فصلنامه علمی ـ تخصصی فرهنگ پژوهش
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بازی و تربیت کودک
(نگاهی اسالمی به تربیت کودک از طریق بازی)
سبسیخ دسیبفز95/09/27 :

سبسیخ سأییذ95/11/12 :

____________________________________________ هحذثِ یَسفی

∗

چکیذُ

هؼئلِ سشثیز کَدک اص دیشثبص خضء هَضَفبر اػبػی ٍ ثٌیبدی دس هحبفل فلوی ثَدُ اػز چشا کِ ؿبلَدُ
ٍ ػٌگ ثٌبی یک خبهقِ ػبلن ،ثبلٌذُ ٍ دَیب ثب سقلین ٍ سشثیز دسػز ؿکل هیگیشد .اص ایي سٍ ػالمهز ٍ
ثقبی خبهقِ ٍاثؼشِ ثِ سشثیز ؿبیؼشِ کَدکبى ثشای یک صًذگی ػقبدسوٌذ ٍ هَفق اػز.
هؼئلِ سشثیز دس اػمم آى چٌبى اص اّویز ثشخَسداس اػز کِ یکی اص حقالَ فشصًالذ ثالش گالشدى ٍالالذیي سا
دشٍسؽ ٍ سشثیز كحیح اٍ هیداًذ ٍ ثشای سقلین ٍ سشثیز کَدک ثشًبهِای خبهـ ٍ ّوبٌّگ ثالب فغالشر اٍ
قشاس دادُ اػز .حبل ػَال ایٌدبػز کِ ثشای ایي سشثیز كالحیح اػالمم چالِ ػالبص ٍ کالبسی سا دیـالٌْبد
هیکٌذ؟
دس ایي ًَؿشِ سمؽ ؿذُ اػالز ثالب ثشسػالی اكالَل ٍ هجالبًی سقلالین سشثیالز ٍ ًؾشیالبر ثالبصی اص دیالذگبُ
اًذیـوٌذاى ،ثِ اكَل حبکن ثش سشثیز کَدک ٍ چیؼشی ثبصی کَدکبى دػز یبثذ .دس دبیبى اص سٌبؽش اكَل
سشثیز ٍ ثبصی کَدکبىً ،شیدِ هیگیشد کِ اص ًؾش اػمم ،ثبصی ثْششیي هکبًیؼالن سشثیالز کالَدک اػالز ٍ
هدْض ثِ ٍیظگیّبی سشثیشی ًؾیش ؿکل دٌّذُ َّیز ٍ ؿخلیز کَدکّ ،ذایز ؿالذُ ٍ ّذفوٌالذ ،آصاد،
دشٍسؽ دٌّذُ خمقیز ،خشدٍسص ٍ سٌبػت گش اػز کِ کَدک سا دس خْالز ؽْالَس فَاعال ٍ احؼبػالبر،
سَاًبییّب ٍ اػشقذادّب ،حفؼ کشاهز ،ؿٌبخز ٍ افضایؾ آگبّی ٍ هقشفز کَدک ٍ سؿذ فشدی ٍ اخشوالبفی
اٍ یبسی هیدّذ.
ٍاشُّای کلیذی :ثبصی کَدک ،سشثیز کَدک ،آهَصُّبی اػمهی.

∗ داًصآهَختِ ارضذ رضتِ تبلیغ ٍ ارتباطات فرٌّگی داًطگاُ باقرالعلَم

.
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هقذهِ

اهبم كبد
یوم َه اتک»
ا

ُ َ
ک ل َت َ
َ َ َ َ ُ ََ َ
َ َ َ
ست ُ
عیى اب اهِ علهی
« :إو اجلت فی عمزک یوهیى فاجعل احدهما اِلد اب ا

« اگش اص فوشر سٌْب دٍ سٍص ثبقی ثبؿذ یالک سٍص اص آى سا ثالِ فشاگیالشی ادة ٍ سشثیالز
اخشلبف ثذُ سب سٍص هشگز اص ػشهبیِّبی اخمقالی سٍص قجالل یالبسی ثخالَاّی( ».کلیٌالی،
)230 :1364
یکی اص اػبػیسشیي هؼبئلی کِ اهشٍصُ دس هحبفل فلوالی ٍ آهَصؿالی خْالبى هغالش
اػز ،هؼئلِ سشثیز ٍ دشٍسؽ اًؼبىّبػز .ػبلّبی اٍلیِ فوش ّش فشد کالِ ثالذٍى ؿالک
هْنسشیي ٍ هإثشسشیي دٍساى صًذگی اٍ ثـوبس هیسٍد ،ػالبلّالبی ؿالکلگیالشی ؿخلالیز
اًؼبى اػز .اص آًدب کِ ّوِ هقلَهبر ،فبدرّب ٍ ٍیظگیّبی اخمقی ثِدػزآهذُ دس ایالي
ػبلّب سیـِداس ٍ هحکن دس سٍ فشد ثبقی هیهبًذ ٍ ثٌالبی اكاللی ؿخلالیز ٍ چالبسچَة
ٍخَدی اٍ سا دس ثضسگػبلی سـکیل هی دّذ ،سَخِ ّوِ خبًجِ ثِ سشثیز ٍ سؿالذ اًؼالبى دس
دٍساى کَدکی ضشٍسی هیثبؿذ .دس گزؿشِ چٌیي هیدٌذاؿشٌذ کِ کَدک دس ػٌیي عفَلیز
فقظ ًیبص ثِ سَخِ ٍ هشاقجز خؼوبًی داسد اهب اهشٍصُ ایي حقیقز ثِ سدشثِ آؿالکبس گشدیالذُ
اػز کِ کَدک دس سوبم هشاحل سؿذ ٍ ثلَكًِ ،سٌْب ًیبصهٌذ سَخِ ٍ هشاقجز خؼوبًی اػالز
ثلکِ دس سَاًبییّبی احؼبػی ،ادساکی ،سخیلی ٍ رٌّی ٍ دس هْبسرّبی کمهالی ٍ ثالذًی،
ًیبص هجشهی ثِ ساٌّوبییّبی آگبّبًِ ٍ فلوی داسد.
کَدک ثِ دلیل اؿشغبالر رٌّی کوشش ،اص لحبػ سٍاًی ٍ رٌّی آهبدگی ثالبالیی ثالشای
دسیبفز سقبلین ٍ هفبّین داسد ٍ دس ایي دٍساى ؿخلیز اٍ ثؼالیبس اًقغالب دالزیش اػالز لالزا
اػشقذاد ّشگًَِ سشثیشی داسد ٍ ّش آًچِ دس ایي دٍساى دسیبفز هیکٌذ ،سیـِداس ٍ هحکن دس

بازی و تربیت کودک (نگاهی اسالمی به تربیت کودک از طریق بازی) 274

ٍخَدؽ ثبقی هیهبًذ .دیبهجش اکشم

هیفشهبیذ« :آًچِ کَدک ًَسع ثِ رّي هیػذبسد

هبًٌذ ًقـی اػز ثش ػٌگ کِ هیسشاؿذ ٍ آًچِ هشد ثضسگػبل ثِ رّي هالیػالذبسد هبًٌالذ
ًَؿشي ثش آة اػز( ».دبیٌذُ)445 :1374 ،
ثب ایي هقذهِ ثبیذ گفز ،اّویز ٍ ضشٍسر سشثیز دس دٍساى کَدکی ثش کؼی دَؿالیذُ
ًیؼز ٍ ّوِ هکبست ٍ گشٍُّب ثش ایي اهش هْن سأکیذ داسًالذ .اص آًدالب کالِ سشثیالز كالحیح
کَدکبى ٍ فشصًذاى دس ػبصًذگی خبهقِ ٍ سذاٍم ٍ ثقبی حیبر هقٌَی آى ًقؾ اػبػی داسد،
اػمم ًیض هَضَؿ سشثیز ّوِ خبًجِ دس دٍساى کَدکی سا خضء هؼبئل اػبػی ٍ ثٌیبدی قشاس
دادُ اػز .حبل ػَال اكلی ایي اػز کِ هکبًیضم سشثیشی اػمم ثشای کَدکبى چیؼالز؟ ٍ
ثب اػشفبدُ اص چِ سٍؿی هیسَاى سشثیز ّوِ خبًجِای ثشای کَدک سقن صد؟
دس سٍایبر ثؼیبسی اص ػیشُ اّلثیز ،:ثبصی هْنسشیي فبهل دس سشثیز کَدک ثشؿوشدُ
ؿذُ اػز .دس حذیثی اص اهبم فلی7هیخَاًینّ« :ش کؼی کِ کَدکی داسد ،ثبیذ خالَد سا سالب
ػشحذ عفَلیز سٌضل دّذ ٍ ثب ٍی ثبصی ٍ سفشیح کٌذ( ».حشفالبهلی )15 :1373 ،اص ایالي سٍ
ثبیذ گفز ثْششیي ػبصٍ کبس سشثیز کَدک اص دیذگبُ اػمم ،ثبصی اػز.
ایي ًـَسِ سمؽ هیکٌذ ثب سجییي اكَل حبکن ثش سشثیز کالَدک اص دیالذگبُ اػالمم ٍ
سجییي ثبصی کَدک هغبثق ثب اهَصُّبی دیٌیً ،قؾ سشثیشی ثبصی ثشای کَدکبى سا دس چْبس
ثقذ ؿٌبخشی ،فبعفی ،سفشبسی ٍ خؼوی سـشیح کٌذ.
پیطیٌِ تحقیق

اص هیبى دظٍّؾ ّبیی کِ دس خلَف سشثیز کَدک ٍ ثالبصی کالَدک دس هدالمر ٍ
ػبیزّبی فلوی هقشجش هیسَاى یبفز ،سقذادی اص هقبالر ثِ سبثیشار سشثیشی ثبصی کَدکبى
دشداخشِاًذ .دس اداهِ ثِ اخشلبس سقذادی اص آًْب سا هقشفی هیًوبیین.
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 .1ثزرسی ًمص ثبسی در تزثیت کَدن اس دیذگبُ لزآى ٍ سٌت هعصَهیي /سعیذ
ثْطتی ٍ یگبًِ هٌطمی /هجلِ اًذیطِّبی ًَیي تزثیتی/دٍرُ  /7ضوبرُ 1390 /3
هحققبى دس ایي دظٍّؾ ثِ ثشسػی اًَاؿ سأثیشار خؼوی ،سٍحی ٍ اخمقی ثالبصی ثالش
سشثیز کَدکبى اص دیذگبُ قالشآى ٍ سٍایالبر هقلالَهیي دشداخشالِ ٍ هقٌقذًالذ اگالش ثخالَاّین
خبهقِای ػبلن داؿشِ ثبؿین ٍ ّوِ افشاد اص ػمهز خؼن ٍ سٍ ثشخَسداس ثبؿالٌذ ،ثبیالذ ثالِ
کَدکبى فشكز دّین اص ساُ اًَاؿ ثبصیّب ثش قذسر ٍ ػمهز خَد ثیبفضایٌذ .دس ایالي هقبلالِ
ثِ سفلیل ثشای ّش یک اص هَاسد سشثیشی ثبصی ،حذیث یب سٍایشی رکش ؿذُ اػز.
دس ایي دظٍّؾ اص اسخبفبر احبدیث ٍ ػیشُ اّل ثیز دس هقبلِ ثبال اػشفبدُ ؿذُ اػز.
 .2کَدکبى ٍ ارسش ّبی سبسًذُ ثبسی /هحوذرضب هطْزی/هجلِ پیبم سى/فرزٍردیي
/81ضوبرُ  /121ظ 106
ثذٍى سشدیذ هیسَاى گفز کِ ثبصی ثْششیي ؿکل فقبلیز عجیقی ّش کَدک هحؼَة
هیؿَد ٍ دس صًذگی کَدک داسای اّویز خبكی اػز ،ثبصی ثشای ّش کَدک دس حبل سؿذ
اص اسصؽّبی هخشلفی ثشخَسداس اػز.

ّوِ ًؾشیِدشداصاى ،كش ًؾش اص گشایؾّبی گًَبگًَی کِ داسًذ ،ثش ایي فقیذُاًذ کِ
ثبصی ًقؾ هْوی دس سؿذ ٍ سکبهل کَدک ایفب هیکٌذ .دس ایٌدب ًَیؼٌذُ ثالِ هقشفالی دالٌح
اسصؽ اخشوبفی ،خؼوبًی ،اخمقی ،فقمًی ٍ دسهبًی ثشای ثبصی کَدکبى هیدشداصد.
ایي هقبلِ دس ثشسػی ًقؾّبی گًَبگَى ثالبصی کَدکالبىّ ،وچالَى ًقالؾ اخشوالبفی،
خؼوبًی ،اخمقی ٍ ...دس دظٍّؾ حبضش اػشفبدُ ؿذُ اػز.
 .3یرربدگیزی اس یزیررك ثرربسی/هْزًَش اکجزی/هجلررِ پیرربم سى/آثرربى /88ضرروبرُ
/212ظ44
اكغم سقلین ٍ سشثیز صٍدٌّگبم ،اكغمحی اػز کِ غبلجالب ثالشای سقلالین ٍ سشثیالز
کَدکبى اص اثشذای سَلذ سب ّـز ػبلگی ثِ کبس هیسٍد .اص آًدب کِ کَدکبى هب ًیبصهٌذ سقلین
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ٍ سشثیشی ّؼشٌذ کِ سَاًبییّبی الصم سا ثشای یبدگیشی هْبسرّب ٍ داًؾ خذیالذ دس آىّالب
دبیِگزاسی کٌذ ٍ ایي آهَصؽ ّب ثیـشش ثش دبیِ ثبصی كَسر هیگیشدًَ ،یؼٌذُ ایالي هقبلالِ
سمؽ هیکٌذ سب هجبحث خَد سا دیشاهَى ثبصی ٍ اثشار آى دس کَدکبى ثیبى کٌذ.
حَصُّبی اثشگزاسی ثبصی کَدکبى دس سؿذ ٍ سشثیز آًْب یکی اص هَضَفبسی اػز کالِ
سحقیق حبضش سا ثِ ثْشُ گشفشي اص ایي هقبلِ سٌّوَى هیکٌذ.
 .4اًَاع ثبسیّب ٍ ًمص آى ّب در رضذ ضخصیت کَدن/هحوذرضرب هطْرزی /پیربم
سى/ضْزیَر /80ش /141ظ 84
ثبصیّب ثب سَخِ ثِ هحشَای آىّب ٍ سوبیمر ٍ گشایؾّبی کَدک کِ ًـأر گشفشِ اص
اٍضبؿ ٍ احَال دسًٍی اٍػز ٍ ثش اػبع ًگشؽ ٍ دیذگبّی کِ ًؾشیِدشداصاى سٍاىؿٌبػی
ًؼجز ثِ کَدک داسًذ ثِ اًَاؿ هخشلفی سقؼین هیؿًَذ .دس ثیي ثبصیّب ،ثبصیّبی سقلیذی،
ًوبیـیً ،وبدی ٍ ،سخیلی اّویز صیبدی دس ؿٌبخز ٍ ثشسػالی ٍضالقیز سٍحالی ،سٍاًالی ٍ
دسهبًی کَدک داسًذ ٍ ،کَدکبى ّن سوبیل ثیـششی ثِ ایي ثبصیّب داسًذ .لزا ًَیؼٌذُ ایالي
هقبلِ اٍلَیز سا ثِ ثشسػی ٍ ثیبى ایي ثبصیّب دادُ اػز.
دس ایي دظٍّؾ ثشای ؿٌبخز سقشی ٍ ًحَُ اثش گزاسی ثبصیّبی کَدکبى ثالِ هقبلالِ
ثبال هشاخقِ ؿذُ اػز.
هفَْم ضٌاسی
 .1تربیت

