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 26/04/1197پذيرش نهايي:  16/11/1196 دريافت مقاله:

 
 چکیده

این پژوهش، بررسی و استخراج اصول تربیت توحیدی در هفت سال نخست هدف 

 به استنتاجی توصیفی، تحلیلی و های روش از استفاده با پژوهش زندگی فرد است. در این

تربیت توحیدی در هفت سال نخست زندگی که در تعالیم  با رابطه در اسالمی متون واکاوی

شود، پرداخته شد. ازآنجاکه بنابر اعتقاد بسیاری  نام برده می« دوره سیادت»دینی از آن  با عنوان 

گذاری شخصیت فرد از اهمیت  وتربیت، این دوره در بنیان شناسان و علمای تعلیم از روان

جهه فکری و عاطفی انسان با خدا در این مرحله از ای برخوردار است و نیز اولین موا ویژه

رواضح است که کیفیت این مواجهه و رابطه نخستین و نیز پگیرد،  حیات وی صورت می

چگونگی گذران این دوره طالیی تربیت، از چه اهمیت اساسی و تأثیر شگرفی در سراسر 

پژوهش، با هدف گیری نهایی او برخوردار خواهد بود. در این  زندگانی آدمی و جهت

منظور ایجاد مبنایی برای استقرار و   بسترسازی و ایجاد آمادگی روحی و روانی در کودک به

نهادن نگرش توحیدی در مراحل دیگر رشد، تربیت توحیدی در سه بعد شناختی، عاطفی  بنیان

 توحید توان به آموزش های آن می ترین یافته و ارادی )عمل( مورد بررسی قرار گرفت که از مهم

 خدا، معرفی با رابطه در کودکان خام تفکر رسمی در اسالم، تصحیح آموزش عنوان اولین به

 توضیحات ارائه از اثبات وجود خدا، اجتناب درجهت تالش جای به خداوند و صفات اسماء

 از الگوگیری و کودک، تقلید فهم با متناسب ادبیات و زبان از کننده، استفاده گمراه و ناقص

 کودک، پرورش ذهن در خدا از مهربان و صمیمی چهره والدین، تربیت بر مدار محبت، ترسیم

های عملی با امیال و  شناسی، تناسب فعالیت درونی ازجمله کنجکاوی و زیبایی ویژه گرایشات

 گیری و تکرار در تربیت اشاره کرد. کار گیری اصول سهل آزادی کودک و به

 توحیدی؛ کودکی؛ سیادتتوحید؛ تربیت  :هاواژهکلید
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 ah.salahshoori@atu.ac.ir 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

 

 7931پاییز ، 04 ، دوره جدید، شماره66سال  / پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی 6

 و بیان مسئله مقدمه
 از یکی همواره خدا سوی به او گیری جهت تنظیم و متربی در توحیدی جامع نگرش استقرار

 إِلَـهَ لَّا وَاحِدٌ إِلَـهٌ هُکُمْ: وَإِلَـهست و بوده دینی تربیت مربیان و الهی آوران پیام یها دغدغه ترین مهم

 معبودی او از غیر که است ای یگانه خداوند شما، خدای و :(٣٦١/ بقره)رَّحِیمُ ال الرَّحْمَـنُ هُوَ إِلَّا

 و وحدت وادی به درآمدن و وهمی یها کثرت حیطه از رهایی !مهربان و بخشنده اوست! نیست

 انسان صیرورت و توحیدی تربیت نهایی هدف توحید، زالل آبشخور در شدن سیراب و یگانگی

 خداست. سوی به

 اسالم در توحید است. شده گرفته ،دارد یگانگی و انفراد بر داللت که «وحد» ریشه از توحید

اعتقاد تحقیقی به (. ٣٦١ :٣١31 )مصباح یزدی، اوست یگانگی به اعتقاد و خدا دانستن یکی معنای به

 کند میبحث طور گسترده  بهکه قرآن درباره آن  است ترین موضوعی ترین و جامع مهم ،توحید

به توحید  داند: دعوت هدف رسالت پیامبران را دو چیز می ،مطهری .(3١: ٣١3١ ،)جوادی آملی

 یعنی برقرارساختن توحید عملی اجتماعی. ؛نظری و عملی فردی و اقامه قسط و عدل در جامعه

همه به  زین نید یاعتقاد اصول. سایر داند طباطبایی روح حاکم بر همه آیات قرآن را توحید می

 است تنها اصل بنیادی ادیان آسمانی توحیدتوان گفت:  یم رو، نیازا. دگرد یبرم دیاصل توح

ای برخوردار است و از آن باعنوان  در روایات اسالمی نیز توحید از جایگاه ویژه .(٣١31 ،یرزاق)

نام برده  5ترین کالم نزد خدا و محبوب 4، برترین عبادت١، باالترین سخن3، بهای بهشت٣اساس دین

 شده است.

 قرب و مطلق کمال عنوان به خداوند سوی به متربی دادن سوق اسالم، در تربیت غایی هدف
 

، الحکمه میزان ،٣١35 ،شهری )محمدی ریو عدالت است  توحید دین اساس  ؛اَساسُ الدّینِ التوحیدُ امام صادق)ع(:ـ  ٣

 .(٣1٣4 :١ ج

 .(403 :٣ ج الذکر، ، نهج٣١35 شهری، )محمدی ری ، بهاى بهشت استتوحید ؛: التَّوحیدُ ثَمَنُ الجَنَّةِ)ص(اللّه رسولـ  3

خنى چون ، سنه من و نه گویندگان پیش از من ؛ُ: ال إلهَ إلَا اللّه وال قالَ القائِلونَ قَبلی مِثلَما قُلتُ  :)ص(اللّه رسولـ  ١

 .(54١ :٣ ج ،کرالذ ، نهج٣١35 ،شهری )محمدی ریایم  الإله إلّا اللّه نگفته

تر  نزد خداوند، محبوبهیچ سخنى ؛ ما من الکالم کلمة أحب إلى اهلل عزوجل من قول ال إله إال اهلل :(النبی اکرم)صـ  4

 .(٣1٦: 1١ج  ،ق٣40١ )مجلسی،نیست  «هال اله اال اللّ» از گفتار

 )فیض کاشانی، است« ال اله اال اللّه»گفتنِ ، بهترین عبادت  ؛«ال إله إلّا اللّه»: خیر العبادة قول اللّه)ص( رسولـ  5

 .(33١: 3الف، ج ٣4٣3
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 مقام به باریافتن تا کامل انسان . هدف تربیت، پرورش(٣0٦ :٣١3٣ زاده، مهدی) اوست سوی به

 (. تربیت34 :٣١3١ ،خداشدن است )جوادی آملی جالل و جمال صفات مظهر و الهی خالفت

 که است موضعی یا نگرش ایمان، و است رفتار و احساس اندیشه، در توحید تثبیت خواستار اسالمی

 .(34 :٣١3١ الهدی، علم) است رفتاری و شناختی، عاطفی عامل سه هر مستلزم

 و خداجویى، گذارد می زمینی حیات عرصه به پا خداآشنا  و پاک فطرتی با اگرچه کودک

 متعال خداوند جانب از که است فطرى مصادیق از همتا بی وجود آن پرستش به میل و خداگرایی

:  فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللَّـهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ است شده نهاده ودیعه به انسانى هر وجود در

روی خود  ،پس :(١0/روم)اسِ لَا یَعْلَمُونَ النَّ أَکْثَرَ وَلَـکِنَّ الْقَیِّمُ الدِّینُ لِكَعَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّـهِ ذَ

ها را بر آن آفریده؛  ! این فطرتی است که خداوند، انسانرا متوجّه آیین خالص پروردگار کن

 تدریج به !، امادانند دگرگونی در آفرینش الهی نیست؛ این است آیین استوار؛ ولی اکثر مردم نمی

 تربیتی یها شیوه وها  اسلوب از برخی دیگر، ازسوی و نشسته فطری شناخت آن بر فراموشی غبار

 و انحراف باعث و شده آن بر حجابی خود الهی، آینه این صیقل جای به نیز تحمیل و تلقین ازجمله

 منظور به توحیدی فطرت شکوفایی و هدایت پرورش، سازی، زمینه رو، ازاین .شوند می  آن اعوجاج

 رسالت حق، حضرت رضوان و قرب مقام در درآمدن و خویش وجودی رفیع قله به انسان نیل

 شود. می قلمداد توحیدی تربیت خطیر

های دینداری سنتی درمعرض تردید و  ازآنجاکه با  وقوع انقالب ارتباطی و اطالعاتی، بنیان

های  های ویرانگر قرار گرفته است، زیستن در این فضا، ضرورت ارائه و استقرار الیه شك

لی با صورت علمی و عم کند. بنابراین، الزم است تا نسل جدید به تری از دینداری را اقتضا می عمیق

آنکه ارائه مباحث سطحی و سنتی در این زمینه،  تری از توحیدورزی آشنا شوند؛ چه سطوح ژرف

نگر نسل حاضر نبوده  و ضرورت تغییر رویه،  اندیش و ژرف پاسخگوی جان سراسر عطش ژرف

علت نزول سوره توحید و آیاتی از سوره حدید را از  (ع)سجاد امام امری الزم و بلکه واجب است.

 استقرار عدم ٣دارند. آخرالزّمان بیان می در نگر ژرف و کاوشگر ی خداوند، وجود مردمیسو
 

و اآلیات من سورة "قُل هو اهللُ احدٌ"آخر الزّمان أقوام مُتعمِّقون, فأنزل اهلل تعالى إنّ اهلل عزّوجلّ علم أنَّه یکون فی "ـ  ٣
راستی خدای  به  ؛(3١ :٣١33 )کلینی، "فمن رام وراء ذلك فقد هلك "وهو علیمٌ بذات الصّدور"الحدید إلى قوله 

را نازل کرد و  "قل هو اهلل احد" رو آیند، ازاین نگر می دانست که در آخرالزّمان مردمی کاوشگر و ژرف عزّوجلّ می
 ،، هرکس در خداشناسی فراسوی اینها را بجوید "و هو علیم بذات الصدور"فرماید  آیاتی از سوره حدید تاآنجاکه می

 .هالک شده است
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است، زیرا  رایج تربیت نظام مسائل و ها چالش ترین اساسی از در متربی یکی توحیدی جامع نگرش

 متربی دعوت و تربیت اولیه مراحل در نظری توحید ارائه مطالبی کلی و مقدماتی درباب که پس از 

 بنیادین و اساسی اصل این به تربیتی مراحل سایر در عملی، توحید نماد عنوان به عبادی امور انجام به

نمودن به مراحل سطحی و اولیه توحیدورزی و  پردازد. بسنده نمی است، شایسته و الزم که آنچنان

توحیدی  جای تربیت ناب جایگزینی تربیت اخالقی، تربیت معنوی و یا حتی تربیت مرسوم دینی به

 یکاف نییعلت عدم تب به تیترب جیرا های ترین اشتباهات نظام تربیتی موجود است. رویکرد از رایج

مباحث  انیارتباط و اتصال مناسب م یدر برقرار تیو عدم موفق دیتوح یله اساسئدرخصوص مس

ها و  ها، ظرفیت شده با ویژگی های ارائه و همچنین عدم تناسب آموزش دیو مقوله توح یتیترب

 یدیعقا یریگ منجر به شکلعمدتاً  و شود نمی یمنته مطلوب جهیبه نتهای مراحل سنی،  ظرافت

و در بعد عملی نیز  فرد از  دشو یمی با انواع مختلف شرک آشکار و خف ختهیاما آم یماسال ظاهراً

مختلف زندگی باز  ها و شرایط ها و همچنین موقعیت با  خدا و سایر پدیده برقراری رابطه  توحیدی

 به ایمان مدعی که آنها بیشتر و»فرمایند:  رو، خداوند در قرآن می (. ازاین٦: ٣١1٦ ،ماند )قیصری می

 ٣!«مشرکند هستند، خدا

 ایدئولوژیك ماهیت از ناشی های الزام و اقتضائات ظهور و اسالمی انقالب فرهنگی خصیصه

 نماید. می ایجاب را اسالمی وتربیت تعلیم مسئله به تر ای ریشه توجه ضرورت اسالمی جمهوری نظام

 پاسخگویی جهت اسالمی تربیت غایت عنوان به توحیدی تربیت به پرداختن ضرورت رو، ازاین

 یها نظام تر عمیق یها الیه در توحیدی نگرش استقرار و اسالمی جامعه نوظهور یها نیاز به مناسب

