
 

 
  
  

  در دوره کودکی (مرحله تأدیب)اصول تربیت توحیدی 
  *کیومرث قیصری گودرزی    

  

 چكيده
 فـرد  زنـدگي  دوم سـال  هفـت  در توحيدي تربيت اصول استخراج و بررسي پژوهش اين از دفه

 اسـالمي  متـون  واكاوي به استنتاجي و تحليلي توصيفي، يها روش از استفاده با پژوهش اين. است
 دوره« عنـوان  بـا  آن از ديني تعاليم در كه زندگي دوم سال هفت در توحيدي تربيت با رابطه در

 روحيـه  وپديـدآيي  محـوري  خـود  كـاهش  دوره اين در. است پرداخته شود برده مي نام» تأديب
 آمـوزش  آغـاز  بـراي  را زمينـه  عملي، و عاطفي معرفتي، هاي مؤلفه نسبي توسعه و پذيري اطاعت
 آمـادگي  ايجـاد  و بسترسـازي  هـدف  بـا  توحيـدي  تربيت پژوهش اين در. آورد فراهم مي رسمي
 در توحيدي نگرش نهادن بنيان و استقرار براي مبنايي ايجاد منظور به كودك در رواني و روحي
 از كـه  گرفـت  قرار بررسي مورد) عمل( ارادي و عاطفي شناختي، بعد سه در رشد، مراحل ديگر
 مقـدماتي  درك سـازي  زمينـه  زنـدگي،  واقعي مفهوم با مواجهه به توان آن مي هاي يافته ترين مهم

 خـدا،  جاللـي  و جمـالي  صـفات  بـا  كودك آشنايي خدا، وجود استداللي اثبات عبوديت، مفهوم
 احسـاس  پـرورش  شـناخت،  بـر  مبتنـي  محبت گيري شكل آفاقي، سير طريق از خداوند شناخت

 خدا، با رابطه به كودك تشويق انسان، دروني گرايشات ارتقاي و پرورش خدا، درباره مسئوليت
 و دينـي  مفـاهيم  متعهدانـه  و عملـي  آمـوزش  الهـي،  تكـاليف  با مواجهه براي الزم آمادگي ايجاد

  .نمود اشاره مذهبي اجتماعات و ها گروه با ارتباط
  .تأديب كودكي، اسالمي، تربيت توحيدي، تربيت توحيد، :يديكل واژگان
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  مقدمه

ترین  گیری او به سوی خدا، همواره یکی از مهم متربی و تنظیم جهت استقرار نگرش جامع توحیدی، در
نُ «آوران الهی و مربیان تربیت دینی بوده و هست:  های پیام دغدغه محْ ـوَ الـرَّ دٌ ال إِلهَ إِالّ هُ مْ إِلهٌ واحِ كُ وَ إِلـهُ
حيمُ  » ده و مهربـانای است که غیر از او معبودی نیست! اوسـت بخشـن وخدای شما، خداوند یگانه؛ الرَّ
های وهمی و درآمدن به وادی وحدت و یگانگی و سیراب شـدن از  . رهایی از حیطه کثرت﴾١۶٣﴿بقره، 

  آبشخور زالل توحید هدف نهایی تربیت توحیدی و صیرورت انسان به سوی خداست.
توحیـد در اسـالم  .که داللت بر انفراد و یگـانگی دارد گرفته شده است »وحد«توحید از ریشه 

). اعتقـاد ١۶٣، ص١٣٨٩معنای یکی دانستن خدا و اعتقاد به یگانگی اوسـت (مصـباح یـزدی،  به
طور گسـترده بحـث  ترین موضوعی است که قرآن درباره آن بـه ترین و جامع تحقیقی به توحید، مهم

و از آن  داردای  ). در روایات اسالمی نیز توحید جایگاه ویژه٢٣، ص١٣٨٣کند (جوادی آملی،  می
ترین کالم در نـزد  و محبوب 4برترین عبادت 3باالترین سخن، 2بهای بهشت، 1ان اساس دین،با عنو
  نام برده شده است. 5خدا

های فراوانی در خصـوص مباحـث کالمـی، فلسـفی و عرفـانی توحیـد صـورت  هرچند پژوهش
پذیرفته است و پژوهشگران و اندیشمندان مختلف به تبیین و تفسیر مفهوم توحیـد، اقسـام و مراتـب و 

 اند؛ اما کمتر به سازوکار تحقق عینی و عملی آن در فرایند تربیت، رونـد بیان ادله اثبات توحید پرداخته
های  های الزم در سـاحت ساخت و استقرار نگرش توحیدی در متربی و در نهایت تغییرات و دگرگونی

مختلف وجود آدمی، برای برای تبدیل شدن به فردی موحد پرداخته شده است. غفلت از فقـر موجـود 
ی، پرداز هـای اساسـی در زمینـه نظریـه های بنیادی تعلـیم و تربیـت اسـالمی و کمبود در حوزۀ تئوری

های تربیتِی متناظر باعث تقلیل مفهومی تربیت اسالمی به ارائـۀ مفـاهیم  الگوسازی و تشکیل ساختار
هـا و  کلی در خصوص محتوای تئوریک دین در بعد نظری و یا دعوت به انجـام صـرِف مناسـک، آیین

  آنکه به تشکیل هویت جامع توحیدی در متربی منجر شود.  شود، بی عبادات در بعد عملی می
چنان کـه الزم اسـت بـر هـدف ) با نقد نظام تعلیم و تربیت ایران معتقد است آن١٣٧٩قی (ارز

کید نشده است. شـده در  اجـرادارد اقدامات عملـی  ) بیان می١٣٧٩علم الهدی ( متعالی توحید تأ
                                                           