سشثیز دس لغز ،ثِ هقٌی دشٍسدى ،دشٍساًذى ،آداة ٍ اخم سا ثِ کؼی آهَخشيً ٍ ،یالض
ثِ هقٌی دشٍسؽ ثذى ثٍِػیلِ اًَاؿ ٍسصؽ اػز( .ثشٍهٌذ )10 :1380 ،هقٌی فالبم سشثیالز،
دشٍساًذى ّش چیضی اػز ثِ ًحَی کِ ؿبیؼالشِ آى اػالز ٍ ،ایالي هقٌالب ؿالبهل خوالبدار،
گیبّبى ،حیَاًبر ٍ اًؼبىّب هیؿَد ٍ ًیض دس هَسد دشٍسؽ خؼن ٍ سٍ ثِ کبس هیسٍد.
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ساغت اكفْبًی سیـِ ٍاطُ سشثیز سا «سَثَََ» ثِ هقٌالبی فضًٍالی ٍ ًوالَ ٍ سؿالذ (ساغالت
اكفْبًی )340 :1383 ،هیداًذ ٍ دس سقشی ٍاطُ سة هیًَیؼذ« :سة دس اكل ثالِ هقٌالبی
سشثیز اػز کِ ثِ هقٌبی ایدبد چیضی ثِكَسر سذسیدی سب سػالیذى آى ثالِ حالذ ٍ کوالبل
ًْبیی هیثبؿذّ( ».وبى )336 :ؿْیذ هغْشی ًیض سشثیالز سا ثالِ هقٌالی «دالشٍسؽ دادى ٍ
اػشقذادّبی دسًٍیِ ثبلقَُ سا ثِ فقلیز سػبًذى» هیداًذ( .هغْشی)57 :1373 ،
دیبهجش اکشم

هشاحل سشثیز اًؼبى سا ثِ ػالِ دٍسُ سقؼالین هالیکٌالذ( :عْوبػالجی،

)20-16 :1392
ّ .1فت سبل اٍل کِ کَدن سیذ ٍ آلبست .ثبیذ داًست کِ پٌج سبل اٍل سًذگی در
پبیِگذاری ضخصیت کَدن ثسیبر هْن است ٍ حذٍداً  70درصذ ضخصیت اٍ در ایي
سي پبیِگذاری هیضَد .ایي دٍرُ سٌی ،دٍرُ ثبسی ٍ خَضی کَدن است ٍ دارای دٍ
ٍیژگی هْن است .1 :هیل ضذیذ ثِ ثبسی ٍ  .2فزهبًذّی ٍ ادارُ دیگزاى.
سَخِ ثِ ایي ًکشِ الصم اػز کِ هٌؾَس اص آصاد گزاؿشي کَدک دس ایي دٍسُ ػالٌی ثالِ
هقٌی اخبصُ دادى ثِ اٍ ثشای افوبل هخبعشُآهیالض ٍ خالم ادة ٍ ثالیسفالبٍسی ًؼالجز ثالِ
سفشبسّبی ًبدسػز اٍ ًیؼز ،ثلکِ ثبیذ اٍ سا سّب گزاؿز سب ثبصی کٌذ ٍ اص ایي عشیق ثِ سؿذ
ثشػذ.
ّ .2فت سبل دٍم کِ کَدن ثٌذُ ٍ فزهبىثزدار است .ایي دٍرُ را هیتَاى دٍراى
ّفت سبل دٍم را سي پیزٍی ٍ فزهبىثزداری
آهَسش ٍ تأدیت ًبهیذ .پیبهجز اکزم
هیداًذ (حزعبهلیّ ،وبى ٍ )125 :اهبم صبدق هیفزهبیذ« :فزسًذ خَد را در ّفت
سبل دٍم ثب آداة ٍ رٍشّبی السم ٍ هفیذ تزثیت کٌیذ( ».اثي اثی الحذیذ،ثیتب)937 :
اس ٍیژگیّبی هْن ایي دٍرُ هیتَاى ادةپذیزی ،آهَسش پذیزی ٍ گزایص ثِ هجبحث
اعتمبدی را ًبم ثزد.
ّ .3فت سبل سَم کِ ًَجَاى هسئَل ٍ هطبٍر است .ایي دٍرُ ٍلت توزیي ٍ عول
ثِ آهَختِّبست .ثٌبثزایي ًیبس ثِ ّذایت ٍ راٌّوبیی در ایي دٍراى ثِ اٍج خَد
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هیرسذ .اس ٍیژگیّبی ایي دٍرُ ،گزایص ثِ درستکبری ،ضبیستگی هطَرت ٍ رضذ
احسبسبت است.
ثٌبثشایي سشثیز اص ًگبُ اػمهی؛ ثِ فقلیز سػبًذى قالَای اًؼالبى ٍ اػالشقذادّبی اٍ ٍ
ایدبد سقبدل ٍ ّوبٌّگی دس آىّب دس خْز سػیذى ثِ کوبل هغلَة اػز .ثِ فجبسر دیگش،
سشثیز هشخلق ؿذى ثِ اخم الْی ٍ هإدة ؿذى ثِ آداة اهلل اػز ،اص ًؾالش اػالمم اثشالذا
ثبیذ اًؼبى ٍ اثقبد ٍخَدی ٍ ًیشٍّب ٍ اػشقذادّبی اٍ سا دس ّش دٍسُ ػٌی ؿالٌبخز ٍ آًگالبُ
ثشای ؿکَفبیی ٍ سؿذ ٍ ًوَ آى دس خْز الْی ˚یقٌی سشثیز -سمؽ کشد.
.2

بازی

ًؾشیِدشداصاى قشىّبػز سمؽ هیکٌٌالذ سالب اّویالز ثالبصی ٍ سالأثیشار آى دس سؿالذ
کَدک سا ثِ اثجبر ثشػبًٌذّ .شچٌذ دس ایي صهیٌِ اسفب ًؾش ٍخَد ًذاسد اهب اص فمػفِ یًَالبى
قذین گشفشِ سب آسای فمػفِ قشى ًَصدّن ٍ ثیؼشن ،ثالش اّویالز ٍ ًقالؾ ثالبصی دس سؿالذ ٍ
سشثیز کَدک سأکیذ داسًذ .دس فشٌّگ ثضسگ ٍثؼشش 1ثبصی ثِ كَسرّبی ریل سقشی ؿذُ
اػز:
ال ) حشکز ،خٌجؾ ،فقبلیز ثِهثبثِ حشکز فضمر
ة) آصادی یب هحذٍدُای ثشای حشکز یب خٌجؾ
ج) فقبلیز یب سوشیي ثشای ػشگشهی ،سفشیحی یب ٍسصؿی (احوذًٍذ)2 :1388،
گشٍع ثب سَخِ ثِ ًؾشیِی فولی غشیضی ٍ ػي ثبصی ،فقیذُ داسد کالِ ثالبصی ًالَفی
آهبدگی کَدک ثشای فقبلیزّبیی اػز کِ ثبیذ دس آیٌذُ ثِ فْذُ گیالشد( .هْدالَس:1372 ،
)19

1.webster
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اسػغَ ًیض فقیذُ داسد ،دس ثبصی ًیشٍی ًْفشِ ؿذُ کِ ثبفث هیؿالَد سٍاى ٍ ػشؿالز
آدهی اص خَاػشِّبی ًبدؼٌذ ٍ اهیبل ٍ احؼبػبر ًبهغلَة دبک ؿَد .یقٌی ثبصی ،هیسَاًالذ
ثخـی اص فَاع خغشًبک ٍ ًبخَؿبیٌذ آدهی سا دبالیؾ دّذ.
َّیضیٌگب ثبصی سا ایي گًَِ سقشی هیکٌالذ« :فقبلیالز یالب اؿالشغبلی داٍعلجبًالِ کالِ دس
هحذٍدُّبی ثبثز صهبى ٍ هکبى ،هغبثق ثب قَافذی کِ آصاداًالِ دزیشفشالِ ؿالذُ اهالب هغلقالب
الضامآٍس ًیؼشٌذ ،ثب ّذفی دس خَد اًدبم ؿذُ ٍ ثب احؼبع سٌؾ ،لزر ٍ آگالبّی اص هشفالبٍر
ثَدى آى ثب صًذگی سٍصهشُ ّوشاُ اػز( ».کَثشی)11-10 :1389 ،
آًچِ دس سقشی ثبصی هیبى ًؾشیبر اًذیـوٌذاى هـششک ثِ ًؾش هالیسػالذ سَخالِ ثالِ
داٍعلجبًِ ٍ آصاداًِ ثَدى ایي فقبلیز ٍ سأثیشی اػز کِ دس هؼیش سؿالذ ٍ ؿالٌبخز کالَدک
ثشای آیٌذُ داسد.
 .3ادبیات ًظری

دٍ هفَْم سشثیز ٍ ثبصی ،هفبّین اكلی هب دس ایي دظٍّؾ اًذ .ثٌبثشایي دس ایي ثخؾ
اثشذا ًؾشیِّبی سقلین ٍ سشثیز ٍ ػذغ ًؾشیِ ثبصی اص دیذگبُ اًذیـوٌذاى سجییي هیؿَد.

 1-3اكَل ٍ ًؾشیِّبی سقلین ٍ سشثیز

1

ًؾشیبر هشثیبى ثضسگ سقلین ٍ سشثیز دسثبسُ هفَْم ٍ هجبًی سقلین ٍ سشثیزّ ،ذ ّبی
سشثیز ٍ سٍؽّبی آىّ ،وَاسُ ثٌیبى ٍ اػبع کبس هشَلیبى اهش سشثیالز کالَدک سا سـالکیل
دادُ اػز .فیلیخ اػویز اػشبد ًگبسًذُ اكَل سقلین ٍ سشثیزً ،ؾشیالبر دقیقالی سا دس ایالي

 .1ایي بخص بِ صَرت تلخیص از کتاب اصَل تعلین ٍ تربیت دکتر علی ضریعتوذاری ًگارش ضدذُ اتدت.
(علی ضریعتوذاری ،اصَل تعلین ٍ تربیت ،چاپ بیست ٍ تَم ،تْدراى ،اًتطدارات داًطدگاُ تْدراى،1931 ،
صص )08-19
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خلَف ثیبى کشدُ کِ هقذهِ کبس ػبیش هحققبى ّوچَى خبى دیَیی ٍ ّوکالبساًؾ ثالَدُ
اػز .هب دس ایي ثخؾ ثِ هقشفی ًؾشیبر ایي داًـوٌذاى هیدشداصین.
 1-1-3اصول تعلیم و تربیت از نظر اسمیت (شریعتمداری)05-31 :1331 ،

اػویز اػشبد اكَل ٍ فلؼفِ سقلین ٍ سشثیز دس داًـگبُ آهشیکب اػز .اص ًؾش اٍ اكَل
یقٌی ساٌّوبی فکشی دس حل هؼبئل ثذیي هقٌب کِ هشثی اص لحبػ فکشی ثبیالذ ؿالبهل چالِ
خلَكیبسی ثبؿذ سب ثشَاًذ هؼبئل سشثیشی سا ثِ عَس كالحیح ٍ فلوالی حالل کٌالذ .دیـالٌْبد
اػویز ثشای یک هشثی داسا ثَدى رّي فلؼفی یب سفکش كحیح فلوی اػز .اٍ ثشای سفکالش
فلؼفی ػِ ثقذ خبهقیز ،سقوق ٍ قبثلیز سا هغش هیکٌذ.
اػویز هقشقذ اػز اًؼبًی کِ داسای رّي فلؼفی دسػالز ٍ دقیقالی اػالز دس سوالبم
افکبس ٍ قضبٍرّبی خَد ػِ خلَكیز خبهقیز ،سقوق ٍ اًقغب سا ؽالبّش هالیػالبصد .اٍ
خبهقیز سا ؿبهل ثِ کبس ثشدى قَُ سقوین ،سَخِ ثِ خٌجِّبی ًؾشی ،سَخِ ثِ اّذا دٍس ٍ
هـبّذُ اهَس خبف؛ سقوق سا ؿبهل کـ اهَس اػبػی دس ّش هَققیز ،سَخِ ثِ خٌجِّالبی
اػبػی ،قضبٍر ثِ سٍؽ فشضیِای-قیبػی ٍ اًقغب سا ؿبهل سّبیی اص خوَد سٍاًی ،سَخِ
ّوِخبًجِ ثِ هؼبئل ٍ اسصؽ ػٌدی افکبس ثذٍى سَخِ ثِ هٌبثـ آىّب هیداًذ.
ثٌبثشایي اص ًؾش اػویز اػبػیسشیي اكالل سقلالین ٍ سشثیالز ،دالشٍسؽ رّالي خالم ٍ
فلؼفی اػز ٍ ٍؽیفِ اكلی یک هشثی ثشای سشثیز کَدک ،سمؽ دس خْز دشٍسؽ سفکالش
فلؼفی دس رّي اٍ اػز سب اٍ ثشَاًذ دس سوبم سلویوبر ثب سَخِ ثِ ایي ػِ ثقذ فول کٌذ.
 1-1-3اصول تعلیم و تربیت از نظر دیویی (شریعتمداری)05-01 :1331،

خبى دیَیی دس کشبة «سدشثِ ٍ سقلین ٍ سشثیز» ثب ثشسػی سقلالین ٍ سشثیالز قالذین دس
هقبثل سقلین ٍ سشثیز هششقی ثِ هقشفی اكَل هذًؾش خَد هیدشداصد .اكالَل هالَسد ًؾالش اٍ
ؿبهل:
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اصل اداهِ یا پیَستگی