 بنیادی های نظریه حوزه در موجود فقر از غفلت. است ناپذیر اجتناب امری اجتماعی، و فرهنگی

 یهاساختار تشکیل و الگوسازی پردازی، نظریه زمینه در اساسی یها کمبود و اسالمی وتربیت تعلیم

 نظری محتوای درخصوص کلی مفاهیم ارائه به اسالمی تربیت مفهومی تقلیل باعث متناظر، تربیتی

 شود، می عملی بعد در عبادات وها  مناسك، آیین صرف انجام به دعوت و نظری بعد در دین

رغم آنکه  باید اذعان داشت علی. شود منجر متربی در توحیدی جامع هویت تشکیل به آنکه، بدون

اعتنا در زمینه نظام  های متقن و قابل شود، اما پژوهش عنوان غایت تربیت اسالمی معرفی می توحید به

شناسی، تربیت عقلی  ها ازجمله تربیت اخالقی، تربیت زیبایی تربیت توحیدی در مقایسه با سایر زمینه

وتربیت ایران معتقد است  ( با نقد نظام تعلیم٣١31شود. رازقی ) تر مشاهده می و غیره، بسیار کم

 

 (٣0٦/ یوسف)یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُم بِاللَّـهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِکُونَ  ما وَـ  ٣
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دارد  ( بیان می٣١31الهدی ) آنچنان که الزم است بر هدف متعالی توحید تأکید نشده است. علم

وپرورش به استقرار نگرش توحیدی در متربیان منتهی  شده در نظام آموزش اقدامات عملی انجام

 استناد به متون اسالمی، یعنی توحید نیست. داف قابلنشده است و نتیجه این اقدامات منطبق با اه

گرایی و عدم توجه  تربیت، تقلیل فرایند در توحید عملی و عینی تحقق عدم توجه به سازوکار

شدن تدریجی اهداف میانی مانند مبادی آداب  های مختلف وجود آدمی، جایگزین به ساحت

گاه مقطعی در فرایند تربیت و عدم توجه به جای هدف غایی توحید، داشتن ن شدن متربی به اسالمی

گستره حیات آدمی، ظاهرگرایی و غفلت از ساخت شاکله و هویت توحیدی، عدم تناسب تربیت با 

طرح در این  ابلهای ق ها و چالش ...، از جمله آسیبهای هر مرحله سنی و رفیت و ظرافتوسع و ظ

ای مستدل و روشن درخصوص نحوه تبیین و  رو، یافتن شیوه (. ازاین3 :٣١1٦ ،زمینه است )قیصری

ویژه  تواند راهگشای اصلی مسائل و معضالت تربیتی به استقرار نگرش توحیدی در فرد و جامعه می

نمودن مراحل تربیت  ازآنجاکه یکی از اقدامات مهم و اولیه، مشخص در جهان معاصر باشد.

ظام جامع تربیتی و ارائه توحیدی در ادوار مختلف حیات آدمی برای طراحی و تدوین ن

شناسی است، این پژوهش  به بررسی تربیت توحیدی در دوره کودکی )مرحله  های روش رهنمون

 پردازد. سیادت( می

 ضرورت تناسب تربیت توحیدی با مراحل رشد

و مراد از  ٣درنظر گرفته شده است« ربب»به اینکه در این پژوهش، تربیت از ریشه  باتوجه

گیرد و  ساختن انسان است، بدیهی است که این فرایند سراسر حیات فرد را دربرمی تربیت، ربوبی

تنها معطوف به دوره خاصی از زندگانی نیست. آنچه حائز اهمیت فراوان است، درک آن است که 

له های خاص آن مرح تربیت توحیدی در هر مرحله از زندگی آدمی دارای اقتضائات و ویژگی

ترین مسائل در تدوین الگوی  شك یکی از مهم باید مورد توجه و مداقه قرار گیرد. بی است که می

نمودن مراحل و منازل تربیت  توحیدی است. ارائه و تدوین دقیق و  تربیت توحیدی، مشخص

های شناختی، گرایشی و ارادی انسان در ادوار مختلف حیات  بر ویژگی آگاهانه این مراحل مبتنی

 تواند نقش بسزایی در آشکارشدن الگوی مناسب هر دوره داشته باشد. ویش، میخ

 

 طور به ادعیه و قرآن در «مربوب» ،«ربوبیت» ،«ربّ» مانند آن مشتقات و «ربب» اوّلى و اصلى ریشه از «تربیت» واژهـ  ٣

 (.٣١3٣ ،زاده )مهدی است رفته کار به فراوان
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های فراوان  تواند منشأ آسیب توجهی به آن می یکی از اصول اساسی در تربیت توحیدی که بی

فردی و اجتماعی شود، اصل تناسب و هماهنگی تربیت با وسع آدمی است. این اصل ناظر به وجود 

(. این اصل ٣34: ٣١33 مختلف در  ادوار متفاوت زندگی فرد است )باقری،های  ها و وسع استعداد

ها و  های مختلف در توانمندی ها و فرازونشیب ها و تمایز مربی را به رعایت و درنظرگرفتن تفاوت

باید  و این مراتب می است مراتب دارای توحیدی دهد. درک بودن رشد انسان سوق می تدریجی

 زندگی طول در های هر دوره از زندگی فرد ارائه شود. انسان توانمندیها و  به ویژگی باتوجه

طلبد.  می را خاصی تربیت آن، یها ویژگی و مرحله هر تناسب به و پیماید می رشد از را مراحلی

ها و استعدادهای انسان در مراحل مختلف زندگی برای تدوین و تعیین  بنابراین، شناخت این ویژگی

 ناپذیر است. الزم و انکارمراحل تربیت، امری 

 

 شناسی پژوهش روش
تحلیل »هایی مانند  استنباطی و با استفاده از روشـ  این پژوهش برمبنای رویکرد اکتشافی

استنباطی، مبانی و کلیات بحث از ـ  صورت گرفته است. در رویکرد اکتشافی« استنتاج »و « مفهومی

های  شده، یافته مبانی اکتشاف و استخراجشود، سپس براساس  متون دینی کشف و استخراج می

واسطه آن به فهم معتبری از معنای  (. تحلیلی که ما به3٣3: ٣١10شوند )باقری،  جزئی استنتاج می

شود )کومبز  نامیده می« تحلیل مفهومی»یابیم  ای از مفاهیم مرتبط دست می یك مفهوم و یا مجموعه

روش استنتاجی، فرض بر آن است که هر نظام فلسفی (. در 43: ٣١13 ،نقل از شورت ، به٣و دنیلز

هایی را برای تنظیم مناسب  ها و تجویز ای تربیتی باشد، پس استلزام تواند متضمن نظریه می

پذیرد که از دو مقدمه و  آورد. این کار توسط استنتاج عملی صورت می های تربیتی فراهم می محیط

سنخ تجویزی  وصیفی و مقدمه دیگر و نتیجه ازیك نتیجه تشکیل شده است. یکی از مقدمات ت

 هاست؛«باید» به ناظر و هنجاری ماهیتی دارای (. اصل٣04: ٣١31 ،است )باقری و دیگران

 به ناظر و دارد توصیفی کامالً ماهیتی و است اصل اشتقاق منشأ خود که «مبنا» با جهت ازاین

 که اند تربیتی اعمال بر حاکم قوانین همانها  است. اصل متفاوت ست،«ها ویژگی»ها و «هست»

: ٣١3٣ اند )مشایخی، گرفته شکل شناسی انسان مبانی یعنی متربی، استعدادهای وها  ظرفیت به باتوجه

 

1 - Coombs &Daniels  
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(. در این پژوهش برای استخراج الگوی مفهومی تربیت توحیدی در دوره سیادت، ابتدا 53

گانه تربیت یعنی بعد  با ابعاد سههای انسان در این مرحله  و در ارتباط  خصوصیات و ویژگی

ها و با  شناختی، عاطفی و عملی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت، سپس متناسب با این ویژگی

درنظرگرفتن هدف غایی توحید، اهداف تربیت توحیدی در این دوره، استنباط و درنهایت با نظر به 

 و مالحظات تربیتی مبادرت شد.ها( و اهداف به استنتاج اصول  نگر )ویژگی های واقع گزاره

 تربیت توحیدی در دوره کودکی )دوره سیادت(

سازترین مراحل زندگی انسان  ترین و سرنوشت هفت سال نخست زندگی از جمله مهم

ریزی شده و  های روحی و شخصیتی انسان در این دوره پی شود. بسیاری از ویژگی محسوب می

 شیرینی و حالوت. سازد در ادوار دیگر مهیا می گیری شاکله شخصیتی فرد را بنای شکل سنگ

 ای پشتوانه تواند می در این دوره نخستین مواجهه فکری و عاطفی کودک با خدا  صحیح برقراری

 و شود قلمداد او شدن ربوبی درطریق نهادن گام و خدا سوی به انسان صیرورت در مسیر محکم

 سامان خود مناسب بستر در و نگیرد شکل درستی به نخستین، رابطه و مواجهه این چنانچه برعکس

رو،   ازاین .شود او همیشگی بیچارگی و شقاوت و خدا از انسان گریز ساز زمینه تواند می نیابد

 و استقرار برای مبنایی ایجاد منظور به کودک در روانی و روحی آمادگی ایجاد و بسترسازی

 در توحیدی تربیت اساسی اهداف از یکی فرد، رشد دیگر مراحل در توحیدی نگرش نهادن بنیان

 است. زندگی از دوره این

نام «  سیادت»ن در حدیثی مشهور از هفت سال نخست زندگی انسان با عنوا( ص)پیامبراکرم

ق: ٣401 ،)حر عاملی سرور است ... سال هفت ؛ فرزند...«الولد سید سبع سنین»: فرمایند برده و می

 هایی مانند سیادت،  فرمانروایی و آزادی برخوردار است. ویژگی (. کودک در این دوره از43٦

 از دینى آشنایی با مفاهیم )ع(،معصومان رهنمودهاى و سیره براساس ویژه به اسالم، ازنظر 

 است. دیگر هاى دوره در اساس و پایه کودکى دوره و آشنایی در شود مى شروع تولد هنگام

 ممکن و نیست مطلوب کودک، ذهنى توانایى درنظرگرفتن بدون مؤثر و صحیح آموزش ازطرفى،

 رو، ازاین. نماید ایجاد اختالل او یادگیرى در یا و دلسرد یادگیرى، به نسبت را کودک است

 گرو در درآن، موفقیت اما واالست، و مقدس بسیار امرى گرچه کودکان به دینى مفاهیم آموزش

: ٣١33 پور، است )مقدسی آن با متناسب آموزشى هاى روش و ها، اصول ویژگی شناخت و آگاهى

های کودک  رو، برای بررسی الگوی تربیت توحیدی در این دوره باید به بررسی ویژگی (. ازاین١٦
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و نیز اهداف تربیت توحیدی در این دوره مبادرت کرد تا با استفاده از آنها به استنتاج اصول و 

 مالحظات تربیتی متناظر، اقدام نمود.

 های کودک در دوره سیادت )تا هفت سالگی(  ویژگی

ها و  پرداختن به تربیت توحیدی در دوره کودکی در گرو داشتن تصویری واقعی از ویژگی

خصوصیات کودک در این مرحله از حیات است که ازطریق بررسی آیات و روایات و همچنین 

وتربیت و سایر پژوهشگرانی که  پژوهان، علمای تعلیم هایی که توسط دین ها و بررسی نتایج پژوهش

ترین  شود. در ذیل به بررسی مهم اند، میسر می ل رشد و تکامل انسان پرداختهبه بررسی مراح

 شود:  های این دوره پرداخته می ویژگی

 کودکی دوره ضعف اولیه انسان 

عنوان دوره ضعف نخست یاد نموده است و  سوره روم از این دوران به 54خداوند در آیه 

عْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَیْبَةً : اللَّهُ الَّذِی خَلَقَکُم مِّن ضَفرماید می

که ضعیف بودید؛  حالی خدا همان کسی است که شما را آفرید در: یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِیمُ الْقَدِیرُ

و پیری قرار داد؛ او هرچه بخواهد  سپس بعد از ناتوانی، قوّت بخشید و باز بعد از قوّت، ضعف

 آفریند و دانا و تواناست. می

مکارم ؛ 3٣3: ٣١3١ ،گیر است )قرائتیکی سراسری و فراضعف نخستین انسان در دوره کود

(. این ضعف که شامل ضعف جسمی، روحی و عقلی است، زمینه خلقت 54٦ :الف٣١3٦ ،شیرازی

. الزم به ذکر است که این نوع ضعف مقطعی بوده باشد نوع بشر قلمداد شده و دارای عمومیت می

آوردن امنیت و شرایط  رو حمایت و فراهم و ناظر به آفرینش انسان در این مرحله است، ازاین

ترین نیاز این مرحله است که باید توسط  مناسب برای پرورش روحی، عقلی و جسمی کودک، مهم

 والدین و اطرافیان تأمین شود. 