 ).١٩١۴، ص١، ج١٣٧۵شهری،  (محمدی ری »أساس الدین التوحید؛ اساس دین توحید است: «. امام صادق١
ِة؛: «. رسول الّله٢ وحیُد َثَمُن الَجنَّ  ).۴٠٨، ص١٣٨۵شهری،  (محمدی ری» توحید، بهای بهشت است التَّ
ه ما ُقلُت وال قاَل القاِئلوَن َقبلی ِمثَل: ال إلَه إَال الّله؛ نه من و نه گویندگان پیش از من، سخنی چون ال إلـ: «. رسول الّله٣

 ).۵۴٣، ص١٣٨۵شهری،  (محمدی ری» ایم إّال الّله نگفته
تر از  ما من الکالم کلمة أحب إلی الله عزوجل من قول ال إله إال الله؛ هیچ سخنی نزد خداوند، محبوب: «. النبی اکرم4

 ).١٩۶ق، ص١۴٠٣(مجلسی، » گفتار ال اله اال الّله نیست
(فـیض کاشـانی، » اسـت» ال الـه اال الّلـه«؛ بهتـرین عبـادت، گفـتِن »إّال الّلـهال إله «خیر العبادة قول : «. رسول الّله5

 ).٢٧٣ق، ص١۴١٧
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نظام آموزش و پرورش به استقرار نگـرش توحیـدی در متربیـان منتهـی نشـده اسـت و نتیجـه ایـن 
) ١٣٨٨خـواه ( امات منطبق با اهداف قابل استناد به متون اسـالمی، یعنـی توحیـد نیسـت. علیاقد

انواع تربیت قلمداد نموده و معتقد است برای رسیدن بـه کمـال و  دیگری برای أتربیت فطری را منش
  . شودای بر اساس فطریات و سرشت توحیدی انسان طراحی  هدف آفرینش باید برنامه

تـوجهی بـه  گرایی و بی توجهی به سازوکار تحقق عینی و عملی توحید در فرایند تربیـت، تقلیـل بی
های مختلف وجود آدمی، جایگزین شدن تدریجی اهداف میانی، مانند مبادی آداب اسـالمی  ساحت

تـوجهی بـه گسـتره  شدِن متربی به جای هدف غایی توحید، داشتن نگاه مقطعی در فرایند تربیـت و بی
یات آدمی، ظاهرگرایی و غفلت از ساخت شاکله و هویت توحیدی، عدم تناسـب تربیـت بـا وسـع، ح

های قابل طرح در ایـن زمینـه اسـت (قیصـری،  های هر مرحله سنی از جمله چالش ظرفیت و ظرافت
). از آنجا که یافتن الگویی مستدل و روشن، در خصوص نحوه تبیین و اسـتقرار نگـرش ٧، ص١٣٩۶

ویژه در جهـان  تواند راهگشای اصـلی مسـائل و معضـالت تربیتـی، بـه رد و جامعه، میتوحیدی در ف
  پردازد.  معاصر، باشد، این پژوهش به بررسی اصول تربیت توحیدی در مرحله تأدیب می

هـای  آفرینـی چارچوب های ایمان به خدا در مقایسه با دوره سـیادت، نقـش انسجام بهتر مؤلفه
د تصور کودک از خدا، بیرونی بودن خاستگاه انگیزه ایمانی و پدیـدایی فرهنگی و اجتماعی در ایجا

گاهانه، داستانی و تحت -١۴۶ص ،١٣٨٩، نـوذریسـال ( ١٢تا  ٧سنی دورۀ اللفظی برای  ایمانی آ
العاده و سپس وجـودی فـوق  انگارانه کودک از خدا به انسانی فوق ) تغییر تدریجی تصور انسان١۴٧

 :، به نقل از١٩٩۵ 1نگر (جنیا، )، قرار داشتن در مرحله ایمان جزمی٨٧، ص١٣٧٨طبیعی (باهنر، 
) داشتن احساساتی مانند خوشحالی، آرامش و در موارد بسیار کمتری ترس در رابطه ١٣٨٩نوذری، 

  است.) از جمله نکات قابل توجه در این مرحله سنی ١٣٨۶با خدا (چاری و نصیرزاده، 
دیگـری بـا عنـوان اصـول تربیـت توحیـدی در دوره کـودکی ای  در مقالهنویسنده  ،است گفتنی

 ۀبه بررسی اصول حاکم بر فرایند تربیت توحیدی در دوره سـیادت در سـه حیطـ 2(مرحله سیادت)
عنوان  توان به آمـوزش توحیـد بـه آن میمهم های  که از یافته است شناختی، عاطفی و عمل پرداخته

ام کودکـان در رابطـه بـا خـدا، معرفـی اسـما و آموزش رسمی در اسالم، تصحیح تفکر خ نخستین
صفات خداوند به جای تالش در جهت اثبات وجود خـدا، اجتنـاب از ارائـه توضـیحات نـاقص و 

کننده، استفاده از زبان و ادبیات متناسب با فهم کودک، تقلید و الگوگیری از والدین، تربیت بر  گمراه
ویـژه  هـای در ذهـن کـودک، پـرورش گرایش مدار محبت، ترسیم چهره صمیمی و مهربان از خـدا

هـای عملـی بـا امیـال و آزادی  شناسی کودک، تناسـب فعالیت درونی از جمله کنجکاوی و زیبایی
                                                           
1. Jenia 

 ».پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی«پژوهشی −. فصلنامه علمی٢
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ــه قیصــری گــودرزی و ( گیری و تکــرار در تربیــت اشــاره نمــود کارگیری اصــول ســهل کــودک و ب
  ).٣٧−۵، ص١٣٩٧، سلحشوری

  
  شناسی پژوهش روش

تحلیـل «هـایی ماننـد  اسـتنباطی و بـا اسـتفاده از روش−رد اکتشـافیاین پژوهش بر مبنـای رویکـ
بحـث  مبانی و کلیاِت  ،استنباطی−صورت گرفته است. در رویکرد اکتشافی» استنتاج«و » مفهومی

