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 مبانی نظری. الف

 

 روایات: (1

 دهینوشته عباس پسند "آنها  یدرون لیگونه ها و تحل ،یدر فرزندپرور «نیسبع سن» اتیروا"خالصه مقاله 
دوره دوم دوره آموزش قرآن و آداب است، نه  ن؛یادب، و نه آموزش قوان و است، نه آموزش قرآن یاساس، دوره نخست دوره باز نیا بر

 ای یاست، نه باز تیمسئول رشیو باالخره دوره سوم دوره الزام به قانون و پذ ت؛یمسئول رشیآموختن قانون و پذ ایکردن  یدوره باز
 آموزش.

 :ثیاحاد متن
 "دع ابنک" ی( نقل هاالف

 66؛ ص 6اإلسالمیة( ؛ ج -الكافي )ط  
کَ : دَعِ ابْنَکَ یَلْعَبُ سَبْعَ سِنِینَ وَ أَلْزِمْهُ نَفْسَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ .1

 هعاً فَإِنْ أَفْلَحَ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ مِمَّنْ لَا خَیْرَ فِیسَبْ
 ق. 1641تهران، چاپ: چهارم،  -جلد، دار الكتب اإلسالمیة 8اإلسالمیة(،  -کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الكافي )ط 

آن، مربوط به گروه دع 6164  ثیدنقل کرده که ح نیدرباره سبع سن ثیچند حد ه،یالفق حضرهیصدوق در کتاب من ال  خیش مرحوم
 ينیبا مرحوم کل شانیابنک است. تفاوت نقل ا

 هر سه هفت سال را نقل کرده است: شانیاست که ا نیا
 .هیف ریفإن أفلح و إال فإنه ممن ال خ ن،یو الزمه نفسک سبع سن نیسبع سن ودبیو  ن،یسبع سن لعبیدع ابنک . 2 

 کرده است: انیصدوق ب خیهمانند نقل ش بایرا با اضافه داشتن هفت سال دوم، تقر ثیحد نیا يطبرس مرحوم
 .هیف ریفإن فلح و إال فال خ ن،یسبعا و ألزمه نفسک سبع سن ودبیو  نیسبع سن لعبیدع ابنک »عن الصادق قال: . 4
 
 «کیامهل صب» ی( نقلهاب

 66؛ ص 6اإلسالمیة( ؛ ج -)ط  الكافي
الكافي بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِ عِدَّةٌ

 إِلَیْکَ سَبْعَ سِنِینَ فَأَدِّبْهُ بِأَدَبِکَ فَإِنْ قَبِلَ وَ صَلَحَ وَ إِلَّا فَخَلِّ عَنْهُ. ضُمَّهُقَالَ: أَمْهِلْ صَبِیَّکَ حَتَّى یَأْتِيَ لَهُ سِتُّ سِنِینَ ثُمَّ 
 ق. 1641تهران، چاپ: چهارم،  -جلد، دار الكتب اإلسالمیة 8اإلسالمیة(،  -محمد بن یعقوب بن اسحاق، الكافي )ط  کلینى،

 
 «لعبیالغالم » ی( نقلهاج

 61؛ ص 6؛ جاإلسالمیة(  -)ط  الكافي
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغُلَامُ یَلْعَبُ سَبْعَ  بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدُ

 وَ الْحَرَامَ سَبْعَ سِنِینَ. الْحَلَالَیَتَعَلَّمُ سِنِینَ وَ یَتَعَلَّمُ الْكِتَابَ سَبْعَ سِنِینَ وَ 
 ق. 1641تهران، چاپ: چهارم،  -جلد، دار الكتب اإلسالمیة 8اإلسالمیة(،  -محمد بن یعقوب بن اسحاق، الكافي )ط  کلینى،

 
 «دیالولد س» ی( نقلهاد

 آورده است: نیچن يسشده است. مرحوم طبر انیب دینقلها، مراحل سه گانه در قالب الولد س يبرخ در
 ياضرب علو إال ف ن،یو عشر یأخالقه الحد تیفإن رض ن،یسبع سن ریو وز نیو عبد سبع سن نیسبع سن دیالولد س: » يقال النب . 1

 ياهلل تعال يجنبه فقد أعذرت إل
 نقل شده است. يبا تفاوت اندک زیاهل سنت ن قیاز طر ثیحد نیا
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 «يالصب يرخی» ی( نقلهاهـ
 آورده است: نیچن نیرالمومنیصدوق، به نقل از ام خیآمده است. مرحوم ش يالصب يرخی ریبا تعب ن،یسبع سن ثیاحاد یاز نقلها يبرخ

ا کان بعد ذلک ]سنة[، و م نیخمس و ثالث يسنة، و عقله ف نیثالث و عشر يطوله ف يسبعا، و منته ستخدمیسبعا، و  ودبیسبعا و  يالصب يربی
 فبالتجارب
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 ب. تجربیات
 . مدارس داخل کشور:1

 مدرسه میزان:
 هفت سال دوم فرزند تعارض ندارد؟ یو ادب اموز یریفرمان پذ گاهیبا جا زانیم یروش ازاد ایآ

 میسال را ترس سه تا هفت يمترب یباشد که برا "نیسبع سن" تیمكرم اسالم در روا ينب شیسوال مرتبط با فرما نیرسد ا ي: به نظر م پاسخ
 شود : يم  انیه بگون نی، دو دسته نظر ارائه نموده اند  که به اختصار ا فیشر ثیحد نیا ریتفس رامونیپ ينید تیفرموده اند . کارشناسان ترب

دانجام دهد خواه يم   یآزاد باشد که هر کار دیبا يکودک تا هفت سالگ يعنیاست .  يمی، هفت سال تقو نیاوّل : منظور از سبع سن ی دسته
 . دیباش رایبه عنوان مشاور ، نظراتش را پذ يسالگ کیو  ستیباشد و فرمان بر و از چهارده تا ب عیمط دیبا ي، از هفت تا چهارده سالگ

 يآمادگ نیآزاد باشد ، پس از آن که ا دیبا دهیآموزش نرس يو آمادگ زیکه کودک به حد تم يتا زمان يعنیبوده ،  يدوّم : منظور سن عقل دسته
 مورد مشورت یکند در امور جار لیتوانست امور را تحل يکه م دیاز درک و فهم رس یبه حد ي، و وقت ردیقرار گ میشد مورد تعل جادیدر او ا

 .  ردیگ رقرا
جاست  نی. موردسوال ا رندیقرار گ میمورد تعلآزاد باشند و سپس  دیبا یاست که کودکان در برهه ا نیمشترک است ا دگاهیدر هر دو د آنچه

 ؟ ریخ ایجمع کرد « عبد» یرا با کلمه  «یآزاد»شود  يم ایاساسا آ ایاست و  ریامكان پذ یو آموزش چگونه در آزاد میتعل نیکه حال ا
عمال به  تیعبود نیا يگردند ول« عبد» قتیگردند و در حق دیمق نیاز قواعد و قوان یاریشوند و به بس تیترب انیقرار است مترب دگاهید نیا در

داده تا تعقل کنند و با نگرش کامل راه  یبه آنها آزاد شیدر مقابل عباد خو زی. همانگونه که خداوند متعال ن ستین ریامكان پذ یجز آزاد
ان است و خالق انس يچرا که اوست که خود سازنده نظام هست ستیقائل ن یاکراه  و اجبار نیدر انتخاب د ي. خداوند حت نندیرا برگز حیحص

 اسالم را انتخاب خواهد کرد  .  یدر کمال تعقل و آزاد یيداند که هر فطرت خداجو يو م
 دیه صرفا باک میفكر باش نیبه ا شانهیتعقل ممكن است ؟ قطعا نه و اگر ساده اند تیانسان به جز تقو یفطرت خداجو تیهدا يبه راست یآر

و در  شیکه در امور خو اموزندیکرد . اگر کودکان از هم اکنون ن میرا تجربه نخواه تیجز شكست در ترب یا جهینت میده رییرفتار فرد را تغ
 .  ستندیکار ن نیقادر به ا ندهیآن( تعقل کنند در آ ی)درحد فهمشان نه ورا شیخو راهانتخاب 
مكرم اسالم  يمود نبفر بایباشند . و چه ز يمشاور خوب يتا بتوانند در برزگ اموزندیب جیتفكر و تعقل و انتخاب را به تدر دیبا ياز کودک کودکان

 ماند  . يم يآموخته شود در بزرگ يص که آن چه در کودک
 يبررس مستقل قابل يعنوان موضوع خود به ياز موجودات هست یاریاو بر بس یو موجب برتر واناتیح ریانسان از سا زیبه عنوان قوه مم عقل

 يفروتن خضوع و نی. همچنباشديرساله م نیاز اهداف نگارش ا يكیقرآن،  دیمربوط به آن از د لیاز مسا يبوده که مطالعه آن کارکردها و بعض
و مظاهر مختلف آن همواره مورد بحث بوده و موارد مجاز و  ياجتماع دهیپد کیقدرت برتر تا سر حد پرستش، به عنوان  کیبرابر  درانسان 

، با آن به حكم ضرورت یيقرار گرفته و آشنا حیقرآن مورد اشاره و تصر یجا یموضوع در جا نیممنوع آن در اظهار نظرها مطرح گشته است. ا
د خواستار در ذات خو تیتفكر بوده و خضوع و عبودو  يکاوش، برهان طلب ،ينیزبیر يخود، متقاض تیماه ی. عقل به اقتضاباشديمورد نظر م

آن انسان خالق خود و جهان را شناخته و کمال خود را  لهیاست که به وس یيرویچون و چرا است. در منطق قرآن عقل ن يب رشیو پذ میتسل
عارض و گونه ت چیتعقل و تعبد نه تنها ه نیاساس ب نیدارد تا او را عبادت و پرستش کند و بر ا يو همو را وام ابدیيدر کرنش در برابر او م

 ریاز س يمیو ند نیاز ا کیو هر  باشنديم زین گریكدیقابل انكار انسان الزم و ملزوم  ریغ ازیدو مقوله به عنوان دو ن نیوجود ندارد که ا يتناف
 آن را. یيانتها مهیراه و تعبد ن نیا نیآغاز مهیدهد. تعقل نيم لیاو را تشك یصعود
انتظار   میتوانیبستر مناسب است . همان سان که نم ازمندین یيشكوفا یگندم برا یدانه  کی، همانگونه که  ابدیپرورش نم یجز در آزاد تعقل

نعطاف قابل ا ریغ یيخشک و محدود و در فضا یدر قالب ها میانتظار داشته باش دینبا میبارور پرورش ده یدر شوره زار دانه ا میداشته باش
 گونه خواسته است .  نیا ي. چرا که خالق هست دیرو يم یآزاد نیاست که در زم ي. اساسا تعبد درخت ابندیپرورش  میفه یدافرا

 يلهاز بشارت ا يکسان نیو چن نندیسخن( را برگز نیقول احسن )بهتر ،يو تأمّل کاف قیاست که انسان ها با درک عم نیقرآن، ا منطق
ه است و کرد تشانیکنند، آنان اند که خداوند، هدا يم یرویآنها پ نیشنوند و از بهتر يمژده ده بندگان مرا: آنان که سخنان را م»برخوردارند: 

 خردند.  حبانآنان صا
 افتنی زهیه انگکند؛ بلكه ب يمن يآن را نف زیو ن ردیپذ يو تدّبر نم يرا قبل از بررس يسخن چیهرگز ه افته،یفهماند که انسانِ رشد  يم هیآ نیا

 آورد. يم یو اقوال، رو اتینظر يحق، به شناخت و بررس
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آزاد   يطیدر مح دیآموزش با نیفرد به آموزش تعبد اختصاص دارد که ا ياز دوران زندگ يتوان استنباط کرد که مقطع يمقدمه م نیبا ا حال
 نگرش کرده و ماندگار باشد . جادیتا ا ردیصورت گ

 
 را اعمال کنم؟ يسالگ 16تا  1بر بنده بودن فرزند در  يفرمان رسول خدا ، مبنچگونه 

موخته بزرگوارشان به ما آ تیو اهل ب شانیکه وجود مقدس ا یيبه راهكارها دیرسول مكرم اسالم )ص( ، با شیفرما یاجرا یبرا عتای: طب پاسخ
 .  میازیاند دست ب