 فطرت الهی کودک

فَأقِمْ وَجْهَكَ » فرماید: سوره روم به وجود فطرت الهی در انسان اشاره می ١0داوند در آیه خ

 وَ لَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لِلدِّیْنِ حَنِیْفَاً فِطْرَتَ اهللَ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیْلَ لِخَلْقَ اهللِ ذَلِكَ الدِّیْنُ القَیْمْ

امام (. 4٣3: ٣١34ری است )مکارم شیرازی، در این آیه سخن از توحید فط (١0/ روم« )یَعْلَمُونَلَا 

آن را توحید  ؟گوید چیست )ع( در پاسخ به اینکه فطرتی که خدا در این آیه از آن سخن میصادق
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عَلَیْها قال: التوحید )حر  نماید: سألته عن قول اللّه عزوجل: فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ قلمداد می

کلُّ مُولُودٍ یُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ  )ص( نیز در حدیثی می فرمایند:. پیامبر اکرم(30: ٣ج  ،٣433 ،عاملی

ر نوزادی بر فطرت : یعنی ه(304: ب٣١3٦ ی،)مکارم شیراز یَکُونَ ابَواهُ یُهَوِدّانِهِ وَ یُنَصِّرانِهِ  حَتى

شود و این فطرت همچنان ادامه دارد تا پدر و مادر او را به آیین دیگری،  می( متولد )توحید و اسالم

شدن روح الهی  به زمان دمیده نزدیکی آیین یهود و نصرانیت بار آورند. فطرت در کودک به سبب

سو و پاکی و طهارت وجودی و عدم آلودگی و اشتغال به گناه و گرایشات  ازیك در کالبد او

 تری برخوردار است. ز حضور نابدیگر ا دنیایی ازسوی

 های شناختی کودک  ویژگی

وَاللَّهُ أَخْرَجَکُم مِّن بُطُونِ  کودک در این مرحله از درک و شناخت محدودی برخوردار است

که  درحالی ،و خداوند شما را از شکم مادرانتان خارج نمود :(33/ نحل)أُمَّهَاتِکُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَیْئًا 

. این آیه ناظر به علوم حصولی است و علوم حضوری و فطری را دانستید نمیهیچ چیز 

ی اشاره شده است )طباطبایی، گیرد؛ چرا که در ادامه آیه به ابزار دستیابی به علوم حصول دربرنمی

مسیر شناخت و یادگیری نیز بیشتر ازطریق حواس ظاهری و معطوف به امور محسوس  (.45٣ :٣١34

و برای شما، گوش و چشم و  ؛(33/ نحل) ... جَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ...وَو ملموس است 

هایی که در این  های دیگر بعد شناختی آن است که یادگیری ... . از جمله ویژگیعقل قرار داد

شود.  یخودآگاه فرد ثبت مبسیار پایدار بوده و در ضمیر نا گیرد، مرحله از زندگی صورت می

حکایتِ آموختن علم  :: مَثَلُ الَّذی یَتَعلَّمُ فی صِغَرِهِ کَالنَّقشِ فِی الحَجَرِفرمایند اکرم )ص( می رسول

 . (٣40 :٣١34 ،شهری )محمدی رید شو در خردسالى، همچون نقشى است که روى سنگ کنده مى

(، برجسته بودن 33 :٣١33 قرارداشتن سطح تفکر کودک در مرحله انضمامی و مشهود )باهنر،

آفرینی عنصر تخیل و گمان  (، نقش٣١14 ،گیری در سازوکار شناختی )تراشیونفرایند تقلید و الگو

بودن  (، کم5: ٣١15، ر ذهنی )آزادمنش، سجادیه و باقریدر ایجاد پیوند میان تجارب عینی با تصاوی

انتزاع فکری، بازنمایی صرف سازی، فقدان و یا ناچیزبودن قدرت  ذخیره تجربیات و ظرفیت مفهوم

(، از جمله عوامل مؤثر در 3٣ـ  30: ٣١31 امور عینی و خودمحوری شناختی کودک )نوذری،

جویی که در قالب کنجکاوی  باشند. گرایش به حقیقت فرایند شناخت و ادراک در این مرحله می

ایی، چگونگی و (، کودک را به بررسی چر5: ٣١15 ،سجادیه و باقری تجلی می یابد )آزادمنش،

ورزی و دستیابی به مراتب اولیه و مقدماتی شناخت را  دهد  و زمینه اندیشه ها سوق می چیستی پدیده
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 نماید. فراهم می

 های عاطفی )گرایشی( کودک  ویژگی

گاهی مطمئن و استوار، ظهور نخستین احساسات ناشی از احترام و  تمایل به داشتن رابطه با تکیه

(، 33 :٣١31 ،و تکلیف در برابر دیگران )نوذری نخستین احساس وظیفهگذاری، ظهور  ارزش

های  برجستگی تمایالت و دلبستگی در کودک، وجود گرایش به زیبایی و توانایی درک زیبایی

های گرایشی  ( از جمله ویژگی5ـ  ٦ :٣١15مشهود )آزادمنش، سجادیه و باقری،  ملموس و

 شود. کودک، محسوب می

 کودک  ()عملی های ارادی ویژگی

ای منسجم،  غلبه امیال بر اراده در این دوره و ناتوانی  تداخل میل و اراده و فقدان تشکیل اراده

صورت ناب و  شود نتوان از وجود مبدأ ارادی عمل به کودک در مقاومت در برابر امیال باعث می

یط و افراد خالص در دوره کودکی سخن گفت. کودک به میزان بسیار زیاد تحت تأثیر شرا

 (.3 :٣١15 ،ود است )آزادمنش، سجادیه و باقریویژه والدین خ پیرامون خویش به

رو،  ازاین  ترین ویژگی کودک در این هفت سال است. تحرک، بازی و فعالیت از جمله غالب

: عرامة فرماید می( ص)در روایات توصیه شده است که کودک باید هفت سال بازی کند. پیامبر

 در عقل فزونی مایه گوشی طفل در دوران کودکی، : بازیصغره زیادة فی عقله فی کبرهالصّبیّ فی 

همچنین باید به نیاز کودک به آزادی به شکل مطلوبی (. 4٣1 :٣١34الفصاحه،  )نهج اوست بزرگی

کند  بازی تا بگذار آزاد سال هفت را خود فرزند: فرماید می )ع(امام صادق پاسخ داده شود.

 محیط و خود کشف برای الزم آزادی از باید (. کودک53 :٣، ج ٣١35شهری،  ری)محمدی 

 اعمال برای جایی دوره، این در تربیتی تکلیف وجود فقدان به  باتوجه و بوده برخوردار اطراف

 و بازی صورت نیز کودک مذهبی رفتار حتی و ماند باقی نمی والدین و مربیان برای فشار و قدرت

بازی و فعالیت در این دوره برای کودک از  .شود همراه خشونت و اجبار  با نباید و داشته سرگرمی

گیرد و  شود و او ازطریق بازی با محیط اطراف خود ارتباط می جمله حقوق اساسی محسوب می

 کند. زندگی می

 مفهوم خدا از دیدگاه کودک زیر هفت سال

بودن دامنه تجربیات،  قرارداشتن سطح تفکر کودک در مرحله انضمامی و مشهود، کم
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سازی، فقدان و یا ناچیزبودن قدرت  های زبانی کودک در درک مفاهیم و ظرفیت مفهوم محدودیت

انتزاع فکری، عدم توانایی درک مفاهیم کلی و غیرمادی، بازنمایی صرف امور عینی و 

سرمایه اندک کودک در زمینه تفکر درباره خدا در این مرحله  خودمحوری شناختی، نشان از

 است. 

ها و  های تجربی کودک و تمثیل ها و احساس بر ادراک اندیشة کودک دربارة خدا مبتنی

شود. درمجموع، با نظر به  هایی است که در معرفی خدا بر کودک عرضه می استعاره

کرد که تصور خدا بیشتر تحت نفوذ نمادهای بینی  توان پیش های ادراکی و زبانی می محدودیت

مثال،  عنوان های مختلف برای معرفی خدا تعبیه شده است. به ها و سنت ای است که در فرهنگ ویژه

انگارانه و کودکان مسلمان عمدتاً تصویری از جنس نور در  کودکان مسیحی عمدتاً تصویری انسان

 است گرایانه انسان نوعی به کودک نزد خدا م(. مفهو30 :٣١31 کنند )نوذری، ذهن خود خلق می

 دست خدا است: معتقد او. کند می حکایت آنها عینی و تفکر خودمحوربودن خصوصیت از که

 نگاه ما اعمال به آنجا از و زند می تکیه تخت به یا نشیند می صندلی روی کند، می صحبت دارد،

. است و مادی خام بسیار سالگی 3 یا 3تا  خردساالن نزد خدا تصور. دهد می دستور ما و به کند می

 و برای دارد سکونت هاست آسمان در که بهشت در زند، می حرف ما با که است انسانی شبیه او

کند  یل و تجسم را ثابت میآمیخته از تخ هم ها تفکری به این گفته. آید می زمین به امور وفتق رتق

کنند؛ حتی  عملیات عینی، خدا را مثل انسان تصور می(. کودکان تا اواخر دورة 3٦ :٣١33 ،)باهنر

خدا ارائه  اند، تصوری مردانه و انسانی از برخی از کودکان و نوجوانانی که به سطح انتزاعی رسیده

توان گفت تصور کودک نسبت به خدا در این دوره  (. درمجموع، می٣05: ٣١30کنند )خادمی،  می

های مذهبی است که کودک  ت تأثیر شرایط فرهنگی و زمینهثر از غلبه تفکر مادی و تحأبیشتر مت

 یابد و نیز نحوه معرفی خداوند توسط والدین و مواجهه عملی آنها با خداست.  در آن پرورش می

 اهداف تربیت توحیدی در دوره سیادت

های شناختی، عاطفی و عملی تربیت در هفت  گیری مطلوب مؤلفه علت عدم تمایز و شکل به

توان از تربیت ناب توحیدی در دوره سیادت سخن راند و اقدامات تربیتی  زندگی، نمی سال نخست

سازی دارد. اهداف تمهیدی تربیت توحیدی در  شده در این مقطع بیشتر جنبه تمهیدی و زمینه مطرح

 و  روحی آمادگی ایجاد و دوره سیادت ناظر به دو جنبه اساسی است که عبارتند از: بسترسازی

 دیگر مراحل در توحیدی نگرش نهادن بنیان و استقرار برای مبنایی ایجاد منظور به کودک در روانی
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دیگر  سو و کنترل عوامل مزاحم و تصحیح نگرش کودک نسبت به خدا ازسوی زندگی ازیك

توان به ترسیم اهداف تربیت توحیدی  در  های کودک و اهداف مذکور می است. با نظر به ویژگی

گیری از زنگاربستن فطرت الهی ترین آنها عبارت است از: جلو مهماین دوره مبادرت نمود که 

ردن زمینه و بستر مناسب برای شکوفای فطرت توحیدی کودک، آشنایی آو کودک، فراهم

ورزی کودک درباره  نمودن زمینه اندیشه مقدماتی با خدا ازطریق اسماء و صفات جمالی، فراهم

بخشیدن و پیراستن افکار خام کودک درارتباط با  خدا، تقویت گرایش کنجکاوی کودک، عمق

عنوان وجودی مهربان و  خدا، درک خداوند بهگیری محبت اولیه نسبت به  خدا، شکل

گیری مناسب مواجهه  سازی برای شکل شناسی کودک، زمینه داشتنی، تقویت گرایش زیبایی دوست

های کودک( و اهداف تربیت توحیدی در  شدن مبانی )ویژگی کودک با خدا. اکنون با مشخص

دوره مبادرت نمود که متناسب با توان به استنتاج اصول تربیت توحیدی در این  دوره سیادت، می

  شوند. گانه تربیت توحیدی در سه حیطه شناختی، عاطفی و عمل، احصا و ارائه می ابعاد سه
 

 گانه تربیت توحیدی بعاد سها
 و متوازن جانبه همه رشد به صورت خاص باید طور عام و در تربیت توحیدی به به تربیت در

