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 مقدمه

قرار  یشتريمورد توجه ب یادر دن یراست که در دو دهه اخ یاز مباحث »یزندگ سبک«

بـه   ،در بجنـورد  يمقام معظـم رهبـر   یاز سخنران پس ،یاسالم یراندر ا یژهو هگرفته و ب

ناظر به الگـو   ی،گدشده است. سبک زن یلتبد یغمهم در عرصه پژوهش و تبل موضوعی

بـه اهـداف    یابیمنظور دسـت  به یو اجتماع يفرد صهرفتار و تعامل انسان در عر یوهو ش

، کاویـانی  ك:.است (ر یفرد در زندگ یحاتها و ترج بر ارزش یمورد نظر است که مبتن

 و همکاران،شریفی  ؛83ص ،1382 فاضلی، ؛78ص ،1390ی، کن مهدوي ؛16ص ،1391

گذشـته و   يو الگوها یرونیب یطمتأثر از مح بیشتر ،افراد یسبک زندگ .)146، ص1391

سـبک   منبـع دریافـت   یـرد. گ می هر فرد شکل يبرا یجتدر است که به یحاضر در زندگ

و  ینتـر  مطمـئن  یـد ترد بـی برخوردار است.  یخاص یتفرد مسلمان از اهمبراي  یزندگ

 (ع)یتب واهلیامبرپ زندگی سبک ،مسلمانهر يبرا یزندگ انتخاب سبک  منبعترین  مطلوب

 یآن، سبک زندگمهم  از ابعاد ؛ یکیدارد یابعاد مختلف (ع)یتب اهل یاست. سبک زندگ

 معلـوم  (ع)یـت ب اهـل  یرهفرزندان است. با مراجعه به س یتترب یژهو هب ؛خانواده یتدرترب

 يها اصول و روش ،اند که در آن فرزندان داشته یتدر ترب يا یژهشود که آنان سبک و می

از اصـول   یفـی تعر بیانمقاله درصدد است تا پس از  یناند. ا گرفته کار هب یخاص یتیترب

  .کند یفرزندان را بررس یتدر ترب (ع)یتب اهل یتیاصول ترب ترین مهماز  یبرخیت، ترب

  یتاصول ترب تعریف

 یکلـ  يهـا  دستورالعمل«؛ از جمله: شده است مطرح یتمورد اصول ترب در یفیتعار

 یمجموعـه قواعـد کلـ   « ؛)87، ص1، ج1390، ي(ر.ك: بـاقر » عمل هسـتند  يکه راهنما

شـوند و   ء مـی انتـزاع و انشـا   ،و رابطه آن دو یتیو اهداف ترب یکه براساس مبان یتیترب

 ؛)129، ص1389زاده،  ینی(حسـ  »یرنـد گ مـی  قـرار  ینو والـد  یعمل معلم، مرب يراهنما

هـا و   روش يو راهنمـا  ینـد آ مـی  دسـت  بـه  یکه از اهداف و مبـان  یزيتجو هاي گزاره«

 ؛)291، ص1391و همکـاران،   یـزدي (مصـباح  » هسـتند  یـت و ترب یمدر تعلـ  ها یتفعال

اسـت کـه    یکلـ  يهـا  قواعد و دسـتورالعمل ، یتاصول ترب« :توان گفت که می ،ینبنابرا

» کنـد  یت مـی و هـدا  ريرا راهب یتبه اهداف ترب یابیدست يبرا یمرب یرو تداب ها یتفعال

اشاره  یزن یفگونه که در تعار توجه داشت همان یدالبته با .)72، ص1388، ي(ر.ك: بنار
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هـا   به عنوان هسـت  یاست که از مبان یکل هاي یدو نبا یدقواعد و با یت،اصول ترب ؛شد

ـ کل یـن امـا ا  ؛مهم اصول است یژگیو ،بودن یشود و کل گرفته می در همـه اصـول    تی

باشـد   یشـتر ب یگرد یاصول از برخ یبرخ شمول ةیربلکه ممکن است دا یست،ن سانیک

 یضمن آنکه ممکن است برخـ  ؛)293ـ291، ص1391و همکاران،  یزديك: مصباح .(ر

  . اشدب یاز مترب یخاص یناظر به دوره سنّ ،اصول

افـراد از اصـول    یتدر ترب ،یجامعه اسالم یانمرب در مقام (ع)یتب و اهل (ص)پیامبر

ترین مهماز  یبرخ ،مقاله یندر اکه اند  گرفته بهره يمتعدد یتیترب
1
  .شود می یآنها بررس 

  يساز ینهاصل زم. 1

وابسته اسـت و بـدون    یشینیپ یطها، مقدمات و شرا ینهدن زمکرامور به فراهم  انجام

. یستن یرپذ امکان یدنحو مطلوب و مفه الزم، تحقق امور ب یطها و شرا ینهشدن زم فراهم

متعـدد و متنـوع در آن    هـاي  ینـه است و عوامـل و زم  چندبعديو  یچیدهپ يامر یت،ترب

الزم بـه   هاي ینهو زم یطبدون توجه به شرا یتیبرنامه تربهیچ  ،رو ینا از ؛گذار استیرتأث

تحقـق هـر    يآن است که برا يساز ینه. مفاد اصل زمیابد یخود دست نم یستهاهداف با

 یقاعده کل یک ینمتناسب با آن فراهم گردد و ا هاي ینهو زم یطابتدا شرا تی بایدیامر ترب

  است. یرو فراگ

و اصـل   اسـت  مراحـل گونـاگون   بـا  ینـدي فرا یـت ترب (ع)،یتب و نگاه اهل یرهدر س

 ،هـر مرحلـه   يبـرا  ،رو یـن ا از ؛اسـت  يو جـار  يسار ،مراحل یندر همه ا يساز ینهزم

 یتکه بدون توجه به آنها، موفق ه استشد یساز طراح ینهزم یتیو اقدامات ترب ها یتفعال

 ،ي تربیـت هـا  ینهو زم یطاز شرا یبخش ،نگاه یندر ا ؛یستن یرپذ امکان يدر مراحل بعد

 یبه دوره کودک یگردد و بخش میاز تولد فرزند و بلکه هنگام انتخاب همسر برپیش به 

کـه   چنـان  ؛سـازد  می آماده یبزرگسالدوره بلوغ و  يرا برا ردف يا که به گونه یو نوجوان

لقمان حکیم به فرزند خود چنین سفارش کرد: فرزنـدم اگـر در   « :فرمود (ع)امام صادق

، 13، جق1403ی، (مجلسـ  2»خواهی بـرد...  رهدر بزرگی از آن به ،کودکی ادب آموختی

 یکلـ ساز که از آنها اصـل   ینهزم اقدامات یناز ا یبه برخ ،به اختصار ادامهدر  .)419ص

  گردد: می شود، اشاره می استخراج يساز ینهزم
                                                   

 .تبر آنها بوده اس یشتره بمالك انتخاب اصول، کثرت کاربرد و وجود شواهد و ادلّ. 1

  .یا بنی ان تأدبت صغیرا انتفعت به کبیراً. 2
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د کـه در  نکن انتخابی همسران شود تا می به مردان سفارش ،مورد انتخاب همسر در