های  شـده، یافتـه شود، سپس براساس مبانی اکتشاف و استخراج از متون دینی کشف و استخراج می
کـه مـا بـه اسـت تحلیلـی » تحلیل مفهـومی«). ٢١٢، ص١٣٩٠(باقری،  شوند میجزئی استنتاج 

یـابیم  ای از مفـاهیم مـرتبط دسـت می واسطه آن به فهم معتبری از معنای یک مفهوم و یا مجموعـه
). در روش استنتاجی فرض بر آن است که هـر ۴٧ص ،١٣٨٧شورت،  :به نقل از 1(کومبز و دنیلز،
هـایی را بـرای تنظـیم  ها و تجویز پس اسـتلزام ،ای تربیتی باشد تواند متضمن نظریه نظام فلسفی می
پذیرد کـه از دو  آورد. این کار توسط استنتاج عملی صورت می های تربیتی فراهم می مناسب محیط

مقدمات توصیفی و مقدمـه دیگـر و نتیجـه از سـنخ  یکی از .مقدمه و یک نتیجه تشکیل شده است
) اصـل دارای مـاهیتی هنجـاری، و نـاظر بــه ١٠۴، ص١٣٨٩(بـاقری و دیگـران،  اسـتتجـویزی 

اصـل اسـت و مـاهیتی  که خود منشأ اشـتقاِق متفاوت است » مبنا«هاست؛ از این جهت با »باید«
ها همـان قـوانین حـاکم بـر «صلا« است.» ها ویژگی«ها و »هست«کامًال توصیفی دارد و ناظر به 

شناسـی شـکل  ها و استعدادهای متربی، یعنـی مبـانی انسان اند که با توجه به ظرفیت اعمال تربیتی
توحیدی در دوره  ). در این پژوهش برای استخراج اصول تربیِت ۵٢، ص١٣٨١(مشایخی،  اند گرفته

یعنـی بعـد  ،تربیـت ۀگانـ بعـاد سـههای انسان در این مرحلـه و در ارتبـاط بـا ا تأدیب، ابتدا ویژگی
ها و با در نظـر گـرفتن  سپس متناسب با این ویژگی شد،بررسی و تحلیل  شناختی، عاطفی و عملی

هـای  با نظر به گزاره سرانجامو  شدهدف غایی توحید، اهداف تربیت توحیدی در این دوره استنباط 
  ربیتی مبادرت شد. ها) و اهداف به استنتاج اصول و مالحظات ت نگر (ویژگی واقع

اسـت از آنجـا کـه ابعـاد مختلـف شـناختی، عـاطفی و عملـی در وجـود آدمـی دارای  گفتنی
نگر و یـا چنـد  در استنتاج اصول تربیتی گاه از دو یا چنـد گـزاره واقـع ،باشند کنش و تبادل می برهم

تی و عـاطفی در نگِر مـثًال شـناخ هـای واقـع و یا ترکیبـی از گزاره هستند پوشانی هدف که دارای هم
 هـای نمونه، گرایش به کنجکاوی کودک کـه از جملـه گرایش برای .تعامل با هم استفاده شده است

درک ایـن  داردکنـد. آنچـه اهمیـت  بعد شناختی ایفا می نقش مهمی در اصول تربیتِی  استعاطفی 
                                                           
1. Coombs & Daniels  
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در  ؛دپـذیر ، بیشتر بـرای درک بهتـر مسـئله صـورت میگوناگونهای  مطلب است که این مرزبندی
تـوان مـرزی  وجـه نمی حالی که در منظومه وجود آدمی با یک کل یکپارچه مواجه هستیم و به هیچ

  قاطع و نفوذناپذیر میان ابعاد مختلف وجود آدمی قائل شد.
  

  کودکی (دوره تأدیب) ۀتربیت توحیدی در دور 

ه از منظـر تعـالیم شـود کـ سالگی دورۀ جدیدی از زندگی و تربیت وی آغاز می ٧با ورود کودک به سن 
هـای تـازه،  رود. کسـب ویژگی شمار می ترین و تأثیرگذارترین مراحل تربیت کودک به اسالم یکی از مهم

هـایی ماننـد خودمحـوری،  سـازد. اگـر دورۀ سـیادت بـا ویژگی کودک را مهیای ورود به دوره تأدیب می
ایـن دوره سـخن از عبـد بـودن و  شـد، در گرفتـه می روایی و ریحانه بودن برای کودک در نظـر می فرمان
  های تربیتی است.  پذیری کودک است که خود حاکی از لزوم ایجاد تغییرات اساسی در رویه اطاعت

 .شـود بـا عنـوان دوره اطاعـت و تأدیـب کـودک نـام بـرده می −در منابع اسـالمی−از این دوره 
فرمانبردار اسـت (حـر عـاملی، ؛ فرزند هفت سال »و عبد سبع سنین: «فرماید می پیامبراکرم
فرماید: در هفت سال دوم به تربیت و ادب کردن فرزنـد  نیز می ). امام صادق۴٧۶ق، ص١۴٠٩

دارای آمادگی الزم است تنها کودکانی  گفتنی). ۵٧ص، ١ج، ١٣٧۵شهری،  اقدام کن (محمدی ری
خوبی سپری کرده باشند که دوره سیادت خود را به آموزی هستند  برای ورود به مرحله تأدیب و ادب

محبت خالص و فراگیر والدین را چشیده و از امنیت و آزادی الزم در آن دوره برخـوردار بـوده  ۀو مز
سالگی موکول شده است. تأدیب آن اسـت  ٧در روایات اسالمی نیز شروع رسمی تأدیب به  .باشند