 این نوع تربیت بعدی در و یك محدود داشت. نگرش مختلف توجه ابعاد در متربی شخصیت

 موازین ترین عالی بر منطبق اسالم مقدس نهایی برساند. ازآنجاکه مکتب هدف به را ما تواند نمی

گانه شناختی، عاطفی و ارادی تربیت توحیدی  به بررسی ابعاد سه است آدمی فطرت شکوفایی

 شود. پرداخته می

 یتربیت توحیدی، بعد شناختالف( 

 وتربیت، تعلیم اصلی وظیفه است، شده آفریده ربوبی میلی و الهی سرشتی با کودک  ازآنجاکه

 قرار نظر مطمح مرحله این در که شناختی است. الهی فطرت این شکوفاکردن  و بارورنمودن

 همه خالق دارد، وجود خدا مانند: ییها گزاره به معطوف و مقدماتی و اجمالی شناختی گیرد، می

 دیگر ادوار در فرد بینی جهان گیری شکل بسترساز اولیه معنایی نظام و...، است. این است چیز

 گیرد. می قرار زندگی
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 آموزش توحید، اولین آموزش رسمی. 7
 

 اهداف ها( نگر )ویژگی های واقع گزاره

 کودک با سرشتی الهی و میلی ربوبی به نام فطرت آفریده شده است.ـ 

 توحید سرشته شده است.فطرت کودک بر ـ 

 تر فطرت توحیدی در کودک حضور نابـ 

 ورزی در کودک زمینه اندیشهـ 

 پذیر است. دستیابی به مراتب پایین شناخت برای کودک امکانـ 

 جلوگیری از زنگاربستن فطرت الهی کودکـ 

آوردن زمینه و بستر مناسب برای  فراهمـ 

 ی فطرت توحیدی کودکیشکوفا

 ی با خداآشنایی مقدماتـ 

 ورزی و کاوشگری کودک در باره خدا اندیشهـ 

 آشناکردن کودک با خدا و یگانگی او اصل :

 

در اسالم، آشنانمودن کودک با خدا و یکانگی او از  بدو تولد با گفتن اذان و اقامه در گوش 

صورت  صورت ویژه آشنایی کودک با خدا و یگانگی او در سن سه سالگی شود، اما به او آغاز می

ای که به کودک آموزش  پذیرد. در احادیث و روایات مختلف توصیه شده است، نخستین کلمه می

ای که بر زبان  کند: اولین کلمه عباس از پیامبر روایت می باشد. ابن« ال اله اال اهلل»داده شود، کلمه 

 «...ال إلهَ إلَا اللّه» کَلِمَةٍ أوَّلَ صِبیانِکُم عَلى اِفتَحوا باشد.« ال اله اال اهلل»گذارید   فرزندانتان می

 سالگى سه به کودک فرمایند:  وقتى )ع( می. امام صادق(٣43 :الف٣١3٦، شهری )محمدی ری

واگذارید )مروجی  خود حال به را او سپس. بگوید« ال اله اال اهلل» بار هفت که بخواهید او از رسید،

بر  آشنا نمود و عالوه «اهلل اال اله ال» یعنی ذکر (. کودک را باید با کلمه توحید٣٦٦ :٣١3١ ،طبسی

 فطرت اعماق در اذکار این نورانی اثر به بیان مفهوم آن، از او خواست این ذکر را تکرار نماید. باید

 انسان روح در اذکار این تربیتی و معنوی آثار از عظیمی بخش. نمود توجه کودک لطیف

 (.٣١10 ،)پناهیان گذاشت خواهد را خود اثر ناخوسته یا و خواسته ناپیداست
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 جای اثبات خدا صفات خداوند به معرفی اسما و. 2
 

 اهداف ها( نگر )ویژگی های واقع گزاره

 کودک با سرشتی الهی و میلی ربوبی به نام فطرت  آفریده شده است.ـ 

 فطرت کودک بر توحید سرشته شده است.ـ 

 ورزی در کودک وجود زمینه اندیشهـ 

 پذیر است دستیابی به مراتب پایین شناخت برای کودک امکانـ 

 قرارداشتن تفکر کودک در مرحله انضمامی و مشهودـ 

سازی  های زبانی کودک در درک مفاهیم و ظرفیت مفهوم محدودیتـ 

 وعدم توانایی درک مفاهیم کلی وغیرملموس

 جلوگیری از زنگاربستن فطرت الهی کودکـ 

بستر مناسب برای  آوردن زمینه و فراهمـ 

 فطرت توحیدی کودک یشکوفای

 آشنایی مقدماتی با خداـ 

 ورزی و کاوشگری کودک در باره خدا اندیشهـ 

 آشنایی کودک با خدا ازطریق اسما و صفات جمالی اصل:

 
اثبات وجود خدا به ها معطوف  شود، بیشتر نگاه که بحث خداشناسی کودکان مطرح می هنگامی

که باید توجه داشت که اساساً کودک با سرشتی خداشناس و  شود، درحالی میبرای کودک 

ای درباره وجود خدا و یا وحدانیت او نداشته که نیاز باشد ازطریق  خداگرا متولد شده است و مسئله

 بحث و استدالل به اثبات وجود خدا برای او مبادرت شود.

: کلُّ مُولُودٍ یُولَدُ عَلَى اکرم)ص( برصورت فطری با خدا آشناست؛ پیام سو کودک به ازیك 

دیگر، بنابر نظر  و ازسوی( 304: ب٣١3٦ )مکارم شیرازی، یَکُونَ ابَواهُ یُهَوِدّانِهِ وَ یُنَصِّرانِهِ  الْفِطْرَةِ حَتى

وتربیت، تفکر انتزاعی هنوز در این دوره  در کودک پدیدار نگشته است.  متخصصین حوزه تعلیم

های پیچیده  در این دوره  ه تالش در جهت اثبات وجود خدا ازطریق استداللبنابراین،  هرگون

در این  .ای به احساسات پاک الهی او قلمداد شود صرفاً لفاظی بیهوده و حتی ممکن است ضربه

او را  های ذهنی کودک متناسب است دوره باید تا آنجا که مقدور است و با سطح فکر و توانمندی

توان از  هرچند که در ادوار دیگر زندگی، می .ساخت لی خداوند متعال آشنابا اسما و صفات جما

شك  بخشیدن به باورهای الهی انسان بهره برد، اما بی خداشناسی فلسفی و استداللی برای عمق

آشنایی با برخی از اسما و صفات الهی مانند  موطن این رویکرد اثباتی در دوره سیادت نخواهد بود.

بخشندگی او به فراخور سطح فهم کودک از جمله اقتضائات این مرحله سنی است مهربانی خدا و 

اگر کودک  ،مثال برایتوان در قالب شعر، داستان، سرود و بازی به آن مبادرت ورزید.  که می
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ها ازجمله آسمان و زمین و میوه  عنوان کسی که همه نعمت خدا را به توانیم می ؟پرسید خدا کیست

اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً آفریده است، معرفی کنیم؛  و آب را برای ما

 را زمین و ها آسمان که است کسی همان : خداوند(١3/ یمابراه) ... فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّکُمْ

 بیرون( زمین از) شما روزی برای را( مختلف) های میوه آن، با و کرد نازل آبی آسمان، از و آفرید

و یا  (٦4/ یوسف)وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ تر است؛  و یا وجودی که از همه نسبت به ما مهربان ؛آورد

 خدا آشنا نماییم. خدا را به صورت مقدماتی با صفات خالقیت و مهربانی

 تصحیح تفکر خام کودکان در رابطه با خدا. 9
 

 اهداف ها( نگر )ویژگی های واقع گزاره

 ورزی در کودک وجود زمینه اندیشهـ 

 امکان دستیابی به مراتب پایین شناخت برای کودک ـ 

 داشتن تجربیات محدودـ 

 کودکی دوران ضعف جسمی، روحی و عقلی انسان است.ـ 

 گرایانه از خدا تصور انسانداشتن ـ 

 آشنایی مقدماتی با خداـ 

ورزی و کاوشگری کودک  ه اندیشهآوردن زمین فراهمـ 

 باره خدادر

 بخشیدن  به افکار کودک در ارتباط با خدا عمقـ 

  اکنترل عوامل مزاحم و تصحیح نگرش درباره خدـ 

 اقتضائات سنیباره خدا متناسب با گرایانه کودک در صحیح نگرش انسانت اصل:

 

انگارانه از وجود خداوند متعال  که مطرح شد، کودک در این دوره تصوری انسان گونه همان

تدریج باید این تصاویر خیالی و غیرواقعی از ذهن و اندیشه او زدوده شود، اما آنچه  دارد که به

و مفاهیم انتزاعی که  های پیچیده اهمیت دارد آن است که نباید برای نیل به این مقصود از استدالل

اصطالح او را از چاله به چاه انداخت. ذهن  کودک هنوز قادر به درک آنها نیست، یاری جست و به

گیرد و  ها برای شناسایی بهره می کودک در این مرحله از ویژگی ملموس و مشهودبودن پدیده

مربیان نباید در برابر این  مشاهده داشته باشد. والدین و تواند درک مناسبی از مفاهیم غیرقابل نمی

تصورات کودک رفتاری عجوالنه و یا تند و قهری از خود بروز دهند، بلکه باید با 

قلمدادنمودن این نوع برداشت کودک از مفهوم خدا، از ویژگی کنجکاوی کودک در این  طبیعی

ال خدا چگونه است؟ ؤزمینه درجهت پالودن و تصفیه افکار او استفاده نمایند. مثالً در پاسخ به س

توان با استفاده از زبان کودکانه و تجربیات محدود او از وجود پدر و مادر و اطرافیان به این  می

توان از  دیگر، می مسئله اشاره کرد که خدا مانند انسان نیست که دست و پا داشته باشد. ازسوی
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که وجود دارد، اما دیده تمثیل و مثال در معرفی خدا بهره برد و به کودک گفت مانند گرما 

های کنونی کودک  شده باید با نیاز های ارائه شود. پاسخ شود،  خدا نیز وجود دارد، اما دیده نمی نمی

های بعدی زندگی که سطح درک و  توان به دوره تر را می های کامل ئه پاسخامرتبط باشد و ار

 تجربیات او از مفاهیم افزایش یافته است، موکول کرد. 

 خصوص به گیرد، قرار مدنظر باید نیز باالتر سنین در کودکان تفکر از خام تصورات زدودن

 تبیین در مثال، عنوان داد. به ارجاع تر صحیح برداشتی درجهت تجاربشان به را آنان توان می آنکه

 ولی موجود حقایق از خود تجربه به تا کرد راهنمایی را کودکان توان می خدا بودن نادیدنی

 این به حدودی تا نمایند و بازگشت قبیل، این از و برق جریان هوا، جریان فکر، مانند نادیدنی،

 (. ٣٦٦ :٣١33 ،شوند )باهنر نزدیك حقیقت

 کننده اجتناب از ارائه توضیحات ناقص و یا گمراه. 0
 

 اهداف ها( نگر )ویژگی های واقع گزاره

 ورزی در کودک وجود زمینه اندیشهـ 

پذیر  به مراتب پایین شناخت برای کودک امکاندستیابی ـ 

  .است

 پایداربودن یادگیری در کودکی ـ 

 آشنایی مقدماتی با خداـ 

 بخشیدن به افکار کودک در ارتباط با خدا عمقـ 

کنترل عوامل مزاحم و تصحیح نگرش کودک ـ 

 نسبت به خدا 

 خداکننده درباره  اجتناب از ارائه توضیحات ناقص و گمراه :اصل

 

پذیرد،  ترین اشتباهاتی که در زمینه تربیت دینی کودک صورت می یکی از بزرگترین و رایج

ارائه اطالعات ناقص و یا اشتباه به کودک از سوی والدین با امید به آنکه با گذشت زمان و 

خود معارف صحیح جایگزین شود. دلیل این مسئله را اغلب والدین،  به بزرگترشدن کودک، خود

های کودک  خواهند در برابر پرسش بودن سطح درک و فهم کودک قلمداد نموده و تنها می ینپای

تواند آثار نامناسبی بر  کودک داشته باشد؛ چراکه این  که، این قضیه می پاسخی داده باشند. درحالی

ار های اشتباه و ناقص در ضمیر ناخودآگاه کودک ثبت شده و تصور او درباره خدا را در ادو پاسخ