ینـه  زم یـن در ا (ص)اکـرم  یامبرفرزندانشان باشند. پ يبرا یستهصالح و شا یمادران یندهآ

] را در چـه  ات ینـده مـل کـن کـه فرزنـد [آ    أ[در انتخاب همسر] بـه دقـت ت  «: یدفرما می

 یگـري د یثو در حـد  )218، ص2، جق1412(األبشـیهی،  » 1...یدهـ  مـی  قرار یگاهیجا

، ق1403ی، (حر عـامل  »2ید] انتخاب کنیمناسب یگاهخود [جا هاي نطفه يبرا«اند:  فرموده

  .)29، ص14ج

مـادران  ایشـان  و  رددا يا یـژه و یگـاه جاایسته ش انتخاب همسرِ (ع)یتب اهل ةیردر س

از امـام   یـار مهز بـن  ینمونه علـ  ياند. برا کرده می فرزندانشان انتخاب يرا برا يا هیستشا

و  ،مادرم به حق من عارف« مادر بزرگوار خود فرمودند: ةدربار کند که می نقل (ع)يهاد

و مکـر سـتمگر لجـوج بـه او      شـد  ینمـ  یـک سرکش به او نزد یطانش ؛اهل بهشت بود

و  یقصـد  يهـا  مادران انسان یفخدا بود و در رد یدارب  یشههم شمدر پناه چرسید؛  ینم

  .)369، ح410، صق1408ي آملی، (طبر 3»صالح قرار داشت

 يبـرا  (ع)یـت ب با همسر و انعقاد نطفه، اهل یزشآم ۀدر مرحل ،بعد از انتخاب همسر

را به  يا یژهو هاي دستورالعملینده، متعادل در آ یتشخص داراي سالم و يداشتن فرزند

 یـزش کـه قصـد آم   یهنگـام «: ینـد فرما مـی  (ع)امام باقر ؛ از جملهکنند یه میتوص ینوالد

 4»گردان یرو سالم به من عطا کن و او را عاقبت به خ یزهپاک يفرزند یابگو: خدا ي،کرد

    .)411ص ،7ج ق،1406طوسی، (

 یزمان، مکـان و چگـونگ   ةدربار يمتعدد يها دستورالعمل ،در اسالم ینهابر ا عالوه

ـ    ینحاالت والد عنـوان   بـا  یفقهـ  هـاي  بادر هنگام انعقاد نطفه وجـود دارد کـه در کت

مطلـوب   یتساز ترب ینهآنها زم یتاند و رعا مطرح شده »یزشمکروهات و مستحبات آم«

 موسـوي  ؛801ـ800، صق1409یزدي،  ییر.ك: طباطبا ه،نمون يفرزند خواهد بود (برا

  .)378، ص2، جتا بی ینی،خم

شـمار   ساز تربیـت در بعـد از تولـد بـه     هیننیز که یکی از مراحل زم يدوره باردار در

هـا در   یخوراک یبرخ یرثأمادر و نوع آن تأکید شده و از ت یهتغذچون بر نکاتی  ،آید می
                                                   

 »تضع ولدك ... یءش يا یانظر ف«. 1

 »اختارو لنطفکم«. 2

3 .ق یانّه قال: اُمارفَۀ بِحیع نۀ ال یو هنْ اَهلِ الجهامو ال یطانُشَ یقْرَب کَ ینالُهاماردید ن بارٍجعید ه یو کلؤة و بِعاهللا  ینِم

    ین.و الصالح یقینوال تَتَفلَّت عنْ اُمهات الصد التَنام یاَلَت

    یر.خال یو ال نقص و اجعل عاقبته ال یادهخلقه ز یف یسل نقیاولداً  یاذ اردت الجماع فقل: اللهم ارزقن. 4
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نمونه سفارش شده اسـت   يآمده است. برا یانسخن به م ینجن یندهآ یترفتار و شخص

 1گـردد  یکـو تا اخالق فرزنـدانتان ن  یدبده» به« یوهم ي،که به همسرانتان در هنگام باردار

» کندر«باردار از زنانبراستفاده  (ص)اکرمیامبرپ همچنین .)619، ص2، جق1383ي، (نور

شدن عقل  یادباعث ز یراز ید؛کندر بده ي،به همسرانتان در هنگام باردار«اند:  تأکید کرده

مـاه   ینوردن خرمـا در آخـر  کـه آن حضـرت برخـ    همچنان .(همان) 2»گردد می کودکان

در  .در ماه پایانی بارداري به همسرانتان خرماي تـازه بدهیـد  «اند:  سفارش کرده يباردار

  .)88، صق1408ی، (طبرس 3»فرزند بردبار و پاکیزه به دنیا خواهد آمد ،این صورت

 یننوزاد دارد که از نخست يبرا يا یژهو هاي اسالم دستورالعمل نیز از تولد فرزند بعد

 در ،تولد نوزاد از  بعداند:  فرموده (ص)خدا  نمونه رسول يبرا ؛گردد می لحظه تولد آغاز

 ،15ج ق،1403ی، عـامل  شود (حـر   گوش چپ او اقامه گفته در گوش راست او اذان و

  .)136ص

روز هفـتم   یژهو در هفت روز اول تولد کودك و به یگريد يها سنتین، بر ا افزون

آب فرات و خرما  ،(ع)ینکام برداشتن نوزاد با تربت امام حس :از جمله ؛وارد شده است

نـوزاد   يکردن بـرا  یقهعق ،)140، صاو (همان يبرا یکوانتخاب نام ن ،)138، ص(همان

 یمـه سر نوزاد (همان) و ول ينقره دادن معادل وزن موها یاسر و طال  تراشیدن ،(همان)

  .)142، ص(همان یگانو همسا یهماناندادن به م

دهـد و آمـادگی بیشـتري     مـی  از بدي تشخیصرا ز که کودك خوبی یله تمیمرح در

 يساز بـرا  ینهزم هاي یتکند، فعال می براي آشنایی عملی با احکام و دستورات دینی پیدا

نمـاز خوانـدن و روزه گـرفتن     ینتمر ،آنها ۀمرحله بلوغ سفارش شده است که از جمل

بـه نمـاز    یما فرزندانمان را از پنج سالگ« :اند فرموده ینهزم یندر ا (ع)است. امام صادق

کلینـی،  ( 4»...یـد بـه نمـاز دسـتور ده    یاما شما کودکانتان را از هفت سالگ کنیم، یامر م

  .)409، ص3، جق1413

و بعد از بلوغ  یستنماز بر کودك واجب ن ی،هفت سالگ یاروشن است که در پنج 

باره با احکام یککه فرزندان در هنگام بلوغ به ینا ياما برا ؛گردد می خواندن نماز واجب

                                                   
   .اخالق اوالدکم یحسناطعموا حباالکم السفرجل فانه . 1

   ی.عقل الصب یف یدتز فانهااسقوا نسائکم اللبان . 2

   .یاًتق یماًحل یکونالتمر فان ولدها  یهتلد ف يشهرها الذ یاطعموا المرأة ف. 3

  ین.بالصالة اذا کانوا ابناء سبع سن یانکمفمرو صب ینخمس سن یبالصاله اذا کانوا بن یانناا نأمر صبانّ. 4
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د نـ ده می حضرت دستور ،سخت نباشد یشانآنها برا یتد و رعانمتعدد نماز مواجه نشو