  ر کار تربیتی قرار داد. که باید الگودهی به شخصیت کودک را براساس راهبردهای دینی در دستو
در این مرحله آداب ظاهری و رفتاری بیشتر مورد توجـه قـرار دارد و آداب بـاطنی چنـدان مـوردنظر 

های کودک توجه نشود؛ بلکه آن است که  نیست. منظور از تکلیف کردن، آن نیست که به عالیق و انگیزه
هـایی  اگر تن بـه تکلیـف ندهـد بـا الزامکودک باید خود را در برابر تکلیف موظف احساس کند و بداند 

). بهتر اسـت آغـاز ورود کـودک بـه دوران رسـمی ٢۵٨−٢۵۶، ص١٣٨٨رو خواهد شد (باقری،  روبه
سالگی جشن گرفت تا با این کار متوجه شود  وارد فضـای زنـدگی مؤدبانـه شـده اسـت.  ٧تربیت را در 
  ). ١٣٩٠ش خواهد داد (پناهیان، میزان بسیار زیادی موفقیت جشن تکلیف را افزای جشن ادب به

  
  های کودک در دوره تأدیب  ویژگی

هــا و  پــرداختن بــه تربیــت توحیــدی در دوره کــودکی در گــرو داشــتن تصــویری واقعــی از ویژگی
که از طریق بررسـی آیـات و روایـات و همچنـین  استخصوصیات کودک در این مرحله از حیات 

 دیگـرپژوهان، علمای تعلیم و تربیت و  که توسط دین شود میمیسر هایی  ها و بررسی نتایج پژوهش
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در ذیـل  ، به انجام رسیده اسـت.اند پژوهشگرانی که به بررسی مراحل رشد و تکامل انسان پرداخته
  شود:  های این دوره پرداخته می ترین ویژگی به بررسی مهم

  
  کودکی دوره ضعف اولیه انسان

خدا همان کسی اسـت «فرماید:  می، نخست یاد نمودهعنوان دوره ضعف  خداوند از دوره کودکی به
انسـان در دوره کـودکی اولیـۀ  . ضـعِف )۵۴(روم،  ...»که شما را آفرید در حالی که ضعیف بودید 

 .)۵۴۶، ص١٣٨۶، شـیرازی و دیگـران مکـارم ؛٢١٧، ص١٣٨٣سراسری و فراگیر است (قرائتی، 
 ،خلقت نـوع بشـر قلمـداد شـدهزمینه  است،این ضعف که شامل ضعف جسمی، روحی و عقلی 

است که این نوع ضعف مقطعـی و نـاظر بـه آفـرینش انسـان در ایـن  گفتنی. استدارای عمومیت 
حمایت و فراهم آوردن امنّیت و شرایط مناسب برای پرورش روحی، عقلی  ،رو از ایناست؛ مرحله 

  . شودیان تأمین که باید توسط والدین و اطرافاست ترین نیاز این مرحله  و جسمی کودک مهم
  

  فطرت الهی کودک
تَ اهللاِ «فرماید:  خداوند به وجود فطرت الهی در انسان اشاره می ـا فِطْـرَ نيفً ينِ حَ کَ لِلدِّ هَ جْ أَقِمْ وَ فَ

ثَرَ النّاسِ ال  يِّمُ وَ لكِنَّ أَكْ ينُ الْقَ لْقِ اهللاِ ذلِکَ الدِّ بْديلَ خلَِ يْها ال تَ لَ طَرَ النّاسَ عَ ـونَ الَّتی فَ لَمُ عْ  ،﴾٣٠﴿روم، » يَ
 امـام صـادق .)۴١٧، ص١٣٧۴در این آیه سخن از توحید فطری است (مکارم شیرازی، 
گوید چیست آن را توحید قلمـداد  در پاسخ به اینکه فطرتی که خدا در این آیه از آن سخن می

کـلُّ «فرماینـد:  نیـز در حـدیثی می ). پیامبر اکـرم٧٠، صق١۴٢٢کند (حر عاملی،  می
ـراِنهِ   ُموُلـوٍد ُیوَلـُد َعَلـی اْلِفْطـَرِة َحتـی  ،١ج ،١٣٨۶(مکـارم شــیرازی، » َیُکــوَن اَبـواُه ُیَهِوّداِنـِه َو ُیَنصِّ

شود و این فطرت همچنان  یعنی هر نوزادی بر فطرت (توحید و اسالم) متولد می ،)٢٠۴ص
بـار آورنـد. فطـرت در  ،تاو را به آیین دیگری، آیین یهود و نصـرانی ،ادامه دارد تا پدر و مادر

دنیایی  های کودک به سبب پاکی و طهارت وجودی و عدم آلودگی و اشتغال به گناه و گرایش
 تری برخوردار است. از حضور ناب

  
  های شناختی کودک ویژگی

لَ « دارد،کودک در این مرحله درک و شناخت محدودی  عْ مْ ال تَ هـاتِكُ نْ بُطُونِ أُمَّ مْ مِ كُ جَ رَ ـونَ وَ اهللاُ أَخْ مُ
ـيْئًا ﴿نحـل، » دانسـتید و خداوند شما را از شکم مادرانتان خارج نمود در حالی که هیچ چیز نمی ؛شَ
 ۀدر ادامـ زیرا ؛گیرد . این آیه ناظر به علوم حصولی است و علوم حضوری و فطری را دربر نمی﴾٧٨
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). مسیر شناخت ۴۵١، ص١٣٧۴وم حصولی اشاره شده است (طباطبایی، آیه به ابزار دستیابی به عل
وَ «...  اسـتو یادگیری نیز بیشتر از طریق حواس ظاهری و معطوف به امـور محسـوس و ملمـوس 

ةَ  ئِدَ َفْ َبْصارَ وَ األْ عَ وَ األْ مْ مُ السَّ لَ لَكُ عَ ﴿نحـل، » و برای شما، گوش و چشـم و عقـل قـرار داد ... ؛... جَ
هایی که در این مرحله از زندگی  شناختی آن است که یادگیری بعِد  ،های دیگر از جمله ویژگی ).٧٨