 "محبت"است آنچه کار کش تیترب ریاست که در مس نیالسالم ، به وضوح قابل لمس است ا همیعل نیمعصوم يتیعملكرد ترب ندیاز برا آنچه
و  داشت اریو اخت یآزاد دیعزّت مند شدن با یتواند آنرا بروز دهد . برا يکند و نم يکه عزّت نداشته باشد محبت را درک نم یاست . فرد

خدا  يندگخدا برساند  . مقام ب ي، همچنان ادامه دارد تا فرد را به قله مقام بندگ يسلسله به صورت پلكان نیارزش قائل بود و ا یتعقل و یبرا
 سازد .  ي، تعقل است که تعبد را حاصل م يانسان ، سراسر آزادگ يبر خالف بندگ

،  "یاصل عزّت فرد"،  "یعمل حداکثر یاصل آزاد "را مالک قرار داده که از آن جمله است :  يهدف ، اصول نیبه ا لین یبرا زانیم روش
 و ... "ينید یبه ارزشها دیاصل تق"
 
 

 کتب و مقاالت:ج. 
 (2خالصه مقاله : حدیث پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( و مسأله ی رشد ) .1

 نویسنده: محمدعثمان نجاتی

 مترجم: حمیدرضا شیخی
به طوری که در حدود اواسط این مرحله به نصف توانایي های  سالگي( رشد هوش کودک شتاب مي گیرد 12تا  9در مرحله پایاني کودکي )از 

رشد هوش او در آینده مي رسد. میل او به جستجوی حقیقت و فهم پدیده های طبیعي پیرامونش افزایش مي یابد، توانایي تفكر تجریدی او 
 -وجه و تمرکز او، توانایي اش در یادگیری مفاهیمو نیز قدرت او بر ارزیابي و درک تفاوت های فردی به رشد خود ادامه مي دهد. توانایي ت

توانایي اش در فرا گرفتن هنجارها و ارزش های اخالقي و نیک و بد افزایش مي یابد. آمادگي کودک برای  -مانند مفاهیم درست و نادرست
ار مي ه استقالل از والدین در او آشكمطالعه ی مفاهیم آموزشيِ پیشرفته تر و پیچیده تر بیش تر مي شود، و احساس فردگرایي و گرایش ب

 گردد، روشن است که این مرحله، در آموختن هنجارهای اخالقي و عقاید و مباني دین به کودک بسیار اهمیت دارد، و مربیان باید، برای تحقق
ن انحرافي دیده شد و راهنمایي و این امر، همه ی وسایل تشویق و راهنمایي و ارشاد و قانع سازی را فراهم آورند. اما اگر در برخي کودکا

 ارشاد در آن ها اثر نبخشید، الزم است با این کودکان سختگیری شود تا عادت های بد و ناپسند در آن ها پابرجا نشود.
در ده سالگي ادراک کودک نضج مي یابد، قدرت فهمش رشد مي کند، احساس هویت شخصي و میل به استقالل و اعتماد به نفس در او 

ار مي شود. بنابراین، چنانچه کودک در این سن گرایش به چالش با ارزش ها و هنجارهای اجتماعي و اخالقي و دیني حاکم در جامعه و پدید
 دشمیل به انحراف و نپذیرفتن نصیحت و راهنمایي بزرگترها نشان دهد، تنبیه کردن سودمند و بلكه ضرور خواهد بود، اما تنبیه نباید شدید با

 

 باهنر ناصر/  رشد یهمگام با روانشناس ینید میکتاب آموزش مفاه خالصه. 2
 يسالگ 1تا  6دوم:  يدوران کودک یها يژگیو

 عمده دارد: يژگیو 2دوران  نیکودکان در ا تفكر
بگذارد و از  گرانید یتواند خود را به جا ي. او نمردیگ يکودک صرفا از نقطه نظر او صورت م یها یمعنا که داور نی: به ای( خودمحورالف

 بنگرد. هیچشم آنان به قض
 پندارد. يانسان م تیرا محصول خالق زی: حاصل خود محور بودن کودک است که همه چی( ساخته پندارب
 تیشخص تیو ترب لیتخ تیحواس، ترب تیاست: ترب يبعد اساس 4 یدوره دارا نیدر ا تیترب
کنند  حیحوتص دییرا تا گریکنند و حواس همد دایرا پ يزندگ يقیتا تجربه حق میده يقرار م يواقع یها تیحواس: کودکان را در موقع تیترب

. 
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 داستانها استفاده کرد. نیاز ا دیاست، لذا با بیو غر بیعج یداستانها و افسانه ها فتهی: کودک شلیتخ تیترب
 یاست که در و یدیشد دیبر حس تقل هیو تك یيبه خودنما لیتما ،يدوران تشخص طلب نیکودک در ا یها يژگیاز و يكی: تیشخص تیترب

 رود. يبه شمار م يتیترب فیاز وظا يكی انیمرب یکودکان از سو قیتشو زیمناسب و ن یدادن الگو نهیزم نیکند. در ا يظهور م
 یکند دارا يرا آشكار م تشیدهد  و از خالل آنها شخص يو ارزش م يرا که با عهده دار شدن به آنها معن یيکودکان و نقش ها یها یباز

 هست. یاریبس تیاهم
 (يسالگ 12تا  1سوم ) يکودک مرحله

 ها: يژگیو
باشد تا سرعت، قدرت و مهارت خود را نشان دهد  ادیحرکات ز یاست که دارا یيهایمورد عالقه کودک، باز یهای: بازي( رشد وتكامل بدنالف
 .دیرا ارضا نما شیبه رقابت خو لیو م
 چند بخش است: یکه دارا ي( رشد و تكامل عقلب
 و به اشتباه نسبت دروغ دادن( االتیهاست.)گفتن خ يژگیاز و تیو واقع الی: مخلوط نمودن خيرشد و تكامل ادراک حس -1
 (تیزمان و مكان، عدد, عل می) مفاه میرشدو تكامل مفاه -2
د. لذا کن کیشان را تحر يدستگاه حس ایشوند که آنها را به جنب و چوش وا دارد  يم لیمتما یيزهایرشد و تكامل دقت: کودکان به چ -4

 کودکان قرار دهد. اریرا در اخت يواقع يزندگ یرفته و نمونه ها و مثالها رونیاز محدوده کالس ب دیمعلم با
 شود. يم شتریب يسالگ 9استعداد بخصوص از   نی: ایادآوریرشد استعداد حفظ کردن و  -6
 شد و تامل هوشر -5
 رشد و تكامل استدالل -6
 لیرشد استعداد تخ -1
کودک را محكوم کرده و مورد انتقاد  دیداده شود./ نبا يو عاطف يجانیه ی: به کودک فرصت ظهور اکنشهايعاطف يجانیرشد وتكامل ه -8

 شود( يم هی)استفاده از داستان توصستین دیچندان مف زین میمستق حتینص نیقرار داد و همچن
  يرشد و تكامل اجتماع -9
 تیئولمس رشیانتخاب، مشورت و پذ ده،یاظهارر عق یبرا یياست که به او در خانه و مدرسه فصتها نیوصول به آن، ا یراهها نیجمله مهمتر از

 داده شود.
 يرشد و تكامل اخالق -14
 کودک:  يمراحل تحول و قضاوت اخالق اژهیاساس نظر پ بر

 کند.  يم یرویپ شیو لذت خو يو خوش التیندارد و او فقط از تما یيجا يورات و اوامر اخالق: دستیروی( ناپالف
دوره دبستان. او در اراده بزرگساالن مداخله  نیسن نیشود تا نخست يآغاز م يسالگ 4دوره دبستان است. از  نی: همزمان با سنیرویپ گری( دب

حالت کنار  نیا يسالگ 9است . در حدود سن  دهیو شن دهیهمان است که از بزرگساالن د دیگو يم ایکند  يکند. آنچه کودک م ينم يذهن
 .شود يگذاشته م

 کند: يم دیتقل شتریرا ب ریز یها يژگیو یدارا یالگوها کودک
ه مشاهده گر شباهت ب يرا اعمال کند/از نظر جنس هیبتواند پاداش و تنب ژهیگرم داشته باشد/قدرتمند باشد بو یداشته باشد/رابطه ا تیجذاب

 موجود در جامعه هماهنگ باشد. یباشد/با ارزشها يداشته باشد/صاحب مقام اجتماع
 کند. يتوجه م زیآنها ن ي( کودک عالوه بر جنبه محسوس رخدادها به عوامل درونج
ررات کند. مق يم جادیافراد ا نیب يهنگهما يهست که نوع ياما الزام یقرارداد یزیکند، قانون چ يمرحله فرد تصور م نی: در ایروی( خود پد

د مرحله از رش نیا یمورد احترام همگان اعم از کودکان و بزرگساالن باشد، برا زیالزم را حفظ کنند و ن يبه شرط آنكه سادگ يآموزشگاه
 .ستمناسب ا

 
 (يسالگ 16تا  12)يدوره نوجوان یها يژگیو

/ گسترش عواطف ي/ سرگردانيدوره آموش عموم افتنی انی/ پايو بلوغ جنس يو روان يجسم/ظهور عالئم يزندگ یاز الگوها و سرمشقها دیتقل
 یفرد یمستقل/ آشكار شدن تفاوت ها و استعدادها يزندگ یگذار هی/ پاقیرغبتها و عال
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 (يسالگ 24تا  16)يدوره جوان یها يژگیو
و.../  یمعنو ،ياجتماع ی/ ادراک ارزشهايدوره آموزش عموم افتنی انی/ پایریادگیقدرت  یهوش به حد اعال دنیرشد/ رس افتنی انیپا

 ياجتماع ی/ آسانتر شدن سازگارطیبا مح یبه سازگار لی/ متیاحساس مسئول
 

 فیسوسن س دکتر/  1رشد  یکتاب روانشناس خالصه. 3
 يعیطب یازهایاست. پدر و مادر تا حد امكان مطابق خواسته ها و ن یکودک باز یایسال دن 1 نیاست. در ا یو سرور ادتیاول دوره س دوره

 کودک خود رفتار کنند.
 شده است.)آموزش انیدوره ب نیا یها يژگیاز و بیو تاد میتعل نیو همچن ،یاست. اطاعت، حرف شنو یدوره اطاعت و فرمانبردار يانیم دوره
 از ضد ارزش ها( زیارزش ها و پره میمستق
با پدر  يدوست ای يحالل و حرام و دشمن یریادگیبا پدر  و مادر،  يو همراه یيبودن، همرأ ریدر هفت سال سوم، وز ؛یيمشورت و همرأ دوره

 کودک ذکر شده است. اتیو مادر از خصوص
 

 یمانیسل یمصطف/  فرزند ینید تیبر مراحل سه گانه ترب یمقاله گذر خالصه. 4
 مرحله اول رشد : يژگیو

 و اخالقى کودکان: مانىیفطرت ا پرورش
طرى که ف نهیبساطت، سادگى و عصمت کودکانه با زم رایبرخوردار است. ز ارىیبس تیو اخالقى، از اهم مانىیمرحله، پرورش فطرت ا نیا در

ار السالم درمناجات با پروردگ هی: حضرت موسى علدیفرماالسالم مى هیکند. امام صادق علمى فایاو نقش حساسى ا هیدارد، در سازندگى آت
 بحاراالنوار، ج«.]اندشده دهیآفر دیآنان بر فطرت توح رایمحبت به کودکان، ز»اعمال کدام است؟ خداوند خطاب فرمود:  نیهترعرض کرد: ب

 [91، ص 146
 
ودک نه ک التِیتما حیو سرکوبِ صر میاظهارِ مخالفت مستق ست،ین ياو قابل اجابت و منطق يکودک از نظر ول یهاخواستکه در یموارد در

را در مقابل  شیخو گاهیکه جا يکودک گذارد،يم یاو بر جا يتیدر شاکله شخص یشماريب يکه آثار منف ست،یاو ن لیتعد یبرا يتنها راه خوب
حقوق  یافیو است اریو چون قدرت اعمال اخت شوديبندگان مواجه م يبا نافرمان ده،یدينسبت به بنده م يمول گاهیترها، جاو بزرگ درپدر و ما

 و واجب االطاعت اریسو فطرتاً خود را صاحب اخت کیاز  شود،يو دچار تعارض م دینمايم يعاطف يو آشفتگ يرا ندارد، احساس ناامن شیخو
راهم نامطلوب را ف یتقاضاها نهیان از ابتدا، زم. لذا الزم است پدران و مادرگرددياوامرش روبرو م انیو عص يبا نافرمان گرید یاز سو و دانديم