اكل اداهِ هشکی ثش فبدار اػز .خبى دیَیی هقشقذ اػز فبدر سغییشی دس فالشد ثالِ
ٍخَد هیآٍسد ٍ ایي سغییش دس کیفیز سدشثیبر ثقذی فشد ٍ حؼبػیز ٍ فکغالقوالل اٍ دس
ؿشایظ هخشل ٍ ثشخَسد ثب هـکمر صًذگی سأثیش ثؼضایی داسد.
اص ًؾش دیَیی اكل اداهِ یب دیَػشگی سدشثِ ثذیي هقٌبػز کِ ّش سدشثِ خذیذی کِ
ؿکل هیگیشد ،چیضی اص سدشثیبر گزؿشِ اخز هیکٌذ ٍ ثِ ًحَی دس سدشثیالبر آیٌالذُ اثالش
هیگزاسد ٍ سٍی ّویي اكل اػز کِ خبى دیَیی گبّی سقلین ٍ سشثیز یب خشیبى سشثیشی سا
فیي سؿذ هیداًذ .سؿذ کشدى دس خٌجِّبی ثذًی ،فقمًی ٍ اخمقی ،سدؼن هثبلی اص اكل
اداهِ اػز.
ّذ ّبی هقٌَی ٍ فقمًی گؼششدُ هثل سقالَا ٍ دالشٍسؽ قالذسر فقمًالی ّالن ثالِ
فقبلیزّبی هقلن ٍ ؿبگشد خْز هیدٌّذ ٍ ّن سؿذ سا هحذٍد ًویػبصًذ .فشم کٌالین دس
سؿذ فقلی خْز سؿذ سا حشکز ثِػَی سٍ فلوی قشاس دّین ،چالَى سٍ فلوالی ٍ عالشص
سفکش فلوی ،خَد اهشی سؿذ کٌٌذُ ٍ سکبهلدزیش اػز ،ثٌبثشایي ًِ سٌْالب ایالي خْالز سؿالذ
فوَهی سا هحذٍد ًویػبصد ،ثلکِ هَخجبر سؿذ ثیـششی سا ًیض فشاّن هیکٌذ.
اكل اداهِ سدشثِ دس سوبم هَاسد كذ هیکٌذ .یقٌی ّش سدشثِای چیالضی اص گزؿالشِ
اخز هیکٌذ ٍ ثِ ًحَی دس سدشثیبر آیٌذُ سأثیش داسد .دس ایي صهیٌالِ ثبیالذ هشَخالِ ثالَد کالِ
اػشقذ اد ّش یک اص ؿبگشداى ثب اػشقذادّبی دیگشاى هشفبٍر اػز ٍ اداهِ سؿذ سدشثی ّالش
فشد ثبیذ هشٌبػت ثب ٍضـ خَد اٍ ثبؿذ.
اصل تأثیر هتقابل

اكل سأثیش هشقبثل ،ساثغِ دٍ فبهل ؿشایظ فیٌی ٍ خالبسخی ٍ ؿالشایظ دسًٍالی فالشد سا
سٍؿي هیػبصد .ایي دٍ فبهل ثبّن ،یب سأثیش هشقبثل آىّب دس یکذیگش ،هَققیالز سا سـالکیل
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هیدٌّذٍ .قشی گفشِ ؿَد فشد دس دًیب صًذگی هیکٌذ ،هٌؾَس ایي اػز کِ اٍ دس یک ػلؼلِ
اص هَققیز ّب قشاس داسد .ثبیذ سَخِ داؿز کِ ثَدى دس یک ػلؼلِ اص هَققیزّب یقٌی خشیبى
سأثیش هشقبثل هیبى فشد ٍ اؿیب ٍ اؿخبف .هحیظ اص ؿالشایغی سـالکیل هالیؿالَد کالِ سٍی
احشیبخبر ؿخلی ،سوبیمرّ ،ذ ّب ٍ اػشقذادّبی فشد دس ثِ ٍخَد آٍسدى سدشثالِ سالأثیش
داسد.
ٍضـ فشد ٍ ؿشایظ خبسخیّ ،شدٍ ،فبهل هْوی دس سدشثالِ ّؼالشٌذ .ؿالشایظ خالبسخی
ؿبهل آًچِ هشثی اًدبم هیدّذ ،سٍؿی کِ دس اخشای اهَس ثکبس هالیثالشد ،عالشص ثشخالَسد ٍ
كحجز کشدى اٍ ،اػجبة ،کشت ،دػشگبُّب ٍ هَادی کِ فشد ثب آىّب کبس هیکٌذ ٍ هْنسش اص
ّوِ ٍضـ اخشوبفی هَققیشی اػز کِ فشد دس آى فقبلیز هیکٌذ .ثٌبثشایي هشثی هالیسَاًالذ
ؿشایظ خبسخی سا سٌؾین کٌذ ،ثذیي هقٌب کِ اٍ هیسَاًذ هحیظ کالبس سا کالِ سٍی اػالشقذاد ٍ
احشیبخبر فشد سأثیش داسد عَسی سشسیت دّذ کِ اص لحبػ سشثیشی سدشثیبر هفیذی ثِ ٍخالَد
آٍسد.
اصل هربَط بِ کٌترل اجتواعی

دس هشاحل هخشل حیبر ،افشاد اًؼبى ،سحز کٌششل اخشوبفی قشاس داسًذ .هثم ثچِّالب
دس هَققیز ثبصی سحز کٌششل اخشوبفی ٍاقـ هیؿًَذ .ثبصیّب هقوَال سبثـ قَاًیٌی ّؼشٌذ
ٍ ایي قَاًیي ،سفشبس ثچِّب سا هٌؾن هیػبصًذ.
سقلین ٍ سشثیز یک خشیبى اخشوبفی اػزّ .شچِ حبلز خوقی ثیـشش سحقق دیذا کٌالذ
کیفیز کبس هقلن ٍ ؿبگشداى اسصؽ سشثیشی ثْششی خَاّذ داؿز .دس حبلز خوقی ثبیذ آداة
هشٌبػت ٍ كحیح سا سفبیز کشد ٍ دس فیي حبل آصادی افشاد سا سب آًدب کِ فقل ػلین حبکن
ثش افوبل آىّبػز هَسد احششام قشاس داسد.
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ایي حقیقز کِ ّش فشدی دس خبهقِ سب حذ صیبدی سحز کٌششل اخشوبفی اػز ٍ ایٌکِ
ایي کٌششل ثِعَس هحؼَع آصادی ؿخق سا هحذٍد ًویػبصد قبثل اًکبس ًیؼز.
اصل هربَط بِ آزادی

ثِ ًؾش خبى دیَئی ،سٌْب آصادی ،آصادی فقل اػالز .آصادی فقالل ٍقشالی سحقالق دیالذا
هیکٌذ کِ فشد ثشَاًالذ قضالبیبی هخشلال سا هالَسد هـالبّذُ ٍ ثشسػالی دقیالق قالشاس دّالذ،
ّذ ّبی اػبػی ٍ ثب اسصؽ ثشای خَد اًشخبة کٌذ ٍ ثب اػشفبدُ اص ٍػبئل هقشضالی ثالشای
ًیل ثِ ّذ ّبی خَد اقذام ًوبیذ.
آصاد گزاسدى ثچِّب دس ػمهز ٍ سقَیز سٍحیِ آىّب هإثش اػزٍ .لی ثبیذ سَخِ داؿز
کِ ّیچ یک اص ایيّب آصادی خَد ثِ خَد ٍ فی ًفؼِ هغلالَة ًیؼالز .سٌْالب آصادی ،آصادی
فقل اػز کِ فشد ثبیذ اص سٍی ػٌدؾ ٍ فکش ثشای خالَد ّالذفی اًشخالبة کٌالذ ،فبقمًالِ
قضبٍر ًوبیذ ،سوبیمر خَد سا ثب سَخِ ثِ ًشبیح اًْب اسصؽ ػٌدی کٌالذٍ ،ػالبیل هقشضالی
سْیِ ًوبیذ ٍ ثشای ًیل ثِ ّذ خَد اقذام کٌذ.
اصل هربَط بِ ّذف

آصادی ثب سقییي ّذ ٍ ثِ هقشم اخشا دس آٍسدى آى اسسجبط ًضدیک داسد .ثِ ًؾش خبى
دیَئی ،یک ّذ كحیح ،اثشذا ثِكَسر هحشک دسًٍی ؽبّش هیگشدد .هوبًقز دس اخشای
فَسی ایي هحشک ،آى سا ثِكَسر سوبیل دس هیآٍسدٍ ،لی ًِ هحشک دسًٍی ٍ ًالِ سوبیالل،
ّیچ کذام ّذ ًیؼشٌذّ .ذ ثِهٌضلِ یک ًقغِ ًؾش ًْبیی اػز یقٌی هشضوي دیؾثیٌی
ًشبیدی اػز کِ دس اثش اخشای هحشک دسًٍی ؽبّش هیگشدد ٍ دیؾثیٌی ًشبیح ،کبس فقل ٍ
خشد اػز.
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سَخِ ثِ هحشکبر دسًٍی ؿبگشداى ثشای هشثیبى ضشٍسی اػز ٍلی ثبیذ ایي سوبیمر
سا ّذایز کشد ٍ سحز کٌششل فقل دس آٍسد .اص لحالبػ سشثیشالی دیالذایؾ ٍ ؽْالَس هیالل یالب
هحشک دسًٍیّ ،ذ ًْبیی سا سـکیل ًویدّذ ٍلی ثشٍص هیل ،ثبفث سْیالِ ًقـالِ ٍ سٍؽ
کبس هیؿَد ٍ ایي ًقـِ هؼشلضم هـبّذُ ٍ ثشسػی ؿشایظ خبسخی ٍ اػشفبدُ اص سدشثیالبر ٍ
اعمفبر قجلی اػز.
ً 2-4ظریِ بازی از دیذگاُ اًذیطوٌذاى

سٌَؿ ٍ گؼششدگی ًؾشیِّبی هغش دس خلَف ثبصی کَدکبى ػجت ؿذُ سب گشٍّالی
اص هحققبى ثِ عجقِ ثٌذی ًؾشیبر ثذشداصًذ .گیلوالَس ( )1966دس یالک دػالشِ ثٌالذی دقیالق
ًؾشیِّبی هْن ٍ هقشجش ثبصی سا دس دٍ دػشِ قشاس هیدّذ( :فؼکشی صادُ)33 :1390 ،
ًظریِّای کالسیک :ایي دػشِ اص ًؾشیِّب هشأثش اص فشضیِ سکبهلاًالذ ٍ فلالل ثالبصی
کَدکبى سا هَسد ًؾش قشاس دادُاًذ .هبًٌذ ًؾشیِ اًشطی هبصادً ،ؾشیِ دیؾ سوشیي ٍ...
ًظریِ اًرشی هازاد :ثش اػبع ایي ًؾشیِ ثبصی اًشطی هالبصاد دس ثالذى فالشد اػالز کالِ
ًویسَاًذ آى سا دس فقبلیزّبی ّذفذاس اػشفبدُ کٌذ( .خبکی ٍ ؿقجبًی)33 :1392 ،
ثب سَخِ ثِ ایي ًکشِ کِ ثبصی اػبػیسشیي فقبلیز کَدک اػز کِ ّذ ّبی گًَبگٌی
سا دس ثش داسد ،ایي ًؾشیِ هَسد قجَل ًیؼز.
ًظریِ پیص توریي :ایي ًؾشیِ ثبصی کَدک سا سفشبسی غشیضی ٍ ًَفی آهبدُ ػالبصی
ثشای آیٌذُ هیداًذ .یقٌی ثبصی کَدک ،ؿکلی اص سفشبس سؿذ یبفشِ اٍ دس آیٌذُ اػزّ( .وبى:
)34
ثِ ًؾش هیسػذ ایي ًؾشیِ ًیض کبهل ًیؼز چشا کِ ثشخی ثبصیّالب سا ًوالیسالَاى ایالي
چٌیي سحلیل کشد .هثل ٍقشی کِ اػت ػَاسی کَدکبى کِ ًویسَاى گفز قغقب کالَدک دس
آیٌذُ اػت ػَاس هیؿَد.
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ًظریِ تجذیذ تکاهل :دس ایي ًؾشیِ ثبصی فولی اػز فغشی ثشای سّالبیی اًؼالبى اص
هْبسرّبی ثذٍی ٍ غیش ضشٍسی کِ ثِ كَسر سدذیذ افوبل گزؿشگبى ٍ اقَام خَد اًدبم
هیدٌّذ سب دس آیٌذُ ًیبصی ثِ ایٌگًَِ افوبل ًذاؿشِ ثبؿٌذ( .کـبٍسص ٍ قلیّب)10 :1391 ،
ایي ًؾشیِ ًیض دس سقشی خَد داسای ًَاقلی اػز چشاکِ ثؼیبسی ثبصیّبی کَدکالبى
ّیچ سٌبػجی ثب ػجک ّب ٍ افوبل گزؿشگبى آىّب ًذاسدّ .وچٌیي ثالبصی دس سوالبم هشاحالل
صًگی یک اًؼبى ثب اّذا هشفبٍر دًجبل هیؿَد ٍ دس ثشخی هَاسد ضشٍسی ًیض ّؼز.
ًظریِ جبراى :ایي ًؾشیِ «ثبصی سا ًبؿی اص لزسی کالِ اص عشیالق سخلیالِ سالٌؾّالبی
هخشل کمهی ٍ هبدی دس کَدک حبكل هیؿَد ،هیداًذ .ایالي ًؾشیالِ هالیسَاًالذ ثشخالی
ثبصیّبی سهضی سا سجییي کٌذ اهب ؿبهل اًَاؿ ثبصیّب ًویؿَدّ( ».وبى)12 :
ًظریِ استراحت ٍ رفع خستگی :هغبثق ایي ًؾشیِ ٌّگبهی کالِ فالشد خؼالشِ اػالز
ثبصی هیکٌذ سب سدذیذ قَا ٍ اػششاحز کٌذّ( .وبى )9 :ثِ ًؾش هیسػالذ ایالي ًؾشیالِ ثالشای
سجییي ثبصی کبهل ًیؼز چشا کِ ثؼیبسی اص ثبصیّب خؼشگی خؼوی سا ثشای فشد ثِ ّوالشاُ
داسًذ ٍ الجشِ ثبصیّب كشفب خٌجِ ػشگشهی ًذاسد ٍ ثقضی اص آىّب خٌجِ آهَصؿالی ٍ سشثیشالی
داسًذ.
ًظریِّای دیٌاهیک :ایي ًؾشیِّب ثِ هحشَای ثبصی کَدکبى سَخِ ٍیظُ داسًذ ٍ ثبصی
سا سقَیز کٌٌذُ سؿذ فشدی هیداًٌذ .هثل ًؾشیِ دیبطُ کِ ثِ ثقذ ؿٌبخشی کَدک سَخِ داسد
یب ًؾشیِ فشٍیذ کِ ثِ ثقذ فبعفی ثبصی دشداخشِ اػز( .فؼکشی صادُ)54 :1390 ،
دیبطُ هقشقذ اػز «ثبصی ساّی ثشای دػششػی ثِ خْبى ثیشٍى ٍ لوغ آى ثِ گًَِای
کِ ثب ٍضـ کًٌَی فشد هغبثقز کٌذ .ثب ایي سقجیش ثبصی دس سؿذ َّؽ کَدک ًقؾ حیالبسی
داسد ».دیبطُ هقشقذ اػز کَدک دس حیي ثبصی ثب دسٍى ػبصی سدشثِ خالَد ،ػالقی دس سؿالذ
ؿٌبخشی داسد.
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فشٍیذ ًیض ثبصی سا فقبلیشی سخلیِای ثشای ّیدبًبر فشد هیداًذ .اٍ هقشقذ اػز کَدک
دس حیي ثبصی سقبسضبر دیؾ آهذُ ثشای خَد سا حل هیکٌذ ٍ ثذیي ػجت سدشثِ سٍیبسٍیی
ثب هـکمر ٍ سقبسضبر سا دس آیٌذُ هییبثذ.
ثِ ًؾش هیسػذ ایي ًؾشیبر ًیض ثِ ٍخالَّی اص ثالبصی کَدکالبى اؿالبسُ داسد ٍ سقشیال
کبهلی سا اسائِ ًویدّذ .ثٌبثشایي ثِ ػشاك دیذگبُ ثشخی اًذیـوٌذاى هؼلوبى هالیسٍیالن سالب
ثبصی سا اص دیذگبُ آًبى ثشسػی کٌین.
خَاخِ ًلیش الذیي عَػی ثبصی سا ٍػیلِای ثشای سفـ خؼشگی اص فقبلیزّبی خالذی
هیداًذ .اٍ ؿشط ثبصی سا آصادی فول کَدک هیداًذ ٍ هقشقذ اػز ثالبصی ٍػالیلِای ثالشای
ثشٍص سَاًبییّبی کَدک ٍ ثشاًگیخشي ؿَس ٍ ًـبط ٍ سأهیي ػمهز خؼالن ٍ سٍ اٍػالز.
(احوذًٍذ)445 :1388 ،
اص ًؾش خَاخِ ًلیش ثبصی فبهلی ثشای ثشٍص اػشقذادّب ٍ سَاًبییّبی کَدک اػز کالِ
ؿبدی ٍ ًـبط اٍ سا ًیض ثش هیاًگیضد .ایي ثبصی ثب سَلذ کَدک ؿشٍؿ هیؿالَد ٍ ثالب ثالضسگ
ؿذى اٍ ؿکل ثبصی سغییش هیکٌذ.
اثَ فلی ػیٌب ًیض ػلت آصادی ٍ خلَگیشی اص خٌت ٍ خَؽ ٍ ثبصی کَدک سا صهیٌِای
ثشای افؼشدگی کَدک هیداًذ کِ ػجت هیؿَد هیل ٍ سغجز اٍ ثِ ثالبصی اص ثالیي سفشالِ ٍ
کَدک ثیوبسگًَِ ثضسگ ؿَدّ( .وبى)45 :
اثَفلی ػیٌب دس خلَف آصادی کَدک ٍ سحشک اٍ ًیض ًؾشیبسی سا هغش هیػبصد .اٍ
هقشقذ اػز دس سؿذ خؼوبًی کَدک ّشگض ًجبیذ اص فـالبس ٍ سحویالل اػالشفبدُ کالشد ٍ ثبیالذ
کَدک سا آصاد گزاؿز .اص ًؾش اثَ فلی ػیٌب ثالبصی یالک فقبلیالز غشیالضی ٍ عجیقالی ثالشای
کَدک اػز کِ ثب فغشر اٍ هغبثقز داسد ٍ ػجت سؿذ خؼوی ٍ سٍحی اٍػز( .کـالبٍسص ٍ
قلیّب)27-23 :1391 ،
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حبل کِ ًؾشیبر هغش دس خلالَف سشثیالز ٍ ثالبصی سا ؿالٌبخشین ،ثالِ ػالشاك هشالَى
اػمهی سفشِ ٍ اكَل حبکن ثالش سشثیالز کالَدک ٍ چیؼالشی ثالبصی کَدکالبى سا هغالبثق ثالب
آهَصُّبی اػمهی سجییي هیکٌین.
 .4اصَل اسالهی حاکن بر تربیت کَدکاى