 ینز خوانـدن را تمـر  او آنان نمـ  یدرا با نماز خواندن آشنا کن انفرزند ،از بلوغ پیشکه 

در  يساز ینهزم ینچراکه ا؛ پدید آیدانس و عادت به نماز در آنها  ۀینزم تدریج تا بهکنند 

  کند.  می درست آنان با نماز در بعد از بلوغ کمک رویاروییاز بلوغ به  پیش

کنـد کـه    مـی  در مورد روزه گرفتن فرزنـدان نقـل   (ع)حلبی از امام صادق ،ینهمچن

در حدي که تاب و توان آن را دارنـد بـه    ،سالگی ما فرزندان خود را در هفت«: ندفرمود

از آن و یا کمتـر از آن و هرگـاه    شتروسط روز یا بی درچه رگ ؛داریم می روزه گرفتن وا

ـ  کرد، افطار می میتشنگی و گرسنگی بر آنها غلبه  ه کردند و این دستور به روزه گرفتن ب

د. پس شـما فرزنـدان   انس و عادت و توانایی پیدا کنن ،بود که بر روزه گرفتن این دلیل

 روزهتوانسـتند  ایشـان  خود را در نه سالگی به روزه گرفتن وادارید و به هر انـدازه کـه   

  .)409، ص3، جق1413ینی، (کل 1»افطار کنند ،بگیرند و اگر تشنگی بر آنها غلبه کرد

کـه فـرد قصـد انتخـاب      یاز هنگام یتی،مراحل ترب ینشود که در همه ا می مالحظه

 يسـاز  ینـه اصـل زم  ،تا آستانه بلوغ فرزنـد  را داردفرزندش  يمادر برا واقعو در همسر 

در مراحل  یشترب یتموفق ۀینزم ،و اقدامات هر مرحله یتو شمول دارد و فعال یتحاکم

رسد و   میی و عرف یکه فرزند به بلوغ و استقالل شرع یکند تا هنگام می را فراهم يبعد

  .باشدجامعه  يبرا یدمؤثر و مف يعضو تا شود  مستقل وارد جامعه صورتبه 

  یشگیريپ اصل .2

 یزن یمخلّ عوامل ،وجود دارد یطیها و شرا ینهزم ،امور یحانجام صح يکه برا همچنان

 اسـت کـه   یدوقطبـ  يموجود ،گردد. انسان می آنها یحق صحوجود دارد که مانع از تحقّ

ناسپاس باشـد.  یاتواند شاکر  می شو شر در وجود یرخ هاي ینهزم دلیل به
2
کـه  ینا يبـرا  

برنامـه   بایـد  ،بر او غلبه نکند یمنف هاي و جنبه یردقرار نگ یعوامل منف یرتأث انسان تحت

باشـد.   درامان یعوامل منف یرکند که از تأث یریتو مد یطراح يا خود را به گونه یتیترب

عوامـل   یـن از آنکـه ا  پیش باید و نیاز دارد یتیترب یشگیرانهپ هاي برنامه کار به ینا يبرا

 ینناظر به هم یشگیري،ببرد. اصل پ ینتحقق آنها را از ب هاي ینهد، زمنمخل به ظهور برس

                                                   
کان الی نصف النهار، او اکثر من ذلک  نحن نامر صبیاننا بالصوم اذا کانوا بنی سبع سنین بما اطاقوا من صیام الیوم، ان. 1

او اقل فاذا غلبهم العطش والفرث افطروا، حتی یتعودوا الصوم و یطیقوه، فمروا صبیانکم اذا کـانوا بنـی تسـع سـنین     

   .بالصوم ما استطاعوا من صیام الیوم، فاذا غلبهم العطش افطروا

2» .یدإِنَّا هنَاه إِمرًا وا شَاکبِیلَ إِماالس3، (دهر ».ا کَفُور( 
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در کنار عوامـل   یوستهپ ی،مترب یرشد و تعال یردر مس ، بایداصل ینامر است. براساس ا

 پیـدایش نظر داشت و از  یزن ويبه عوامل مخل و موانع رشد  او، یو تعال دمؤثر در رش

سالم  یطو مح یطدر شرا ید تا متربکر یشگیريپ یتیعوامل مخل ترب يگذاریروانع و تأثم

 ةیردر سـ  (ع)یـت ب کنـد. اهـل   ینیآفر در رشد و پرورش خود نقش ی،دور از آلودگه و ب

 یرتـأث  ةدربـار  ،هـا  يسـاز  ینـه و زم یطکردن شـرا  به فراهم امخود به موازات اهتم یتیترب

از تولد  پیشها  و بلکه سال یاند و در مراحل مختلف سن داده می هشدارنیز  یعوامل منف

  .اند اصل داشته ینبه ایژه اهتمام و ،فرزند

از  (ع)یشده است. امـام علـ   یاز انتخاب همسر ناصالح نه (ع)معصومان یاتروا در

 يمصاحبت بـا و  یزید؛ چراکهاز ازدواج با کودن بپره«اند:  ازدواج با زن کودن منع کرده

ـ  ؛)353، ص5، جق1413ینـی،  (کل 1»اسـت  یعضا وزند از ابال و فر  پیشـوایان  ،ینهمچن

بسـتر   ازجملـه هـم   انـد؛  کـرده  یانبرا نامطلوب انعقاد نطفه  یطها و شرا ینهزم (ع)معصوم

خطاب بـه اصـحابش    (ع)یناست که انسان قصد مسافرت دارد. امام حس یشدن در شب

یـرا  ز یزید؛بپره ،یدکه قصد مسافرت دار یبستر شدن با همسرانتان در شب ماز ه« فرمود:

الحـدیث فـی معهـد     لجنـۀ ( 2»لـوچ خواهـد بـود    ،شـود  يروز ياثر آن فرزنـد  بر اگر

  .)7، صق1415، (ع)باقرالعلوم

 شـمار  ن در نطفه انسـان بـه  یطاش يگذاریرانحراف و تأث هاي ینهاز زمنیز حرام  یهتعذ

ـ « یهآ یلذ یاشیع یرآمده است. در تفس از  ؛)64 ،(اسـراء » االمـوال و االوالد  یوشارکهم ف

یم سـه  ندر آ یطانش ید،وجود آ که از مال حرام به يا نطفه«نقل شده است:  (ع)امام باقر

  .)300، ص2، جق1420، یاشی(ع 3»شود می

براي شیر دادن  یوانهبدکاره و د یهدا انتخابرا از  ینوالد (ص)رسول خدا ،همچنین

زیرا  ؛شیر زنان بدکاره و دیوانه براي فرزندانتان پرهیز کنیداز «اند:  برحذر داشتهبه نوزاد 