ودک در خواسته او مانع قرار دهند. چنانچه ک ریبرند، نه آنكه پس از تقاضا، در مس نیاز ب شیشاپیها را پدر خواست گونهنیا ينكنند و مقتض
 یبلكه با توجّه دادن او به سو د،یبا او مواجه گرد زیآمآلود و خشونتبا برخورد عتاب دینبا گاهچینمود، ه يدرخواست ناموجّه ،يخاص طیشرا
 نظر داد.اش غافل نمود و صرفاو را نسبت به خواسته گرید اءیاش
 

 .ندیاحساس نكند و محدود نب نیذرّه ب ریدر برخورد با کودک آن است که کودک خود را تحت کنترل و ز ،ياصل مالک
 
 :تیو محدود یآزاد -

ر باشد که کودک خود را د یابه گونه دیبا کودک با ایکامل است. برخورد اول اراتیو اخت یآزاد ازمندیعمر خود ن یدر هفت سال ابتدا کودک
رگونه که تا ه طلبديم عیوس یانهیخود، زم یو مهتر ادتیمقام س ی. کودک به مقتضادیننما يتیو احساس محدود ندیآزاد بب يانجام هر عمل

حقّ کودک است، و کمال  یانهیزم نیچن شیداینداشته باشد، پ يمانع و مزاحم گونهچیدر آن به جوالن بپردازد و در آن ه خواهديمخود 
ار و اعمال فش چگونهیو تظلّم، حق خود را بستاند و ه ادیآشفته گردد و با داد و فر گرانیتوسط د تیمحدود جادیکودک در آن است که از ا

 .تابدرا برن یدیتق
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 دوره دوم: یها يژگیو
باز  زین ياحتمال یها يادب ياست او را از ب ستهیشا د،یچشم پوش شیکامل داد و از اشتباهات و خالف ها یبه کودک آزاد دیدوران نبا نیا در

دوران  اگر کودک ن،یقیدور کرد. به  يگذران هودهیها و ببه لحظه يتوجه يدرست او را از ب یزیداشت، به نظم و انضباط عادت داد، با برنامه ر
 یبرا خواهد بود و يتعادل روان ينوع یدارا بیکرده باشد، در دوران تأد یبخش سپر نانیمناسب و اطم يطیو در مح يعیرا به طور طب ادتیس

 .دهديمقاومت به خرج نم نیاز والد یو حرف شنو یریاطاعت پذ
 دوره سوم: یها يژگیو
 فرزند: یبرداراطاعت و فرمان -

اکم اوامر ح یو چرا چونيب عیتابع و مط «ریوز. »گرددينونهالِ عبد به رتبه وزارت منصوب م ،يمرحله به دوران نوجوان نیاز انتقال از ا پس
نظر  لاباگر در مق ری. وزبرنديو مشاوران توقّع نم رانیاز وز گاهچیدارند، ه یبردارانتظار اطاعت و فرمان تیگونه که از رع. حاکمان آنستین

 شیمقام خو بماند و يباق تیباشد، همان بهتر که رع «دیگو و مؤقربان بله»او  شگاهیدر پ شهینداشته باشد و هم یو نظر یرأ چیاز خود ه ر،یام
ا روشن آن ر اسدف يرا به نقد کشد، توالآن يو زبر کند، مبان ریحاکم را ز یدر آن است که نظرات و آرا ری. کمال وزدیواگذار نما گرانیرا به د

ز ابتدا خود را ا یدارد تقاضا فهیوظ رینسبت به وز زی. حاکم ندیرا گوشزد نما شیرا خوب نشان دهد و قضاوت خومالزمات و مقارنات آن د،ینما
 نیا جهینت د،نینش وگواو احترام گذارد و با او به بحث و گفت دهیو عق یاستماع نموده و به رأ يکند و سخن او را به خوب انیمستدل و مُبرهَن ب

 حق باشد. ریمنصفانه و در مس دیحاکم است که با يعمل میتصم یبنا ریمتقابل، ز یوگوبحث و گفت
 یماداعتيو در معرض ب يآنان است امّا چنانچه خود را تحت مراقبت و نظارت دائم یهاتیو هدا ایمحتاج نظارت اول قتاًیگر چه حق زین نوجوان،

 نیا یبایلسان ز ی. به مقتضادیخواهد د يقابل جبران ریغ يمرتّب نسبت به اشتباهاتش باز خواست شود، لطمات روح ایاحساس کند  ایاول
خاش اشتباهات و پر حینوجوان نظارت نموده و از تذکر صر يعلم اتیبر ح م،یرمستقیظرافت و کامالً غ تیدر نها دیت، پدران و مادران بایروا

 .ندینما زینسبت به آنان در حد امكان پره میمستق
 

 وآله هیاهلل عل یاکرم صلّ امبریپ انیدر ب ینید تیترب مراحل. 5

 131و  171، شماره 1335، بهمن و اسفند «زن امیپ» مجله

 االسالم نیمع می: مر سندهینو
 دوره سوم: یها يژگیو
 احساسات: ي( رشد جهشأ

 :یبه درستكار شی( گراب
 مشورت يستگی( شاپ
 ( ابراز وجود:ت
 

 باقری خسرو دکتر/  اسالمی تربیت به دوباره نگاهی کتاب . خالصه6
 لماتيک موارد، تمامي در بلكه و غالبا سال، هفت سه به مربوط احادیث در.)شود مي مزبور طرح از تادیب و بازی مرحله دو شامل تمهید، مرحله
 نیز دختران درباره را طرح این بتوان مساله این رغم علي اگر اما. بود خواهد ناظر پسران به فقط وبنابراین  رفته کار به صبي و غالم ابن، چون
 اسالم لهمرح یعني دوم مرحله در آن مابقي و بود خواهد منطبق تمهید مرحله بر آن اول سال دو یعني تادیب مرحله از بخشي تنها ، کرد پیاده
 :کرد تقسیم مرحله زیر دو به توان مي را تمهید مرحله اساس این بر.( گرفت خواهد قرار
 سالگي هفت تا بازی: اول مرحله زیر( الف
 شرعي بلوغ تا سالگي هفت از تادیب: دوم مرحله زیر( ب

 نه و باشدن اثری تادیب از بازی، مرحله زیر در که است گونه این نه بنابراین، و دارد معین ای جنبه ی غلبه از حكایت تنها مزبور های عنوان
 از تكلیف صهعر و تادیب نیست، پذیر تكلیف کودک که نخست، مرحله زیر در عالوه به. باشد شده برچیده بازی تادیب، مرحله زیر در اینكه
 كلیفت پذیرش قابلیت کودک ، دوم مرحله زیر در اما ندارد، وجود جدی ای مواخذه تكلیف، ترک پي در لذا و آنهاست با وی شاختن آشنا باب

 .آورد دنبال به مواخذه تواند مي آن، ترک و یافته را
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 سالگي هفت تا بازی: اول مرحله زیر( الف
 که ستا آمده روایات در که چنان است؛ بازی آن، حاصل که است کودک گذاشتن رها تربیتي، حیث از زندگي، اول سال هفت اساسي ویژگي

 .کند بازی سال هفت مدت به تا واگذار را فرزندت
 بیان زیر شرح به توان مي گذارد، مي جای به تربیتي حیث از بازی که را ای عمده تأثیرات. است بینظیر و چشمگیر بسیار بازی تربیتي اهمیت

 :کرد
 کودک بدني کنترل و فیزیكي نضج زمینه آوردن فراهم -1
 (یابي تعادل و هیجان تخلیه ذهن، هشیار بخش یافتن گسترش) کودک شخصیتي ساختمان تكوین -2
 کودک اجتماعي روابط پیشرفت -4
 خالقیت شكوفایي -6

 را فرزند اب والدین بازی که دارد وجود نیز هایي توصیه کند، بازی دیگر های بچه با یا کند بازیگری که آن برای کودک واگذاشتن بر عالوه
 (مالعبته و الولد مع التصابي استحباب روایي باب.)میدهد قرار توجه مورد

 . است طرح قابل آن در ای زمینه طور به نیز تادیبي های جنبه کند، مي مشخص را مرحله این در اساسي ویژگي بازی که حال عین در
 :بست کار به را زیر های روش و اصول باید حاضر، مرحله زیر در تادیبي های جنبه برای

 نفس به تلقین روش و ظاهر تغییر اصل -1
 سازی اسوه و موقعیت تغییر سازی، زمینه های روش و شرایط اصالح اصل -2
 کالم تزیین و ظاهر آراستن های روش و آراستگي اصل -4
 پاداش در مبالغه و تبشیر توبه، عفو، در مبالغه های روش و فضل اصل -6
 تغافل و توانایي ابراز های روش و عزت اصل -5
 حسنه ی موعظه روش و تذکر اصل -6
 قهر مهرو بیان های روش و محبت منع یا ابراز اصل -1
 
 تادیب: دوم مرحله زیر( ب

 .است کرده زبورم سنین به موکول را کودکان تادیب و تعلیم که شده برگرفته روایاتي از این و شود مي پذیر تكلیف سالگي 1 حدود از کودک
 و ادب مرحله، زیر این در آداب و ادب از مراد. کنیم مكلف آنها رعایت به نسبت را او و مالزم اسالمي ادب با را کودک که است آن تادیب
 نظر مد اینجا در( عبادت در نورزیدن ریا همچون) شود مي مطرح اعمال باب در باطني آداب عنوان به آنچه و است رفتاری و ظاهری آداب

 .نیست
 .شود مي اندک هایش بدی شود، ادب به مكلف که کس آن(: السالم علیه) علي امام
 خواهد روبرو ایيه الزام با ندهد، تكلیف به تن اگر که بداند و کند احساس تكلیف برابر در را خود باید کودک که است آن کردن تكلیف از مراد
 در اه لغزش ای پاره از ماندن مصون آن، حاصل و کند مي موفق معین اعمالي انجام به را کودک و است سازنده تكلیف ویژگي همین. شد

 .است آینده یا حال
 و تادیب با نهات نه مقصود این اما کند، مسئولیت اساس خویش وظایف قبال در و حرکت دروني های الزام با فرد باید نهایتا که نیست تردیدی
 .هست نیز آن محتاج بلكه نیست، ناسازگار تكلیف
 :شود بسته کار به مرحله این برای باید که هایي روش و اصول

 سازی فریضه روش و عمل بر محافظت و مداومت اصل -1
 خطا قدر به مجازات و انذار وسع، قدر به تكلیف های روش و عدل اصل -2
 آنها در نظر تجدید و تكالیف نمودن ای مرحله های روش و مسامحت اصل -4
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 اسالم: دوم مرحله
 یتترب دوم مرحله از جنبه این به ناظر آمده، میان به زندگي سوم سال هفت در نوجوان توسط وزارت نقش ایفای عنوان به روایات در آنچه
 زمینه نند،ک رفتار وی با تلقي این حسب بر و کنند تلقي خود مشاور و همكار وزیر، عنوان به سوم سال هفت در را نوجوان والدین هرگاه. است

 .است شده فراهم وی در رشد یا اجتماعي و اقتصادی کفایت حصول برای مناسب ای
 :است زیر شرح به پیشین، دوره های روش بر عالوه مرحله این در مناسب روشهای

 ایمان به دعوت و بینش اعطای های روش و باطن تحول اصل -1
 آزمایش و ابتال روش و مسئولیت اصل -2
 حكمت تعلیم و تزکیه روشهای و تعقل اصل -4

 نادرست و موروثي افكار های بست بن دادن نشان -الف: حكمت تعلیم مراحل
 .فراخواند محسوسات مشاهده به را مخاطب باید فكر، گرفتن جریان با -ب
 .دگردان توانا است، یافتني اما نادیدني آنچه جوی و جست و آن از گذشتن و طبیعت قشر در نفوذ به را وی باید اشارات، بیان با -ج
 متین هایي استدالل با مطلوب موارد تبیین -د

 
 

 دکتر خسرو باقری:تطبیق مراحل رشد بر اساس دیدگاه 
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 نظر:. نظر کارشناسان و افراد صاحبد

 یفلسف یمرحوم محمد تق. 1
 :است معتقد ت،یابر اساس روا 

کند.  يم یيفكر، مورد کمال عطوفت و ترحم است. او بر پدر و مادر خود آقا یيجسم و نارسا يبه علت ناتوان ،يدر هفت سال اول زندگ طفل
ر المقدو يو مراقبت دارند که حت ندینمایم اطاعتی و ی. از گفته هاپوشندیاو جامه عمل م یرأفت و رحمت به خواسته ها یپدر و مادر از رو