دیي هجیي اػمم دس سمؽ اػز اًؼبىّبیی سا ثذشٍساًذ کِ اص ًؾالش ّوالِ کوالبالر ٍ
اػشقذادّب ،خبهـ ّوِ فٌبكش ٍ اثضاس الصم ٍ هبًـ ًفَر ّش گًَِ فَاهل خٌثی کٌٌذُ ثبؿالٌذ.
دس ایي هؼیش کَدک ًَدب ٍ ًَسػشِ ،آهبدگی ٍ اػشقذاد دزیشؽ ّشگًَِ آهَصؿالی سا داسد سالب
آًچِ دس ٍخَد اٍ ًْبدُ ؿذُ ،فقلیز یبثذ .ثذیي ػجت اػمم ثشای سشثیز کَدکالبى اسصؽ ٍ
اّویشی ٍیظُ قبئل اػز ٍ دس ایي خلَف دػشَساسی دقیق اسائِ ًوَدُ اػز.
اص ًؾش اػمم «سشثیز ،کَؿؾ ثشای ایدالبد دگشگالًَی هغلالَة دس فالشد ٍ ثالِ کوالبل
سػبًذى سذسیدی ٍ هذاٍم اٍ اػز .ثِ فجبسر دیگش ،سشثیز ثالِ فقلیالز سػالبًذى اػالشقذادّب
ثشای سػیذى ثِ کوبل ٍ ًیض هشاقجز اص اًؼبى دس هؼیش سؿذ ٍ ػیش اٍ ثِػَی کوبل اػز».
(هحوذیًَیؼی )33 :1386 ،چٌبًچِ ایي اػشقذادّب ثِ ؿکَفبیی ٍ فقلیز ًشػالذ ،صًالذگی
اًؼبى ثیَْدُ خَاّذ ثَد.
دیبهجش گشاهی اػمم دس حذیثی اًؼبىّب سا ثِ هقالبدى سـالجیِ کالشدُ ٍ فشهالَدُ اػالز:
«الٌبع هقبدى کوقبدى الزّت ٍ الفضِّ؛ هشدم هقذىّبیی ّؼشٌذ ّوچالَى هقالبدى عالم ٍ
ًقشُ( ».هدلؼی)121 :1368 ،
آًچِ اص ایي حذیث ثش هی آیذً ،یبص اًؼبى ثِ دشٍسؽ گَّشّبی راسی ٍ ٍخَدی اٍػز
سب اسصؿوٌذ گشدیذُ ٍ ثِ کوبل اًؼبًی دػز یبثذ .ثٌبثشایي «ثبفز اًؼالبى ٍ قبلالت ٍ سالشاؽ
یک اًؼبى هغلَةِ اػمم ،چیضی اػز کِ ثب سشثیز حبكل هیؿالَد( ».خبهٌالِای:1393 ،
ثیبًبر دس دیذاس ثب فشٌّگیبى)
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ثش ایي اػبع سشثیز کَدک ًیض ثِ هقٌی ؿکَفب کشدى اػشقذادّبی راسالی ٍ ثالشآٍسدى
حبخبر ٍ ًیبصّبی اٍػزً .یبصّبی کَدک فقظ خَساک ٍ دَؿبک ٍ هحجالز ٍ … ًیؼالز ٍ
اػشقذادّبی اٍ فقظ دس خَاًذى ٍ ًَؿشي ٍ اًجبؿالشي حبفؾالِ خمكالِ ًوالیؿالَد ،ثلکالِ اٍ
اػشقذاد سفکش (ًشیدِگیشی) ،سققل (اًذاصُگیالشی ٍ ػالٌدؾ) ،اًشخالبة ٍ اسادُ سا ّالن داسد.
(كفبیی حبئشی )47-36 :1392 ،دغ ٍالذیي ٍ هشثیبى کَدکبى ثبیذ سَخِ داؿشِ ثبؿٌذ سالب
ثِكَسر ّوِخبًجِ ثشای دشٍسؽ اػشقذادّبی کَدکبى سالمؽ کٌٌالذ ٍ دس ایالي هؼالیش ثالِ
ًیبصّب ٍ اّذا اًؼبًی سَخِ داؿشِ ثبؿٌذ .سمؽ هب دس ایي ثخؾ هقشفی ٍ سجیالیي اكالَل
سشثیشی اػمم ثشای کَدکبى اػز.

 .1اكل خشدگشایی ٍ سققل
قشآى کشین ثبسّب اًؼبى سا ثِ خشدگشایی ٍ سققل دفالَر هالیکٌالذ ٍ ثؼالیبسی اص اهالَس
كشفب ثِ دلیل ایٌکِ صهیٌِػبص سققل ّؼشٌذ ،سَكیِؿذُاًذ .ثِعَسکلی دس ّیچیک اص هشاحل
سشثیز ًویسَاى فقل سا ًبدیذُ گشفز؛ صیشا همک كحز ٍ افشجبس ّش فقبلیشی ،هغبثقز آى
ثب اكَل فقمًی اػز« .هٌؾَس اص سققل ،سفکش خْزداس اػز؛ یقٌی سفکشی کِ هجشٌالی ثالش
هدوَفِای اص قَافذ ٍ هقشسار ثبؿذ ٍ ایي هقشسار ،هٌغقی ثَدى ٍ سػیذى ثالِ هقلالَد سا
سضویي ٍ آى سا اص خیبالر ٍ اٍّبم هدضا کٌٌذ( ».فٌبى دَس خیالش آثالبدی،ثیسالبٍ :ة ػالبیز
دظٍّؾّبی هقٌَی) دغ «اػبع سشثیز كحیح ،سققل اػز کِ آدهی ثب سققل آیبر حالق
سا دسهییبثذ ٍ ثِ کوبالر الْی هشل هیؿَد( ».دلـبد سْشاًی)184 :1382 ،
اًؼبًیز اًؼبى ٍ ادساک اٍ اص فبلن ٍ دیًَذی کِ ثب حق ثشقشاس هیکٌذ ثِ ًحَُ سفکش ٍ
سققل اٍ ٍاثؼشِ اػز .ثب سفکش اػز کِ اػشقذادّبی دٌْبى آدهی فقلیز هالییبثالذ ٍ صهیٌالِ
حشکز اٍ ثِ ػوز کوبل فشاّن هیؿَد .ثِ ّویي ػجت فقل ثِفٌَاى قالَُ سویالض دٌّالذُ
ثیي خیش ٍ ؿشّ ،وچٌیي خغب ٍ كَاة ،ثبیذ دس ػشسبػش خشیبى سشثیز ثِفٌَاى یالک اكالل
ضشٍسی ٍ اخشٌبةًبدزیش هذًؾش قشاس گیشد( .فٌبى دَس خیش آثبدیّ ،وبى)
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«یکی اص ثبسصسشیي كفبر فقل ثشای اًؼبى ّویي سوییض ٍ خذا کشدى اػز؛ خذا کشدى
ػخي ساػز اص ػالخي دسٍك  ،ػالخي ضالقی اص ػالخي قالَی ،ػالخي هٌغقالی اص ػالخي
غیشهٌغقی ٍ خمكِ غشثبل کشدى .فقل آىٍقز ثشای اًؼبى فقالل اػالز کالِ ثالِ ؿالکل
غشثبل دسثیبیذ ،یقٌی ّش چِ سا کِ ٍاسد هیؿَد ػجک ػٌگیي کٌذ ،غشثبل کٌذ ،آىّالبیی سا
کِ ثِ دسد ًویخَسد دٍس ثشیضد ٍ ثِ دسدخَسّب سا ًگبُ داسد(».هغْشی )38 :1373،ثٌالبثشایي
سشثیز فقمًی ثبیذ اًؼبى سا ثِ سـخیق دسػز ثشػبًذ ،ثِگًَالِای کالِ ثشَاًالذ هلالبلح ٍ
هفبػذ سا ثِخَثی سویض دّذ ٍ خیش ٍ كم سا ثشگضیٌذ.
سَاًبیی سققل ٍ سفکش سٌْب هخشق ثضسگػبالى ًیؼز ،ثلکِ کَدکبى ایالي سَاًالبیی سا
داسًذ .رّي کَدک ّوَاسُ ثشای دبػخگَیی ثِ ًیبصّبیؾ ٍ فْویذى هقٌب ٍ هفَْم افوبل ٍ
دذیذُّب دس سمؽ اػز .خذا کدب صًذگی هیکٌذ؟ چِ ؿکلی اػالز؟ ؿالبیذ ثبسّالب اص صثالبى
کَدکبى چٌیي ػإاالسی ؿٌیذُ ثبؿین .ایيگًَِ ػإاالر سَاًبیی سفکالش فلؼالفی ٍ سققالل دس
کَدکبى سا ًـبى هیدّذ .چٌبًچِ ایي اػشقذاد ٍ سَاًبیی راسی ثِدسػشی دشٍسؽ یبثذ ،سب حذ
صیبدی کَدک سا اص گضًذ اؿشجبّبر ٍ اًشخبثبر ًبدسػز دس آیٌذُ هلَى هیداسد .ثٌبثشایي دس
ًؾبم سشثیشی اػمم ثشای کَدکبى ،سشثیالز فقمیالی اص خبیگالبُ ٍیالظُای ثشخالَسداس اػالز ٍ
ّوَاسُ ثبیذ هَسد سَخِ قشاس گیشد.