گـاه فـرد ثبـت  اسـتگیرد بسیار پایدار  صورت می  . رسـول اکـرمشـود میو در ضـمیر ناخودآ
ُم فی ِصـَغِر «فرمایند:  می ذی َیَتعلَّ قِش ِفـی الَحَجـِر َمَثُل الَّ حکایـِت آمـوختن علـم در خردسـالی،  ؛ِه َکـالنَّ

  ). ١۴٠، ص١٣٨۴شهری،  (محمدی ری» شود همچون نقشی است که روی سنگ کنده می
ورزی و دسـتیابی بـه مراتـب مقـدماتی  های شناختی کـودک در زمینـۀ اندیشـه برخی از ویژگی

ادراک مشـهود و کسـب قابلیـت نسـبی گذر از الگوی تفکر صرف مبتنی بر اند از:  شناخت عبارت
به  ١٣۵، ص١٩٩۵ها (فولر،  ها، درک تدریجی رابطه علی میان پدیده اندیشیدن در چارچوب فرایند

درک تدریجی مفاهیم زمانی و مکانی، جایگزینی تفکر نسبتًا مرکب منظم  ،)١٣٨٩نوذری،  :نقل از
قـدرت حفـظ و نگهـداری  یارتقـا به جای فکر در هم ریخته دوره پیشین، افزایش استعداد دقـت،

کسـب تـدریجی توانـایی  2به دوره عملیات عینی، 1عملیاتی مفاهیم و معانی، انتقال از مرحله پیش
استفاده از قواعد منطقی در تفکر، استفاده از تفکر و قدرت تخیل در خصوص حل مسـئله (بـاهنر، 

برجسته بودن فرایند تقلید و الگـوگیری در سـاز و کـار شـناختی (تراشـیون،  ،)۴۵−٣٢، ص١٣٧٨
آفرینی عنصر تخیل و گمان در ایجاد پیوند میان تجارب عینی با تصاویر ذهنـی، کـم  )، نقش١٣٩۴

سازی، فقدان و یا ناچیز بـودن قـدرت انتـزاع فکـری، تجلـی  بودن ذخیره تجربیات و ظرفیت مفهوم
  .)١٣٩۵در قالب کنجکاوی (آزاد منش، سجادیه و باقری، جویی  گرایش به حقیقت

های گوناگون، اندیشیدن هنوز به چارچوبی حسـی، عینـی و مـرتبط  پدیدایی توانمندی با وجود
شود که فهم کودک، فهمی محصـور در کلمـات،  شود. این محدودیت سبب می با اشیا محدود می

تر دست یابد و معانی به  های کلی انی به گزارهتواند با تأمل در مع سطحی و لفظی باشد. کودک نمی
 ).١٣٨٩شود (نوذری،  اللفظی درک می صورت تحت

  
  های عاطفی (گرایشی) کودک  ویژگی

گاهی  تمایل به داشتن رابطـه بـا تکیـهاند از:  های گرایشی کودک در این مرحله عبارت برخی ویژگی
بسـتگی در کـودک، وجـود گـرایش بـه )، برجستگی تمایالت و دل١٣٨٩مطمئن و استوار (نوذری، 

) تمایـل بـه ١٣٩۵های ملموس و مشهود (آزادمنش، سجادیه و باقری،  زیبایی و توانایی درک زیبایی
                                                           
1. per operational  
2. concrete operational 
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پـذیری  دوام«و» نگهـداری احساسـات«هـای ایمـانی، پدیـدایی توانـایی  پیوند بـا اجتمـاع و گروه
هـا (نـوذری،  ظ ارزشگـذاری و حفـ پیدایش ظرفیت ارزش ،)١٩١، ص١٣٨٣(منصور، » ها ارزش
  .)۶٨، ص١٣٩٠) و توانایی تمایز نسبی میان خوبی و بدی (فرهادیان، ١٣٨٩

  
  کودک های ارادی (عملی) ویژگی

)، تـداخل ۶٨، ص١٣٩٠رشد جسمی کودک همراه با توانایی پرداختن به امور دشوارتر (فرهادیان، 
ظهـور تـدریجی  ،)١٣٩۵باقری،  ای منسجم (آزادمنش، سجادیه و میل و اراده و فقدان تشکیل اراده

گرایی، غلبه داشـتن انگیـزه بیرونـی بـر انجـام فعالیـت  گرایی و تکلیف اراده، پیدایش روحیه وظیفه
گیری تـدریجی شـاکله بـر اثـر تـأثیر و تـأثر مسـتمر میـان ظـاهر و بـاطن  شکل ،)١٣٨٩(نوذری، 

یری شخصـیت کـودک از گ )، اهمیت فعالیت و بازی در شـکل١٣٩۵(آزادمنش، سجادیه و باقری، 
يا لَعِبٌ : «استهای کودک در این مرحله  جمله خصیصه نْ ـَياةُ الدُّ امَ احلْ وا أَنَّ لَمُ   ﴾.٢٠﴿حدید، ...»  اعْ

  
  مفهوم خدا از دیدگاه کودک

انگارانه، تخیلـی و متـأثر از  گرایانـه، انسـان هـای مادی هرچند تصور خدا در این مرحله نیـز بـا ویژگی
های مذهبی و فرهنگی حاکم بر محیط زندگی کودک درهم آمیخته سـت؛ امـا کـودک  نمادها و اندیشه

  های مرحله گذشته برهاند. کند خود را از الگوها و محدودیت تکاملی تالش می−در یک سیر تدریجی
تـا وجـودی فـوق طبیعـی. کـودک العاده اسـت  ساله، بیشتر انسانی فوق ٩تا  ٧خدا در ذهن کودک 