 دارد. یيو آقا ادتیجهت، رسول ا کرم فرموده است: طفل در هفت سال اول س نیآزرده خاطر نشود. به ا
 

 یشهر یاهلل ر یۀآ. 2
 :داردیم انیب زین 

و  يیدر خانواده آقا دیبا يمعنا که کودک در هفت سال آغاز زندگ نیاست؛ بد نیاو و اطاعت والد يکودک ، فرمانده یيو آقا ادتیس یمقتضا
(. نیبع سنس دیشود )الولد س نیتأم دیبا باشد، نباشد و در توان پدر و مادر انباریاو ز یکه برا يدر صورت خواهد،یکند. و لذا هر چه م يفرمانده

ت مطلق توأم با محبت کودک در هف یپدر و مادر از او، فرمانبر حیصح یو فرمانبر يکودک در هفت سال آغاز زندگ يفرمانده يتیترب جهینت
وزارت او در خانواده فرا  دورانکودک ،  يشدن هفت سال دوم زندگ ی(. پس از سپرنیکودک خواهد بود )و َعبٌد َسبع سن يزندگ یسال بعد

 (.نیسبع سن ری)و وز رسدیم
 

 یحائر ییصفا یاستاد عل. 3
 یحائر یيصفا يدر نگاه مرحوم استاد عل تیهدف ترب

 قبل از بلوغ دیدوره تمه در
 

 تیشخص
 .  شخصیت و استقالل1
 يرونیب های هجوم برابر در شدن مسلط-
 یریپذ تمسئولی-
 يو مل ي، گروه یفرد تهوی داشتن -
 باوری خود و نفس عزت داشتن-
 يتشخصی استقالل-
 کورکورانه دیاز تقل یجد زپرهی-
 توانم يشود و چطور م يتوانم ها ، با چگونه م يشود ها و نم ينم جابجایي-
 حال و کسل نبودن بي ، متزلزل -
 فشارها و تضادها رهبری و مشكالت حل-
 داشتن انتظار خود از و کردن نگاه خود دست به-
 تجربه کردن ، عبرت برداشتن و فكر کردن یبرا آمادگي وجود -
 نكردن خالي شانه و بودن حوصله با و صبور-
 متضاد  های بحران و مشكالت فشار دربرابر تحمل-
 ارزشمند خود یها توانمندی شناخت-
 دهینگر داشتن در برابر هر عقس و مسئله هر برابر در داشتن چرا -
 يو مهارت علمي قوت-
 باال اقدام شهامت-
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 تواند صادر بشود يبزرگ که از خود ما م کارهای منتظر-
 کنند لیرا به او تحم یو کار رندیبگ میاو تصم یاجازه ندهد بجا گراندی به-
 
 . حرّیّت و آزاد منشى2
 يدرون های هجوم برابر در شدن مسلط - 
 جكاو و جست و جو گر بودنکن -
 شود يم تیاو حقان برای مالک -
 کند  ينم مالی، حق را پا يو نظارت شخص شخصي نظر خاطر به -
 ها و اوهام و خرافات به دور است یداور شیساخته ، پ شیپ ودقی از -
 داشته یرجحان و برتر نكهیدهد مگر ا ينم یرا برتر یا دهعقی -
 کنندمى عوض جا توانممى چطور و شودمى چگونه با ها توانمنمى و شودنمى  -
 نكند و لجاجت نورزد یگریبرد ، پ يپ يبه اشتباه روزی اگر  -
 او هیاست ، چه بر له او باشد ، چه عل قتحقی کشف غرض  -
 دییو تأ قیها را تشو یکند و برتر قیها را تصد خوبي  -
 
 
 . تفكّر و تحلیل4
 ها تی، ارتباط ها و عل عیوقا لتحلی مهارت -
  ینگر ندهیآ هیروح تتقوی  -
 دنیمهارت پشت پرده حوادث را د تتقوی  -
  دنیند سرسری را مسائل  -
  یپرسشگر هیروح تتقوی -
 ، طرح سؤال و طرح مسئله یمهارت پرسشگر تتقوی  -
 بودن شاندی آزاد و فكر آزاد -
 یساز میو تصم یزیمهارت برنامه ر تتقوی  -
 دارد يکند ، استدالل و برهان مشخص يم انیهرچه ب برای  -
 دهیپد ایموضوع  کی مختلف ابعاد به توجه -
 

 ینیمرکز مشاوره موسسه امام خم ریمد یاخو حجۀاالسالم. 4
دوره  نیر اد کننديم يو فرزندان در کنار هم آن را ط نیاست که والد یيازهاینشیو گذراندن پ ينیکودک، دوران مقدمه چ تیفاز نخست ترب 

فتار و در رفتار، گ نیو والد شوديکودک به کار گرفته م تیترب یبرا میرمستقیغ یهاروش شود،يرا شامل م يکه هفت سال نخست زندگ
 کودک هستند. یکامل برا یيالگو جانات،یه تیریمد

 یهاود و آموزشقصه انجام ش ای یمانند باز میرمستقیغ یهابا ابزارها و روش تیترب يتوجه داشتند باشند که تا قبل از هفت سالگ دیبا نیوالد
 محدود باشد. دیبا نیو آموختن قواعد و قوان يمانند ادب اجتماع میمستق

ه او آموزش داده شده که ب ياعتماد کند تا مسائل نیوالد يعنی يتیترب انیبا کودک رفتار شود که به مرب یاوهیبه ش دیبا هفت سال نخست، در
مانند  میرمستقیغ یهاآموزش قیدارد از طر ادبانهيب یکه رفتارها يدر مواجهه با کودک نیشود. به عنوان مثال والد لیتكم ندهیاست در آ

سن به  نیدقت فراوان داشته باشند چرا که کودک در ا زیدر نحوه رفتار خود ن گرید یرفتار زشت اقدام کنند از سو حیتقب یبرا یيگوهقص
 .دشويم نهیرفتار در او نهاد نیا گذارند،يا احترام ماست و اگر مشاهده کند پدر و مادرش به بزرگتره نیرفتار والد ریشدت، تحت تأث
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 تیترب یبرا  میرمستقیغ یهاروش ،یقصه و اعتماد ساز ،یپرواز است. باز یباند برا یبر رو مایهمانند حرکت هواپ يسال نخست زندگ هفت
 کودک بود. تیدر ترب تیشاهد موفق توانيزمیشد در مرحله بعد ن يط تیمرحله با موفق نیا يکودک است وقت

 در هفت سال دوم نیوالد تیبه کودک در کنار قاطع يده تی** شخص
ه، مدرسه و رسان شوديکودک کاملتر م يو روانشناخت يمرحله رشد ذهن نیاست، در ا تیو ترب یدوران تعد ایمرحله دوم  يسال دوم زندگ هفت

ودک اقدام ک تیاصالح شخص یو در کنار محبت برا تیاست پدرو مادر با قاطع نیبرا دیخواهند بود و تاک رگذاریدر رفتار او تأث زیو جامعه ن
 کنند.
 يدهتیعالوه بر شخص نیوالد يعنیمدنظر است  تیترب یبرا يو کرامت در هفت سال دوم زندگ متیاقتدار، محبت و صم ت،یقاطع یهامؤلفه

 .یساعت خواب و باز نییهمچون تع ينیکنند قوان فیاو تعر یرا برا یيهاو آموزه نیقوان دیبه کودک با
 یاوهیکودک به ش تیتا شخص شوديروش منجر م نیهمراه فرزند خود باشند و استفاده از ا تیمیدر اوج صم دیبا نیوالد ت،یکنار قاطع در

 تیآنها کنترل شود دردوره سوم  ترب یو ناسازگار نیوالد ينامناسب، ناهمانگ یهاطیها، محمانند رسانه یيهاواگر مزاحم ردیمناسب شكل بگ
 فرزند به درجه وزارت و مشاور برسد. نیبرداشت شود و به اصطالح د هیمحصول اول روديمانتظار 

 تیدر هفت سال سوم ترب نیاز والد ي* فرزند ماکت
و همانند  از پدر و مادر است يماکت ينوجوان يعنیدر فاز سوم  ردیفرابگ يها را به خوبشود و فرزند آموزه يط يبه خوب تیفاز اول و دوم ترب اگر

 زست و اا نیاز والد يدوران فرزند مصداق کوچك نیدر ا قتیدر حق کنديخود احساس م یرا برا یاهیاول تیرا قبول و شخص هاتیآنها مسئول
 که بتوان با او مشورت کرد. دهیرس یبه حد يو شناخت یجهت رشد فكر

 يگاهیه جاچ یمعنو یوندهایپ کند، يزندگ دیبا یيارهایبا چه استانداردها و مع دانديرا به همراه دارد که او م جهینت نیمناسب فرزند ا تیترب
آن  هثمر ندتوانيفرزند موفق باشند م تیدر سه دوره هفت ساله ترب نی. اگر والدکنديم یيخود را شناسا یهاها و قوتدارند و ضعف يدر زندگ

 فرزند داشت. تیشخص یبر رو یریتأث توانينم گریدوران د نیرا مشاهده کنند و پس از ا
ا در هفت سال است ام نیکمتر از والد ارینوجوانان بس یریرپذیباشد و تاث نیوالد ریتحت تاث توانديمستقل شده نم يکه از جهت سن يجوان

 .ردیپذ يرا م ندیگويکه پدر و مادرم ينخست هر حرف
 

 تهرانی مجتبی آقا اهلل . آیت5
 4 جلد الهي ادب کتاب منبع
 سراغ به سالگي 1 از اینكه. کند بازی تا کن رها سالگي 1 تا را ات بچه «سنین سبع یلعب ابنک دع: »فرمایند مي( السالم علیه)صادق امام

 .است این او سن مقتضای یعني این. است همین برای روند مي مدرسه
. ندک مي پیدا بروز انسان فرزند حیواني قوه دیگر بعد به سالگي 1 سن از «سبعا یودب و: »فرمایند مي سالگي 1 از پس سنین مورد در حضرت
 سالگي 1 از اما شد مي تربیت ناخودآگاه صورت به او سال، و  سن این از قبل تا یعني شود؛ مي آغاز او کردن تربیت و دادن آموزش بنابراین

 فالن! دخترم ویا مپسر:»گفت او به توان مي مثال عنوان به. کرد تفهیم او به را تربیتي مسائل شود مي است، کرده پیدا تمییز قوه چون بعد به
 .«است غلط دیگر کار آن یا و است درست دلیل این به کار،

 زیر زندگي، سوم سال 1 در را او برود؛ جایي نگذاری «سنین سبع نفسک الزمه و:»فرماید مي انسان زندگي سوم سال 1 درباره حضرت سپس
 .آید نمي رب دستت از کاری و است رفته دیگر برود، هرجایي کني، رهایش اگر که بگویم توانم نمي بهتر تعبیر ازین. دار نگه خودت سایه

 1 از قبل تا هبچ ؛«سنین سبع سید الولد:»فرمایند مي حضرت که است شده نقل نیز دیگری روایت زمینه این در( السالم علیه)صادق امام از
 تند،هس ما های گوشه جگر ما فرزندان ؛«أمراؤنا صغراؤهم اکبادنا، اوالدنا:»فرمودند رابطه این در نیز اکرم پیامبر. است سرور و آقا سالگي

 فرماني هر هک نیست معنا این به مطلب این البته.هستند فرمانده سنین این در آنها است؛ طور همین هم واقعا. هستند ما سروران کوچكانشان
 او با رابطه رد نباید لذا است، نكرده پیدا تكامل هنوز کودک ، سال و سن این در که معناست این به بلكه کنند؛ اطاعت باید والدین بدهند،
 .بود گیر سخت

 محكوم و نوالدی پوشش زیر سالگي، چهارده تا سالگي هفت از کودک «سنین سبع عبد و:»فرمایند مي روایت ادامه در( السالم علیه)صادق ماما
 ونهي مرا دادن روش قالب در او به سن این در توان مي بود، شده استفاده یودب تعبیر از آن در که قبلي روایت به توجه با. آنهاست حكم به