 .2اكل افشذال ٍ سٌبػت
ساُ ٍ سػن افشذال کَسبُسشیي ٍ اػشَاسسشیي ساُ سشثیز اػز ،ساّی کالِ کشالبة خالذا ٍ
آییي دیبهجش اکشم

ثش آى ثٌب ؿذُ اػز .حضشر فلی

دس ایالي ثالبسُ فشهالَدُ اػالز:

«الیویي ٍ الـوبل هضلِ ٍ الغشیق الَػغی ّی الدبدُ فلیْب ثبقی الکشبة ٍ آثالبس الٌجالَُ؛ ٍ
هٌْب هٌفز الؼٌِ ٍ الیّب هلیش القبقجِ؛ (ًْح الجمغِ ،خغجِ  )16اًحشا ثِ ساػالز ٍ چالخ
گوشاّی اػز ٍ ساُ هؼشقین ٍ هیبًِ خبدُ ٍػیـ حق اػز ،کشبة خذا ٍ آییي سػَل ّوالیي
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ساُ سا سَكیِ هیکٌذ ٍ ػٌز دیبهجش ًیض ثِ ّویي ساُ اؿبسُ هیکٌذ ٍ ػشاًدبم ّوالیي خالبدُ
سشاصٍی کشداس ّوگبى اػز ٍ ساُ ّوِ ثذاى هٌشْی هیؿَد( ».دلـبد سْشاًی)154 :1382 ،
ػمهز فشد ٍ خبهقِ دس گشٍ سشثیشی هشقبدل ٍ هشٌبػت اػز ،صیشا ّش گًَِ اًحشا اص
افشذال ٍ افشاط ٍ سفشیظ دس كفبر ٍ افوبل ٍ سفشبس ،اًحشا اص حق اػز .آفالشیٌؾ اًؼالبى
ثِگًَِای اػز کِ ّشگًَِ ثیشٍى ؿذى اص هشصّبی افشذال ٍ سٌبػت ثِ اٍ آػیت هیسػبًذ
ٍ اص ًؾش سشثیشی دچبس سَق هیؿَدّ( .وبى)
ػیش سشثیز اًؼبى اهشی سذسیدی اػز ٍ خض ثب سفبیز سقبدل ٍ سٌبػت دس سَاًبییّب ٍ
قذسر ٍ اػشقذاد افشاد هحقق ًویؿَد .همحؾِ سفبٍرّبی فشدی ٍ اخشم اػالشقذادّب اص
هْنسشیي اكَل سشثیز اػز .اًؼبىّب اص ًؾش عجیقی ثِّیچٍخِ یکؼالبى ًیؼالشٌذ ،ثلکالِ اص
لَاصم فبلن حیبر ،اخشم ٍخَدی آىّب اػز کِ ػجت دٍام ،ثقب ٍ سؿذ خبهقالِ ؿالذُ ٍ اص
ًـبًِّبی قذسر خذاًٍذ اػز .دس ػَسُ ًَ هیخَاًین« :هبلکن السشخالَى هلل ٍقالبسا ٍ قالذ
خلقکن اعَاسا (ػَسُ ًَ )14 ٍ13/؛ ؿوب سا چِ هیؿَد کِ خذا سا ثِ ثضسگی ثالبٍس ًذاسیالذ ٍ
حبل آًکِ ؿوب سا گًَبگَى (دس هشاحل ٍ هشاست هخشل ) آفشیذُ اػالز ».ثٌالبثشایي ثبیالذ دس
سوبم هشاحل سشثیزٍ ،یظگیّب ٍ سَاًبیی ٍ اػشقذاد افشاد هذًؾش ثبؿذ چشاکالِ سَقالـ ثالیؾ اص
اًذاصُ ٍ خبسج اص اػشقذاد افشاد ،هوکي اػز آًبى سا ٍاهبًذُ کالشدُ ٍ اص هؼالیش کوالبل خالبسج
ػبصد.
ٍالذیي ٍ هشثیبى کَدک دس هؼیش سشثیزّ ،وَاسُ ثبیذ ثب سَخِ ثِ ایي اكل سمؽ کٌٌذ
سب اػشقذادّب ٍ سَاًبیی ّبی کَدکبى سا ؿٌبخشِ ٍ ثِ خالَد کالَدک ًیالض ثـٌبػالبًٌذ .سفبیالز
افشذال ٍ سٌبػت دس اهش سشثیز ػجت هی ؿَد ،کَدک هغبثق اػالشقذاد دسًٍالی ٍ ػالبخشوبى
فغشی کِ خذاًٍذ دس ٍخَد اٍ ثِ ٍدیقِ ًْبدُ ،ثشای سقبلی ٍ دیـشفز خالَد سالمؽ کٌالذ ٍ
دسًشیدِ حؾی ٍافش ٍ کبهل اص فوش خَد ثجیٌذ ٍ ثب ػشفز ٍ ؿشبثی ثیـشش ثِ کوالبل ًْالبیی
ساُ یبثذ.
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 .3اكل آصادی ٍ دشّیض اص اخجبس
اًگیضُ ٍ گشایؾ دسًٍی اًؼبى دس سشثیز دیٌالی اص اّویالز فشاٍاًالی ثشخالَسداس اػالز.
سمؽ دیي اػمم ٍ دیـَایبى دیٌی ّوَاسُ ثش ایي اكل هشکی ثَدُ اػز کالِ اسصؽّالب ٍ
هفبّین دس افشاد دسًٍی ؿَد ٍ ّشگض سًگی اص اخجبس سا ثالِ خالَد ًگیالشد .چالشا کالِ افالضایؾ
خَدآگبّی ٍ گشایؾ دسًٍی ثِ اسصؽّبی دیٌی ،دیيثبٍسی ٍ دیشٍی اص دػشَسار دیٌالی سا
افضٍى هیکٌذ.
آییي سشثیز دس اػمم ثش اخشیبس ٍ اًشخبة فشد ٍ دشّیض اص اخجبس ثٌب ؿذُ اػز ،صیشا دیي
اػمم ،آییٌی اػز هشقبدل کالِ ثالش فغالشر آدهالی (ػالَسُ سٍم )30/اػالشَاس ؿالذُ اػالز ٍ
ػخشیّبی ؽبّشی آى ًیض ثِ دلیل آًکِ ثب فغشر ّوبٌّگ ٍ ػبصگبس اػز ،دس رائقِ خبى
آدهی ؿیشیي ٍ گَاساػز ٍ ّویي هَخت هیؿَد کِ كفبر الْی ٍ خللزّبی ًیالک ثالِ
ساحشی دس فشد دسًٍی ؿَد .ثٌبثشایي ساُ ٍ سػن آییي سشثیز دیٌی سٌْب ثش قالذسر اًشخالبة ٍ
آصادی افشاد ثٌب ؿذُ اػز ٍ اص خـًَز ٍ سٌذی ثِ دٍس اػز.
آًچِ اص هفَْم آصادی دس سشثیز دیٌی کَدکبى هذًؾش اػز دشّیض اص ّشگًَالِ اخجالبس ٍ
فـبس آٍسدى ثِ کَدک ثشای اًدبم کبسی اػز کِ اص سَاى ٍ قذسر اٍ خبسج اػز ٍ دسک ٍ
فمقِای ًؼجز ثِ آى ًذاسد .دغ کَدک ًجبیذ هقْالَس ٍ هالَسد خـالن ٍ غضالت ٍالالذیي ٍ
اعشافیبى قشاس گیشد .الجشِ ایي ػخي ثِ ایي هقٌب ًیؼز کِ کَدک کبهم سّب ثبؿذ ٍ ثِ ّالش
کبسی دػز ثضًذ ٍ غیشهؼشقین سحز کٌششل ًجبؿذ .ثلکِ ثذیي هقٌبػز کالِ اهالَسی ثالِ اٍ
هحَل ًـَد کِ اًدبم آى اص فْذُ ٍ سَاى اٍ خالبسج ثبؿالذ( .فبضاللی )781 :1374 ،دس ایالي
دٍسُ ّشقذس ثِ کَدک دس فقبلیزّب ٍ سمؽّبی کٌدکبٍاًِ آصادی ثیـششی دادُ ؿالَد ،ثالِ
قَُ اثشکبس ٍ خمقیز اٍ افضٍدُ هیؿَد( .كبًقی)322 :1378 ،
دیبهجش اکشم

دس حذیثی هیفشهبیٌذ« :خذا سحوز کٌذ کؼی سا کِ فشصًذؽ سا ثالش

اًدبم کبس ًیک یبسی دّذ .ػإال ؿذ کِ ٍالذیي چگًَِ ایي کبس سا اًدالبم دٌّالذ؟ حضالشر
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فشهَد :آًچِ سا دس حذ سَاًبییاؽ اًدبم هیدّذ ،ثذزیشًذ (ثیؾ اص سَاًوٌذی ٍی اص اٍ اًشؾبس
ًذاؿشِ ثبؿٌذ) ٍ اص آًچِ ثشای کَدک دؿَاس اػز ،كش ًؾش کٌٌالذ( ».حالش فالبهلی:1373 ،
)179
ّوبى عَس کِ ثیبى ؿذ ،ایي اكل سشثیشی دس دیي اػمم ثؼیبس هَسد سأکیذ ثَدُ اػز ٍ
ثبیذ هَسد سَخِ ٍالذیي ٍ هشثیبى قشاس گیشد.

 .4اكل ؿشافز ٍ کشاهز اًؼبًی
دس قشآى کشین ،ؿشافز ٍ کشاهز اًؼبى سا ثِساحشی هیسَاى اص سـشیح خشیالبى خلقالز
حضشر آدم ٍ 7فشهبى ػدذُ همئکِ دس هقبثل ایـبى ٍ افغبی هقبم خبًـیٌی خذا دس سٍی
صهیي دسیبفز .اًؼبى کِ ایيچٌیي اص ػَی خبلق ،هَسد احشالشام ٍ سکالشین قالشاس گشفشالِ ،دس
خشیبى سشثیز ًیض ثبیذ ّوَاسُ هَسد سکشین ثبؿذ ٍ اص سقیالیي ّشگًَالِ ّالذ ٍ سٍؿالی کالِ
هٌبفی ثب ایي کشاهز ٍ ؿأى ٍاالی افغبیی اص ػَی خذاًٍذ ثبؿذ ،اخشٌبة کٌذ( .فٌالبى دالَس
خیش آثبدیّ ،وبى)
دس خشیبى سشثیز اًؼبًی اكل کشاهز ثبیذ هَسد سَخِ قشاس گیشد سب فشد ثِ کوبل ًْبیی
یقٌی سػیذى ثِ هقبم قشة الْی سٌّوَى ؿَد .خذاًٍذ دس ػَسُ هجبسکِ اػشاء دسثبسُ کشاهز
اًؼبى دس خْبى خلقز ٍ فمئن کشاهز ٍی چٌیي هیفشهبیذ ٍ« :لقذ کشهٌب ثٌیآدم ٍ حولٌب
ّن فی آلجش ٍ الجحش ٍ سصقٌبّن هي الغیجبر ٍ فضلٌبّن فلی کثیش هوي خلقٌب سفلیم (ػَسُ
اػشاء )70/؛ هب فشصًذاى آدم سا ثؼیبس گشاهی داؿشین ٍ آىّب سا ثِ هشکالت ثالش ٍ ثحالش ػالَاس
کشدین (خْبى خؼن ٍ خبى سا هؼخش ایـبى ػبخشین) ٍ اص ّش غزای لزیز ٍ دبکیضُ آىّالب سا
سٍصی دادین ٍ ثش ثؼیبسی اص هخلَقبر خَد ثشسشی ٍ فضیلز ثضسگ ثخـیذین».
ثْششیي ٍ اػشَاسسشیي اػبع ثشای سشثیز ،کشاهز اًؼبىّب ٍ دٍسی اص حقالبسر ًفالغ
اػز .اًؼبى ثِ ػجت کشاهز راسیاؽ سي ثِ حقبسر ٍ رلز ًویدّذ .دًیب دس چـن اًؼالبى
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حقیش ثضسگ هیًوبیذ ٍ چٌیي اًؼبًی سؼلین دًیب هیؿَد؛ ٍ دًیب دس چـن اًؼبى کشین خالشد
هیًوبیذ ٍ چٌیي اًؼبًی ّشگض دل ثِ دًیب ًویثٌذد .اًؼبى ثِ هیضاًالی کالِ دؼالز ٍ حقیالش
هیؿَد ،ثِ دؼشیّب ٍ حقبسرّب هیل هیکٌذ ،اص ایي سٍ ثْششیي ساُ دٍس کشدى اًؼبى اص اهَس
دؼز ػیش دادى اٍ ثِ اهَس ٍاال ٍ کشاهز ثخـیذى ثِ اٍػز( .دلـبد سْشاًی-221 :1382 ،
)226
اػمم ثِ حفؼ ٍ سؿذ کشاهزّبی اًؼبًی اص دٍساى کَدکی ثؼیبس سأکیذ کالشدُ اػالز.
دیبهجش اکشم

هیفشهبیذ« :اکشهَا اٍالدکن ٍ احؼٌَا آداثکن (هشقی،ثیسب)456 :؛ فشصًالذاى

خَد سا کشاهز کٌیذ ٍ ثب آداة ًیکَ ثب آىّب هقبؿشر ًوبییذ ».اص ًؾالش ایـالبى اگالش کالَدک
کشاهز ثجیٌذ ٍ ؿخلیز حقیقیاؽ احششام ؿَد ،اص دؼشی ٍ فشٍهبیگی دٍس هیؿالَد ٍ ثالِ
افشمی سٍحی هیسػذ ٍ ثب فضیلز هیگشدد .دس حذیثی اص دیبهجش

هیخالَاًینٍ« :قشالی

ًبم فشصًذسبى سا هیثشیذ اٍ سا گشاهی ثذاسیالذ ٍ دس هدلالغ خالَد ثالشای اٍ خالبی ثبصکٌیالذ ٍ
احششاهؾ ًوبییذ ٍ ًؼجز ثِ اٍ سٍ سشؽ ًکٌیذ( ».ؿقیشی،ثیسبّ )124 :والِ ایالي سأکیالذار
ثشای آى اػز کِ ثزس فضیلز دس صهیي کشاهز ٍ ثزس سرالز دس صهیيخالَاسی ٍ رلالز سؿالذ
هیکٌذ.
ثذیي سشسیت اگش ثزس کشاهز ٍ ؿشافز اًؼبًی دس ًْبد کَدک فقلیز یبثذ هیسَاًذ اٍ سا
دس سوبم فوش اص آلَدگی ثِ سرایل ٍ ثذیّب ایوي ػبصد.