  .)162، ص2، ج1379ی، (طبس 4»گذارد اثر خود را می ،شیر

فرزنـدان   يزشت برا يها القاب و برچسبتأثیر از  یشگیريپ ةدربار (ص)پیامبر همچنین

بـر   باي خـو ه ها و کنیه لقبچیره شود، هاي زشت بر فرزندانتان  پیش از آنکه لقب« فرمود:

  .)419، ص16، جق1409، يهند ی(متق 5»آنان بگذارید

                                                   
  یاع.الحمقاء فان صحبتها بالء و ولدها ض یجو تزو یاکما.  1

  .السفر فان من فعل ذالک ثم رزق ولدا کان احوال فیها یدونتر یالت یلهالل یف یاناجتنبوا الغش.  2

   یطان.ما کان من مال حرام فهو من شرکه الش. 3

   .اللبن یعدي توقوا اوالدکم لبن البغیه والمجنونه فان. 4

   .بادروا اوالدکم بالکنی قبل ان تغلب علیهم االلقاب. 5
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ضمن اشاره به امکـان   ،(ع)امام حسن مجتبی ،در سفارشی به فرزند خود (ع)منینامیرالمؤ

نـد  کرد تأکیـد  یاز آن در دوره نوجوان یشگیريپ یتاهم ی، برشدن دل فرزند در بزرگ سخت

اسـت و آمـاده   نشـده  که دل نوجوان چون زمینی آماده و کشـت   یدرسته ب«: ندفرمود و

پس به تربیت تو شـتافتم پـیش از آنکـه     ؛پذیرش هر بذري است که در آن افکنده شود

  .)31البالغه، نامه  (نهج 1»ود و خاطرت به چیزي اشتغال یابددلت سخت ش

است کـه   یجنس ییزتم ةاز موضوعات مهم مربوط به فرزندان در دور یکی ،همچنین

بستر خـواب   يجداساز ةدربار منفی، یامدهايپ یاز برخ یشگیريمنظور پ به (ع)یتب اهل

 هنگـامی کـه  انـد:   فرمـوده  ینـه زم یـن در ا (ص)اند. پیامبر تأکید کرده یکدیگرفرزندان از 

، يهند ی(متق 2»بستر آنان را از یکدیگر جدا سازید ،فرزندانتان به هفت سالگی رسیدند

  .)441، ص16، جق1409

 یرو انتخـاب مسـ   یـدگاه کم به استقالل در د فرزند کم ،و آستانه بلوغ ییزتم ةدور در

قـرار   گونـاگون  هـاي  یـدگاه و د نظرهـا در معـرض   وشود  یک میمورد عالقه خود نزد

فـراهم   فرزنـدان  يانتخاب درست را بـرا  ینهزم ین بایدوالد یطی،شرا یندر چن ؛گیرد می

آنها را به انحراف کشـاند،   یح،و ناصح رافیها و افکار انح یشهاز آنکه اند پیشو سازند 

 یدتیو عق يهرگونه انحراف فکر یريگ ناب آشنا سازند و از شکل هاي یشهآنان را با اند

بـه   روایات اسـالمی را «اند:  فرموده ینهزم یندر ا (ع). امام صادقکنند یشگیريدر آنان پ

آنکه دشمنان گمراه بـر شـما    ، پیش ازیدشتاب کنکار  یننوجوانان خود بیاموزید و در ا

نان جاي دهنـد و گمراهشـان   پیشی گیرند [و افکار نادرست خویش را در ضمیر پاك آ

  .)62، ص18ج و 196، ص15ج ؛247، ص12، جق1403، ی(حر عامل 3»سازند]

از  یکـی کـه   چنـان  ؛کـاربرد دارد  یـز باالتر ن یدر مقاطع سن یشگیري،به اصل پ توجه

 یـات انتخـاب شـغل مناسـب اسـت. در روا     ی،مهم فرزندان در دوره جـوان  هاي دغدغه

بـه  جوانـان   يرا بـرا  یمناسب یاجتماع یگاهانتخاب شغل مناسب که جانیز  (ع)یتب اهل

 ینـه زم یـن در ا (ع)است. امـام کـاظم   معرفی شدهفرزند  وقاز حق یکی ،آورد می ارمغان

رسول خدا،  يآمد و گفت: ا (ص)[با فرزندش] خدمت رسول خدا یشخص: «اند فرموده

انتخاب کـن، او را ادب   یشبرا یکوفرمود: نام ن یست؟ حضرتفرزند بر من چ ینحق ا

». فـراهم سـاز]   یشمناسـب بـرا   یاجتماع یگاهده [جا شقرار یکن یتیو در موقع یاموزب

  .)362، ص6، جق1406 ی،(طوس

                                                   
    .یقسموا قلبک ویشتغل لبک قبل ان دبقبلته فبادرتک باال یءوانما قلب الحدث کاالرض الخیاله ما القی فیها من ش. 1

 ».اوالدکم سبع سنین ففرقوا بین مضاجعهم لغاذا ب« 2

   .تسبقکم الیهم المرجئه بادروا احداثکم بالحدیث قبل ان. 3
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و  یدرسـ  (ص)یـامبر همراه فرزندش خدمت پ ی: شخصیدفرما یگري مید یثحد در

حضـرت   گمـارم؟  يمن به فرزندم نوشتن آموختم، او را به چه کـار  !اهللا رسول یاگفت: 

خداوند در آن اسـت و از پـنج شـغل بـازدار:      يگمار که خشنود يفرمود: او را به کار

کـه   یفرمـود: کسـ   یست؟ک یاء: سپرسیدمرد  .یو نحاس یحناطی، قصابی، صائغیائی، س

کند. همانا نوزاد امت من، نزد من از آنچـه   می مرگ يزوامتم آر يفروشد و برا می کفن

ـ  است کـه در  یتر است. صائغ کس تابد، محبوب می بر آن یدخورش امـت مـن    یـان ز یپ

است که غـذا را   یحناط کس .رود می کند تا آنکه رحمت از قلبش می قصاب ذبح .است

مشاهده کند، بهتر اسـت از   يمحتکر را در حال دزد ،همانا اگر خداوند .کند ار میاحتک

نزدم آمد و  یلجبرئ )؛فروش برده( اما نحاس یند.او را چهل روز در حال احتکار بب ینکها

، یقوچـان  يفروشـند (عطـارد   مـی  اند که مردم را یامت کسان ینبدتر !محمد يفرمود: ا

  .)391، ص2ق، ج1409

 ،رو ینازا؛آنان دارد ربیتآینده وتدر یاديزیرتأث ،کنند می که فرزندان انتخاب یشغل  نوع

را ازانتخاب   د وآناننکن فراهم فرزندان يرا برا شغل مناسب ینهکه زم دارند یفهوظ ینوالد

عمار  بن حاقبرحذردارند. اس منفی براي آنهاست، یامدهايپ داراينامناسب که  يها شغل

شرفیاب شدم و به آن حضرت اطالع دادم کـه صـاحب    (ع)صادق  گوید: به محضر امام

  کنم؟ شغلی برایش انتخاب چه ،بزرگ شدکه  هنگامی :امام عرض کردم ام... به شده فرزندي

ر شـغل دیگـري کـه    هـ  فرزندت را از پنج شغل برحـذر دار و بـه  «فرمود:  حضرت

نـزد   .امـان نیسـت   زیـرا صـراف از ربـا در    ؛صراف مفرسـت  نزدخواستی بگمار؛ او را 

