دو مفهوم
و صورت محقق شود؛ یعنی به تناسب قصد فاعل، ممکن است تنها برای گذراندن وقت د

که ممکن است اهداف دیگر از جمله چنان ؛باشد یا فراتر از آن به قصد تفریح و نشاط باشد
 مقاصد تربیتی در آن مد نظر قرار گیرد. 

همانندسازی بازی وسیله مناسبی برای اجتماعی شدن کودکان است. بازی ابزاری برای 
ها، صرف نیروهای کودک در جهت مطلوب و کودک با دیگران، تمرین بسیاری از نقش

ریا و دیگران، )سقای بیکاربستن عملی آنهاست ه های کودک و نیز زمینه بتحکیم آموخته
تواند به می ،با توجه به نقش مهم بازی در آموزش و تأثیر آن در تربیت کودکان (.837: 1385

های تربیت کودکان مورد توجه قرار گیرد. در مباحث فقهی نیز برخی ی از روشعنوان یک
ابواب به مسابقه و تیراندازی و شنا اختصاص یافته و حقوق فرزندان بر والدین در این زمینه 

 بیان شده است.
شود. بازی فعالیتی است که به منظور سرگرمی و تفریح انجام می ،به طور کلی بازی

انتخاب آزادانه کودک  ؛کودک به آن گرایش درونی دارد :ژگی اساسی استدارای پنج وی
ای که واقعیت را برای به گونه ،مبتنی بر واقعیت نیست ؛بخش استبرای کودک لذت ؛است

الزم است بازیکنان به لحاظ جسمانی، روانی یا  ؛ریزدانطباق آن با عالیق کودک به هم می
 (. 26: 1384، )هیوزهر دو فعال باشند 

 بازی دوم. داللت ادله درباره 

مراحل رشد کودکان به سه دوره هفت  ،مطابق برخی روایات ،ی دینیهادر تعالیم و آموزه
 های خاصی بیان شده است. ساله تقسیم شده و برای هریک ویژگی

ل:  ثرعلما لرنلشمبهطحدیثلشول:ل
لْرِنل» لَمِايِّ لَمْن لشْاَتهِصِ يُّ ٍد لُ َح َّ لْرُن ْحَ ُد
َ
ِعللأ لَم ِّ لَمْن ْمَبهٍط

َ
لأ لْرِن لَمِايِّ لَمْن شْاَحَخِن

ِعل ِريلَمْبِدلشااَّ
َ
ُملشْاِکَاهَبللَیْتُر َبلْرِنلَمهِاٍملَمْنلأ َقهَل:لشْاُغََلُ لَیْاَتُبلَمْبَعلِمِم َنلَولَیَاَتاَّ



 

ُملشْاَحََلَللَولشْاَحَبشَ لَمْبَعلِمِم َنل  (.47 /6همان: )کلینی، « َمْبَعلِمِم َنلَولَیَاَتاَّ
، علی بن حسن (67تا: بی)شیخ طوسی، این روایت احمد بن محمد عاصمی سند در 
اند. توثیق شدهوجود دارند که  (449: )همانو یعقوب بن سالم  (257همان: )نجاشی، فضال 

ولی نجاشی با تعابیر بسیار  ،اندعلی بن اسباط را نیز گرچه برخی فطحی مذهب دانسته
 با این توضیح سند حدیث معتبر است. (.252: )همانرده است بلند، او را توثیق ک
ل: بماعلصدوقحدیثلدو :ل

اِدُق  ِن َقاَل: َقاَل الصَّ ُحَسی  ِن ال  ُن َعِليِّ ب  ُد ب  لَول» :ُمَحمَّ لِمِم َن لَمْبَع لَیْاَتْب لشْرَمَك َدِع
ُبلَمْبَعلِمِم َنل فْلل-ُیَؤدَّ

َ
لَفََللَخْ َبلِف عِلَولشْاَزْ ُعلَ ْفُخَكلَمْبَعلِمِم َنلَفِإْنلأ  (. 475: )همان« َاَحلَولِإالَّ

 این حدیث مرسله است و به لحاظ سندی اعتبار ندارد.
های متفاوت کودکان، مقاطع مختلف رشد کودک به اقتضای ویژگی ،طبق این دو روایت

دارد که الزم است والدین و مربیان با توجه به شرایط متفاوت کودکان در هر دوره تدابیر 
ست. در اودوره بازی و آزادی  ،اسبی اتخاذ کنند. هفت ساله اول در مراحل رشد کودکمن

 :به سخن دیگر .بازی کند تا کودک را آزاد و رها بگذار :فرمایدروایت به صورت مطلق می
و ابزار و موقعیت  مربی باید زمینه و کودک باید آزادانه و طبق میل و عالقه خودش بازی کند