 .5کوبلخَیی
هیل ثِ سؿذ ٍ کوبل ،هیل اكیلی اػز کِ اًؼبى ّوالَاسُ ثالشای دػالشیبثی ثالِ آى دس
سمؽ اػز .اّویز ایي اكل سب ثذاى خبػز کِ دس كَسر فشاهَؿیً ،ؾبم سشثیز اػمهی
اص هؼیش ّذایز خَد ثبصخَاّذ هبًذ.
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«دس سشثیز اػمهی ،اًؼبى ّوَاسُ دس حبل سمؽ ٍ سکبدَ ثِػَی ّالذفی اػالز کالِ
خذاًٍذ اص خلقز اًؼبى اسادُ کشدُ اػزّ .ذ هزکَس« ،گبُ ثِفٌَاى ّذایز ٍ سؿذ ٍ گالبُ
ثِ فٌَاى قشة ٍ سضَاى ٍ گبُ عْبسر ٍ حیبر عیجِ ،سقَی ٍ فجالبدر ٍ فجَدیالز هقشفالی
ؿذُ اػز( ».ثبقشی )64-59 :1382 ،سػیذى ثِ ایي ّذ آسهبًی ،هؾْش سؿذ ٍ کوالبل دس
اًؼبى اػز؛ لزا ّش اهش ٍ فقبلیشی سٌْب دس كَسسی ثب اسصؽ اػز کِ ثِ اًؼبى دس عی ایالي
عشیق کوک کٌذ ٍ اٍ سا دس ثشداؿشي گبمّبیی چٌذ دس سػیذى ثِ ایي هقلَد یبسی سػالبًذ.
ایي اكل دس سقییي اّذا ٍ سٍؽّبی سشثیشیً ،قؾ هحَسی ٍ کبًًَی سا ایفالب هالیکٌالذ ٍ
همک اًشخبة اػز( ».فٌبى دَس خیش آثبدیّ ،وبى)
دس ػَسُ هجبسکِ اًـقب  ،هیخَاًین« :یب ایْب االًؼبى ئًالک کالبد الالی سثالک کالذحب
فومقیِ (اًـقب )84/؛ ای اًؼبى ،سَ دس ساُ دشٍسدگبسر سمؽ هیکٌی ٍ ثبالخشُ اٍ سا دیذاس
خَاّی کشد ».دس ایي آیِ هقلذ سمؽ ٍ فقبلیز اًؼبى ،همقبر دشٍسدگالبس ،هقشفالی ؿالذُ
اػز.
کَدکبى فغشسب کوبالر ٍ اسصؽّبی اًؼبًی سا دٍػز داسًذٍ .الذیي ٍ هشثیبى کالَدک
ثبیذ سَخِ داؿشِ ثبؿٌذ ثب ّذایز ایي اسصؽ دس کَدکبى ،آىّب سا ثالِػالَی کوالبل حقیقالی
اًؼبى ّذایز کٌٌذ .دس سٍایشی آهذُ اػز کِ سٍصی اهبم حؼي 7فشصًذاى خالَد ٍ فشصًالذاى
ثشادس خَد سا دفَر کشدُ ٍ ثِ آًبى فشهَدّ« :وِ ؿوب کَدکبى اخشوبؿ اهشٍص ّؼشیذ ٍ اهیذ
هیسٍد کِ ثضسگبى خبهقِ فشدا ثبؿیذ ،داًؾ ثیبهَصیذ ٍ دس کؼت فلن کَؿؾ کٌیذّ ،شکذام
کِ ًویسَاًیذ دس هدلغ دسع هغبلت اػشبد سا حفؼ کٌیذ آىّب سا ثٌَیؼیذ ٍ ًَؿشِّب سا دس
هٌضل ًگْذاسی ًوبییذ سب دس هَقـ لضٍم هشاخقالِ کٌیالذ( ».ؿالْیذ ثالبًی )340 :1376 ،ایالي
سٍایز ًـبى دٌّذُ سمؽ دیـَایبى دیٌی ثشای ّذایز کَدکبى ثِ کوبل حقیقی هشٌبػت ثب
سَاًبییّبی آًبى اػز کِ اص ًؾش اػمم ثؼیبس هَسد سأکیذ اػز.
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 .6سشثیز اخشوبفی
اًؼبى هَخَدی اخشوبفی اػز ٍ ثشای سفـ ًیبصّالبی خالَد ًالبگضیش اػالز ثالب هحالیظ
دیشاهَى خَد اسسجبط ثشقشاس کٌذ .دیچیذگی َّیز فشدی ٍ اخشوبفی اًؼبى ایي اسسجبط سا ثالب
هـکمسی هَاخِ هیػبصد .اًؼبى اخشوبفی ثبیذ ثشَاًذ ثشای حل هؼبئل خَد ثْشالشیي ساُ سا
ثیبیذ ٍ ثِ آى فول کٌذ.
یکی اص ساُّبی سشثیز اخشوبفی فشصًذاى ،فشاّن کشدى صهیٌِ دزیشؽ هؼئَلیزّالبی
اخشوبفی ٍ ًقؾآفشیٌی آًبى دس خبهقِ اػز سب خَد سا دس هَققیالز خذیالذ هحالک ثضًٌالذ ٍ
دبیِّبی یک ؿخلیز ػبلن دس ایـبى ؿکل ثگیشد( .اکجشی)44 :1388 ،
سشثیز اخشوبفی اص اثقبد هْنسشثیز دس ًؾبم اػمهی اػز .هغبلقبر ًـبى هیدّذ کِ
«اخشوبفی ؿذى» اسسجبط سفکیکًبدزیشی ثب «سشثیز» داسد؛ ّش دٍ اكغم ًَفی اص سمؽ
فقبالًِ دس صًذگی کَدک سا ًـبى هیدٌّذ کِ فَاهل اخشوبفیً ،قؾ هْوی سا دس آى ایفالب
هیکٌذ( .حؼٌی )75 :1378 ،دس ٍاقـ سشثیز ،فشایٌذی هؼشوش اػالز کالِ دس ثؼالشش خبهقالِ
ؿکل هی گیشد .ثذیي هقٌب کِ اثقبد اػبػی َّیز کَدک دس سقبهل ثب دیگالشاى ٍ اص عشیالق
سٍاثظ گشٍّی ؿکل هیگیشد .ثش ایي اػبع سشثیز اخشوبفی (یب ّوبى اخشوبفی ؿذى) یکی
اص اسکبى ٍ اثقبد اػبػی سشثیز سا سـکیل هیدّذ« .اػبػب سشثیز اخشوبفی کالِ ثالِ هفْالَم
سحَل دسًٍی دس سوبهی هَضَفبر اخشوبفی اػزً .قؾ هْوی دس کبسکشد فالشد دس خبهقالِ
داسد ٍ ثِ ٍاػغِ آى ،آدهی دس عَل حیبر خَیؾ فٌبكش اخشوبفی ٍ فشٌّگی هحیظ خالَد
سا ثِ ؿکل خَدآگبُ ٍ یب ًبخَدآگبُ دسًٍی هیکٌذ( ».هَػَی،ثیسبٍ :ة ػبیز دظٍّؾّبی
هقٌَی)
هقلَد اص سشثیز اخشوبفی ،دشٍسؽ خٌجِّبیی اص ؿخلیز کَدک اػز کِ هشثَط ثِ
صًذگی اخشوبفی اٍػز سب اص ایي عشیق حقَ ٍ ،ؽبی ٍ هؼئَلیزّبی خالَد سا ثـٌبػالذ ٍ
آگبّبًِ ثشای فول ثِ آى ٍؽبی ٍ هؼئَلیزّب سمؽ کٌذ .ثالِ سقجیالشی دیگالش ،هالیسالَاى
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سشثیز اخشوبفی کَدکبى سا آهَخشي ساُ ٍ سػن صًذگی ثب دیگشاى ٍ ػذغ دالشٍسؽ سٍحیالِ
سقْذ ٍ الشضام فولی ثِ اًدبم ٍؽبی خَیؾ داًؼز.
ایي هقَلِ دس ًگبُ اػمم ثِ سشثیز ًیض ،ثؼالیبس حالبئض اّویالز اػالز .اص دیالذگبُ اهالبم
فلی

هؼلوبًبى دس خبهقِ اػمهی ثب یکذیگش ثشادس ثَدُ ٍ هیبى آىّب حقَ ٍ سکبلیفی

ٍخَد داسد ٍ« .الخیک فلیک هثل الزی لک فلیِ؛ ّش حقی سَ ثِ گشدى ثالشادسر داسی ،اٍ
ّن ثش گشدى سَ داسد( ».حشاًی )92 :1354 ،اػمم فوَم هؼلوبًبى خْبى سا یک خبهقالِ ٍ
اهز هیداًذ ٍ ّش یک اص هؼلوبًبى دس ایي خبهقِ ثضسگ اػمهی ثِ هٌضلِ فضَی اص دیکشُ
اػمم هحؼَة هیؿًَذ« .او هذه اهتکن اهِ واحده و ايا ربکن فاعبدوو( ».ػَسُ اًجیبء )10/
ثٌبثشایي اص اػبػی سشیي اكَل سشثیالز اػالمم ثالشای کَدکالبى ،سالمؽ ثالشای سشثیالز
اخشوبفی آىّبػز سب اص ّوبى کَدکی حقَ ٍ ٍؽبی خَ د سا ًؼجز ثِ خبهقِ ثـٌبػٌذ ٍ
دس سوبم فوش خَد هشقْذاًِ ثِ آى فول کٌٌذ.
سب ایٌدب اكَل حبکن ثش سشثیز کَدک اص هٌؾش دیي اػمم هَسد ثشسػی قشاس گشفز .دس
اداهِ ثب هقشفی ثبصی هغبثق ثب آهَصُّبی اػمهی ثِ ؿٌبخز دقیقالی اص سالأثیشار ثالبصی ثالش
کَدکبى دػز خَاّین یبفز.
 .5چیستی بازی هطابق با آهَزُّای اسالهی

یکی اص سٍؽّبی هإثش ٍ هفیذ ثشای سشثیز کَدکبى دس ػبلْبی اثشذایی صًذگی آىّب،
ثْشُ گیشی اص فقبلیزّبی هخشلفی اػز کِ دس قبلت ثبصی سذاسک دیذُ هالیؿالَد .خبیگالبُ
هْن ثبصی ٍ ًقؾ اػبػی آى دس سکَیي ؿخلیز ٍ سؿذ ٍ سکبهل کَدکبى ػجت ؿالذُ سالب
دیي هجیي اػمم سَخِ ٍیظُای ثِ آى داؿشِ ثبؿذ .دس اداهِ چیؼشی ثبصی کَدکبى اص دیذگبُ
اػمم سـشیح خَاّذ ؿذ.
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هغبثق اكَل اًؼبى ؿٌبػبًِ ٍ هقشفز ؿٌبػبًِ 1اػمهی هیسَاى گفز «ثبصی فجبسر
اػز اص فقبلیشی ّذایزؿذُ ٍ ّذفوٌذ ،کِ ثِكَسر آصاد ٍ لزرثخؾ اًدبم هالیگیالشد ٍ اص
عشیق آى سَاًبیی ّب ٍ اػشقذادّب ،احؼبػبر ٍ فَاع کَدک ثب کؼت هشاسجالی اص ؿالٌبخز
ثشٍص ٍ ؽَْس هییبثذ .عی ایي خشیبى ،ؿکلگیشی َّیز ٍ سشثیز کَدک دس اثقبد هخشلال
فشدی ٍ اخشوبفی هشٌبؽش ثالب ػالبحز ّالبی هخشلال  ،ضالوي حفالؼ کشاهالز ٍ سالَ خالِ ثالِ
هحذٍدیزّب ،ثِكَسر فبدالًِ كَسر هیگیشد( ».کـبٍسص ٍ قلیّالب )84 :1391 ،هغالبثق
ایي سقشی ثبصی هشٌبؽش ثب آهَصُّبی اػمهی ،فقبلیشی هدْض ثِ ٍیظگیّبی صیش اػز:
ّ .1ذایتضذُ ٍ ّذفوٌذ

ثبصی یک ًیبص عجیقی ٍ خضئی اص رار کَدک اػز .ثبصی اػبػیسشیي فقبلیز کالَدک
اػز کِ ثِ غیش اص ػشگشهی ،کبسکشدّبی دیگشی ًیض داسد .هْنسشیي ٍ اكلیسشیي کالبسکشد
ثبصی ،کبسکشد سشثیشی اػز.
سشثیز اص ساُ آهَصؽ ثِ دٍ ؿیَُ هؼشقین ٍ غیشهؼشقین اًدبم هیؿالَد کالِ عجیقشالب
سشثیز اص عشیق غیشهؼشقین سأثیشگزاسسش اػز ٍ ثالش ؿالیَُ اٍل ثالِ هشاسالت اسخحیالز داسد.
ثْششیي خلَُ سشثیز ثِ سٍؽ غیشهؼشقین اػشفبدُ اص ثبصی اػز .ایي هْن ًـبى هیدّذ کِ
ثبصی کَدکبى ًیبصهٌذ ّذایشگشی ٍ ّذ گزاسی اص ػَی ثضسگسشّب اػز .ثذیي هقٌالب کالِ؛
چَى اص یکػَ ثبصی ثشای کَدک خٌجِ سفشیح ٍ ػشگشهی داسد ٍ اص عشفی ثْشالشیي ؿالیَُ
سشثیشی ثشای کَدکبى اػشفبدُ اص ثبصی اػز ،دغ هشَلیبى اهش سشثیز کَدک ثبیذ ثب ّالذایز
کَدک ثِ ثبصیّبی ثب اّذا هـخق هَخجبر سؿذ ّوِخبًجِ اٍ سا فشاّن آٍسًذ.

 .1برای هطالعِ ایي اصَل رجَع ضَد بِ تَتي کطاٍرز ٍ فاطوِ قلیّا ،تبییي فلسفِ بدازی ،تْدراىً ،طدر
هذرتِ.
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 .2آزاد

ثبصی یک فقبلیز آصاد اػز کِ یبدگیشی ٍ سؿذ ّوِ خبًجِ اػشقذادّب سا ثشای کالَدک
ثِ اسهغبى هیآٍسد .سٍاًـٌبػبى هقشقذًذ دس فقبلیزّبی آصاد ٍ خَدخَؽ ،کالَدک ثبیالذ آصاد
گزاؿشِ ؿَد ٍ دخبلالز ثالی سَقالـ ٍ ًبهٌبػالت دس فقبلیالزّالبی اٍ ًگالشدد سالب اػالشقمل ٍ
خَدهخشبسی اٍ ػلت ًـَدٍ .الذیي ًجبیذ سقییيکٌٌذُی ًَؿ ٍ ؿیَُی ثبصی ثبؿٌذ ثلکِ ثْشش
اػز ؿشایظ ػبلن ثبصی سا فشاّن ٍ خَد ثِفٌَاى ّوجبصی ؿشکز کٌٌالذ ٍ اخالبصُ دٌّالذ سالب
کَدک ثب قذسر خمقیز خَد ثبصی سا اداسُ کٌذ.