 .کرد
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 بازو ر،وزی نیز زندگي سوم سال هفت در انسان فرزند ؛«عشرین و إلحدی خالئقه رضیت فإن سنین سبع وزیر و:»فرمودند حضرت ادامه در
 شود، يم مطرح که مسائل این.  اوست دروني خلق همان اینجا در خالئق. رسد مي سالگي یک و بیست سن به اینكه تا است، والدین وهمراه

 .است خلقتي من تعبیر به و دارد علمي دقیق ریشه

 . استاد تراشیون6
 .هستند آقا و سیّد اوّل سال هفت در شما فرزندان: فرمودند حضرت که داریم اسالم مكرّم نبيّ از روایتي در ما

 از دیگر یكي دشای باشیم، ها آن فرمانبردار باید ما که هم را تعبیر این. کنیم مي حاکم و امیر به تعبیر را سیّد ی کلمه اوقات گاهي  ما البته
 .کردیم اضافه کلمه این به ما خود که است تعبیراتي

 آقا و سیّد معنای
 توهین زرگب و آقا شخص یک به وقت هیچ ما. کنیم توهین ها آن به نباید ما که است این معنای به آقا اوّل؛ است؟ معنایي چه به آقا ی کلمه

 ما اگر .خواهیم نمي کار او از زیاد که این سوّم و کنیم نمي نهي و امر او به زیاد ما است، بزرگ و آقا کسي وقتي دوّم؛. کنیم نمي جسارت و
 نخواهیم، ارک زیاد ها آن از و نكنیم زیادی نهي و امر آنها به نكنیم، توهین ها آن به یعني بگیریم، ها بچّه بودن سیّد لفظ در را محور سه همین
 .بكند روشن را موضوع این تواند مي خیلي

 
 روایات تفسیر

 آنها نكردن هين و امر و ها بچّه گذاشتن آزاد آیا ببینیم خواهیم مي ما. کنیم تفسیر دیگر بعضي با را روایات از بعضي توانیم مي اسالم در ما
 خود های  بچّه ”سِنِین سَبْعَ یَلْعَبُ ابْنَکَ دَعِ: ” فرمودند حضرت که داریم السالم علیه صادق امام از روایتي در بله، است؟ شده تفسیر روایتي در
 آیا نند؟ک چكار که بگذارید آزاد را ها این امّا هستند؛ آقا ها این بگذارید، آزاد را خود های بچّه یعني. کنند بازی سالگي هفت تا کنید رهاء را

 .کنند بازی اوّل سال 1 تا بگذارید آزاد را ها این: فرمودند حضرت خیر، نه برسانند؟ آزار کنند؟ اذیّت کنند؟ خرابكاری
 سال هفت زیر کودکان آزادی محور بازی،

 و باشد میرا فرزند که نیست این معنای به جمله این البته بیاوریم؛ فراهم آنها برای باید ما است، کودکان کردن بازی مسیر در که چیزی هر
 چون که این ای. نیست این روایات منظور اصالً خیر، نه! دارید؟ امری چه! قربان بله: بگوییم او به دائم و بایستیم او جلوی سینه به دست ما

 مخواهی مي امیر ی کلمه برای ما که معنایي نهایت. نیست هم این روایت منظور نه، دهد؛ انجام بخواهد هرکاری بچّه پس است، ظالم امیر
 به اوّل سال 1 در تا کنند ایجاد خود فرزندان برای را فضایي که کنیم مي توصیه والدین به ما. است عادل امیر یک او که است این بگوییم
 .ماست های بچّه بودن سیّد محور اوّل سال 1 در بازی. کنند بازی بتوانند راحتي

 .کنیم ایجاد بازی فضای هایمان بچّه برای باید لذا نیست؛ محدودیّت بازی در. نیست توهین بازی در. نیست نهي و امر بازی در
 ها بچّه بودن سیّد مقدمات

 داریم همّيم ی وظیفه باشند، سیّد انشاءاهلل هایمان بچّه که این برای مادرها و پدر ما که است این شود توجّه آن به باید که دیگری ی نكته
 .کنیم فراهم را ها بچّه بودن آقا و بودن سیّد مقدّمات که است این مهم ی وظیفه آن و

 :داریم الزم مقدّمه 4 هایمان بچّه بازی برای
 .محدود نا بازی محیط و باشد محدود باید بازی اسباب. است بازی برای مناسب امكانات داشتن مقدّمه، اوّلین _1

 .نرود فكری بازی سراغ به المقدور حتي دبستان سن تا کودک
 از و باشد ما فرزند جنس هم و سن هم که است این خوب بازی هم مشخّصات جمله از که است خوب همبازی داشتن مقدّمه، دوّمین _2

 .باشد داشته خواني هم ما ی خانواده با اعتقادی و فرهنگي لحاظ
. نه اشد؛ب شهربازی یا و باشد بازی زمین در یا پارک در باید فضا این که گوییم نمي لزوماً ما است؛ بازی محیط ی درباره مقدّمه سوّمین _4

 .باشیم داشته توجّه نكته این به که شرطي به باشد؛ ها بچّه کردن بازی برای مناسبي فضای تواند مي هم خانه خود اوقات گاهي
 آزادی حدود
 باشد؟ قدر چه باید خانه در ها بچّه آزادی حدود بالخره که است این زمینه این در دیگر ی نكته
 (مدرسه برای تعمیم قابل:  )است محور سه این در حدودش ولي باشند؛ آزاد باید ها بچّه

 .نرسانند آسیب خودشان به
 .نرسانند آسیب خانه اشیاء به
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 . نرسانند آسیب هم دیگران و والدین به
 

 اندوزی جربهت بستر جسماني های فعالیت و بازی و گیرد صورت تجربه بوسیله رشد باید عقالني قدرت تكامل عدم علت به اول سال 1 در:مهم
 .آورند مي فراهم را
 

 :اول سال 1 کودکان های ویزگي
 ذهني و عقلي دسته بر مبتني های ویژگي( الف

 . است محسوسات اساس بر تجربیات -1
 .دهد مي انجام را  یادگیری %61 دیداری حس
 تئاتر و نمایش یا تصویری داستان مثال. کنیم استفاده محسوسات از کنیم سعي مطالب تفهیم برای: نكته

 درباره نتوا نمي ها بچه با لذا(. نیست توضیحي صرفا یعني)نیست انتزاعي کودکان تفكرات سالگي 9 حدود تا: پندارند انسان ها بچه -2
 ...و ها نعمت مثل شود مي آن آثار از اما. کرد صحبت خیلي... و شیطان خدا، مثل مسائلي

 .هستند گر پرسش -4
 (است بیكار بچه پرسوال بچه.)نیست خوب ها بچه زیاد پرسش: نكات
 همف قابل غیر پاسخ( ب((/ نوزاد تولد نحوه)غیرمفید و مفید دسته دو به)دارد کودک توسط فهم قابل پاسخ( الف: ها بچه سواالت انواع
 (جنسي مسائل)است

 .شویم رد و بدهیم اقناعي جواب( ب  پرتي حواس( الف: دارند زیاد سوال که هایي بچه برای راهكار
 (مستقیم آنهم آموزش نه البته. ) شوند مي مند عالقه یادگیری به باال به سال 4 از -6

 :مستقیم آموزش مضرات
 و آرام انندتو نمي ها بچه که حالي در... و بنشیند یكجا باید فرد است؛ بند و قید دارای آموزش: علت. شود مي یادگیری از فرار به منجر( الف
 .کند تمرکز و بنشیند یكجا بتواند دقیقه 14 نهایت سالگي 1 تا بچه یک و. باشند داشته قرار
 ..است پایین کودکان توجه و تمرکز که حالي در. دارد نیاز توجه و تمرکز( ب
 .کند ایجاد کامل طور به تواند نمي را یادگیری های زمینه( ج
 .شوند مي مند عالقه شنیدن قصه به بعد به سالگي 2 از -5

 .است تربیت ابزار ترین مهم از یكي صحیح صورت به قصه
 .کرد بیان دقیق را کار تنبیه و تشویق هنگام در باید لذا. ببرد پي تواند مي معلول و علت رابطه به تدریج به کودک -6
 .برد مي پي کل و جزء رابطه به تدریج به کودک -1
 .است بد کار آن بداند( ب باشد داده انجام عمدی( الف: کرد توجه باید نكته 2 به کودک بد کار با رابطه در
 تخیل و دروغ بین تشخیص لذا. گویند مي دارند باور گویا و سازند مي ذهن در را چیزی گویند؛ مي دروغ ناخواسته یعني. هستند گرا تخیل -8

 .شود مي سخت
 تنيریخ دور از استفاده با مثال. سازد محقق را آن کودک که شود فراهم ای زمینه که است خوب زماني بعد به سالگي 5 از خصوصا تیل: نكته

 .کند درست کاردستي ها
 
 :حرکتي و برجسمي مبتني های ویژگي( ب
 .برد مي لذت عضالني فعالیت از کودک -1
 وشمندیه نهایت در بازی به منجر باشد هدفمند اگر و شرارت به منجر باشد هدف بي اگر جوش و جنب این که.  هستند انرژی پر کودکان -2

 .شد خاهد فرد
 .بیاید پدید دست و چشم بین هماهنگي باید سالگي 6 از بعد -4
 .شود مي ایجاد تدریج به نقاشي و خطوط کشیدن در هماهنگي -6
 .رود مي باال پله از و میدارد بر قدم متناوب طور به سالگي 6 از -5
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 .بزند دور و شود سوار دوچرخه بتواند سالگي 6 از -6
 .کند لي لي بتواند سالگي 6 از -1

 :اول سال 1 برای یادگیری محیط های ویژگي
 متناسب باید یادگیری محیط. بدهید آموزششان دوم سال 1 ودر کنند بازی کنید رها اول سال 1 در را کودکانتان. مستقیم آموزش از پرهیز. 1 
 وشنوایي بصری خصوصاً. شود استفاده نحو بهترین به کودک حواس از باید یعني.گردد فراهم کودک گری تقلید ویژگي و خصوصیت با
 باشند محدود باید دارند قرار محیط در که افرادی. 4. 
 بازی همان یعني. باشد طبیعتشان اساس بر باید اول سال 1 تا ها بچه نیاز. است مناسب امكانات مناسب محیط های ویژگي دیگر از. 6. 

 چرا.  دگریزن مكتب باهوش کودکان که داریم روایت در. شوند مي باهوش شوند، مي بردبار شوند، مي حلیم کودکاني چنین. وجوش وجنب
 عالوه به یازن پیش این( مفاهیم گاهي تصاویر، گاهي) دارد نیازهایي پیش به نیاز آموزش باشند؟ داشته توانند نمي مستقیم آموزش ها بچه

 تربیت نبالد به بروند دیني آموزش جای به مادران( لذا. )کند مي ایجاد را وآموزش یادگیری نیازِ یش بازی. شود مي یادگیری به منجر تحلیل،
 آموزش نیاز یشپ تجربیات همین که است محسوسات اساس بر تجربیاتشان کودکان. بدهیم یاد کودکمان به بازی قالب در را قانون باید دیني

 .هستند تری موفق های بچه شود، بیشتر وحس لمس با تجربیات دهیم اجازه هرچه لذا. است دوم سال 1 در مستقیم
 اگر و است مادر و پدر با کودکان عاطفي رابطه دوره دوم دوره دارد، ادامه سالگي 12 یا 11 تا و شده آغاز سال 1 از کودک تربیتي دوم دوره
 دش بیان که همانطور دوره این و کند مي گوش آنها حرف به کودک باشند داشته خود فرزند با خوبي عاطفي رابطه دوره این در مادر و پدر

 .است کودکان با عاطفي پیوند دوره
 .باشد مي منزل از آنها شدن خارج شروع دوم سال هفت در ولي هستند والدین کنترل تحت کامال کودکان اول سال هفت در

 :ساله 16 تا 1 کودکان اصلي ویژگي پنج
 …و فوتبال سواری، دوچرخه قبیل از. هستند بدني فعالیت به عالقمند آنها اینكه اول ویژگي -1
 عمل مادرت ای پدر مانند گفت او به نباید پس شود مي کم تقلیدگری دوران این در. شوند مي پذیر تحلیل آنها که است این دوم ویژگي -2

 .داد توضیح او برای را ها علت او درک و فهم به توجه با باید! کن
 پدر به بتنس برتر اولویت او برای دوست یعني شوند؛ مي باز رفیق دوره این در و است خانه از بیرون های محیط به گرایش سوم ویژگي -4
 که !تهدید هم و است فرصت هم آنها برای خانه از بیرون های محیط مرحله این در. شود مي تقویت او در اجتماعي بُعد و کند مي پیدا مادر و