در این صورت بازی برای کودک فعالیتی  .را فراهم کند اومورد عالقه بازی مناسب و 
 انگیز خواهد بود. آفرین و نشاطلذت

درباره خصوص بازی والدین با کودکان نیز برخی ادله روایی وارد شده است که برخی از 
 از: ندآنها عبارت

ِريلَوِ  َاَةلَمْنلَمل:لشصبغلرنل به عل وشی 
َ
هٍللَمْنلأ ْصَبِغلشْرُنلَفضَّ

َ
یٍفلَمِنلشْْل ْتِدلْرِنلَطِب

ِ  ُبلشْاُ ْؤِ ِم َنللْرِنلُ َبهَ َةلَقهَلل
َ
هر کس  (50/ 6همان: )کلینی، « َ ْنلَکهَنلَاُعلَوَاٌدلَصَبه» :َقهَللأ

 (. 2398 /6همان: ؛ جوهری، 203/ 8: 1414)صاحب بن عباد،  کندفرزندی دارد، با او بازی 
سلسله رجال سند این حدیث قرار گرفته توثیق خاص ابوجمیله مفضل بن صالح که در 

، اما با توجه به اندمشایخ صفوان و بزنطی است که از او حدیث نقل کردهندارد و هرچند از 



 

نجاشی که در ترجمه جابر بن یزید بیان  تضعیف او از ناحیه ابن غضائری و نیز تضعیف
 .شود، مفضل بن صالح توثیق نمی(129)نجاشی، همان: شده 

شیخ طوسی او را  :درباره سعد بن طریف معروف به سعد اسکافی دو دیدگاه نقل شده است
اما نجاشی درباره او عبارت "یعرف و ینکر"  ،(115: 1381)شیخ طوسی،  داندمیصحیح الحدیث 

الجمله ضعف راوی را بیان کالم نجاشی هرچند فی (.178همان: )نجاشی، نموده است  ذکر
عالوه بر  .تواند با تصریح شیخ بر تصحیح معارضه کندوجه به اجمال آن، نمیاما با ت ،کندمی

 :1395)اعرافی، اند است که بنابر برخی مبانی رجالی توثیق شده کامل الزیاراتاینکه او از رجال 
 .  اعتبار نداردسند در نتیجه ست و نیاشکال به سند قابل رفع  ،در مجموعاما  (.209

لُ َح َّل:ل بماعلصدوق ِبيُّ لْرِنلشْاُحَخْ ِنلَقهَل:لَقهَللشامَّ للُدلْرُنلَمِايِّ َ ْنلَکهَنلِمْمَد ُلَصِبيٌّ
خود را به بچگی  ،هر کس کودکی نزد او است ؛(486/ 21همان: )حر عاملی،  َفْاَ َاَصهَبلَاعُل

 بزند. تصابی در برابر کودک به مفهوم رفتار کودکانه و بازی با او است؛ یعنی به اقتضای سن
تواند کودک را سازی با کودک میاز این طریق مشابه .و با او بازی کند کندکودک، بچگی 
اطالق دارد و شامل « صبی»ارتباط برقرار نماید. در این حدیث واژه با او جذب نموده و 

یعنی وقتی انسان در برابر کودکی قرار گرفت برای تعامل با او چنین  شود؛میتمام کودکان 
رجحان و استحباب از  ،ادیث گرچه به لحاظ سندی ضعیف است، اما حداقلکند. این اح

 آنها قابل استفاده است.
در  ـ که مفاد آن استحباب بازی و رفتار کودکانه با اطفال است ـ عالوه بر این احادیث

با حسنین و  خدا پیامبر .بازی با کودکان نقل شده است و ائمه سیره پیامبرخدا
کید بر آن در مواقع از این سیره .کردی میدیگر کودکان باز ها نیز با توجه به استمرار و تأ

 شود. مختلف، رجحان و استحباب بازی با کودکان استفاده می
با توجه به آنچه ذیل ادله خاصه روایی بیان شد، بازی کودکان در هفت سال نخست 

در روایات بر آزاد گذاشتن  .اهمیت ویژه داردزندگی و تصابی با آنها به عنوان روش تربیت 
کید شده است. فرمایش امام مقتضای توجه به نیازهای کودک و  کودکان برای بازی تأ



 

کید بر تصابی با کودک، اهمیت رفتار کودکانه با  ؛نقش تربیتی بازی است به خصوص که تأ
و  این امر به خوبی علنی شده که در سیره عملی معصومانچنان ؛دهدفرزند را نشان می

حداقل مفید رجحان و  ،مؤید کارکرد اساسی آن در تربیت است. مجموعه همین ادله
 استحباب استفاده از بازی به عنوان روش تربیت است. 