ایي آصادی ثشای کَدک یک اهش ضشٍسی اػز کِ هَخت هیؿَد کَدک ثالشای سفالـ
دؿَاسیّب ٍ هحذٍدیزّبی خَد سمؽ کٌذ ٍ ًیبصّالبی خالَد سا ثالشآٍسدُ ػالبصد ٍ فشكالِ
حیبر ٍ سؿذ خَد سا ٍػیـسش کٌذ( .قبئوی)382 :1370 ،
 .3در جْت ظَْر عَاطف ٍ احساسات کَدک

ثبصی یکی اص خٌجِّبی ٍخَدی کَدک اػز کِ اص عشیق آى دسًٍیبر خَد سا ثالشٍص ٍ
ؽَْس هیدّذ .ثبصی کَدکبى دس حکن آیٌِای اػز کِ سٍحیبر ،اػالشقذادّب ٍ صهیٌالِّالبی
سٍاًی کَدک سا ًـبى هیدّذ ٍ دس ؿٌبخز کَدکالبى ثبیالذ اص آى اػالشفبدُ کالشد .کَدکالبى
ًویسَاًٌذ آًچِ سا کِ فکش هیکٌٌذ ٍ هیثیٌٌذ ،ؿش دٌّذ .ثبصی اعفبل ثِ هب کوک هیکٌذ
سب صثبى آىّب سا ثْشش ثفْوین .اگش ثشَاًین ثبصی کَدکبى سا دسک کٌین ،هؼلوب قبدس خالَاّین
ثَد کِ افکبس ٍ فَاع آىّب سا ثـٌبػین( .ثْالشٍص ًیالب )80-78 :1386 ،کَدکالبى دس حالیي
ثبصی فمقِ ٍ احؼبع خَد سا ًؼجز ثِ هؼبئل هخشل ٍ آًچِ دس خْبى خبسج آىّب ٍخَد
داسد ،هبًٌذ سفشبسّبٍ ،ػبئل ٍ حشی سًگّب سا ًـبى هیدٌّالذ .ثالبصی کالشدى ،هالإثشسشیي ساُ
ایدبد اسسجبط ثب کَدکبى اػز .کَدکبى اص ثبصی لزر هیثشًالذ ٍ ثؼالیبسی اص احؼالبعّالب ٍ
سؤیبّبی خَد سا دس حیي ثبصی ثشٍص هیدٌّذ ٍ اص ایي عشیق اػشقذادّب ٍ لیبقالزّبیـالبى سا
آؿکبس هیػبصًذ.
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 .4در جْت ظَْر تَاًاییّا ٍ استعذادّا

اگش ثِ ًَؿ ثبصیّبی کَدکالبى ًگالبُ کٌالین سٌالَؿ ٍ گًَالبگًَی سا دس آىّالب هـالبّذُ
هیکٌین .ثب سغییش ػي کَدکبى ًَؿ ثبصیّبی آىّب ًیض سغییش هییبثذ.
کَدکبى آًچِ سا کِ ثِفٌَاى الگَ دیشاهَى خَد هیثیٌٌالذ دس ثالبصیّالبی خالَد اًدالبم
هیدٌّذ .هثم ثشخی اص ثبصیّب ،ثبصیّبیی ّؼشٌذ کِ دس آىّب کَدک ثِ سوالشیي سٍاثالظ ٍ
ًقؾّبی اخشوبفی هیدشداصد .دس ثشخی دیگش اص ثبصیّب کَدک ثِ سوشیي حشفِ ٍ هـالبغل
هخشل هیدشداصد .ثشخی دیگش اص ثبصیّب خیبلی ّؼشٌذ کِ سحز سأثیش قذسر سخیل کَدک
ؿکل هیگیشًذ .ایي ًَؿ ثبصیّالب هوکالي اػالز سحالز سالأثیش سوبؿالبی ثشخالی فالیلنّالب ٍ
کبسسَىّب ،سًگ ٍ ثَی خبكی دیذا کٌذ .ثبصیّبی دیگش اص ًَؿ ثبصیّبی فکشی ّؼالشٌذ ٍ
دس آىّب کَدک ثِ سؿذ فکشی ٍ رٌّی خَد هیدشداصد .ایي ًَؿ ثبصیّب ثب سؿذ ؿالٌبخشی ٍ
فکشی کَدک دس خلَف سَاًبییّب ٍ اػشقذادّبیؾ هشسجظ ّؼشٌذ .ثبصیّبی دیگش خٌجالِ
سوشیٌبر خؼوبًی ٍ ٍسصؿی داسًذ .کَدک ثِ دلیل اًشطی ػشؿبس خَد ثب خؼز ٍ خیض ػبدُ
یب ثبصیّبی خؼوبًی دیچیذُسش ػشگشم هیؿَد( .هغْشی)90-84 :1380 ،
ثٌبثشایي سَخِ ثِ ًَؿ ثبصی ٍ هَضَؿ آى هَخالت سقَیالز اػالشقذادّب ٍ سَاًالبییّالبی
کَدکبى دس هَضَفبر گًَبگَى هیؿَد.
 .5در جْت حفظ کراهت کَدک

گَّش کشاهز اًؼبًی دس دٍساى صیش ّفز ػبل دسخـٌذُسالش اص ّالش دٍساى دیگالشی دس
عَل فوش اػز کِ ٍالذیي ثب ثؼششػبصی هٌبػت دس هحیظ هٌضل ساُ سا ثشای سػیذى کَدک
ثِ ایي گَّش دسًٍی ّوَاس هیکٌٌذ .دیبهجش اکشم

هیفشهبیٌذ« :کؼی کِ کالَدکی ًالضد

خَد داسد ثبیذ ثب اٍ کَدکی کٌذ( ».ؿیخ كذٍ  )483 :1385 ،ایي سَخِ ٍیظُ ثالِ کَدکالبى
کِ دس سٍایبر هشقذدی هَسد سأکیذ قشاس گشفشِ اػز ًـبىدٌّذُ اسصؽ ٍ اّویشی اػز کالِ
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دیي اػمم ثشای ؿخلیز دادى ٍ اسصؽ ثخـیذى ٍ حفؼ کشاهز اًؼبًی کَدکالبى ،قبئالل
اػز .ثٌبثشایي ثبصی کَدک ثبیذ ثِ گًَِای اًشخبة ؿَد کِ سکشین کٌٌذُ ؿخلیز اٍ ثَدُ
ٍ حغ فضر ٍ ؿشافز اًؼبًی سا دس اٍ سقَیز کٌذ.
 .6ضکلدٌّذُ ضخصیت ٍ َّیت کَدک

دس سشثیزّبی قذین فوَهب ثبصی سا ضبیـ کٌٌذُ ٍقز کَدک هیداًؼشٌذ ٍ کَدکبى سا
اص ثبصی هٌـ هیکشدًذ .اهب اهشٍصُ ثبصی کَدکبى هْنسشیي فبهل سؿالذ ٍ سکبهالل کالَدک ٍ
ثْششیي اّشم ثشای یبدگیشی کَدکبى ثِ ؿوبس هیسٍد .سفشبس ٍ گفشبس کَدکبى دس حیي ثالبصی
حبکی اص عشص فکش ٍ سٍحیِ ٍ ًـبىدٌّذُ ؿخلیز سٍاًی کَدک اػز( .کشیوی ًیب:1378 ،
)147
ثبصی هیسَاًذ ًقؾ ثؼیبس هثجشی دس سؿذ سٍاًیّ ،یدبًی ٍ ثْضیؼالشی کالَدک داؿالشِ
ثبؿذ .ثِعَس هثبل کٌدکبٍی ؿذیذ کَدک هیسَاًذ اص عشیق ثبصی اسضالب ؿالَد ٍ فشكالشی
هٌبػت ثِ اٍ ثذّذ سب َّؽ خَد سا سقَیز ًوبیالذ ٍ هَخالت سؿالذ ٍ ؿالکَفبیی ؿخلالیز
کَدک گشدد.
 .7در جْت ضٌاخت ٍ افسایص آگاّی ٍ هعرفت کَدک

آؿٌب کشدى کَدکبى ثب ثبصی یکی اص فَاهلی اػز کِ دس سؿذ ؿالٌبخشی کالَدک سالأثیش
داؿشِ ٍ آى سا سؼْیل هیکٌذ( .ثْـشی ٍ دیگالشاى )52 :1386 ،ثالبصی ثالِ کالَدک کوالک
هیکٌذ کِ ًیشٍّبی رٌّی خَد سا ثِ کبس اًذاصد ٍ هحیظ خَد سا اص خْبر گًَبگَى ثـٌبػذ.
اص ًؾش دیبطُ ًیض ثبصی اكلیسشیي فبهل سؿذ ؿالٌبخشی کالَدک اػالز( .ثْـالشی ٍ هٌغقالی،
 )93 :1390ثبیذ سَخِ کشد کِ ثبصی ثشای کَدک لزرثخؾ ثبؿذ سب ثشَاًذ ثْششیي هحوالل
ثشای یبدگیشی ٍ ؿٌبخز اٍ ثبؿذ.
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ثبصی کشدى ثشای کَدکبى ثْششیي ؿیَُ عجیقی یبدگیشی ٍ اص «دبکسشیي سٍؽّالبی
فکشی دس دػششع» اػز( .اًگدی ٍ فؼگشی )25 :1385 ،ثٌبثشایي کَدک دس ضوي ثبصی
یبد هیگیشد ثیي ٍاققیز ٍ خیبل فش ثگزاسد ٍ ایي هْنسشیي فبهل ثشای دسک ٍ ؿالٌبخز
هحیظ دیشاهَى اٍ اػز( .ؿقبسی ًظاد)98 :1375 ،
 .8در جْت رضذ فردی ٍ اجتواعی کَدک

ثبصی هقوَال یک اهش اخشوبفی اػز ٍ «یکی اص ّذ ّب ٍ ثبصدُّبی آى ایدبد حالغ
دٍػشی ٍ هقبؿشر ثب دیگشاى اػز یقٌی دس حقیقز ثبصی ،ػبصًذُ اًؼبى اخشوبفی اػالز».
(هْدَس)79-76 :1372 ،
قشاس گشفشي کَدک دس گشٍُّبی اخشوالبفی ثالشای ثالبصی کالشدى ،ثالِ کالَدک قالَاًیي
اخشوبفی ٍ سفبیز حقَ دیگشاى سا هیآهَصد .دس ایي هیبى ،کَدک ثشای قالشاس گالشفشي دس
گشٍُ ثبیذ هْبسرّبی اسسجبعی خَد سا ًیض سقَیز کٌذ سب هشاحل دٍػزیالبثی سا ثالِدسػالشی
اًدبم دّذ ٍ سقبهل هٌبػجی ثب گشٍُ دٍػشبى خَد داؿشِ ثبؿذ .اص عشفی ثبصیّبی گشٍّالی
هَخت هیؿَد سب کَدک ًقؾ ٍ ٍؽبی خَد سا دس گشٍُ ثیبهَصد ٍ ثالشای سقبهالل ثْشالش ثالِ
آىّب دبیجٌذ ثبؿذ .دسًشیدِ ثبصی کشدى ثِكَسر فشدی یب گشٍّی ،سؿذ خٌجِّبی فشدی ٍ
اخشوبفی کَدکبى سا دس دی داسد( .ثْـشی ٍ هٌغقی)108 ٍ 94 :1390 ،
 .9در جْت پرٍرش خالقیت کَدک

یکی اص هٌبثـ ؿٌبخز ،قَُ خیبل اػز« .دشٍسؽ قَُ خیبل دس سؿذ خمقیالز کالَدک
هإثش اػز( ».ػبدار )42 :1389 ،هشَلیبى اهالش سشثیالز کالَدک ٍ ٍالالذیي ثبیالذ ٍػالبیل ٍ
اثضاسّبیی سا دس اخشیبس کَدکبى ثگزاسًذ سب ثب دػز ٍسصی ٍ سفکش خم  ،ثِ ثالبصی ثذشداصًالذ.
ایي ثبصیّب هیسَاًذ سؿذ خمقیز کَدک سا سؼشیـ ثخـذ .ثبصیّبیی هبًٌالذ خالبکثالبصی،
خویشثبصی ٍ گل ثبصی ،خبًِػبصی ،دبصل ٍ خَسچیي ٍ ..ثب دسگیشکشدى دػز کَدک ثب قالَُ
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سخیل اٍ ،ػجت هیؿًَذ کَدک یک ؿیء خذیذ ثؼبصد ٍ اص هـبّذُ هحلَل خمقبًِ خَد
لزر ثجشد( .کـبٍسص ٍ قلیّب)115 :1391 ،
الِْ هحوذ اػوبفیل دس کشبة خَد هیًَیؼذ« :گِل ٍػیلِای ػالِثقالذی اػالز .ایالي
ٍػیلِ ثیؾ اص سًگ کشدى ٍ ًقبؿی کشدى کِ دٍ ثقذ ّؼشٌذ؛ آصادی ٍ خمقیز ًیض داسد .دس
کبسثشد گِل کَدک آصاد اػز کِ ؿکلّبی ٍاققی ،خیالبلی یالب ػالوجلیک ثؼالبصد( ».هحوالذ
اػوبفیل)88 :1378 ،
 .11خردٍرزی

اهشٍصُ ایي افشقبد ٍخَد داسد کِ سؿذ رٌّی ّوبًٌذ سؿالذ خؼالوبًی ًیبصهٌالذ سغزیالِ ٍ
دشٍسؽ هٌبػت اػز( .ػبدارّ ،وبى) سققل ٍ خشدٍسصی یکی اص دبیِّبی اكلی دس ؿٌبخز
ٍ آگبّی اًؼبى اػز کِ دس ثبصی ثِ ساحشی قبثل حلَل اػز .ثٌبثشایي ٍالالذیي ٍ هشثیالبى
ثبیذ سمؽ کٌٌذ کَدک سا ثب ثبصیّبیی هَاخِ ػبصًذ کِ ثشای اٍ ایدبد هؼئلِ کٌذ ٍ اٍ سا ثِ
سفکش خم ٍا داسد.
ثحث فلؼفِ ثشای کَدکبى هَضَفی اػز کِ اخیشا دس هحبفل فلوالی هالَسد ثشسػالی
قشاس هی گیشد .ثب اؿبسُ ثِ اكل خشدٍسصی دس ثبصی کَدکبى ،ثبیالذ گفالز کالِ فلؼالفِ ثالشای
کَدکبى یکی اص ضشٍسیبر اػز کِ ثب عش ػإال دس هَضَفبر گًَبگَى ،هَخجالبر سؿالذ
فقلی آىّب سا فشاّن هیػبصد.
 .11تٌاسبگری