قَ أَيْدهيِمْ «یافته از مفاهیم مذهبی دارد؛ مثًال برداشتش از  الفظی و تجسمبرداشتی تحت معنای » يَدُ اهللاِ فَوْ
ساله تالش برای عبور از تصویر فـوق انسـانی بـه  ١٢تا  ٩جسمانی آن است. تصور خدا در ذهن کودک 

کند تا از تصورات خیالی دربارۀ خدا فاصله  کودک تالش می). ٨٧، ص١٣٧٨فوق طبیعی است (باهنر، 
بگیرد و تصوری مشابه تصور رایج در بین بزرگساالن از خـدا و صـفات او ارائـه دهـد. کـودک در کنـار 

 ).١٣٨٩بخشد (نوذری،  بینی دینی را نیز استمرار می بینی مادی، ساختن جهان ساختن جهان
  

  اهداف تربیت توحیدی در دوره تأدیب
کودک در رابطه با خـدا بـه  های شناختی، عاطفی و عملِی  تمایزیافتگی و انسجام مؤلفهدر این دوره 

امـا −ای که کودک در انتهای این دوره قادر به دسـتیابی بـه درکـی کلـی  گونه به؛ کند تدریج رشد می
و آموزش  کودک را مهیای تأدیب ،های جدید گردد. حصول این ویژگی در رابطه با خدا می −ابتدایی

گرداند و او را آماده ورود به عرصه تن دادن به تکالیف تربیتی و آراسته شدن به زیور ادب  مستقیم می
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اما این تمایز و انسجام در سطحی نیست که بتوان از تربیت ناب توحیدی سخن رانـد؛ زیـرا  ؛نماید می
های  تفکـر در خصـوص پدیـدههای او بـوده و توانـایی  ارادۀ کودک هنـوز متـأثر از امیـال و دلبسـتگی

ها در قالـب  نگر و توانایی درک پدیده غیرمحسوس در مراتب اولیه قرار دارد و از سوی دیگر، نگاه کالن
ها در  یک کل هنوز در کودک به صورت شایسته شکل نگرفته است و او قادر به سازماندهی این مؤلفـه

شده در این مقطع  اقدامات تربیتی مطرحقالب یک نظام معنایی کالن و منسجم نیست. به همین علت 
سازی دارد. در دورۀ تأدیب، هدف اصلی تربیت توحیدی عبارت اسـت از:  بیشتر جنبه تمهیدی و زمینه

منظور ایجاد مبنایی برای استقرار و بنیان نهـادن  سازی و ایجاد آمادگی روحی و روانی در کودک به بستر
های کودک و هـدف غـایی توحیـد  رو، با نظر به ویژگی یننگرش توحیدی در مراحل دیگر زندگی. از ا

تـرین آنهـا  توان به استنباط اهداف تمهیدی تربیـت توحیـدی در ایـن دوره مبـادرت نمـود کـه مهم می
اند از: دستیابی به شناختی مقـدماتی از زنـدگی، درک مقـدماتی مفهـوم عبودیـت بـه صـورت  عبارت

گیری  ورزی کودک درباره خـدا، شـکل دا، گسترش اندیشهعملی، دستیابی به درک استداللی درباره خ
محبت مبتنی بر شناخت نسبت به خدا، ایجاد احساس مسـئولیت اولیـه نسـبت بـه خـدا، پـرورش و 

های درونی انسان از جمله گرایش به خیر در کـودک، برقـراری رابطـه عبـادی بـا خـدا،  ارتقای گرایش
های مطلـوب  گیری عادت با خدا، ایجاد زمینه شکل گیری مناسب رابطه کودک سازی برای شکل زمینه

 در کودک، آشنایی و ورزیده ساختن کودک برای ورود به عرصه تکلیف.
  

  تربیت توحیدی ۀگان ابعاد سه

و متـوازن  جانبـه  طور عام، و در تربیت توحیدی، به صـورت خـاص، بایـد بـه رشـد همه در تربیت، به
بحث از ابعاد تربیت همواره مـورد توجـه کارشناسـان  داشت.شخصیت متربی در ابعاد مختلف توجه 

نظران،  اند. برخی صـاحب بندی آن پرداخته های مختلف به تفسیر و طبقه تعلیم و تربیت بوده و به گونه
انـد کـه حیطـه نخسـت  تربیت را در سه حیطه شناختی، عاطفی و ارادی به بحث نهاده 1از جمله بلوم،

هــا و  هــای عقلــی، حیطــه دوم دربرگیرنــده احساســات، ارزش ی و مهارتدربرگیرنــده دانــش و توانــای
، ١٣٨٠های عملی و حرکتـی و ارادی اسـت (رحیمیـان و رهبـر،  ها و حیطه سوم شامل مهارت نگرش
ترین موازین شـکوفایی فطـرت آدمـی اسـت،  ). از آنجا که مکتب مقدس اسالم منطبق برعالی٩٣ص

تواند ما را به هدف نهایی برساند؛ بنـابراین در ایـن  دی نمیبعدی در تربیت توحی نگرش محدود و یک
  شود. گانه شناختی، عاطفی و عملی بررسی می پژوهش تربیت توحیدی در ابعاد سه

یابد و برای انسـان مبـدأ، غایـت و برنامـه زنـدگی را  بعد معرفتی در قالب نظام اعتقادی تجلی می
                                                           
1. Bloom  
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رابطه با خداسـت کـه در قالـب احسـاس آرامـش، کند. بعد عاطفی حالت برانگیختگی  مشخص می
تجربۀ «شود و در مجموع  سکون، احساس اعتماد، اطمینان، وفاداری، تقاضا و شکرگزاری متجلی می