 .باشد مي نوجوان اجتماعي رشد فرصت، از منظور
 : مناسب اجتماعي رشد های شاخصه

 (.باشد نداشته آمد و رفت نامناسب های محیط در) نكنند پیدا دیدگي آسیب فرزندان( الف
 تا ولي است درصد 14 اول سال هفت تا کودکان شخصیت گیری شكل آنكه توضیح. نباشد کمرو و باشد داشته خوبي گیری ارتباط فرزند( ب
 .گیرد مي شكل شخصیت درصد 94 سالگي 16
 ودکانک مشاجرات در والدین مثال عنوان به. دهند آموزش آنها به را مورد این باید والدین که باشند داشته تنش و درگیری بدون ارتباط( ج

 .نكنند قضاوت و باشند ناجي
 اولِ المس همان از یعني است، مهم خیلي افراد با اولیه ارتباط چون بدانند، قدر را اول های ثانیه باید اجتماعي ارتباط تقویت برای فرزندان

 .کند مي ایجاد ارتباط ضعف آراستگي، و پاکیزگي عدم بدهند؛ اهمیت ظاهر به همچنین. است مهم ارتباط
 مي ایجاد هاآن های صحبت به دقیق کردن گوش با توانمندی، این که شكل این به کالم قدرت تقویت:  فرزندان اجتماعي ارتباط تقویت راه

 .شود باز هم او صحبت باب تا بدهند او به را خود روز گزارش گردد مي بر منزل به که کودک توانند مي مادر یا پدر. شود
 .شود مي بیشتر آنها مهارت و دست و چشم هماهنگي قدرت زیرا شوند، مي عالقمندتر باالتر دقت با کارهای به نوجوانان  -6
 که است ابزاری مناسب، ابزار از منظور و دهیم قرار آنها اختیار در مناسب ابزار مثال طور به کنیم؛ دهي جهت آنها به باید ما چهارم ویژگي در

 .دهد انجام کاری و باشد مسئله حل دنبال به او و کند مسئله ایجاد فرزند برای بتواند
 هب دهي جهت موارد دیگر از ورزشي های آموزش و ها تمرین و( سودوکو جدول مثال عنوان به) او سن با متناسب علمي مسائل حل و مطالعه
 .است فرزند

 باشد داشته فعالیت خیاطي در یا و آشپزخانه در سالگي 9 از تواند مي است دختر اگر. باشد متفاوت تواند مي فرزند جنسیت بنابر آموزی مهارت
 .کند کمک پدر به فني کارهای از برخي در و بشوید ماشین تواند مي پسر و
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 حس این که شود مي آغاز سالگي 11 ازحدود پسران در و سالگي 9 حدود از دختران در که است مخالف جنس به میل رشد پنجم ویژگي  -5
 .است لمسي پسران در و عاطفي دختران در

 .نخورند فود فست جمله از محرک غذاهای و باشد شده کنترل و مناسب آنها تغذیه باشید، داشته ها بچه با خوب عاطفي ارتباط باید
 و تاس محرک که نباشد گرم های رنگ با لباس ها بچه پوشش است؛ بحث دو شامل خود پوشش این که شود نظارت فرزندان پوشش بر

 .باشند داشته پوشي کم نباید خود پوشش در هم مادر و پدر و بپوشند چسبان و تنگ لباس نباید
 

 به کودک دوره این در و است کودکان در تحلیل و انتزاعي تفكر گیری شكل دوره شود مي شامل را بعد به سال 12 از که تربیتي سوم دوره
 این برای باید والدین دوره این در که  است واجب نماز خواندن چرا حجاب، چرا که بداند خواهد مي و بوده مختلف اعمال چرایي علت دنبال
 .کنند بیان عقلي و علمي دلیل موارد

 ادقص امام از حكم بن هشام نمونه برای. شود مي بیان مكلفان برای اعمال انجام علل دالیل و شده داده پاسخ ها پرسش این به ها روایت در
 را مردم و آمدند پیامبراني »فرمود امام که اندازد مي زحمت به را انسان هم و گیرد مي وقت هم که حالي در شد، واجب نماز چرا پرسید( ع)

 رمودف اراده خداوند اما رفت میان از آنها یاد و دین و نام پیامبران، آن مرگ با اما پذیرفتند؛ را آنان دین هم ای عده و کردند دعوت خود آیین به
 .«است پذیر امكان نماز طریق از این، و بماند زنده( ص)اسالم پیامبر نام و اسالم که
 

 . استاد پناهیان7

 :کرامت معلم تربیت دوره در پناهیان استاد سخنان از ای گزیده
 دیبا دارد انامك که جایي تا و کند؛ مي زندگي مودبانه آن در انسان که است جایي مدرسه. است تادب مدرسه در تربیت برای راه ترین کلیدی

 حتي و کالس از رفتن بیرون مودبانه گرفتن، اجازه نحوه برای ادب تعیین مثال موارد همه در آداب نتعیی) کرد مشخص آداب رفتارها برای
 ... .(رفتن دستشویي تا سر موی و پوشش

 اندیشمند را او عملش و کرد نخواهد تقوا با را او ایمانش بعدا نشود، مودب سال 16 تا 1 در که کسي. گذاشت ادبستان را مدرسه اسم باید اصال
 در و .است ساخته خود انسان یک او و ندارد تربیت و تعلیم به نیازی دیگر سالگي 16 از بعد یافت ادب مدرسه در کسي اگر و. ساخت نخواهد

 .بدهد مشاوره او به باید تنها مدرسه( سالگي 16 از بعد) دبیرستان
 بچه میل هب نباید اصال ادب. ندارد پروردگار به نسبت ادب جز ماهیتي نماز مثال کرد، منتقل ها بچه به ادب باب از باید هم را دیني رفتارهای

 ادب يسالگ هفت از نماز است؟ اعتقادی نماز مگر نباشد، اجباری نماز دبستان در ندارد معنا. گیرد صورت اجبار و بازخواست باید و باشد ها
 .است
 با را بچه میخواهیم ما. نداریم کاری ایمان و اخالق با ما. است ادب جزو هم نظم.است ادب با معلمین وجود آموزش این وجود لوازم از یكي
 ادب انسان رایب بلكه است، بیشعور موجود و حیوان مال تربیت( است مدرسه بودن پادگاني به قائل زمینه این در ایشان حتي.)بیاوریم بار ادب

 .است صحیح
 یزیچ آن ادب. است آن بودن دستوری ادب عناصر از یكي. است مستمر و شود مي داده موردی نه و منظم صورت به که است دستوراتي ادب
 .است آن بودن مداوم بودن، دستوری های ویژگي از یكي و. شود مي تحمیل ما به که است
 جزو خب يول است سخت بگوید و کند همدردی معلم مثال یعني. بشود هم همدردی ها بچه با شرایط با متناسب بودن دستوری این در البته
 .شویم نمي قائل کسي برای ادب اجرای برای هم تشویقي و ارزش و. کنیم اجرا باید و است ادب

 سایت بیان معنوی:
 به رواني شارف یک نباید ولي است خوب توصیه و نصیحت البته دهیم، قرار جدّی نهيِ و امر بار زیر را بچه نباید زیاد سالگي، هفت از قبل تا

 فرزند تدریج هب باید سالگي، هفت از قبل کمي اما. دهیم سوق خوب کارهای به را او خودمان اعمال و رفتار با باید بیشتر بلكه کنیم، وارد بچه
 کی اگر مثالً. کند اجرا را مشخصي هایبرنامه یا دستورها باید بچه که دوراني کنیم؛ آماده زندگي از جدید دوران یک آغاز برای را خودمان

 خودم فعالً رد،ندا اشكالي ولي ای،نكرده مرتب را اینجا! ببین: »بگوییم او به است، نكرده مرتب را( خودش شخصي وسایل یا اتاق مثل)جایي
 ...«کني مرتب خودت را اتاق باید( دیگر ماه چند از)سالگي هفت از ولي کنم،مي مرتب
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 رعایت سالگي، 16 تا 1 از باید مادر و پدر. شودمي آغاز سالگي هفت سن از فرزندان برای نفس با مبارزه آموزشي دورة اولین روایات، به توجه با
 نابجای های«خواهدمي دلم» با باید که بدانند و کنند درک را نفس هوای با مبارزه اصل هابچه تا بدهند آموزش خود فرزندان به را «ادب»

 .گذاریممي «ادب دوران» را دوران این نام ما لذا. کنند مبارزه خودشان
 .گرفت یاد باید خانواده در و سالگي16 تا 1 از را نظم و ادب اسالم، دستور طبق
 معموالً که لیفتك جشن به شبیه چیزی بگیریم؛ ادب، دوران به فرزندمان ورود آغاز برای سالگي هفت در جشني یک که کنممي پیشنهاد بنده

 «ادب جشن» این ولي شود،مي برگزار مدرسه در هابچه حضور روز اولین در که دارد وجود هم مدرسه آغاز جشن االن البته. شودمي گرفته
 .است شده شروع آنها زندگي در جدیدی مرحلة یک که شوند متوجه خانه در هابچه تا. بیفتد اتفاق خانه در باید
 را دبا و نظم رعایت محیط، این در تا باشد( پادگان شبیه حدودی تا لحاظ این از و) مقررات و نظم با توأم باید کودک زندگي ادب، دوران در
 آداب از یليخ و بزرگتر به احترام شدن، بیدار و خواب وقت رعایت زندگي، محل و شخصي وسایل کردن مرتب مثل کارهایي باید او. بگیرد یاد
 .نیست مباالتيبي و طلبيراحت جای دنیا که بفهمد تا کند رعایت هاسال این در را

 اکاره این از را او است، سخت کمي فرزندشان برای آداب، این کردن رعایت اینكه خاطر به و جابي هایدلسوزی سر از نباید مادرها و پدر
 و زمال فرزندشان تربیت و رشد برای نفس هوای با مخالفت این و دارد وجود دنیا زندگي ذات در هاسختي این که بدانند باید. کنند معاف

 آسان رزندانف برای پذیرینظم اینكه برای و. باشد نشاط و مهرباني با توأم باید نظم به کودکان الزام و مقررات آموختن البته. است ضروری
 .باشند الگو زمینه این در خودشان مادر، و پدر باید شود
 دستور از لكهب پذیردمي را دستور تنهانه. ماست تصور حدّ از بیش آمادگي این و دارد، را دستور پذیرش آمادگي فطرتاً سالگي هفت از بچه اصال
 شما. رددگمي دستور دنبال فطرتاً سن، این در بچه. کندمي گم را خودش و شودمي هویتبي ندهي، دستور او به اگر که حدّی به. بردمي لذت
 ستورپذیرید استعداد سنین، این در هابچه که دهندمي گواهي هامعلم حتي و بینیدمي را واقعیت این کنید نگاه دبستاني آموزاندانش به اگر

 !«دهید؟مي دستور من بچة به چرا: »بگویند و کنند اعتراض مادر و پدر مثالً. کند خراب را آنها کسي یک اینكه مگر دارند، باالیي
 سَبْعَ سَیِّدٌ وَلَدُالْ است؛ عبد سال هفت و. کند آقایي باید و شماست آقای سال هفت تا شما فرزند: »است شده نقل( ص) اکرم پیامبر از روایتي در

 سال هفت بچه منتها نیستیم، دیگران عبد ولي هستیم خدا عبد همیشه ما که است درست( 1/616/الشیعهوسائل)«سِنِینَ سَبْعَ عَبْدٌ وَ سِنِینَ
 دستوراتشان و دباشن مهربان ارباب یک مانند باید هم مادر و پدر البته. بگیرد قرار ارباب مقابل در عبد یک مانند باید یعني است مادر و پدر عبد

 .کند اطاعت آنها از کند،مي اطاعت خودش فرماندة از سرباز یک که طورهمان باید بچه ولي بگویند، بچه به مهرباني و نرمش با را
 دستور این از باید مادر و پدر سالگي چهارده از بعد و. است فرزند روی بر مهربانانه و منطقي دستورهای بارش دوران سالگي چهارده تا هفت از

 الس هفت در( همان)«است وزیر بعدی، سال هفت در فرزند سِنِینَ؛ سَبْعَ وَزِیرٌ وَ: »فرمایدمي فوق روایت ادامة در حضرت. بردارند دست دادن
 رفتارهای رب هم اگر و دارند را مشاور نقش مادر و پدر یعني. بدهند مشورت او به باید بلكه دهندنمي دستور خود فرزند به دیگر مادر و پدر سوم،
 دارد مشورتي حالتِ هم نظارت این دارند، نظارت خود فرزند

 

 . استاد دوستانی3
 دوره ها بر اساس ویژگي هاست نه سن.. مرز بین 1
 . مرز بین دوره اول و دوم؛ گفتن هر چي شما گفتین است. /  مرز بین دوره دوم و سوم بلوغ جنسي است.2
. هفت سال اول اصل بر سیادت است. بنابراین باید نسبت بازی و آموزش با سیادت سنجیده شود. که اگر در هر شرایطي سیادت خدشه دار 4

 در بازی باید کنار کذاشته شود.شد حتي 
 . عبد بودن نتیجه سید بودن است. سید بودن در زمینه ها و مولفه های گوناگون است؛ مانند: بازی، غذا، همبازی، خواب و...6
یگری د )حرف تمام اساتید قایل جمع است حاال یكي مسیر است و. عبد و متعلم بودن یعني اینكه کودک پذیرش چشم گویي داشته باشد. 5

 هدف(؛
 پس در نتیجه طبق نظر مدرسه میزان: چون اصل در کودک چشم گویي لذا او را آزاد مي گذاریم تا خودش بگوید چشم.