که وبا بیشتر شود (تا مـرگ   شود می دفروش بسیار خرسن زیرا کفن ؛فروش مفرست کفن

فروشـنده مـواد غـذایی     نـزد  .هاي بیشتري بـه فـروش برسـاند)    و میر زیاد شود و کفن

همچنین پـیش قصـاب    زیرا فروشنده مواد غذایی از احتکار ایمن نخواهد بود. ؛مفرست

نفرست؛ زیرا (در اثر سر بریدن مکرر حیوانات) رحم و عاطفه از او رخت بربسته است 

هـا   ترین مردم کسی است که انسان فروش مگذار؛ زیرا پیامبر فرمود: پست و نیز نزد برده

  .)98، ص12، جق1403ی، (حرعامل 1کند. را خرید و فروش می

   یماصل تکر. 3

در احکام و دسـتورات   آفرید.حرمت داراي کرامت و با يانسان را موجود خداوند،

                                                   
اذا عدلته (عزلته) عن خمسه اشیاء فضعه حیث شئت، التسلمه صیرفیا فان الصیرفی الیسلم من الربا، والتسلمه بیاع . 1

اکفان، فان صاحب االکفان یسره الوباء اذا کان، و التسلمه بیاع الطعام فانه الیسلم من االحتکار، و التسـلمه جـزارا   

   .نخاسا فان رسول اهللا قال: شرالناس من باع الناس تسلمهنه الرحمه و الفان الجزار تسلب م
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که حرمت  يا به گونه ؛تأکید شده است انسانبر حفظ کرامت و حرمت  یوستهپنیز  ینید

 يکـار  ،مـؤمن خـود  کـه   یو تا ماداماست مؤمن باالتر از حرمت کعبه به حساب آمده 

شـمرده   یز، هتک حرمـت او جـا  ودش شرفتن حرمت ینانجام نداده باشد که موجب از ب

بـه   ياز گنـاه و نابهنجـار   ،برخوردار باشد یکه از حرمت نفس کاف ینشده است. انسان

 ،احترام نفس باشـد  دارايکه  یکس« :فرموده است (ع)یعلامیرمؤمنان، خواهد بود.  دور

  ).712، ص2ج ،1389ي، (آمد »1کند یارزش نم بیبا گناه  خود را یتشخص

ـ  یمبتن یدبا یتیهر برنامه ترب ،رو ینا از و اجـرا   یطراحـ  یبر اصل حفظ حرمت مترب

خود در  یستهشا یگاهو جا یدرتالش است تا به کرامت انسان یوستهچراکه انسان پ ؛گردد

دار شدن  وخدشه یفکه موجب تضع  يهرگونه اقدام ورفتار ،ینبنابرا ؛یابداجتماع دست 

یت دراوتقو را يوبزهکار ينابهنجار ینهدارد وزم میروند باز ینا ازرا  يحرمت اوگردد، و

یرمؤمنان، درست را انتظار داشت. ام يتوان از او بروزرفتارها ینم صورت، . دراینکند می

که نفسش  یکس یره؛نفسه فالترج خ یهمن هانت عل«فرموده است:  ینهزم یندر ا (ع)علی

  .)339، ص11، جق1383ري، (نو» از او نداشته باش یکین یدام ،خوار شد يبر و

فرزنـد   یو نوجوان یدر مقطع کودک اما ،است ی مهمحرمت در همه مقاطع سن حفظ

 (ع)یتب و کالم اهل یره. در سیابد یژه میو یتیاهم ،اوست یتشخص یريگ که زمان شکل

. تاسـ  تأکیـد شـده  آنـان   یتشخص یمفرزندان و تکر یژهوه ب ،حفظ حرمت افرادنیز بر 

 یـد گردان یکوو آدابشان را ن یدفرزندان خود را احترام کن: اند اسالم فرموده یرسول گرام

آن حضـرت در عمـل    .)195، ص15، جق1403ی، عامل (حر »2شد یدخواهکه بخشیده 

 يا یـژه احترام و (س)زهرا شان، فاطمهفرزند برايسخن وفادار بودند و  ینبه انیز خود 

آمـد،   مـی  (ص)یـامبر نـزد پ  (س)که نقل شده است: هرگاه فاطمه يا به گونه قائل بودند؛

 3نشـاند  یش مـی خـو  يو در جـا  یدبوسـ  مـی  و او را یستادا می به احترام او (ص)یامبرپ

امام حسـن و   ،خود هاي نوه ایشان در هر موقعیتی با .)71، ص37، جق1403، ی(مجلس

: کنـد  مـی  نقـل  بـاره  این  در یزعبدالعزکه  ؛ چناناند داشته یزآم رفتار احترام (ع)ینامام حس

(ع) یـامبر آن حضرت آمدند. پ سويبه (ع) ین] حسن و حسکه[ نشسته بود (ص)یامبرپ«

کردنـد،   مـی  حرکـت  ي] چـون بـه کنـد   و[ یسـتاد ا ایشـان به احتـرام   ید،آنها را د یوقت

رفت و آنها را بر دوش خود سوار کرد و فرمود: چه مرکب  نبه استقبال آنا(ص) یامبرپ

                                                   
 ».علَیه نَفْسه لَم یهِنْها بِالْمعصیۀِ کَرُمتمنْ . «1

 لکم یغفراکرموا اوالدکم و احسنوا آدابهم . 2

 »کانت إذا دخلت علی النبی قام إلیها فقبلها و أجلسها فی مجلسه«. 3
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  .)183، ص43، ج(همان 1» ...یدهست یو چه سواران خوب یددار یخوب

 یرفتپـذ  می دعوت آنان را ینه،به احترام کودکان مد یگاهنیز  (ع)یامام حسن مجتب

 يروز« ؛کرد احترام میآنان را به خانه خود دعوت و گاه شد و  می حاضر شانو در جمع

 یگذشت و کودکـان در حـال   می بودند، يکه سرگرم باز یاز کنار کودکان (ع)امام حسن

بـه خـوردن نـان دعـوت     را  (ع)حسن ماما ،خوردند می و در دست داشتند یکه تکه نان

سپس کودکـان را بـه منـزل     ؛و با آنها غذا خورد یرفتدعوت آنها را پذ ]عامام[ کردند.

 ؛داد و فرمود: دعوت آنها از دعوت من ارزشمندتر بود لباسبرد و به آنها غذا و  یشخو

ـ  ،دادنـد  آنها هرچه داشـتند بـه مـن    یراز ـ   یول   2از آنچـه بـه آنهـا دادم، دارم    یشمـن ب

  .)198، ص11، جق1385د، یالحد یاب (ابن

را بـا نـام صـدا     یشـان ا (ع)،امـام جـواد   ،فرزنـدش  نیز براي احترام به (ع)امام رضا

: فرمودنـد  یمثـال مـ   بـراي  .دادنـد  یمورد خطاب قـرار مـ   یهبا کن یشترکردند؛ بلکه ب ینم

، ق1429 (صـدوق، ». ...ابـوجعفر نوشـتم   يو من بـرا  است من نوشته يابوجعفر برا «...