)ص( درباره ماندگاری یادگیری در این سنین هد. پیامبر اکرمد دیگر زندگی تحت تأثیر قرار می

مثَلُ الَّذی یَتَعلَّمُ فی صِغَرِهِ کَالنَّقشِ فِی الحَجَرِ، ومَثَلُ الَّذی یَتَعلَّمُ فی کِبَرِهِ کَالَّذی یَکتُبُ  فرمایند: می

موزد ، همانند نقش کَندن بر سنگ است و حکایت آ حکایت کسى که در کودکى مى: عَلَى الماءِ
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 ،شهری )محمدی ری دنویس آموزد، همانند کسى است که بر آب مى کسى که در بزرگسالى مى

ای از تفکر و استدالل قرار دارد،  . شناخت مراحل رشد کودک و اینکه در چه مرحله(٣40 :٣١34

گاه پاسخی ساده و کوتاه اما واقعی  شده توسط والدین دارد. کمك شایانی در نوع پاسخ ارائه

تواند نیاز کودک را در این زمینه تا رسیدن به مراحل باالتر رشد و شناخت برآورده نماید و با  می

هرحال، آنچه اهمیت  شود. به تر می شده عمیق و عمیق های ارائه فرارسیدن سایر مراحل رشد، پاسخ

که،  توان درصورتی کننده باشد و نمی تباه و یا گمراهشده نباید اش های ارائه دارد، آن است که پاسخ

 ای عظیم و رفیع بر آن بنا نهاد. پایه یك ساختمان معیوب و نامناسب باشد، سازه

 استفاده از زبان و ادبیات متناسب با فهم کودک. 5
 

 اهداف ها( نگر )ویژگی های واقع گزاره

 ورزی در کودک وجود زمینه اندیشهـ 

 امکان دستیابی به مراتب پایین شناخت برای کودک ـ 

 بودن درک و شناخت کودک پایینـ 

سازی، فقدان و یا  بودن ذخیره تجربیات، ظرفیت مفهوم کمـ 

 ناچیزبودن قدرت انتزاع فکری، بازنمایی صرف امور عینی 

 ضعف جسمی، روحی و عقلی کودکـ 

 آشنایی مقدماتی با خداـ 

ورزی و کاوشگری  اندیشهآوردن زمینه  فراهمـ 

 کودک درباره خدا
 

 استفاده از زبان و ادبیات متناسب با فهم کودک در معرفی خدا اصل:

 

فهم برای آنها  گفتن درباره خدا باید از زبان و ادبیات قابل برای انتقال مفاهیم دینی ازجمله سخن

و درکی از آن ندارد، باعث کارگیری کلمات دشوار و پیچیده که کودک هیچ تصور  بهره برد. به

آن : مَن کانَ عِندَهُ صَبِیٌ فَلیَتَصابَ لَهُ فرمایند: شود. پیامبر اکرم)ص( می حیرت و سرگردانی او می

 ،شهری کس که نزد او کودکی است باید )در پرورش وی( کودکانه رفتار نماید )محمدی ری

انضمامی است، باید معرفی خدا  به اینکه کودک در مرحله تفکر عینی و . باتوجه(5٣4 :ب٣١3٦

میان آید،  باره مهربانی خدا بهت پذیرد. مثالً هنگامی که بحث درصورت ملموس صور برای او به

به اینکه کودک، طعم مهربانی پدر و مادر خود را چشیده و آن را درونی ساخته است،  باتوجه

تر است.  ر و مادر نیز خیلی مهربانتوان با استفاده از این تجربه بیان داشت که خدا حتی از پد می

استخدام بیان لطیف و کودکانه در معرفی خدا هنری است که والدین باید خود را به آن آراسته 
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ها و  نمایند تا ضمن انتقال معارف توحیدی به کودک زمینه انس و الفت او را با خدای خوبی

های اساسی قلمداد  خشك و رسمی از آفتها  فراهم آورند. در این زمینه استفاده از ادبیات  زیبایی

 شود. می

)ص( با مشاهده مادری حین شیردادن به کودک ها، پیامبر اکرم ت در یکی از جنگنقل اس

 خیلی گفتند آنها است؟ چقدر خود فرزند به مادر این محبت پرسیدند: و کرده اصحاب به خود رو

 بعد. نه: گفتند بیندازد؟ آتش در را خود فرزند که شود می حاضر مادر این آیا: فرمودند. است زیاد

 و ادبیات با و صورت ملموس باید به. است تر مهربان مادر این از خود بندگان به خدا: فرمود ایشان

 .(٣١10 ،سخن گفت )پناهیان خداوند شوند، از کودکان متوجه که زبانی

 تقلید و الگوگیری از والدین. 6
 

 اهداف ها( )ویژگینگر  های واقع گزاره

  تأثیرپذیری کودک از شرایطـ 

 .گیرد شناخت ازطریق مشاهده و تخیل شکل میـ 

 گرایش به تقلید از دیگرانـ 

 آشنایی مقدماتی با خداـ 

ورزی و کاوشگری کودک  آوردن زمینه اندیشه فراهمـ 

 درباره خدا

 کودکبودن والدین و مربیان در رابطه با خدا برای  الگوی حسنه اصل:

 

ترین  کنند و مهم می کسب دیدن ازطریق فرزندان را آموزش میزان بیشترین سنین کودکی، در

ویژه والدین خود است.  عامل آموزشی کودکان در این دوره، تقلید و الگوگیری از دیگران و به

 آنها از داشته، قرار خود والدین باورهای و رفتارها تأثیر تحت شدت به در این مقطع سنی، کودکان

کننده در سراسر عمر یك فرد، نقشی  عنوان عاملی تعیین تواند به کنند و این تأثیر و تأثر می می تقلید

ترین عامل تربیتی خصوصاً در هفت سال اول  رو، خانواده مهم مؤثر و اساسی ایفا نماید. ازاین

گیری از والدین زندگی فرد است. در این مقطع آموزش و یادگیری کودک ازطریق تقلید و الگو

 به کودک شوند. عالقه گیرد و والدین، قهرمانان و الگوهای اصلی کودک محسوب می صورت می

. دارد وا می آنها همانندسازی و تقلید از به دارد او را آنها دریافت می از که محبتی و مادر و پدر

شدن کودک و  بنابراین، پرواضح است که این الگوهای تربیتی چه نقش اساسی در سیر توحیدی

قرارگرفتن او در مسیر بندگی خدا برعهده خواهند داشت. کودک معموالً نخستین درک ملموس 

کند و کیفیت و نوع رابطه والدین  خود از رابطه انسان با خدا را در رفتار والدین خویش مشاهده می
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 خدا در ضمیر ناخودآگاه کودک نقش بسته و هدایتگر نگرش توحیدی او خواهد شد. با 

 و فرزندان های نگرش بر والدین تأثیر میزان که رسید نتیجه این به خویش های بررسی در ٣کانتر

 کنند می بازی اعتقادات گیری شکل در اساسی نقش آنها. است چشمگیر بسیار آنها رفتار و عواطف

 با کودکان و دهند می انتقال کودکان به غیرمستقیم و مستقیم طور به را خود اعتقادات و ها نگرش و

 بیشترین که دارد اعتقاد 3بندورا آلبرت .پذیرند می را تأثیر این والدین رفتار و اعمال مشاهده

 و است شده ارائه الگوهای دیدن و ای مشاهده یادگیری ازطریق افراد، های تأثیرپذیری و ها یادگیری

 بر بیشتری تأثیرگذاری باشند، برخوردار ای ویژه ارزشی جایگاه و محبوبیت از الگوها هراندازه

 آنها، شدن اجتماعی کودکان، شخصیت بر الگو، اولین منزله به والدین پس. دارند ها الگوگیرنده

 اعتقادی و اخالقی مسائل و زندگی مشکالت با برخورد نحوه دیگران، با تعامل های روش

که به  کودکانی پژوهشی (. در3: ٣١13 دارند )فقیهی و نجفی، اساسی و جدی تأثیر کودکان،

خود را در این زمینه خواندن  نماز توسط  انگیزه ترین مهم و اوّلین کنند، مبادرت می خواندن نماز

 الگوگیری را، دخو رغبت و انگیزه ایجاد آنها، عامل اتفاق به نمایند و قریب معرفی می مادر و پدر

 دوره که تأکید دارند موضوع این بر  کارشناسان و شناسان روان. کنند قلمداد می والدین خود از

. در اینجا باید از (٣١14 تراشیون،)است  سال هفت زیر سنین در کودکان، الگوپذیری و الگوگیری

ویژه در این  گفت که بهنوع دیگری از تأثیرگذاری والدین بر اعتقادات  توحیدی کودک نیز سخن 

 از تصویری متأثر بسیار خدا نسبت به کودکان دوره سنی از اهمیت فراوانی برخوردار است. تصور

 دسترس قابل و مهربان اعتماد، قابل را خود والدین کودکی اگر. دارند خود والدین از که است

 را خود والدین اگر دیگر، ازسوی. دانست خواهد صفاتی چنین دارای نیز را خدا احتماالً بداند،

 نحوة در والدین،. داشت خواهد تصوراتی چنین نیز خدا دربارة بداند، انصاف بی و تفاوت بی خشن،

 به این مؤلفه اخیر، والدین (. باتوجه31 :٣١31 یاب،) دارند را تأثیر بیشترین خدا، از فرزندشان درک

دوستی صادق و خیرخواه، همراهی همیشگی، گاهی مطمئن،  در رابطه با کودک، تکیه باید

ای مقتدر و توانا و متصف به دیگر  کننده آموزگاری دلسوز و دانا، داوری عادل و بخشنده، حمایت

 مواجهه با مفهوم خدا، هنگام تا باشد داشته آنها  از مناسبی صفات نیك باشند، تا کودک، تصویر

اَحِبُّوا الصِّبیانَ وَ  فرمایند: ر اکرم)ص( میپیامب .شود مجسم او ذهن در از خدا نیکی تصویر

 

1 - Canter 

2 - Albert Bandura 
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کودکان را دوست : کُم تَرزُقونَهُمنَّهُم ال یَدرونَ اِالّ اَ نَّارحَمُوهُم، وَ اِذا وَعَدتُموهُم شَیئا فَفُوا لَهُم ، فَاِ

دهنده  آنان، روزى بدارید و با آنان مهربان باشید و هرگاه به آنان وعده دادید، به آن وفا کنید، زیرا

 .(44١ :ب٣4٣3 ،)فیض کاشانید دانن خود را کسى غیر از شما نمى 

 بعد عاطفی )گرایشی( ، تربیت توحیدیب( 

یکی از ابعاد اساسی تربیت توحیدی در دوره کودکی، تربیت گرایشی است که تأثیری شگرف 

 است. پرورشبر سالمت روحی انسان دارد و بسترساز گرایش و میل انسان در مسیر سیر توحیدی 

 بوده، مربیان و شناسان روان توجه مورد همواره انسان، وجودِ بعدِ این پیچیده مسائل و عاطفی

 و داده قرار دقیق و کامل توجه مورد را آن نیز اسالم تربیتی مباحث و روایات و آیات که همچنان

 و انعطاف عداوت، و محبت و مودت از را که آیاتی. اند کرده ارائه ارزشمندی رهنمودهای

 بعد به توان می گوید، می سخن آن، مانند و زیبایی و جمال حب و اضطراب و طمأنینه قساوت،

(. در ٣١٣ :٣١30 )رحیمیان و رهبر، دارد تربیتی بار ای گونه به هریك که دانست ناظر عاطفی

پرورش و تربیت گرایشات انسان باید به ضرورت رعایت تقدم و تأخر و سیر توالی و تکامل آنها 

شدن  تواند مانعی جدی و اساسی در مسیر ربوبی توجهی به این مسئله می اشاره نمود؛ چراکه بی

دا، محروم ورزی خالصانه به خ انسان قلمداد شود و او را از چشیدن طعم واقعی محبت الهی و عشق

 نماید. 