 و طبق نظر حجت االسالم پناهیان: کسي که روحیه عبد بودن را دارد، لذت مي برد از عبد بودن و گفتن چشم
خوب گفتن دستورات و مطالب به اوست تا او خوب بفهمد، و اگر کودک دوره اول را  . وظیفه مدرسه و مربي در مورد کودک مرحله دوم:6

به »خوب طي کرده باشد؛ در نتیجه مي گوید چشم، در نتیجه عبد اختیاری است و آزادانه عبد بودن را انتخاب کرده است. ما به این مي گویم 
 مي گوییم به نظر ما درست ترین راه این است.و بعد . ؛ یعني راه های مختلف را به او نشان مي دهیم«گزیني
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 بحث تعیین قانون دوم برای دوره دوم زماني کاربردی است که علت آن هم برای فرد تبیین شود.. 1
 . برای تعاریف معنای کلمات؛ عبد، سید، وزیر بهترین کار رجوع به قرآن است.8

 وزیر: وزیرا من اهلي .)سخن حضرت موسي برای هارون(
 یرتع و یلعب )مربوط به کودکي حضرت یوسف(سید: 

گیری    والت باش، چرا که کودک سریع الگومعنای دیگر سید بر اساس روایات یعني اینكه خودت را در محضر یک سید ببین و مراقبت کار و اح
 مي کند.

 عبد: که شامل معاني بندگي کردن و بنده خدا بودن است. که وجه اشتراک هر دو نوکری است.
مثال کاربردی برای دوره دوم: تعریف پروژه کوتاه مدت با داشتن حق انتخاب بین آنها، و تعیین مجازات در صورت عدم انجام با انتخاب  .9

 بیشتر بدهیم.یا تشویق حق انتخاب  ؛خودش به صورت گزینه ای
 

سال دوم تا چه اندازه مي شود انتخاب حداکثری یا آزادی برای مخاطب این سن  1با توجه به دوران هفت ساله و عبد بود در دوران  سوال:

 قائل باشیم؟
انتخاب مقدمه عبودیت است و مرز و سن نمي شناسد و ما اصال انتخابي در وجودمان در کار نیست. و اینكه مي گوییم انتخاب حداکثری برای 

اطب قائل باشید منظورمان این است که هدف این مي باشد که مخاطب به جایي برسد که هدف حداکثری داشته باشد. انتخاب حداکثری مخ
 یعني نهایت عبودیت را داشته باشد. 

عمل  ه او آزادیپس ما نمي توانیم به عنوان والدین یا اولیای مدرسه بگوییم چون مي خواهیم فرزندمان انتخاب حداکثری داشته باشد، ب
 گزیني. هبدهیم. آزادی اصال معنا ندارد. ما در مقابل واژه آزادی حریت را داریم. یعني آزادی همراه با مردانگي؛ یعني به گزیني. انتخاب یعني ب

روی  ي که پیشحال من چه جوری باید به مخاطبم حق انتخاب بدهم؟ به میزاني که مخاطب من شایستگي و توانمندی دارد که از گزینه های
ه میزاني که به او آگاهي داده ام مي توانم به حق انتخاب بدهم. و اگر آگاهي کمي به او داده ام این دیگر اوست، بهترین را انتخاب کند، ب
 انتخاب نیست، ولنگاری است. 

 پس بر اساس والدین و معلم و بر اساس مخاطب، حق انتخاب حداکثری تعریف مي شود.
الس به مخاطبم بگویم هر کاری میخواهي بكن، این آزادی غربي است، و با اسالم و عقل مغایر است. اما وقتي مي گویند تو اما اینكه سر ک

 به مقداری که اطالعات و آگاهي داری مي تواني بین خوب و بد انتخاب کني، این همان آزادی از دیدگاه قرآن است.
 

 . موسسه قرآن و عترت دانشگاه تهران1
 اجتماعي تفكر رشد های دوره باحثم خالصه
 عترت و قرآن موسسه

 :هستند تا 6 رشد های دوره
 (کامل تكلم قدرت) تكلم تا نطفه انعقاد از قبل از -1
 (تكلیف و جنسیتي بلوغ) بلوغ تا تكلم از -2
 (باشد تشخیصي های حق بر منطبق اعمالش همه است مهم برایش فرد که زماني تا تكلیف و بلوغ از) عقلي بلوغ -4
 (کند دایجا روابط فعاالنه تواند مي و ازدواج، سن ،تقریبا کند مي پیدا دیگران با رابطه در موثر نقش که زماني از) عاطفي بلوغ -6
 (شود مي ایجاد اجتماعي پذیری مسئولیت که وقتي) لبي بلوغ -5
 (کند مي پیدا جریان و تشكل اندازی راه قدرت فرد که زماني) عبودیتي بلوغ -6
 .است مهم که هاست ویژگي این رشد های دوره در. است متفاوت های اقلیم و جنسیت تابع سن که چرا نداریم، سن به کاری ما

 :اول دوره های ویژگی
 فطرت شدن خاموش و نابودی از جلوگیری والدین وظیفه. است فطرت روی از دهند مي انجام کاری اگر اینكه و کودکان در فطرت وجود
 ..است
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 و اکيپ بین مثال حواس، به شوند تبدیل بد و خوب مثال.)کرد کار کودک حواس روی شدت به باید لذا. است حس دوره این ابزار مهمترین
 .(شود قائل تمیز بودن کثیف
 و گذاریمب آزاد را او اصال اینكه نه کند، تربیت را فرد محیط که چید ای گونه به را محیط باید که است این دوره این در کردن ادب از منظور

 .کنیم تربیت را او مستقیم صورت به اینكه نه.  نكنیم تربیت عنوان هیچ به
 سریع وابطر باید بعد البته. زند مي دیگران یا خودش به جاني جنس از آسیبي دارد کودک که کرد صحبت او با عتاب با شود مي زماني تنها

 .شود درست
 در ندک خیال کودک که همین) آزادی مطلق نه است مهم بچه آزادی حس باشد، رها نباید و باید از کودک دوره این در شود مي گفته که این

 .(کند مي کفایت است آزاد گیری تصمیم
 همین برای. کند پیدا کالم کنترل باید کند رشد اول سال 1 این در بخواهد که انساني یک یعني. است کالم کنترل اول سال هفت موضوع
 کنترلش بناست فقط بد؛ یا است خوب حرفش بفهمد نیست بنا اول سال 1 در بچه. برگردند دوره این به باید ندارند کالم کنترل که کساني

 .کند
 :نطق تادیب و کالم تعلیم برای ریزی برنامه
 (جایگزین مفاهیم یادگیر) طیبه کلمات آموزش: اول محور
 جدی چه و شوخي چه وزشت، نابهنجار کلمات از پرهیز:آموزش کلي شیوه
 خانواده اعضای بین در طیبه کلمات با کفتگوی: دوم محور
 .آید بوجود طیب سخنان و رفتار از مجموعه یک و رفته فراتر بلكه نیست کلمه دیگر کلمات؛ تالیف آموزش: سوم محور
 نطق تادیب: چهارم محور
 نباید و باید مختلف قیود از کودک بودن رها -1: تادیب های شیوه

 طریق این از اعمال و وبازی سرگرمي به نبایدی و باید قیود کردن جایگزین -2
 تزکیه و تعلیم سازوکار عنوان به سرگرکي و بازی طراحي -4
 کودکي زبان با آشنایي -6
 کودک های سرکشي و شیطنتها تحمل و همراهي -5
 طفل طاقت ببا متناسب انتظارات بروز -6
 انتزاعي تفكر وشكوفایي کودک عواطف شدن فعال سمت به ها بازی بودن دار جهت -1

 :نطق تادیب نهایت و آل ایده
 .گرفت اجازه ادرم پدرو از وسایل از استفاده برای باید بلكه کند، تامین را من رزق باید که نیست کسي مادر و پدر که فرزند در تفكر این ظهور

 
 :نطق تادیب به کمک برای مهارت 21

( / کودک های لجاجت هاو شیطنت تحمل.)شد خواهد بزرگسالي در فرد بردباری موجب کودکي در کودک لجاجت/  کودکي زبان با آشنایي
 لقامط کردن سرزنش/  طفل جای به الزم تدبیرهای داشتن نظر در/  طفل از شدن راضي زود. / است طفل طاقت با مطابق انتظارات بروز

 جادای) کردن شاد با انس ایجاد.( / هستند فرع ودیگران است مادر پدرو دوره این در اصل) ومادر پدر طریق از فقط والیت اعمال/  است ممنوع
 در ودکک بودن همراه/  فرزندان بین عدال رعایت.( / است مهم بسیار هم نوازش و لمس) بوسیدن با ذائقه تغییر( / ندارد معنا بچه برای اندوه

 روی بر فرزند روی نشدن باز...( / و نباشد انتزاعي موارد/نباشد کراهت با آموزش) مفید و مختلف های مهارت آموزش و تعلیم/  مساجد
 اب همراه طفل تعلیم/  طفل تعلیم در نظم/  کامل رفاه از برخورداری عدم/  کوشي سخت روحیه ایجاد.( / دارد را والیت نقش پدر چون)پدر

/  فرزند برای والدین مداوم کردن دعا( / داشتن فرزند برای خاص ای برنامه اعیاد مثل خاص های زمان) زمان در دقت/  اجتماعي هماهنگي
 ...و/  ودکک ظاهر به توجه/  فرزند طبیعي مشكالت برابر در والدین درایت با برخورد/  طوالني کردن قهر از نهي/  مهربانانه و لمسي ارتباط
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 وادب مشورت ظهور بلوغ؛ تا تکلم: دوم سال هفت دوره
 به تونیس هست از و انتزاعي به عیني از عقل، به خیالي و حسي از باید را کودک دوره این. است گذار دوره و نیست مستقل دوره دوره این
 .بدهد سوق نباید و باید
 .دهد مي تحویل انتزاعي و گیرد مي را عیني. دارد فراوان کاربرد تمثیل و مثال دوره این در پس
 .انگیزد مي بر را تفكر قدرت که چرا است، دوره این کردن کل کل برای سن بهترین. است مهم دوره این در بسیار تفكر

 اکراه روی از نه بدهد انجام را احكام رضایت و میل روی از رسد مي بلوغ به که فردی یعني است؛ مهم رضایت حس تقویت
. بفهمد را نآ حقیقت و تعبد باید لذا کند، عمل قوانین خواست اساس بر کودک اینكه منظور ؛(دوره این بحث ترین مهم( )تعبد) قوانین وجود

 .نباشد خوشایندش هرچند است کردن گوش به رمجبو جاهایي یک بفهمد کودک
 خودش خودش، که کرد کاری باید البته.( کند مي تربیت متفكر ملحد یک.)است ممكن کار ترین خطرناک مدارس در تعبد بدون تفكر آموزش

 .کند قوانین اجرای به ملزم را
 خطي و ای نقطه اینها تربیت: )رساند مي سوم مرحله اول به طفولیت از را کودک که آید مي بوجود مرحله 6 دوم، دوره در نتیجه در پس