شـود و گونـۀ  دهد. بعد عملی از تبادل و تعامل دو بعد معرفتی و عاطفی ناشی می را شکل می» ایمانی
 ).١٩، ص١٣٨٩کند (نوذری،  فرد الزام می خاصی از زیستن، یعنی زندگانی موحدانه را بر

  
  اصول تربیت توحیدی در دوره تأدیب

تـوان بـه  های کودک و اهـداف تربیـت توحیـدی در دوره تأدیـب می اکنون با مشخص شدن ویژگی
گانـه تربیـت  استنتاج اصول تربیت توحیدی در این دوره مبادرت نمـود کـه متناسـب بـا ابعـاد سـه

 .شوند میی، عاطفی و عمل، احصاء و ارائه شناخت ۀتوحیدی در سه حیط
  
  بعد شناختی−. تربیت توحیدی١

وظیفـه اصـلی تعلـیم و تربیـت  ؛از آنجا که کودک با سرشتی الهی و میلی ربوبی آفریده شده است
نظـر قـرار   شناختی کـه در ایـن مرحلـه مطمـح ،بارور نمودن و شکوفا کردن این فطرت الهی است

بینی فـرد در ادوار دیگـر  گیری جهـان ساز شکل مقدماتی است که بستر گیرد شناختی اجمالی و می
 گیرد. زندگی قرار می

  
  . مواجهه با مفهوم واقعی زندگی١−١

  
  ١جدول استنتاج شماره 

  اهداف ها)نگر (ویژگیهای واقعگزاره
 های ذهنی کودکرشد توانایی−
  ورزی در کودک وجود زمینه اندیشه −

  امکان دستیابی به مراتب پایین شناخت برای کودک −
  حصول قابلیت اولیه اندیشه در چارچوب فرایندها −
  سازی افزایش سطح تجربیات و ظرفیت مفهوم −

  دستیابی به شناختی نسبی و مقدماتی از زندگی −
  

 اصل:
  ها و چهره واقعی زندگیضرورت مواجهه کودک با محدودیت

  
را الزم  ۀزمینـ ،ذهنی همراه با افزایش سطح تجربیات و کـاهش خودمحـوریهای  رشد توانایی

عنوان مقدمه درک مفاهیم دینی مطرح  . آنچه بهکند میبرای ورود کودک به قلمرو زندگی واقعی مهیا 
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در این مرحلـه کـودک بایـد  .مواجهه با چهره واقعی زندگی در این دوره است ،و حائز اهمیت است
روایی  منـدی و فرمـان او کـه در دوره سـیادت از حریـت و بهره شود.زندگی آشنا  تدریج با مفهوم به

برداری و  یعنـی اطاعـت و فرمـان ،تدریج بـا روی دیگـر زنـدگی اکنون الزم است به ،برخوردار بود
تا بتواند در نگاهی کلی به شناختی نسبی از حیات زمینی نائل آیـد. بـدون  شودمحدودیت نیز آشنا 

کسب شناختی صحیح و واقعی از زندگی امکان دستیابی به توحید ناب وجود ندارد و مقدمات این 
دنیـا و تخیـل  انگـارِی  اصـل ریزی شـود تـا از تلقـِی  کودک پی حیاتشناخت باید در این مقطع از 

ها و آرزوهـا در زنـدگی دنیـوی جلـوگیری شـود.  دستیابی به همه خواسـته بهشت موعود بودن آن و
تصویری واقعی از زندگی و هدف آن، به فراخور فهم  ۀهای زندگی و ارائ آشنایی عملی با محدودیت

 .شودتواند زمینه مناسبی برای قرار گرفتن او در مسیر تربیت توحیدی تلقی  و درک کودک می
  

  دماتی مفهوم عبودیتسازی درک مق . زمینه٢−١

  
  ٢شماره استنتاج جدول 

  اهداف ها)نگر (ویژگیهای واقعگزاره
  حصول قابلیت تأدیب −

  کاهش خودمحوری− 
  تمایل به تقلید و الگوگیری از دیگران −

  تمایل به اطاعت از دیگران −

  دستیابی به شناختی نسبی و مقدماتی از زندگی −
  آشنایی مقدماتی با مفهوم عبودیت −

  

 اصل:
  ضرورت آشنایی عملی با مفهوم عبودیت از طریق اطاعت از والدین

 
ترین مراحـل زنـدگی  کودک با گام نهادن در هفت سال دوم حیـات خـویش، یکـی از حسـاس

کنـد.  صـورت خـاص تجربـه می به ،و تربیت توحیدی ،صورت عام به ،خویش را در رابطه با تربیت
بـردار بـودن،  روا بودن به عبد و فرمـان جایگاه او از سیادت و فرمانایجاد تغییر اساسی و بنیادی در 

کـودکی کـه  اسـت.روانـی او  هـای ویژگیاما متناسب با روحیـات و  ،اگرچه شگرف و بزرگ است
اینـک  ،مندی و محبت کامل سپری کرده باشـد مرحله قبل را مطابق تعالیم اسالمی در امنیت و بهره

  . استپذیرای این جایگاه جدید خواهد بود و جان او تشنه اطاعت و آموختن 
مقدمه درک مفهوم عبودیت و اطاعت از خدا در این دوره با اطاعـت از والـدین و مربیـان در نهـاد 

گیرد و او که در گذشته طعم محبت کامل و خیرخواهی والدین خود را درک کـرده، در  کودک شکل می
نماید که اطاعت از چنین افرادی موجب تعالی و پیشرفت او خواهـد شـد. البتـه  جدان میاین مسیر و
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سـاالری بـا  کودک باید بداند که خود این پدر و مادری که ارباب هستند، نیز عبد خـدا هسـتند. فرزند
   ).١٣٩٠کند (پناهیان،  ایفای نقش ارباب در این مرحلۀ سنی، لطمه بزرگی به فرایند تربیت وارد می