مثال، مرحله گرایش به زیبایی محسوس برای کسی که از امور معنوی و نامحسوس،  عنوان به

جهت، از  همین های عقلی و ماورایی مقدم است. به تصور روشنی ندارد بر مرحله گرایش به زیبایی

هدایای  های دیگر و در برابر گزاری و قدرشناسی نسبت به انسان کسی که در او حس سپاس

توان انتظار داشت که نسبت به خدای متعال که وجودی نامحسوس  محسوس، ضعیف است، نمی

 ،گزار و قدرشناس باشد )مصباح یزدی های معنوی او سپاس خصوص در برابر نعمت است و به

هر : یَشْکُرِ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ : مَنْ لَمْ یَشْکُرِ الْمُنْعِمَ مِنَ الْمَخْلُوقِینَ لَمْ فرماید )ع( می(. امام رضا١٦٦ :٣١14

جای نیاورده است  ای که به او خوبی کرده تشکر نکند، شکر خدای عزوجل را به کس از بنده

  .(44 :٦3، ج ٣40١ ،)مجلسی
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 اتربیت بر مدار محبت خد. 7
 

 اهداف ها( نگر )ویژگی های واقع گزاره

آفریده کودک با سرشتی الهی و میلی ربوبی به نام فطرت  ـ 

  .شده است

 گذاری  ظهور نخستین احساسات ناشی از احترام و ارزشـ 

 گاهی مطمئن تمایل به رابطه با تکیهـ 

 گیری محبت مقدماتی نسبت به خدا شکلـ 

 برقراری نخستین رابطه عاطفی با خداـ 
 

 محوریت محبت خدا در فرایند تربیت توحیدی :اصل

 

حیات خویش تنها قادر به درک امور ملموس و عینی است، آنجاکه کودک در این مقطع از از

سازی امور معنوی پیش رفت و  آمیز با خدا باید از دریچه ملموس بنابراین، برای ایجاد رابطه محبت

ترین  توان مهربان به دنیای کودکانه او وارد شد. مثالً برای درک میزان محبت خدا نسبت به او می

سه ر داد  و بیان نمود که میزان لطف و مهربانی خدا نسبت به او در مقایفرد درنظر کودک را مبنا قرا

موردنظر بسیار بیشتر است و یا به همان زبان کودکانه از میزان محبت و عالقه خدا به  با شخص

، پدر و ها ها و نوشیدنی ها، خوردنی میوههای مختلف ازقبیل: درختان،  ها و آفرینش نعمت انسان

گیری محبت را در نهاد وجود او مهیا  سان زمینه شکل و غیره سخن گفت. بدینمادر، اطرافیان 

چشد و  دیگر چون کودک مزه محبت خدا را در نحوه محبت والدین با خود می ساخت. ازسوی

 ویژه در هفت سال نخست زندگی، امنیت سازد، بنابراین، توصیه شده است که والدین به درونی می

ی کافی را برای کودک فراهم آورند تا با مهیاشدن زمینه رشد و آرامش روان و محبت خاطر،

گیری محبت  شکوفایی عاطفی کودک، بستری مناسب برای گرایش او به سوی خدا و شکل

 خالص و ناب توحیدی در ادوار دیگر زندگی فراهم آید.
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 توصیف خدا برمبنای صفات جمالی. 2
 

 اهداف ها( نگر )ویژگی های واقع گزاره

کودک با سرشتی الهی و میلی ربوبی به نام ـ 

 فطرت آفریده شده است 

 گاهی مطمئن تمایل به رابطه با تکیهـ 

 ها  وجود گرایش به زیباییـ 

 بودن سطح شناخت و درک کودک پایینـ 

 گیری محبت مقدماتی نسبت به خدا شکلـ 

 داشتنی عنوان وجودی مهربان و دوست درک خداوند بهـ 

 نخستین رابطه عاطفی با خدابرقراری ـ 

 گیری مناسب مواجهه کودک با خدا سازی برای شکل زمینهـ 

  تأمین آرامش روحی و امنیت روانی کودکـ 

 ترسیم چهره ای مهربان و صمیمی از خدا در ذهن کودک اصل:

 

ترین نیازهای کودک در این دوره است.  داشتن امنیت روانی و آرامش روحی، یکی از مهم

اندرکاران مسائل تربیتی باید به این امر واقف باشند که گرایش و میل کودک به  والدین و دست

شود که کودک خدا را وجودی  خداوند متعال تنها درصورتی در بستری صحیح، هدایت می

کند و برای نیل به این مسئله ازآنجاکه کودک قادر به ک داشتنی در مهربان، صمیمی و دوست

های جمالی خدا به  عذاب و عقوبت نیست، بنابراین، باید مربیان تنها به بیان ویژگیدرک فلسفه 

های جاللی خدا و مسئله عذاب و  فراخور درک و فهم کودک مبادرت نموده و از بیان ویژگی

بپرهیزند. ارائه نابخردانه  سازد، وارد می مهربان خدشه چهره بر این که دوزخ و مرگ و مواردی

گرفتن از بندگان خود  دنبال سوزاندن، کشتن و انتقام نامهربان از خداوند که تنها به تصویری خشن و

ترین مانع در برابرتربیت  است، باعث وحشت کودک از خدا شده و  بزرگترین خیانت و اساسی

 از مهربان داشتنی و دوست ای چهره سنی باید دوره این شود. در بر محبت، قلمداد می توحیدی مبتنی

 گفت سخن او کرامت و لطف از و خدا عنایت و مهر از پیوسته و شود ترسیم کودک ذهن رد خدا

 داشت درنظر باید البته .نیست او عذاب و جهنم غضب، خشم، باره در گفتن سخن برای مجالی و

 معرفی نوع نیز و زندگی یها موقعیت و حوادث در خدا با والدین رفتاری و مواجهه گفتاری نوع

قهار  وجودی را خدا آنان اگر است. مؤثر خدا درباره  کودک برداشت و تلقی در کودک، به خدا

 و  مهربان که وجودی یا و است دادن عقوبت و کردن عذاب کار در تنها که کنند معرفی و منتقم

برداشت او نسبت به  و تلقی در دارد، کودک به ای ویژه عنایت و لطف و است بخشنده و رحیم

 متفاوتی خواهد داشت.خدا تأثیر 
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 پرورش گرایش کنجکاوی کودک. 9
 

 اهداف ها( نگر )ویژگی های واقع گزاره

 ورزی در کودک وجود زمینه اندیشهـ 

 امکان دستیابی کودک به مراتب پایین شناختـ 

 جویی در فطرت کودک  وجود گرایش حقیقتـ 

 های کودکانه جویی در کنجکاوی تجلی گرایش حقیقتـ 

منظور  گرایش کنجکاوی کودک بهتقویت ـ 

تر  سازی جهت نیل به مراتب متعالی زمینه

 حقیقت و درنهایت حقیقت مطلق در ادوار دیگر

 پرورش و تقویت اشتیاق کودک به پرسش گری و کنجکاوی اصل:

 

بر آن دارای گرایشات فطری دیگری  تنها دارای فطرت توحیدی است، بلکه عالوه انسان نه

توان به   ها می شود. از جمله این گرایش ساز حرکت انسان به سمت قرب الهی می بسترباشد که  می

زیبایی اشاره کرد، تربیت توحیدی در این مقطع سنی  و جمال به جویی و گرایش حقیقت گرایش

های تقویت و شکوفایی این گرایشات درونی انسان را مهیا سازد و با تحریك و تیزنمودن  باید زمینه

ی مربوط به این گرایشات، زمینه الزم برای تعالی آنها و درنهایت سیر به سوی خدا را در ها شاخك

جویی در کودک خود را درقالب  سایر مراحل دیگر زندگی فراهم آورد. گرایش حقیقت

کند  و والدین و مربیان تربیتی باید با صبر و حوصله در قبال این  پایان متجلی می های بی پرسش

هایی آگاهانه و متناسب با سطح درک و فهم کودک و پرهیز از سرکوب  دن پاسخها و دا پرسش

های مختلف حقیقت و  جویی، زمینه الزم برای درک جلوه این روحیه پرسشگری و حقیقت

 به رو انسان، درنهایت رسیدن به حقیقت مطلق را در سایر مراحل زندگی فراهم نمایند. فطرت

 ژرف اثری درونی، میل این. بازشناسد هست، که سان آن را قتحقی تا است مشتاق و دارد حقیقت

انگیزد.  می برـ  است مطلق حقیقت کهـ  خداوند معرفت سوی به را او و دارد انسان خداجویی در

ازآنجاکه کودک قادر به درک مفاهیم استداللی پیچیده و انتزاعی نیست، لذا ضرورت دارد تا 

های جاهالنه پرهیز نمایند و اجازه دهند تا این  از افراطجویی  والدین در پرورش میل حقیقت

 گرایش متعالی در بستری طبیعی رشد نماید.
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 شناسی کودک پرورش گرایش زیبایی. 0
 

 اهداف ها( )ویژگی های واقع نگر گزاره

 .شناسی در فطرت کودک فعال است گرایش زیباییـ 

کودک قادر به درک مراتب عینی و ملموس زیبایی ـ 

 .است

سازی  منظور زمینه شناسی کودک به تقویت گرایش زیباییـ 

تر زیبایی و درنهایت زیبایی  جهت نیل به مراتب متعالی

 مطلق در ادوار دیگر

 های عینی و گرایش به زیبایی  آشنایی با مصادیق زیباییـ 

 شناسی کودک پرورش و تقویت گرایش زیبایی اصل:
 

های کودک، این دوره، مقطع مناسبی برای  بودن دریافت ملموسبه ویژگی مشهود و  باتوجه

 این و بوده  های الهی زیبایی با مقدمه آشنایی زمینی های شناسی است. زیبایی تقویت میل زیبایی

 است.  جمال مطلق آن به وصول مقدمه ی مادیها زیبایی

 حُسن به محدود تنها آن دامنه اما کند، می آفرینی نقش اول سال هفت در دوستی زیبایی جاذبه

است. لذا باید اصل آراستگی بر روابط میان والدین و مربیان با کودک  محسوس یها زیبایی و ظاهر

گرایی، ذوق زیبایی را در وی برپا کنند و  دادن کودک به تجمل سایه افکند و آنان بدون سوق

عالوه باید کودک را  به بودن را در او شکل دهند و هدایت کنند. بگسترانند و میل به آراسته

تر و تیزتر شود  رو ساخت تا ذائقه زیبایی در وی حساس های طبیعت روبه بیشتر با زیبایی هرچه

شناسی کودک را با قراردادن او درمعرض  (. در این دوره باید حس زیبایی35١: ٣١33 )باقری،

ها،  ها، مشاهده رودخانه فهها و شکو های آفرینش مانند مناظر بدیع طبیعی، نگریستن به گل زیبایی

ها را موهبت خدا و نشانه عشق و  حیوانات و پرندگان زیبا و غیره، تحریك نمود و همه این زیبایی

که هر پدیده زیبایی با یاد خدا در ذهن کودک پیوند  ای گونه عالقه خدا به انسان تعریف کرد، به

از همان اوایل دوره کودکی از اهمیت شناسی کودک با یاد خدا  یابد. پرورش و پیوند حس زیبایی

ساختن انسان از صراط  های اساسی شیطان در منحرف زیادی برخوردار است؛ چراکه یکی از حربه

زُیِّنَ لِلَّذِینَ  گان انسان است؛ مستقیم و طریق بندگی، تزئین و زبیانمایاندن دنیا و گناهان در دیده

یا وَزَیَّنَ لَهُمُ  واست  شده داده زینت کافران برای دنیا : زندگی(3٣3 /بقره)کَفَرُوا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا ... 

در  .!داد زینت نظرشان در کردند، می که را کاری هر شیطان، : و(4١/انعام)الشَّیْطَانُ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ 

دینی  های معنوی باید جهت انتقال مفاهیم به عدم درک مناسب کودک از زیبایی این دوره باتوجه

بو و همچنین  مثال، پوشیدن لباس زیبا و خوش عنوان به کنیم. استفاده مجاورت قاعده از به کودکان
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 نماز های بصری به این زیبایی که شود می توسط والدین باعث نماز زیبا برای اقامه سجاده از استفاده

شود. تأکید دین گیری گرایشی زیبا و مثبت به عبادت در ضمیر کودک  شده و باعث شکل منتقل

ها هنگام عبادت، همچنین  پرهیز از  اسالم بر حفظ آراستگی ظاهری مؤمنان و پوشیدن بهترین لباس

 همه در این رابطه قابل تفسیر است. و صدابودن برای مؤذن همه ژولیدگی و ناآراستگی و شرط خوش

والً مسئله زیبایی های معنوی است و اص های طبیعی، مقدمه درک زیبایی ازآنجاکه درک زیبایی

عالمه مانند شود. بنا به عقیده برخی از بزرگان  خورد و به او باز می با ذات خداوند متعال گره می

گرایی برخاسته از فطرت الهی انسان است و  شناسی و زیبایی محمدتقی جعفری، چون زیبایی

زدیك با خداوند، ارتباط نبرای  بنابراین،گیرد،  اساس تجربیات شهودی و حضوری صورت میبر

بنابراین، اهمیت بسترسازی مناسب  ؛(٣١33 ،شود )نوروزی میترین مسیر معرفی  بهترین راه و کوتاه

 نماید. برای پرورش این بعد وجودی انسان در این دوره، واضح و بدیهی می

 بعد عمل ؛تربیت توحیدیج( 

 و آور الزام تربیتی تکالیف همچنین و دینی تکالیف داشتن از زندگی از برهه این در کودک

 به خواهد نمی خویش خودبرتربینی و خودمحوری روحیه به وی باتوجه است. معاف اجباری

 درنظر عملی بعد در تربیتی تمهیدات عنوان به آنچه همه بنابراین، دهد فرا گوش دیگری دستورات

سازی  باشد. زمینه دور به اجباری و الزام هرگونه از و یافته سرگرمی و بازی جنبه باید شود، می گرفته

ترین اقدامات والدین و مربیان در این دوره  گیری مناسب مواجهه کودک با خدا از مهم برای شکل

 است.