 (است طیفي بلكه نیست
 .شود مهم او برای است سالمت مهتر همه از که شخصي های توانایي فرزند که همین: بدن صحت به توجه مرحله -1
 مورد و مهم فرد برای جداگانه طور به بدن های حس و ها توانایي و اعضا از یک هر: بدن اعضای از یک هر های توانایي به توجه -2

 .گیرد قرار توجه
 ایدب کارها از بعضي رسیدن سرانجام به برای و. دارد زمان کارها از بعضي که کند درک را موضوع این کودک: اجل و زمان به توجه -4

 .است رفته بین از دیگر بگذرد زمانش اگر کارها از بعضي و شود، سپری زمان
 درست يکاردست مثل بگیرم؛ یاد را چیزها از سری یک میتوانم من که کند پیدا توجه باید مرحله این در: یادگیری توان به توجه -6

 بلد من.)بگیرد یاد را چیزها از سری یک تواند مي که بفهمد کودک که است مهم دلیل این به کردن درست کاردستي دوره این در. کردن
 احكام از سری یک اگر که بفهمد ها بعد که دلیل این به.( بكنم را کارها این و بگیرم یاد توانم مي ولي بكنم را کارها این وسایل این با نیستم

 .بگیرد یاد و بپرسد برود میتواند داند نمي را دین
 به ایدب دوره این در. ندارد توجهي اختیار داشتن به ولي کند؛ مي استفاده هم آن از و دارد اختیار این از قبل تا بچه: اختیار به توجه -5

 که است ینا راه( داری اختیار موضوعات از بعضي در فقط بلكه نداری، اختیار موضوعات از بعضي در شما یعني.)کند پیدا توجه اختیار داشتن
 .بگیری تصمیم تواني مي مورد این در شما که شود داده تذکر او به

 :انسان در اختیار های مولفه
  مختلف ای گزینه شناسایي قدرت -الف
 بفهمد را مختلف های گزینه میان تفاوت -ب
 .کند شناسایي را اولویت و کرده گذاری ارزش ها گزینه بین -ج
 .کند عمل و  شناخته را شده داده ترجیح گزینه با متناسب نباید و باید-د

 .شود نمي داده کودک به کردن اشتباه اجازه: دوره این اشتباهات از یكي
 نداشتي، چهب برای نباید و باید شما این از قبل تا یعني. افتد مي اتفاق نبایدها و بایدها فهم دوره این آخر: نبایدها و بایدها به توجه -6

 دوم ورهد پایان که گفت توان مي که حالتي بهترین. باشد افتاده اتفاق او برای قبلي مرحله 5 باید البته. داریم نباید و باید بعد به جا این از اما
 .کنیم نباید و باید او به که کند درخواست خودش کودک که است زماني سوم دوره آغاز و

 .گیرد مي شكل او در عبودیت کف دوره این پایان در
 کودک نيیع بلكه بدهد گوش او و کرد نهي و امر کودک به باید اینكه نه یعني است؛ عبد کودک دوره این در فرمایند مي روایات در که این
 . کند ملزم دستورات از بعضي انجام هب نسبت را خودش خودش، یعني برسد؛ عبودیت به دوره این در

 همه و باشد تهداش را فعالیتي هرگونه ابراز قدرت وجودش ملک به نسبت یعني کند؛ پیدا پادشاهي قدرت کودک اینكه یعني سیادت از منظور
 .شود شكوفا توانمندیهاش

 .است موثرتر او رشد در رویم، پیش کودک از گرفتن مشورت سمت به بیشتر هرچه است؛ مهم بسیار دوره این در مشورت
 .است عبودیت الزمه ادب نیست؛ کافي مشورت صرف داشت توجه باید البته
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 .برود بین از کم کم هم رذیله دروني وجهه تا ببرد بین از را رذیله بیروني جنبه باید ابتدا کودک دوره این در شدن ادب برای
 

 عقلی بلوغ: سوم دوره
 .ودش مي شروع او عاطفي بلوغ کردن ازدواج با. کند مي ازدواج رسید که پایان به و شود مي آغاز او شرعي تكلیف با فرزند عقلي بلوغ
 به بنا ظهلح هر در است، السویه علي مباح امور به نسبت و است حرمت و وجوب حكم چند مدار دائر که تكلیفي، بلوغ خالف بر عقلي بلوغ

 .کند مي عمل و انتخاب را( عمل احسن) صحیح حكم عقل تشخیص
 

 (:رسد مي عقلي بلوغ به دارد فرد که هایي نشانه) سوم دوران های ویژگي
 خودش ضرر و نفع شناخت توان کردن پیدا -1
 تماعياج شأنیت کردن پیدا ؛(دیگران سوی از فرد مقبولیت به ناظر هم و فرد رشد به ناظر هم) دیگران به نهي امرو توان آمدن وجود به  -2
 (پسران در مخصوصا) او سوی از اموال کردن تلف بیم عدم و خودش با متناسب اقتصادی معامالت به ورود توان -4
 مدیریت توان -6
 .نزند است خطرناک او برای که اقدامي به دست و باشد داشته را تنهایي به گیری تصمیم توان -5
 .دارد هم را آن از خودداری توان حال عین در و شده تحریک او جنسي توان -6
 عقل روی از آنها دادن انجام و کارها برای حجت کردن پیدا -1
 

 ولدیاستاد حجت االسالم عباسی  -11
 ما جلد سوم: گریمن د

داد.  پاسخ مثبت ازین نیبه ا دیبچه هاست و تا هفت سال اول با ازین یکودکان دانست. آزاد یخواهانه از سو ادهیتوقع ز کی دیرا نبا یآزاد
 ریفرزند تاث تیکه در ترب یيها یاز باز یاریفراموش کرد که بس دیاست؛ اما نبا یکودک باز یاستعدادها یيعوامل شكوفا نیتر ياز اصل يكی
 کودکانه است. یها یمقدمه باز ،یتوان گفت آزاد ي. پس مستین ریدادن به کودک امكان پذ یو مثبت دارد، بدون آزاد ژهیو

در اوج  آن هم یمشغول باز دیهفت سال با ریشده  و کودکان در ز هیپس از هفت سال توص نیسن یبرا يرسم یآموزش ها ينید تیترب در
 باشند.  یآزاد
آورد و  ونریب يتوان آنان را از عالم کودک ينم گرید يپس از هفت سالگ م،یهفت سال را آزاد گذاشت ریمعتقدند که اگر ما کودکان ز يبرخ
 دوست دارند آزاد باشند. شهیهم
 شبهه عبور کرد. نیتوان از ا يم يبه راحت تیمراحل ترب یدقت رو يرسد با کم ينظر م به
 م،یر منع کنکنند. آنها معتقدند اگ يمنع نم ينیریاست. معروف است که قناد ها شاگردانشان را از خوردن ش ينیریبه ش لیمانند م یبه آزاد لیم
خود شاگرد، دل زده  يبخورد. اما پس از مدت ينیریخواهد ش يدهند او هر اندازه که م يهم اجازه م لیدل نیشوند؛ به هم يم صیحر شتریب

ود، ش ياست. کودک در هفت سال اول هر اندازه بزرگتر م نطوریهم زیکودک ن ینخواهد داشت. آزاد ينیریخوردن ش یبرا يولع گرید وشده 
 یسباب بازا نیماش کیبا  یپسر سه ساله ممكن است بعد از چند روز باز کیشود؛ مثال  يکم م زدیریکه خانه را بهم م یيها یبه آزاد لشیم

بت خود مراق لیبه شدت از وسا يشود و در هشت سالگ يدر او کم م لیم نیا يکند؛ اما در پنج شش سالگرا خراب  آندوست داشته باشد 
 کند. يم
ش که مصرف خیمصرف دارد. تار خیاست که تار یيها لیباشد؛ بلكه از آن دسته م يکه دائم ستیبه غذا خوردن ن لیمثل م یبه آزاد لیم

 شود. يتمام م گریگذشت، د
 کند وپس از آن تا هفت سال ادب خواهد شد. یالسالم فرمود: فرزندت را رها کن تا هفت سال با هیصادق عل امام
وان ت يم يبه راحت ریتعب نینفرمود پس از هفت سال ادبش کن؛ بلكه فرمود ادب خواهد شد. از ا تیدقت کرد. روا دیبا «ودبی»کلمه  در

 خواهد شد. یریپذ تیبفرزند آماده تر ،یاستفاده کرد که پس از هفت سال آزاد
 پس از هفت سال ادامه دارد؟ یآزاد ایآ

 توجه کرد: دیپرسش به چند نكته با نیپاسخ به ا در
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 متناسب خودش يدر هر سن ی( آزادالف
 يخود تجربه کرد، پس از هفت سالگ يقیحق یرا به معنا یآزاد يدر هفت سال اول زندگ يهم گفته شد، کودک وقت نیاز ا شیکه پ همانطور
 يدر همه امور فرزند خود دخالت کرده  و به طور کل يشود، اما اگر پدر و مادر پس از هفت سالگ يپدر و مادر خود م يامر و نه رشیآماده پذ

 گذارد. يم يمنف ریاو سلب کنند، به شدت در رابطه پدر و مادر تاث ازرا  یآزاد
 .تسین يکردن پس از هفت سالگ يزندان یهفت سال به معنا ریدادن در ز یادرا داشته باشد. آز یاز آزاد يزانیم دیبا ،يدر هر سن انسان
 میهفت سال خود اجازه نخواه یاست که اختصاص به کودکان دارد. مثال ما به فرزند باال یيها یشود، آزاد يباال محدود م نیدر سن آنچه

ه مدت او ب يوقت يعنیشود.  يم جادیو از درون خود فرزند ا يعیها به طور طب تیمحدود نیاز ا یاریخط بكشد و...؛ البته بس واریداد که رو د
 کارها نخواهد داشت.  نیبه ا لیخودش تما گریمحدوده ها آزاد بود، د نیدر ا لهفت سا

 میمستق ری( آموزش غب
د پدر و موار نیشود. در ا يو... م یداریخواب و ب یدر امور، زمان بند یزیامور مانند نظم، برنامه ر يبرخ یریادگی ازمندین نیسن نیدر ا فرزند

، یدستور یبا گزاره ها شهیکه هم ستیمعنا ن نیبه ا نیسن نیگوناگون به کودک آموزش دهند. آموزش در ا یها وهیوارد شده و به ش دیمادر با
آموزش  یراهها نیتر ياز اصل يفیتوص یزاره هاو گ یریتصو ی. استفاده از گزاره هامیکن لیکارها را بر فرزند تحم نیا يبا امر و نه يعنی
 مسائل به فرزندان است. نیا

: رندیگ يکنند، دو فرصت بزرگ را از فرزند خود م يدخالت م يامر و نه لهیهفت سالشان به وس یفرزندان باال یکه در تک تک کارها يکسان
 تجربه و فهم

 

 بندی:د. جمع
 اصول تربیت در دوره های هفت ساله را به تفكیک  و به صورت زیر بیان کرد:با توجه به مطالب گفته شده، مي توان 

 اصول دوره اول رشد:
  تیو ترب میتعلاصلي به عنوان سازوکار  ی(  اصل باز1
  تیو عدم احساس محدود یعمل حداکثر ی(  اصل آزاد2
 کودکان  يو اخالق ينید ی،فطر تربیت(  اصل 4
 سیادت(  اصل 6
  میآموزش مستق تیو ممنوع يواقع یها تیقرار دادن کودک در موقع قیاز طر میرمستقی(  اصل آموزش غ5
 اعتماد در کودک  جادیو ا ی(  اصل محبت حداکثر6
 

 دوره دوم رشد: اصول
 بی(   اصل تاد1
 علم و ارزش ها  می(  اصل آموزش مستق2
 علل افتیو در عیوقا لی(  اصل آموزش مهارت تحل4
 سوال و طرح مسئله  ،طرحیو مهارت پرسشگر هیروح تی(  اصل تقو6
  یآموز(  اصل مهارت و حرفه5
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 به قدر وسع ، انذار و مجازات به قدر خطا  فی(  اصل عدل در برخورد، تكل1

 

 دوره سوم رشد : اصول
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  یي(  اصل مشورت در امور و همرأ2
  یو آزاد فكر يآزادمنش ت،ی(  اصل حر4
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  یمهارت آموز لیو تكم یاقتصاد ی(  اصل رشد مهارت ها6
  تیریو مد یبرنامه ساز ،یزیمهارت برنامه ر تی(  اصل تقو5
 و بازخواست  تیمسئول رشی(  اصل پذ6
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