طبیعی زیربنای رشد کودک در  طوربازی و آزادی کودک در هفت سال نخست زندگی به 
ای برای تعلیم و مراحل بعدی تربیت است؛ یعنی بازی کودک در این هفت سال، مقدمه

تواند برخی می است کهمقدماتی  نیازمندتأدیب در مراحل بعد است. تعلیم و تأدیب کودک 
تواند به عنوان بخشی از برنامه تربیتی دست آورد. لذا بازی میه از آنها را از طریق بازی ب

 والدین در قبال کودکان مدنظر قرار گیرد.

 بيت اجتماعیساز تربازی به عنوان روش زمينهسوم. 

ها و رمز و لذا برای سازگاری اجتماعی باید نکته .احساسات اجتماعی ندارد ،کودک در آغاز
 ،در بازیاو دارد. ها در این زمینه را بر میکردن نخستین گام رازهایی را بداند. او با بازی

ه مفاهیم مهمی نظیر دوستی، همکاری، مشارکت، پیروزی، شکست، رقابت و ایجاد رابط
شدن کودک با دیگران در بازی موجب رشد روحیه همکاری و آموزد. سهیمانسانی را می

احترام به دیگران در اوست. احترام به مقررات بازی، کودک را به رعایت مقررات اجتماعی 
توان راهبری و کنترل و ساماندهی و نیز رعایت سلسله مراتب را  . عالوه بر آن،دهدعادت می

 (.84: 1383)شجاعی، نماید یدر او ایجاد م
بنابراین بازی اساسًا در رشد جسمی و عاطفی کودکان مؤثر است، اما مانعی از شمول 

توان با رو میاز این .های دیگر تربیت به خصوص تربیت اجتماعی نیستبازی در ساحت
ی مد ساز تربیت اجتماعتوجه کارکردهای مهم بازی با کودکان، آن را به عنوان روش زمینه

مترتب بر توانایی  ،نظر قرار داد. توضیح بیشتر این است که رشد اجتماعی شخصیت متربی
درقبال دیگران است. اجتماعی ف یایفای وظا ، رعایت مقررات وبرقراری ارتباط با دیگران



 

به منزلت کودکان و احترام  ، پذیرشهای زبانی و رفتاری کودکاین امر در گرو توانمندی
 شود.حاصل میبازی که برای آنها در  استکودکان  دیگر

های اولیه کودک به والدین را کاهش داده و شناخت به طور کلی، بازی به مرور وابستگی
عالوه بر این به رشد  .(21: 1385شریدان؛ )دهد فرهنگی و اجتماعی او را توسعه می

ی و پذیرش پذیرگویی، احترام به دیگران، مسئولیتهای اجتماعی نظیر راستارزش
های بازی به کودک فرصت تمرین و اجرای نقش .(22: همان)کند پیامدهای اعمال کمک می

دهد تا در آینده بتواند برخی یا همه این مختلف از جمله نقش پدر، مادر، معلم و پزشک می
 .(11: همان)های اجتماعی را بر عهده بگیرد مسئولیت

 نتيجه 

اند تا زمینه رشد و کمال و سعادت فردی و اجتماعی آمدهانبیا برای تعلیم و تربیت بشر 
های تربیتی بعد عملیاتی و انسان را فراهم آورند. در نظام تعلیم و تربیت اسالمی، روش

های ای دارد. در این میان، به خصوص روشهای اجرایی تربیت است و جایگاه ویژهمکانیزم
ها با توجه به میت بیشتری دارد. این روشساز که زیربنای تربیت اجتماعی است، اهزمینه

 نیازهای علمی، عاطفی و مهارتی متربی متنوع است. 
الگویی، تکریم و های مطابق ادله مستند عامه و قواعد فقهی استفاده مربیان از روش

رو مستحب است والدین به حداقل رجحان و استحباب است. از این ،بازی با کودکان
های مذکور استفاده اسب برای تربیت اجتماعی کودکان از روشط منیمنظور ایجاد شرا

های رشد اجتماعی کودک موجب اضرار به آنها اعتنایی به تأمین زمینهالبته چنانچه بی .کنند
 شود، انجام اقدامات تمهیدی الزامی است.
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 .1383اکبر سیف، تهران، دوران، هفتم، 

، ترجمه کامران گنجی، «ک دکهن لرهریلول  د»ل مهم لرهری: وشنفرگاس پیتر،  ،هیوز
 .1384رشد، 

 ، استاد علیرضا اعرافی.های خارج فقه تربیتیدرس

 