 های عملی با امیال و آزادی کودک تناسب فعالیت. 7
 

 اهداف ها( نگر )ویژگی های واقع گزاره

 بازی و فعالیتـ 

 آزادی کودک ـ 

 اراده در کودک تداخل میان میل وـ 

 غلبه امیال بر ارادهـ 

 خودمحوری کودکـ 

 .کودکی دوران ضعف جسمی، روحی و عقلی انسان استـ 

آوردن زمینه و بستر مناسب برای  فراهمـ 

 فطرت توحیدی کودک یشکوفای

 گیری مناسب مواجهه کودک با خدا شکلـ 

 اقتضائات سنی اوهای عملی کودک با امیال، آزادی و  تناسب فعالیت اصل:
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خوشایند و در محیطی شاداب و پرهیز از  یها خاطره با آشناکردن کودک با خدا باید همراه

های مناسب، سرودها و  تربیت ازطریق بازی هرگونه اجبار، تهدید و خشونت صورت پذیرد.

 شعرهایی با مضامین کودکانه  درباره خدا و درخواست تکرار آنها توسط کودک، استفاده از

ظرفیت گسترده داستان برای انتقال مفاهیم تربیتی، از جمله رویکردهای مناسب برای این مرحله 

ای مانند بردن نام خدا پیش از خوردن غذا و یا  های پسندیده دادن کودک به ویژگی است. عادت

 تواند بستر ساختن یاد خدا با تمام لحظات مفرح و زیبای زندگی کودک توسط والدین، می همراه

 یها پدیده برابر در کودک مناسبی برای ایجاد انس و الفت میان کودک و خدا شود. شگفتی

نیز  غیره و دریاها و درختان و ها کوه روز، و شب ستارگان، و ماه و خورشید آسمان، مانند طبیعی

سازد؛ زیرا این اعجاب همراه با شوق فهمیدن  مهیا توحیدی تربیت فرصتی برای تواند می

هنگام تقلید از نماز و  کودک آورد. تشویق زمینه مناسبی برای معرفی خدا فراهم می درکودک،

 بچشاند. همچنین حضور کودک کام در را خدا با رابطه عبادات والدین نیز می تواند شیرینی

 و  کودک معنوی رشد بر شگرفی تأثیر تواند گروهی نیز می معنویـ  عبادی مراسم در کودک

 .نماید ایفا  خدا با او رابطه

 گیری، عادت، تلقین و تکرار سهل. 2
 

 اهداف ها( نگر )ویژگی های واقع گزاره

 بازی و فعالیتـ 

 آزادی کودک ـ 

 تداخل میان میل و اراده در کودکـ 

 غلبه امیال بر ارادهـ 

 خودمحوری کودکـ 

 .کودکی دوران ضعف جسمی، روحی و عقلی انسان استـ 

 کودکبودن درک و شناخت  پایینـ 

 سازی بودن ذخیره تجربیات، ظرفیت مفهوم کمـ 

آوردن زمینه و بستر مناسب برای  فراهمـ 

 ی فطرت توحیدی کودکیشکوفا

 گیری مناسب مواجهه کودک با خدا شکلـ 

 بودن تربیت عملی کودک بر اصول سهولت، عادت، تکرار و تلقین مبتنی اصل:

 

 اقتضا کودک، سازی بودن قدرت مفهوم پایینتجربیات و  بودن کم درک، سطح بودن پایین

و  تکرار و سهولت، عادت، تلقین اصول از توحیدی او تربیت جریان تا والدین و مربیان در کند می
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 استفاده نمایند. ذهنی، تجربی و جسمی کودک، توانمندی با متناسب های اسلوب وها  شیوه دیگر

 کنارش در( ع)حسین امام که درحالی بود، نماز مشغول( ص)اکرم رسول که است شده نقل

 را تکبیر همچنان حضرت آن بگوید؛ تکبیر توانست نمى( ع)حسین گفت، مى تکبیر پیامبر وقتى بود؛

 و رسید بار هفت به مبارک، کالم این تکرار اینکه تا داد مى تعلیم( ع)حسین به و کرد مى اعاده

. بعد عملی تربیت (33٣ :٣40١ حرعاملی،) آورد زبان بر را تکبیر توانست هفتم مرتبه در( ع)حسین

 به کودک توحیدی در دوره سیادت در حدیث امام باقر و امام صادق)ع(، مطرح شده است: وقتی

 تا آزاد گذارید را او سپس. بگوید «االاهلل اله ال» بار هفت به او بیاموزید که  رسید، سالگی سه سن

 بار هفت که دهید آموزش او به هنگام این در برسد؛ روز بیست و ماه هفت و سال سه سن به

 هفت که بخواهید وی از آنگاه بگذارید؛ آزاد را او سالگی چهار تا سپس. بگوید «اهلل رسول محمد»

 وقت این در کنید؛ رها را او سالگی پنج تا سپس و نماید تکرار را «آله و محمد علی اهلل صلی» مرتبه

صورتش را به سمت قبله برگردانده و به او  داد، تشخیص را خود چپ و راست دست کودک اگر

گفته شود: سجده کن. پس اگر شش سال بر او گذشت، نماز بخواند و رکوع و سجده بر او تعلیم 

 بگویید او به شد، تمام او سال هفت وقتی پس. شود تمام او سال هفت تا کنید رهایش شود. سپس

به اینکه دوره  (.  باتوجه٣٦٦ :٣١33)مروجی طبسی،  بخواندو نماز  بشوید را خود دست و صورت

توانند با استفاده از این  الگوگیری و تقلید از والدین در این مقطع قرار دارد، لذا والدین می

های خدا را عمالً به او بیاموزند. مثالً پس  هایی مانند شکرگزاری از نعمت خصوصیت کودک، رفتار

دا مقدم بر تشکر از دیگران باشد تا کودک با تکرار این رفتار از صرف غذا شکرگزاری از خ

حال  هر ها را به ما بخشیده است. به نعمت اصلی خداست و اوست که همه این نعمت دریابد که ولی

آور  آنچه که مسلم است این است که کودک در این دوره، فاقد تکالیف شرعی و تربیتی الزام

توان او را مورد مؤاخذه و سرزنش  شود نمی از او خواسته می است و درصورت سرباززدن از آنچه

 اساسی قرار داد.
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 های تربیت توحیدی در دوره سیادت مؤلفه: 7جدول 

 دوره ها( نگر )ویژگی های واقع گزاره اهداف ابعاد اصول تربیتی

ـ ضرورت آشنایی کودک 
 با خدا و یگانگی او 

ـ آشنایی کودک با خدا 
صفات ازطریق اسما و 

 جمالی
ـ تصحیح تدریجی 

گرایانه  نگرش انسان
 کودک درباره خدا

ـ اجتناب از توضیحات 
 کننده ناقص و گمراه

ـ استفاده از زبان و 
ادبیات متناسب با فهم 
 کودک در معرفی خدا

بودن  ـ الگوی حسنه
والدین در رابطه با خدا 

 برای کودک 

بعد 
 شناختی

ـ جلوگیری از زنگاربستن 
 فطرت الهی کودک 

آوردن زمینه و  فراهم -
بستر مناسب برای 

فطرت توحیدی  یشکوفای
 کودک

آشنایی مقدماتی با خدا  -
ازطریق اسما و صفات 

 جمالی
نمودن زمینه  فراهم -

ورزی کودک درباره  اندیشه
 خدا

تقویت گرایش  -
 کنجکاوی کودک

بخشیدن و پیراستن  عمق -
ام کودک در افکار خ

 ارتباط با خدا 

ـ کودکی دوران ضعف جسمی، روحی و 
 عقلی انسان است. 

ـ کودک با سرشتی الهی و میلی ربوبی به نام 
 فطرت آفریده شده است. 

تری  ـ فطرت در کودک دارای حضور ناب
 است.

 ـ فطرت کودک بر توحید سرشته شده است.
 بودن درک و شناخت کودک ـ پایین

 ز شرایط ـ تأثیرپذیری ا
ـ شناخت و یادگیری بیشتر ازطریق حواس 

ظاهری و معطوف به امور محسوس و ملموس 
 است.

  ـ پایداربودن یادگیری در کودکی
ـ قرارداشتن سطح تفکر کودک در مرحله 

 انضمامی و شهودی 
بودن فرایند تقلید و الگوگیری در  ـ برجسته

 سازوکار شناختی

 سیادت

محوریت محبت خدا ـ 
 فرایند تربیت توحیدیدر 
ای مهربان  ترسیم چهرهـ 

و صمیمی از خدا در 
 ذهن کودک

پرورش و تقویت ـ 
گرایش کودک به 

 کنجکاوی و پرسشگری
پرورش و تقویت ـ 

شناسی  گرایش زیبایی
 کودک 

بعد 
 عاطفی

گیری محبت اولیه  شکل -
 نسبت به خدا

عنوان  درک خدا به -
وجودی مهربان و 

 داشتنی دوست
برقراری نخستین رابطه  -

 عاطفی با خدا
تقویت گرایش  -

شناسی کودک  زیبایی
ازطریق آشنایی با مصادیق 

های عینی و  زیبایی
 ملموس

تأمین آرامش روحی و  -
 امنیت روانی کودک

آفرینی عنصر تخیل و گمان در ایجاد  نقشـ 
 پیوند میان تجارب عینی با تصاویر ذهنی

یت بودن ذخیره تجربیات، ظرف کمـ 
 سازی مفهوم

 فقدان و یا ناچیزبودن قدرت انتزاع فکری ـ 
 بازنمایی صرف امور عینی ـ 
 خودمحوری شناختی ـ 
جویی که در قالب  وجودگرایش به حقیقتـ 

 .یابد کنجکاوی و حیرت تجلی می
 ورزی در کودک وجود زمینه اندیشهـ 
 درک مراتب اولیه حقیقت توسط کودکـ 
  

 سیادت
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 های تربیت توحیدی در دوره سیادت مؤلفه: 7جدول ادامه 

 دوره ها( نگر )ویژگی های واقع گزاره اهداف ابعاد اصول تربیتی

های  ـ تناسب فعالیت
عملی با امیال و آزادی 

 کودک
بودن تربیت عملی  ـ مبتنی

بر اصول سهولت، عادت، 
 تکرار و تلقین

بعد 
 عملی

سازی برای  زمینه -
گیری مناسب مواجهه  شکل

 با خداکودک 

 گرایانه از خدا ـ داشتن تصور انسان
گاهی مطمئن و  ـ تمایل به داشتن رابطه با تکیه

 استوار
ـ ظهور نخستین احساسات ناشی از احترام و 

 گذاری  ارزش
ـ ظهور نخستین احساس وظیفه و تکلیف در 

 برابر دیگران
 ـ برجستگی تمایالت و دلبستگی در کودک 

ـ وجود گرایش به زیبایی و توانایی درک 
 های ملموس و مشهود  زیبایی

ای  ـ تداخل میل و اراده و فقدان تشکیل اراده
 منسجم 

ـ غلبه امیال بر اراده در این دوره و ناتوانی 
 کودک در مقاومت در برابر امیال 

 ـ نیاز کودک به بازی و فعالیت و آزادی

 سیادت

 

 
 

 اصول تربیت توحیدی در دوره سیادت: 7نمودار 

 ضرورت آشنایی کودک با خدا و یگانگی او 
 آشنایی کودک با خدا ازطریق اسما و صفات جمالی