  .)596، ص2ج

  یمترب یتاصل توجه به توانایی و ظرف. 4

 ضـمن دارنـد؛   یمتفـاوت  هـاي  يو توانمنـد  یتظرف ی،در مقاطع مختلف سن فرزندان

است و بدون  یرانکارناپذ یتیواقع ی،در هر مقطع سن یتیو جنس يفرد يها که تفاوتینا

 يامـر  ،درمسائل مرتبط با آنان یتیبرنامه ترب یطراحها،  یتوظرف ها یتواقع ینتوجه به ا

 ی،و نوجـوان  یدر دوره کودک یژهو هفرزندان ب یگر،د ياز سو ؛ثمر خواهد بود بیو  یمعق

را ندارند.  یتیهر نوع فعالدادن انجام  ییو توانا رو هستند روبه خاصی هاي یتمحدود با

مربوط به آنان را در نظر  هاي یتواقعباید  فرزندان هاي يساس اصل توجه به توانمندبرا

  کرد.  یمآنان تنظ هاي يو توانمند ها یتگرفت و سطح انتظارات را متناسب با ظرف

خداوند رحمت کند کسی را که فرزند خود «اند:  فرموده ینهزم یندر ا(ص) پیامبر اکرم

توانـد او را در نیکـو شـدنش یـاري      چگونه میکه  ال شدؤرا در نیکو شدنش یاري دهد. س

از وي بپـذیرد و از   ،را که در حد تـوان اوسـت و انجـام داد    يدهد؟ حضرت فرمودند: کار

او را به کاري بیش از توانش وا ندارد  درگذرد؛ ،کاري که انجام دادن آن برایش سخت است
                                                   

قَام لَهما و استَبطَأَ بلُوغُهما إِلَیه فَاسـتَقْبلَهما و حملَهمـا    |فَلَما رآهما النَّبِی (ع)انَ جالساً فَأَقْبلَ الْحسنُ و الْحسینُانَّه کَ. 1

یطالْم معقَالَ ن و هفَیلَی کَتع انِ أَنْتُمبالرَّاک معن ا وکُمیطام ... .    

منزله  لیبصبیان یلعبون و بین أیدیهم کسر خبز یأکلونها فدعوه فنزل و أکل معهم ثم حملهم إ (ع)مر الحسن بن علی. 2

 .فأطعمهم و کساهم و قال الفضل لهم ألنهم لم یجدوا غیر ما أطعمونی و نحن نجد أکثر مما أطعمناهم
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  .)199، ص15، جق1403ملی، (حرعا 1»و وي را نادان نپندارد

 يعباد ةیرداشته است. آنان در س يا یژهو یگاهجا ،اصل ینا یتب و کالم اهل یرهس در

کردند که انجام عبادات بر آنان سخت نباشد و آنچه  می با فرزندان رفتار يا خود به گونه

امام  یرهنمونه در س ي. براکردند نمی یلتحم ایشان بر آنها نبود، یترا در حد توان و ظرف

داشت که نمـاز   کودکانی را که نزد او بودند وامی ](ع)سجاد م[اما«آمده است:  (ع)سجاد

عصر و مغرب و عشا را باهم بخوانند. به آن حضرت اعتراض شد. فرمـود: ایـن   و ظهر 

شود که به خواندن نماز پیشی بجویند و  تر و بهتر است و سبب می عمل براي آنها سبک

کودکان را بـه چیـز    ،امام .نماز را ضایع نسازند ،خواب یا سرگرمی به کار دیگر به دلیل

فرمود: اگر قدرت و طاقت بـر خوانـدن    داد و می دیگري غیر از نماز واجب دستور نمی

   .)160، ص15، جق1383ي، (نور 2»را محروم نسازید آنان ،نمازهاي واجب داشتند

خـود را در  مـا فرزنـدان   «کند کـه فرمـود:    می نقل (ع)حلبی از امام صادق ،همچنین

وسط  درگرچه  ؛داریم به روزه گرفتن وامی ،سالگی در حدي که توان آن را دارند هفت

کـرد،   مـی  روز یا بیش از آن و یا کمتر از آن و هرگاه تشنگی و گرسنگی بر آنهـا غلبـه  

 ،روزه گرفتن انس به ]بود که ه این دلیلب ،کردند [و این دستور به روزه گرفتن افطار می

ایی پیدا کنند. پس شما فرزنـدان خـود را در نـه سـالگی بـه روزه گـرفتن       عادت و توان

 ،روزه بگیرند و اگر تشنگی بر آنها غلبه کـرد  ،که توانستند دازهبه هر انایشان وادارید و 

  .)409، ص3، جق1413ینی، (کل 3»افطار کنند

  یجاصل تدر. 5

و  یردپـذ  یر میخود تأث یرامونپ یطها و شرا ینهاست که از عوامل، زم يموجود انسان

است. مفاد اصـل   يا و مرحله یجیبلکه به صورت تدر یست؛ن یکبارهو  یدفع یر،تأث ینا

بـا هـدف    ینو والـد  یـان کـه مرب  یتـی ها و اقـدامات ترب  برنامه همهآن است که  یج،تدر

به صـورت   ، بایدکنند ین میو تدو یو فرزندان خود طراح یانمثبت بر مترب يگذاریرتأث

                                                   
ه (قالَ: قُلْت: کَیف یعینُه علی بِـرِّه؟) قـالَ: یقْبـلُ میسـوره ویتَجـاوز عـنْ معسـورِه        رحم اللّه منْ أَعانَ ولَده علی بِرِّ. 1

الیـَخْـرَقُ بِهو قـُهالیـُرْهو.   

انه کان یأخذ من عنده من الصبیان بان یصلوا الظهر والعصر فی وقت واحد والمغرب والعشاء فی وقت واحد فقیل له  .2

ذلک فقال: هو اخف علیهم و اجدر ان یسارعوا الیها والیضیعوها والیناموا عنها والیشتغلوا و کان الیأخذهم بغیر فی 

 .الصاله فال تؤخروهم عن المکتوبه اطاقواالصاله المکتوبه و یقول: اذا 

ی نصف النهار، او اکثر من ذلک نحن نأمر صبیاننا بالصوم اذا کانوا بنی سبع سنین بما اطاقوا من صیام الیوم، ان کان ال. 3

ـ  بنـی تسـع سـنین     انوااو اقل فاذا غلبهم العطش والفرث افطروا حتی یتعودوا الصوم و یطیقوه، فمروا صبیانکم اذا ک

   .بالصوم ما استطاعوا من صیام الیوم، فاذا غلبهم العطش افطروا
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 یمتنظ متربیانو رشد  یتیجنسی، سن نیازهايو  یطگام و متناسب با شرا به و گام یجیتدر

 یکه کـودك بـه سـه سـالگ     هنگامی«فرموده است:  باره یندرا (ع)و اجرا گردد. امام باقر

به او  یدر چهار سالگ .]یاموزد[تا ب "اهللا  اله اال ال" یدهفت مرتبه بگو یندبه او بگو ید،رس

را  یشرو یدر پنج سالگ .]یردبگ یاد[تا  "اهللا محمد رسول" یدکه هفت مرتبه بگو یندبگو