ثبصی کَدکبى ثبیذ هشٌبػت ثب ػي ،ؿخلیزَّ ،ؽ ٍ اػشقذاد ٍ سَاًبییّالبی آىّالب
ثبؿذ .احؼبع ًبخَؿبیٌذ ًبکبهی ٍ ػشخَسدگی دس ثبصیّبیی کِ ثالب ٍیظگالیّالبی کالَدک
سٌبػالالت ًالالذاسد ،هَخالالت اًالالضٍای ؿخلالالیشی کالالَدک ٍ یالالب ثقضالالب سالالأخیش دس سؿالالذ کالالَدک
هیگشدد(.کـبٍسص ٍ قلیّب)107 :1391 ،
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ٍالذیي ٍ هشثیبى ثبیذ ثب ؿٌبػبیی ًقبط ضق ٍ قَرَّ ،ؽ ٍ اػشقذاد ٍ سَاًبییّالبی
کَدک ،ثبصی ّبیی هشٌبػت ثب ؿشایظ اٍ دس اخشیبسؽ قشاس دٌّذ سب اص عشیق آىّالب ثالِ سفالـ
ًقبط ضق ٍ سقَیز ًقبط قَر خَد ثذشداصد .ثبصی هشٌبػت ٍ هشٌبؽش ثب کالَدک هالیسَاًالذ
ثِكَسر سذسیدی ٍ دس ثبصُّبی صهبًی هخشل ثِ سکَیي ٍ سقبلی ؿخلیز ٍخَدی کَدک
ثذشداصد.
 .6سازٍ کار تربیتی اسالم برای کَدکاى

ّوبىعَس کِ قجم ثیبى ؿذ ،ثْششیي دٍساى سشثیز ثـش ،دٍساى کَدکی اػز چالشا کالِ
ػٌگ ثٌبی ؿخلیز اًؼبى دس ایي دٍساى ؿکل گشفشِ ٍ صهیٌِ هؼبفذی ثالشای یالبدگیشی
دس اٍ ٍخَد داسد .اػمم ثشای سشثیز اًؼبىّب هدوَفِ قَافذ ٍ دػشَسالقولّالبیی داسد کالِ
اخوبال دس قبلت اكَل حبکن ثش سشثیز کَدک هَسد ثشسػی قشاس گشفالز .ثالب کوالی دقالز ٍ
سأهل دس هییبثین کِ اكَل هَسد ًؾش ثِعَس كشیح ٍ دقیق ثب چیؼشی ثبصی کَدکبى اص ًؾش
اػم م سٌبؽش ٍ سجبیي داسد .ایي هْن هب سا ثِ یک اكل هؼلن ٍ قغقی کِ هَسد اؿبسُ هشَى
دیٌی ًیض

قشاس گشفشِ ،سٌّوَى هیکٌذ :بازی بْترریي ٍ هْرنترریي هکراًیسم تربیتری بررای

کَدکاى است .دس ٍاقـ ثبصی ثْششیي هَققیز ّبی سشثیشی سا ثشای دشٍسؽ اػالشقذادّب ٍ ثالِ
فقلیز سػبًذى سَاًبیی ّب ٍ سفـ ًیبصّبی کَدک فشاّن هیکٌذٍ .الالذیي ٍ هشثیالبى کالَدک
هی سَاًٌذ ًیبص عجیقی کَدک ثِ ثبصی سا هحولی ثشای سؿذ ٍ سقبلی ّوالِ اثقالبد ٍخالَدی اٍ
قشاس دٌّذ ٍ اٍ سا ثِػَی سؿذ ّوِخبًجِ سٍحالی ،خؼالوی ،اخمقالی ،فالبعفی ٍ اخشوالبفی
سٌّوَى ػبصًذ.
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ً .7تیجِگیری

آًچِ گفشِ ؿذ؛ اكل خشد گشایی ٍ سققل ،افشذال ٍ سٌبػت ،آصادی ٍ دشّیالض اص اخجالبس،
ؿشافز ٍ کشاهز اًؼبًی ،کوبل خَیی ٍ سشثیز اخشوالبفی اص اكالَل اػبػالی اػالمم ثالشای
سشثیز کَدکبى ّؼشٌذ .هغبثق ثب آهَصُّبی اػالمهی ثْشالشیي ػالبصٍ کالبس ٍ سٍؽ سشثیالز
کَدک ،ثْشُگیشی اص ثبصی اػز چشا کِ ثبصی کَدکبى هدْض ثِ ٍیظگیّبیی ًؾیالش ؿالکل
دٌّذُ َّیز ٍ ؿخلیز کَدکّ ،ذایز ؿذُ ٍ ّذفوٌذ ،آصاد ،دالشٍسؽ دٌّالذُ خمقیالز،
خشدٍسص ٍ سٌبػتگش اػز ٍ کَدک سا دس خْز ؽَْس فَاعال ٍ احؼبػالبر ،سَاًالبییّالب ٍ
اػشقذادّب ،حفؼ کشاهز ،ؿالٌبخز ٍ افالضایؾ آگالبّی ٍ هقشفالز کالَدک ٍ سؿالذ فالشدی ٍ
اخشوبفی اٍ یبسی هیدّذ .سٌبؽش ایي ٍیظگیّب ثب اكَل سشثیز هب سا ثِ ایي ًکشِ سٌّوالَى
هیکٌذ کِ ٍالذیي ،هشثیبى ٍ هشَلیبى اهش سشثیز کَدک ثبیالذ سَخالِ ٍ فٌبیالز ٍیالظُای ثالِ
ؿکل ٍ ًَؿ ٍ ػبخشبسّبی ثبصی کَدکبى داؿشِ ثبؿٌذ.
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قشآى کشین.
ًْح الجمغِ
اثي اثی الحذیذ هقشضلی ،ؿش ًْح الجمغًِ ،ؼخِ دیدیشبل کشبثخبًِ اهبم فلی ،7خلذ .20
احوذًٍذ ،هحوذ فلی ،سٍاى ؿٌبػی ثبصی ،سْشاى ،داًـگبُ دیبم ًَس.1388 ،
اکجشی ،هْشًَؽ ،یبدگیشی اص عشیق ثبصی ،هدلِ دیبم صى ،ؿوبسُ  ،212آثبى هبُ .1388
اًگدی ،لیم ٍ فؼگشی ،فضیضُ ،ثبصی ٍ سأثیش آى دس سؿذ کَدک ،چبح ػَم ،سْشاى ،عشاحبى ایوبص.1385 ،
ثبقشی ،خؼشٍ ،دسآهذی ثش فلؼفِ سقلین ٍ سشثیز دس آهَصؽ ٍ دشٍسؽ ،هدلِ ًَآٍسیّالبی آهَصؿالی ،دٍسُ دٍم،
ؿوبسُ چْبسم ،سبثؼشبى .1382
ثشٍهٌذ ،ػیذ هْذی ،ؿیَُّبی سقلین دس قشآى ٍ ػٌز ،قن ،کشبة هجیي.1380 ،
ثْشٍص ًیب ،دشٍیيً ،قؾ ثبصی دس سقلین ٍ سشثیز کَدکبى ،هدلِ دیبم صى ،ؿوبسُ  ،181فشٍسدیي .1386
ثْـشی ،ػقیذ ٍ هٌغقی ،یگبًِ ،ثشسػی ًقؾ ثبصی دس سشثیز کَدک اص دیذگبُ قشآى ٍ ػٌز هقلالَهیي ،هدلالِ
اًذیـِّبی ًَیي سشثیشی ،دٍسُ ّفشن ،ؿوبسُ ػَم.1390 ،
ثْـشی ،هحوذ ٍ دیگشاى ،آسای داًـوٌذاى هؼلوبى دس سقلالین سشثیالز ٍ هجالبًی آى ،سْالشاى ،اًشـالبسار ػالوز،
 ،1386خلذ دٍم.
دبیٌذُ ،اثَالقبػنًْ ،ح الفلبحِ ،چبح اٍل ،سْشاىً ،ـش خبٍداى.1374 ،
حش فبهلی ،هحوذ ثي حؼيٍ ،ػبئل الـیقِ ،قن ،آل الجیز ،خلذ .1373 ،15
حشاًی ،اثي ؿقجِ ،سح الققَل ،سشخوِ احوذ فغبئی خٌشی ،سْشاى ،فلویِ اػمهیِ.1354 ،
حؼٌی ،هحوذ اثشاّین ،سٍؽّبی سشثیز اػمهی دس دشسَ قشآى ٍ ًْح الجمغِ ،هدلِ کَثش ،ؿوبسُ .1387 ،75
خبکی ،احوذ ٍ ؿقجبًی ،فجبعً ،قؾ ثبصی دس سؿذ کَدکبى ،چبح اٍل ،اًشـبسار حشوی.1392 ،
خبهٌ الِای ،ػالالیذ فلالالی ،ثیبًالالبر دس دیالالذاس هقلوالالبى ٍ فشٌّگیالالبى ػشاػالالش کـالالَسٍ ،17/2/1393 ،ة ػالالبیز
.khamenei.ir
دلـبد سْشاًی ،هلغفی ،ػیشی دس سشثیز اػمهی ،اكفْبىً ،ؼخِ دیدیشبل ًشم افضاس فشٍج.1382 ،
ساغت اكفْبًی ،حؼیي ثي هحوذ ،سشخوِ هفشدار الفبػ قشآى ،چبح ػالَم ،سْالشاىً ،ـالش هکشجالِ الوشسضالَیِ،
.1383
ػبدار ،هحوذ فلی ،ساٌّوبی دذساى ٍ هبدساى (ؿیَُّبی ثشخَسد ثب کَدکبى) ،چبح دٍم ،سْشاىً ،ـالش فشٌّالگ
اػمهی ،1389 ،خلذ دٍم.
ؿشیقشوذاسی ،فلی ،اكَل سقلین ٍ سشثیز ،چبح  ،23سْشاى ،داًـگبُ سْشاى.1392 ،
ؿقبسی ًظاد ،فلی اکجش ،هجبًی سٍاى ؿٌبخشی سشثیز ،سْشاى ،دظٍّـگبُ فلَم اًؼبًی ٍ هغبلقبر فشٌّگی.1375 ،
ؿقیشی ،هحوذ ثي هحوذ ،خبهـ االخجبس ،چبح اٍلً ،د  ،هغجقِ الحیذسیِ،ثیسب.
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ؿیخ كذٍ  ،هي ال یحضشُ الفقیِ ،سشخوِ هحوذ خَاد غفبسی ،چبح دٍم ،سْشاى ،داسالکشت االػمهیِ،1385 ،
خلذ ػَم.
كبًقی ،ػیذ هْذی ،دظٍّـی دس سقلین ٍ سشثیز اػمهی،ثیخبً ،ـش ػٌبثبد.1378 ،
كفبیی حبئشی ،فلی ،سشثیز کَدک ،چبح ؿـن ،قن ،لیلِ القذس.1392 ،
عْوبػجی ،احوذ ،ایيگًَِ سشثیز کٌین ،چبح دٍم ،قنً ،ـش یبقَر.1392 ،
فبهلی ،ؿیخ صیي الذیي (هقشٍ ثِ ؿْیذ ثبًی) ،هٌیِ الوشیذ.1376 ،
فؼکشی صادُ ،قبػن ،سٍاى ؿٌبػی ثبصی ،چبح اٍل ،سْشاى ،اهیشکجیش.1390 ،
فٌبى دَس خیش آثبدی ،هدیذ ،سأثیش فضبی هدبصی ثش سقلین ٍ سشثیز اػمهیٍ ،ة ػبیز دظٍّؾّالبی هقٌالَی،
دظٍّـکذُ ثبقشالقلَم،ثیسب ،سبسیخ هشاخقِ .29/9/1394
فبضلی ،هْؼب ،اكَل ٍ هشاحل سشثیز دیٌی کَدکبى ثب سأکیذ ثش ػخٌبى ٍ ػیشُ سػَل خالذا ،9هدلالِ هقشفالز،
ؿوبسُ  ،160فشٍسدیي .1390
قبئوی ،فلیً ،قؾ هبدس دس سشثیز ،چبح ّفشن ،سْشاىً ،ـش اهیشی.1370 ،
کشیوی ًیب ،هحوذفلی ،الگَّبی سشثیز کَدکبى ،چبح اٍل ،قنً ،ـش دیبم هْذی.1387 ،
کـبٍسص ،ػَػي ٍ قلیّب ،فبعوِ ،سجییي فلؼفِ ثبصی دس سشثیز ػبصگبس ثب آهَصُّبی اًؼبى ؿالٌبخشی ٍ هقشفالز
ؿٌبخشی اػمم ،چبح اٍل ،سْشاى ،اًشـبسار هذسػِ.1391 ،
کلیٌی ،هحوذثي یققَة ،سٍضِ الکبفی ،سشخوِ سػَل ّبؿوی هحمسالی ،سْالشاى ،اًشـالبسار فلویالِ اػالمهیِ،
 ،1364خلذ اٍل (ًؼخِ الکششًٍیکی).
کَثشی ،هؼقَد ،فلش ثبصی (ثبصیّبی ٍیذئَیی ٍ سایبًِای دس خبهقِ هقبكش) ،چالبح اٍل ،سْالشاى ،دسیچالِ ًالَ،
.1389
هشقی ،فلی ثي حؼبى الذیي ،کٌضالقوبل فی ػٌي االقَال ٍ االفقبل ،چبح دٌدن ،ثیشٍر ،هَػؼِ الشػبلِ،ثیسب.
هدلؼی ،هحوذثبقش ،ثحبساالًَاس ،لجٌبىً ،ـش ٍفبء ،1368 ،خلذ .64
هحوذ اػوبفیل ،الِْ ،ثبصی دسهبًی ،سْشاىً ،ـش داًظُ.1387 ،
هحوذی ًَیؼی ،فبعوِ ،سشثیز کَدک اص ًگبُ ًجَی ،فشٌّگ کَثش ،ؿوبسُ  ،72صهؼشبى .1386
هغْشی ،هحوذ سضب ،اًَاؿ ثبصیّبی ٍ ًقؾ اًْب دس سؿالذ ؿخلالیز کالَدک ،هدلالِ دیالبم صى ،ؿالوبسُ ،114
ؿْشیَس .1380
هغْشی ،هشسضی ،سقلین ٍ سشثیز دس اػمم ،چبح  ،23سْشاى ،كذسا.1373 ،
هْدَس ،ػیبهک سضب ،سٍاى ؿٌبػی ثبصی ،چبح دٍم ،سْشاىً ،ـش ساّگـب.1372 ،
هَػَی ،ػشبسُ ،سٍؽّبی سشثیز اخشوالبفی دس ًْالح الجمغالِ ٍ اسائالِ الگالَیی دس فلالش فٌالبٍسی اعمفالبر ٍ
اسسجبعبرٍ ،ة ػبیز دظٍّؾّبی هقٌَی ،سبسیخ هشاخقِ .20/9/1394