 گرایانه کودک درباره خداتصحیح تدریجی نگرش انسان
 کنندهاجتناب از توضیحات ناقص و گمراه

 استفاده از زبان و ادبیات متناسب با فهم کودک در معرفی خدا
 با خدا برای کودکبودن والدین در رابطه الگوی حسنه

 محوریت محبت خدا در فرایند تربیت توحیدی
 ای مهربان و صمیمی از خدا در ذهن کودکترسیم چهره

 پرورش و تقویت گرایش کودک به کنجکاوی و پرسشگری
 شناسی کودک پرورش و تقویت گرایش زیبایی 

 های عملی با امیال و آزادی کودکتناسب فعالیت
 ملی بر اصول سهولت، عادت، تکرار و تلقینبودن تربیت عمبتنی

 بعد شناختی

 

 بعد عاطفی

 

 بعد عملی

 

اصول تربیت 

 توحیدی 
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 گیری بحث و نتیجه
شود و توحید، معیار تعیین کیفیت این  رابطه انسان با خدا بر محور توحید و یگانگی تعریف می

وتربیت صحیح باید بتواند انسان را در مدار معرفت و محبت خدا قرار دهد تا با  رابطه است.  تعلیم

ورزی و انجام عمل صالح به هستی مطلق و نهایت وجود، یعنی ذات مقدس حضرت حق  اخالص

ویژه  آید. دوره کودکی، به  رب جوید و با رسیدن به مقام فنا، به بقای حقیقی و جاویدان نائلتق

شود؛ چه آنکه بسیاری  ترین مراحل حیات انسان قلمداد می هفت سال نخست زندگی یکی از مهم

شود و ازآنجاکه نخستین  ریزی  می های شخصیتی انسان در این دوره پایه از خصوصیات و ویژگی

گیرد، پرواضح است که بسترسازی برای  جهه  و آشنایی انسان با خدا در این مرحله شکل میموا

حد  خت و ارتباط اولیه تاچهشناریزی برای این  گیری مناسب و شیرین این مواجهه و برنامه شکل

گیری مبانی و  های این پژوهش، دوره سیادت، دوره شکل حائز دقت و اهمیت است. براساس یافته

، اعتماد و محبت در کودک است که ازطریق تعامل با های تربیت توحیدی مانند امنیت شهری

شود. براساس برخی از روایات، کودک تصور خویش از  ویژه والدین کسب می اطرافیان و به

تواند  دهد و این تصور اولیه می های والدین را به خدای سبحان تعمیم می خصوصیات و ویژگی

رو، خداوند متعال و معصومین)ع(،  تربیت توحیدی فرد داشته باشد. ازایننقشی مهم در فرایند 

های  اند. این یافته با تبیین عهد نسبت به کودک امر نموده به والدین را بر مهربانی و شفقت  و وفای

 شود. شناسی از جمله رابطه دلبستگی و تأثیر آن بر رابطه با خدا، تأیید می روان

های شناختی، عاطفی و عملی  گیری مؤلفه توان از شکل سیادت، نمیدرمجموع، در دوره 

مرحله یا دوره  تمایزیافته توحیدی در کودک سخن راند و مناسب آن است که این دوره را پیش

به اینکه از دیدگاه روایات، کودک با فطرت توحیدی  گذاری کرد. باتوجه آمادگی و تمهید نام

رای فعلیت است، بنابراین، جلوگیری از زنگارگرفتن این سرمایه شود و این فطرت نیز دا متولد می

بخشیدن و پیراستن افکار خام کودک در ارتباط با  نظر مربیان باشد. عمق اساسی، همواره باید مطمح

آوردن زمینه و بستر مناسب برای شکوفای فطرت توحیدی کودک، تقویت گرایشات  خدا، فراهم

بودن والدین برای کودک در  شناسی و کنجکاوی، الگوی حسنه یمتعالی درونی او  مانند زیبای

، آموزش ازطرق  عاطفی او رابطه با توحید، تربیت کودک بر مدار محبت خدا، پرورش ابعاد

نهادن  گیری و بنیان غیرمستقیم داستان، بازی، نمایش، هنر و غیره، از جمله موارد ضروری در شکل

 نی است.شخصیت توحیدی کودک، در این دوره س
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 منابع 

 کریم. قرآن

 با کودک اخالقی «تربیت» مالحظات و اهداف تبیین ،(5931) و باقری، خسرو نرگس سجادیه، آزادمنش، سعید؛

 31: 39 شماره اسالمی، تربیت پژوهشیـ  علمی دوفصلنامه اسالمی، اندیشه در انسان عاملیت مفهوم به نظر

 .5ـ 

انتشارات  :تهران زاده، حاجی مسعود ترجمة دربارة خدا، کودکان به آموختن کلیدهای ،(5933) یاب ،ایربس

 صابرین.

 .مدرسه انتشارات: اول، تهران ، جلد53 چاپ اسالمی، وتربیت تعلیم به دوباره نگاهی ،(5911) خسرو باقری،

انتشارات  :تهران شناسی به نسبت دین با علوم انسانی، دینی: نگاهی معرفت علم هویت ،(5931) خسرو باقری،

 سازمان چاپ و انتشارات.

 وتربیت، تعلیم فلسفه در پژوهش های روش و رویکردها ،(5913) طیبه توسلی، و سجادیه، نرگس خسرو؛ باقری،

 .اجتماعی و فرهنگی مطالعات انتشارات پژوهشکده: تهران

الملل  بین نشر و چاپ انتشارات: تهران رشد، شناسی روان با هنگام دینی مفاهیم آموزش ،(5931) ناصر باهنر،

                                                                                                                        تبلیغات.                                                                                                                      سازمان

 االنبیا. اصفهان: انتشارات خاتم الفصاحه، نهج(، 5911پاینده، ابوالقاسم )

 برنامه سمت خدا، سایت بیان معنوی: کودکان، به دینی مفاهیم انتقال ،(5931) رضا علی پناهیان،

http://bayanmanavi.ir/post/259. 

 سایت ثقلین: سنّی، مختلف مراحل در فرزندان به دینی مفاهیم یاددادن ،(5931) ، سیدعلیرضاتراشیون

http://thaqalain.ir. 

 .اسراء انتشارات: قم قرآن، در توحید ،(5919) عبداهلل آملی، جوادی

 .الزهرا دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان دینی، مفاهیم از دبستانی کودکان درک ،(5931) عزت خادمی،

 کتاب قم. بوستان انتشارات :قم تزکیه، آیین ،(5911) محمدتقی رهبر، و محمدحسن رحیمیان،

ـ  513 ، تهران:(ع)علی امام کالم و سیره در تربیت مقاالت مجموعه توحید، مدار بر تربیت، (5933)رزاقی، هادی 

531. 

 همکاران، و مهرمحمدی محمود ترجمه درسی، برنامه مطالعات شناسی روش ،(5913) سی آدموند شورت،

 .ها دانشگاه انسانی علوم کتب تدوین و مطالعات سازمان انتشارات: تهران

 انتشارات همدانی، قم: ترجمه محمدباقر موسوی ،53 جلد المیزان، تفسیر ترجمه ،(5931) محمدحسین طباطبایی،

 قم. علمیه حوزه مدرسین جامعه

 احیاءالتراث. مؤسسه، بیروت: انتشارات 1 ج الشیعه، وسائل ،(ق5119) حر محمدحسن شیخ عاملی،

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

 

 7931پاییز ، 04 ، دوره جدید، شماره66سال  / پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی 96

 ، قم: انتشارات مؤسسه53 ج الشرعیه، مسائل تحصیل الی الشیعه وسائل ،(ق5113) حر محمدحسن شیخ عاملی،

 بیت. آل

 ، بیروت: انتشارات مؤسسه االعلمی.5 ج الهداه، اثبات ،(ق5133) حر محمدحسن شیخ عاملی،

، (ع)علی امام کالم و سیره در تربیت مقاالت مجموعه علوی، تربیت شناسی غایت، (5933) الهدی، جمیله علم

  تهران.

 .13ـ  33 :1 شماره اسالمی، تربیت یها پژوهش فصلنامهاسالمی،  تربیت در جنسیت ،(5919) الهدی، جمیله علم

 فصلنامهاحادیث،  از برگرفته خانواده؛ در فرزندان عاطفی تربیت عوامل ،(5933) حسن نجفی، و نقی علی فقیهی،

 .3ـ  33: 3 پنجم، شماره سال تربیتی، یها پژوهش و اسالم

 ، قم: انتشارات مؤسسه نشر اسالمی.3جلد  البیضاء، المحجة  الف(،5153) مرتضى شاه بن محمد کاشانی، فیض

  اسالمی. نشر مؤسسه انتشارات: قم ، 9 جلد البیضاء، المحجة ، (ب5153) مرتضى شاه بن محمد کاشانی، فیض

 قرآن. از هایى درس فرهنگى مرکز: تهران ،3 جلد نور، تفسیر ،(5919) محسن قرائتی،

های  های قرآن و ائمه اطهار)ع( در دوره ارائه الگوی تربیت توحیدی براساس آموزه(، 5933قیصری، کیومرث )

 همدان: دانشگاه بوعلی سینا.نامه کارشناسی ارشد،  پایان گانه سنی، سه

 دارالحدیث. انتشارات: ، قم5جلد  الکافی، ،(5913) یعقوب محمدبن کلینی،

  الوفاء. انتشارات مؤسسه: بیروت االنوار، بحار ،(5119) محمدباقر مجلسی،

 دارالحدیث. فرهنگیـ  علمی مؤسسه انتشارات: قم الحکمه، میزان، (5931) محمد شهری، ری محمدی

 فرهنگیـ  علمی مؤسسه انتشارات: قم ،5 جلد کودک، نامه حکمت، (5911) محمد شهری، ری محمدی

 دارالحدیث.

 دارالحدیث. فرهنگیـ  علمی مؤسسه انتشارات قم: ،5 جلد الذکر، نهج ،(5911) محمد شهری، ری محمدی

 فرهنگیـ  علمی مؤسسه انتشارات: قم ،5 جلد کودک، نامه حکمت ،(الف5913) محمد شهری، ری محمدی

 الحدیث. دار

 فرهنگیـ  علمی مؤسسه انتشارات: قم ،5 جلد پیامبر، نامه حکمت گزیده ،(ب5913) محمد شهری، ری محمدی

 دارالحدیث.

 کتاب قم. بوستان انتشارات: قم ،(ع)بیت اهل مکتب در فرزندان حقوق، (5919) محمدجواد طبسی، مروجی

شناسی علوم انسانی،  روش دانشگاه، و حوزه مجله اسالم، دیدگاه از تربیت اصول ،(5915) الدین شهاب مشایخی،

 .11ـ  31: 93 شماره

 (.مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره انتشارات: قم شناسی، خدا ،(5913) محمدتقی یزدی، مصباح

ؤسسه آموزشی و پژوهشی امام م انتشارات: قم اسالمی، وتربیت تعلیم فلسفه ،(5931) محمدتقی یزدی، مصباح

 (. خمینی)ره
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ـ  11 :31 شماره معرفت، فصلنامهکودکان،  به دینى مفاهیم آموزش ىها روش و اصول ،(5913) علی پور، مقدسی

93. 

 االسالمیه. انتشارات دارالکتب: تهران ،9 جلد نمونه، تفسیر برگزیده ،(الف5913) دیگران و ناصر شیرازی، مکارم

 االسالمیه. دارالکتبانتشارات  تهران: ،5 جلد قرآن، پیام ،(ب5913) ناصر شیرازی، مکارم

 االسالمیه. تهران: انتشارات دارالکتب ،53 جلد نمونه، تفسیر ،(5931) ناصر شیرازی، مکارم

 شماره معرفت، فصلنامهآن،  معنایی و پیامدهای تربیت واژه قرآنی ریشه در ، کاوشی(5915) زاده، حسین مهدی

 .(ره)خمینی امام پژوهشی و آموزشی مؤسسه انتشارات: ، قم13

 نامه پایان جوانی، آغاز و کودکی، نوجوانی دوره در خدا به ایمان تحول بررسی ،(5913) نوذری، محمود

 دانشگاه. و حوزه پژوهشگاه: دکتری، قم

 شماره شیعه، بانوان مجلهآن،  تربیتی یها پیامد و جعفری عالمه ازمنظر شناسی زیبایی ،(5911)رضاعلی  نوروزی،

 .513ـ  593: 35
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