رکوع  یسالگ شش یاندر پا .که سر به سجده بگذارد یندبه قبله متوجه کنند و به او بگو

 یتبه طفل گفته شود: دست و رو یو در هفت سالگ یاموزندرا به او ب یحو سجده صح

  .)115، صق1408ی، (طبرس 1»شود: نماز بخوان و پس از آن به او گفته ي؛را بشو

شـنیدم کـه    (ع)گویـد: از امـام صـادق یـا امـام بـاقر       می عبداهللا بن فضاله ،ینهمچن

هفـت   کـه  هنگـامی گذارنـد. پـس    حال خود مـی  هسالگی ب کودك را تا هفت«فرمود:  می

 رد،شود که صورت و دستانت را بشوي و اگر چنـین کـ   به او گفته می ،سالش تمام شد

وضو  شد، نه سالش تمام که هنگامیکنند تا اینکه نه ساله شود، پس  بار دیگر رهایش می

همچنـین بـه نمـاز     ؛یادش دهند و براي وضو گرفتن [اگـر سـرپیچی کنـد] او را بزننـد    

وضو و نماز  چونسازند و بر خواندن نماز [اگر سرباز زند] او را بزنند. پس  وادارش می

، ق1403ی، عـامل  (حـر  2ان شاءاهللا ،خواهد بخشید راادرش خداوند پدر و م ،یاد گرفت

  .)132، ص88، جق1403 ،؛ مجلسی13، ص3ج

نمـاز و لـزوم    کـودك بـا وضـو و    کـردن  بـه مراحـل آشـنا    یف،شر یثحد یندر ا

و توان فرزند در  یتکنند و ظرف ینچن ینوالد اگر است.اشاره شده  این کار يبند مرحله

توان بر او سخت  ، میکند یامر کوتاه ینفرزند در ا ،حال ینع نظر گرفته شده باشد و در

  د. کر یهتنب ،همراه نداشته باشد به یمنف یامدکه پ ياو را در حد یگرفت و حت

  یلتحم پرهیز ازو  ياصل آزاد. 6

براسـاس انتخـاب    یعی،طب یطاست و در شرا یارصاحب اراده و اخت يموجود انسان

 ،يرو  ینهمـ   از ؛اسـت  یـزان و اجبار گر یلوع تحمند و از هر نک می رفتار و عمل ،خود

دهد، دوام نخواهد داشت و انجـام   می و اجبار از خود بروز یلکه براساس تحم يرفتار

ـ  و یدر دوره کـودک را امـر   یـن اما ا ،است یلبه دوره اجبار و تحم محدود ،آن  یـژه وه ب

                                                   
 ینو سبعۀ أشهر و عشر ینثالث سن یبلغحتی  یتركثم  فقل له سبع مرات قل ال إله إال اهللا ینإذا بلغ الغالم ثالث سن. 1

   . له قل محمد رسول اهللا سبع مرات و ...  یقالثم  یوما

یترك الغالم حتی یتم له سبع فاذا تم له سبع سنین قیل له اغسل وجهک و کفیک فاذا غسلهما قیل له صل ثم یترك . 2

و ضرب علیها، فاذا تعلم الوضوء و الصاله  لصالهلیه و باحتی یتم له تسع سنین، فاذا تمت له علم الوضوء و ضرب ع

  .غفراهللا لوالدیه ان شاءاهللا
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هنـوز   ،دوره ینکودك در ا چراکه کرد؛ یبررس توان یگر مید اي زاویهاز  ،سال اول هفت

از هنجارهـا و   یاريو بس یدهنرس یانو سود از ز ياز بد یخوب یصو تشخ ییزبه حد تم

بر کـودك آن اسـت    یلتحم پرهیز و ياو نامفهوم است. مفاد اصل آزاد يناهنجارها برا

او اجـازه انجـام    یعمل داشته باشد و متناسب بـا اقتضـائات سـن    يآزادباید کودك  که

 ی بـه و امر و نهدرباره او  یتداده شود و از اعمال محدود ويگوناگون به  ايه یتفعال

  د.کر یزپرهیست، نکردنی  درك یشکه برا ییآداب و هنجارها یلاو و تحم

اصل توجه شده و هفت سـال اول   ینبه مفاد ا (ع)معصومپیشوایان و کالم  یرهدر س

از امــام  یتــیاو بــه حسـاب آمــده اسـت. در روا   يو بـاز  يدوره آزاد ،کــودك یزنـدگ 

...؛ فرزندت را در هفت سال اول آزاد ین سبع سن یلعبدع ابنک « :آمده است (ع)صادق

گونـاگون و   هـاي  یـت تجربـه فعال ). 48، ص6ق، ج1413(کـافی،   »کند... يبگذار تا باز

 یلاز قبثبتی مبلکه آثار  یست،ن یتنها مضر و منف نه ی،دوره سن ینکودك در ا یگوشیباز

  .دارد یرا در پ یعقل کودك در بزرگسال یتو تقو يبردبار

آمده و بر آن تأکید شده  به شمارمطلوب یت، وضع ینا یات،روست که در روا یناز هم

سزاوار است بچه در کودکی بازیگوش «نقل شده است که فرمود:  (ع)است. از امام کاظم

، ق1413ینی، (کل 1»باشدباشد تا در بزرگسالی بردبار گردد و شایسته نیست که جز این 

 ،اش : بازیگوشی کودك در خردسـالی اند هفرمود (ص)پیامبر اکرم همچنین ؛)51، ص6ج

  .)194، ص1، جق1416یون، ح (ابن 2»مایه فزونی عقل او در بزرگسالی است

و  یادتاز هفت سـال اول بـه دوره سـ    یات،روا یدر برخ ،اصل ینا یتاهم به دلیل

هفت سال سرور، هفت  زند: فرندفرمود(ص) یامبرپ که ؛ چنانشده است یادکودك  ییآقا

 یفتوصـ  یـن ا .)222، صق1408ی، (طبرس 3»است یربردار، و هفت سال وز فرمانسال 

بلکه در خدمت  ،کرد یزو اجبار بر کودك پره یلتنها از تحم نه اقتضا دارد که ،از کودك

  فراهم کرد. یزرا نوي  مضرّ یرغ هاي قهها و عال تحقق خواسته ۀینبود و زم او

بر آموزش  درنگ بیپس از گذشت هفت سال اول،  یات،از روا يا در دسته ،ینهمچن

پسربچه هفت «فرمود:  (ع)امام صادق ؛ از جملهتأکید شده استبه کودك حالل و حرام 

گیـرد و هفـت سـال حـالل و حـرام را       کند؛ هفت سال نوشتن را فرا می سال بازي می

                                                   
   .تُستَحب عرامۀُ الصبی فی صغَرِه لیکونَ حلیما فی کـبرِه، ما ینبغی اَن یکونَ االّ هکَذا. 1

2 .»رِهبفی ک هقلةٌ فی عزیاد غَرِهبِی فی صۀُ الصرامع 

3 .»س لَداَلْون یدس عبنینَ، سس عبس دبع زینَ، وو ن یرٌوس عبینَ؛س 
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شـود کـه زمـان     مـی  اسـتفاده  یـت روا یناز ا .)47، ص6، جق1413ینی، (کل 1»آموزد می

از هفـت   ی،اجتمـاع  يهنجارها دیگرو  ینیمسائل د یمآموزش خواندن و نوشتن و تعل

و  یو اخالق ینیدر مورد مسائل د یداز هفت سال دوم نبا پیششود و  می آغاز ومسال د

امامـان   یرهامـر در سـ   یـن ابـه  بر کـودك سـخت گرفـت و     یاجتماع يهنجارها دیگر

زرد  یراهنـی کـه پ  یدر حـال «: یـد گو مـی  خالـد  ام کـه  ؛ چناناست شدهتوجه  (ع)معصوم

کـه بـه    »سنه، سنه«ود: فرم(ص) یامبر. پیدمرس (ص)یامبربودم، با پدرم خدمت پ یدهپوش

؛ مشغول شدم (ص)یامبربا انگشتر پ يحال به باز ین! من در ایکوچه ن یعنی یزبان حبش

 ؛کـن [او را بگـذار   یشفرمود: رهـا  (ص)یامبرکار بازداشت. پ ینمرا از ا یپدرم با درشت

  .)36، ص4، جق1401 (بخاري، 2کند] يباز

 هـاي  مهم است که کودك در هفت سال اول آزاد باشـد و فرصـت تجربـه    بنابراین،

. البتـه  شـود  یزآداب و رفتارها بر او پره یلکند و از تحم یدامتعدد و متنوع کودکانه را پ

حقوق  یمطلق و مناف يآزادیل، تحم پرهیز ازو  ياصل آزاد يتوجه داشت که معنا یدبا

بلکـه   ؛منجـر شـود   یگـران د يسـلب آزاد  بـه  یدکودك نبا يآزاد اکهچر یست؛ن یگراند

آشـنا   ها یتمجاز فعالیربا حدود مجاز و غ یی،الزم است هرچند ابتدا يکودك در موارد

 شرا که در حد درك و فهم یزيبر او سخت گرفت و چ یداما در هر صورت نبا ؛شود

  کرد. یبدن بیهتن یاسرزنش  وي را از او انتظار داشت ویست، ن

    یجهنت

قواعـد و   :عبارتند از ؛دندار یاسالم یتدر نظام ترب يا یژهو یگاهجاکه  یتترب اصول

و اهـداف   هـا  یـت و فعال یت هستندترب ینددر فرا یعمل مرب يکه راهنما یکل هاي گزاره

اما  ،و شمول آنهاست یتکل ،مهم اصول یژگی. ویابد تحقق میدر چارچوب آنها  یتیترب

اصول نسـبت بـه    یبرخ دامنهبلکه ممکن است  یستن یکساندر همه موارد  یتکل ینا

 یاصول ناظر به دوره سناز  یکه ممکن است برخ همچنان ؛باشد تر گسترده یگراصول د

  باشد. یخاص

فرزندان شده است.  یتبه اصول ترب يا یژهتوجه و (ع)معصومامامان  یتیترب یرهس در

 یشـتري نمـود ب  (ع)صـوم معپیشـوایان   یرهکه در س یتیاز اصول ترب یبرخ ،مقاله ینا در

اصل توجـه بـه   یج، اصل تدریم، اصل تکریشگیري، اصل پي، ساز ینهاصل زم مانند رد؛دا
                                                   

1 .الْحالحالل و لَّمتَعینینَ وس عبس تابالْک تَعـَلَّمینینَ وس عبس بلْعی اَلْغُالمنینَ رامس عبس. 

حسنه. قال: فذهبت  یهبالحبش ی: سنه، سنه و ه(ص)اهللا ل رسولأصفر قا یصقم یو عل یمع أب (ص)رسول اهللا یتأت. 2

   .: دعها|قال رسول اهللا یأب یألعب بخاتم النبوه فزبرن
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شده اسـت   یبررس ،بر کودك یلتحم پرهیز ازو  يو اصل آزاد یمترب فیتو ظر ییتوانا

  شرح است: این حاصل به  هاي یافته ترین مهم که

 ي،ساز ینهبراساس اصل زم .است یوستهمستمر و پیچیده، پ يامر ،فرزند یتامر ترب. 1

و  شـود به نحو مطلوب انجـام   ین،مورد نظر والد یتیاقدامات ترب ها و که برنامهینا يبرا

بـراي  الزم  هاي ینهو زم یطاست که ابتدا شرا يضروریابد، اهداف مورد نظر آنان تحقق 

مورد توجه  یقاطع سنامر در تمام م ینفراهم کنند و ا نرا در فرزنداها  اجراي این برنامه

  .یردقرار گ

 يسـاز  ینهزم ، عالوه برفرزندان یتترب ینددر فرا ینوالد یشگیري،براساس اصل پ. 2

در  یاحتمـال  هـاي  یببه موانع و آس؛ فرزندان یتیترب هاي یتها و فعال برنامه براي اجراي

 ییضمن شناسـا  یتی،ترب یتتوجه کنند و در هر برنامه و فعالباید  یزآنان ن یتترب یندفرا

آنها حفظ  یرو فرزندان را از تأث یشگیرياز وقوع آنها پ ی،احتمال هاي یبموانع و آس ینا

  کنند.

نگـه  ی سـن  هر مقطعحرمت فرزندان خود را در  باید ینوالد یم،مطابق اصل تکر. 3

 دار شـدن حرمـت فرزندانشـان    کـه موجـب خدشـه    یاقـدام  یادارند و از هر نوع رفتار 

  . زندبپرهی شود، می

 یـت از توان و ظرف ی،رشد هستند و در هر مقطع سن یراز آنجا که فرزندان در مس. 4

 یفتکـال  يو واگـذار  هـا  یـت ها، فعال است در همه برنامه يبرخوردارند، ضرور یخاص

فراتـر   یفتکـال  توقع و یريگ از سخت یندر نظر گرفته شود و والد یتواقع ینایتی، ترب

  از آنان انتظار داشته باشند.فرزندان و در حد توان  بپرهیزندآنان  یتاز توان و ظرف

براسـاس   .شـود  یمحقق نم یصورت دفع است و به یجیامر مستمر و تدر یت،ترب. 5

و گام بـه گـام و متناسـب بـا      یجتدر بهباید  یتیترب هاي و برنامه ها یتفعال یج،اصل تدر

 یطدر شـرا  یت،ترب یندو فرا و اجرا گردد یو رشد فرزندان طراح یتیجنسی، سن یطشرا

  .یابداز عجله تحقق  ردو هو ب یو منطق یعیطب

 یکـودک اول به دوره  بیشتربر کودك که  یلاز تحم یزو پره يبراساس اصل آزاد. 		6

 هـاي  یتانجام فعال در ییز،از سن تم پیشکودك خود را تا  یدبا یناختصاص دارد، والد

 يرفتارها یلمتعدد و متنوع آزاد بگذارند و از تحم هاي مورد عالقه خود و داشتن تجربه

  .یزندپرهیست، بنآنان درك و فهم  در حدکه  ینیو د یاجتماع
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