  
  . اثبات استداللی وجود خدا٣−١

  
  ٣شماره  استنتاج جدول

  اهداف ها)نگر (ویژگیهای واقعگزاره
 های ذهنی کودکرشد توانایی−

  سازی افزایش سطح تجربیات و ظرفیت مفهوم −
  حصول قابلیت مقدماتی اندیشه در چارچوب فرایندها −

  ها درک روابط علی و معلولی میان پدیده −
  محدود بودن درک کودک در درک سطحی و لفظی  −
 کارگیری قواعد منطقی در تفکرحصول توانایی به −

  افزایش شناخت کودک نسبت به خدا −
  ورزی کودک نسبت به خداگسترش اندیشه −

  دستیابی به درک استداللی درباره خدا −
  

 اصل:
  اثبات وجود خداضرورت استفاده از تجربیات شخصی کودک و زبان کودکانه برای 

 
پرسشگری و کنجکاوی ذاتی  ،در این دوره سنی تمایل کودک به دانستن درباره خدا افزایش یافته

افـزایش تجربیـات  ،از سوی دیگـر .دهد او، وی را به تفکر درباره چیستی و چگونگی خدا سوق می
تر نسـبت بـه  تر و دقیـق های عمیـق کودک و ارتقای سطح تفکر او زمینه را برای ارائه پاسخ شخصِی 
کند. برخالف دوره گذشته که تنهـا تصـحیح مقـدماتی نگـرش  سال نخست زندگی فراهم می هفت

های غیرپیچیـده و  توان از طریـق اسـتدالل در این مرحله می، نظر بود کودک در رابطه با خدا مطمح
مثًال از نظم موجود در آفرینش جهان  ؛برای کودک به اثبات وجود خدا نیز مبادرت ورزید قابل درک

دهنـده بـرای وجـود نظـم در مرتـب نمـودن  هستی و تجربه شخصی کودک در ضرورت ایجاد نظم
توان در جهت اثبات وجود خدا بهـره گرفـت. بـدیهی اسـت کـه سـطح  وسایل و اتاق خویش، می

 یابد. تدریج افزایش می ه فراخور سن و فهم کودک بهشده ب های مطرح استدالل
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  . آشنایی کودک با صفات جمالی و جاللی خدا۴−١

  
  ۴شماره  استنتاج جدول

  اهداف ها)نگر (ویژگیهای واقعگزاره
 های ذهنی کودکرشد توانایی−
  ورزی در کودکوجود زمینه اندیشه −

 سازیافزایش نسبی سطح تجربیات و ظرفیت مفهوم −

  ورزی کودک درباره خداگسترش اندیشه −
  افزایش شناخت کودک نسبت به خدا −

 اصل:
  ضرورت آشنایی کودک با صفات جمالی و جاللی 

  
اما بستر اصلی این امـر در ایـن دوره  شده،ریزی  هر چند مقدمه این آشنایی در دوره سیادت پی

ضـمن  ،والدین و مربیان باید بکوشند در این دوره مهم از حیـات کـودک. از حیات کودک قرار دارد
تر نمایند تا در  تدریج دایره این شناخت را گسترده بخشی بیشتر به شناخت کودک درباره خدا به عمق

، سنی کودک شناختی مناسب از اسما و صفات خداوند داشته باشد. امام سـجاد ۀپایان این دور
عنوان یکی از وظایف اساسی پـدر قلمـداد  در رساله حقوق خویش، آشنا نمودن کودک با خدا را به

َدِب َو الّدَالَلِة َعَلی َربّ « فرماید: نموده و می
َ
ّنک َمْسُئوٌل َعّما ُوّلیَتُه ِمْن ُحْسِن اْأل

َ
(مروجی طبسی، » هَو أ

اگر در دوره سیادت تنها سخن از آشنایی کودک با صفات جمـالی خـدا بـود در . )١۵٧، ص١٣٨٨
کـودک را بـا  ،هایی غیرواقعی از خدا سـوق داد آنکه او را به سمت ترس تدریج و بی به بایداین دوره 

بخشنده اما جدی تا کودک دریابد که با خدایی مهربان و  دصفات جاللی حضرت حق نیز آشنا نمو
زیرا که کسب چنین شناخت واقعی و حقیقی از خداونـد متعـال بـرای گـام  ؛رو است و مقتدر روبه

 نهادن در وادی تکلیف امری حیاتی و ضروری است.
  

  . شناخت خداوند از طریق سیر آفاقی۵−١
  

  ۵شماره استنتاج جدول 

  اهداف ها)نگر (ویژگیهای واقعگزاره
 های ذهنی کودکرشد توانایی−
  ورزی در کودک وجود زمینه اندیشه −
  وجود گرایش کنجکاوی در کودک −

  ها درک تدریجی روابط علی و معلولی میان پدیده −
  کارگیری قواعد منطقی در تفکر حصول تدریجی توانایی به −
 شناخت با حواس ظاهری و معطوف به امور محسوس است −

  کودک درباره خداورزی  گسترش اندیشه −
  افزایش شناخت کودک نسبت به خدا −

  

 اصل:
  ضرورت سوق دادن کودک به سیر آفاقی شناخت خدا
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های دستیابی بـه شـناخت و معرفـت  های آفرینش یکی از نخستین راه آشنایی و بررسی شگفتی
کیـد فرمـوده اسـ ،در آیـات متعـدد قـرآن کـریم، که خداوند متعال استالهی  ایـن راه  ت.بـه آن تأ
کـه −شود که برای کـودک  ترین روش کسب معرفت محسوب می ترین و در عین حال همگانی ساده

کـودک در  . شـگفتِی رود شمار مـی  بهترین راه  بهترین و در دسترس −استدر ابتدای مسیر شناخت 
هـا و درختـان و  مانند آسمان، خورشید و ماه و سـتارگان، شـب و روز، کوه ،های طبیعی برابر پدیده
. از آنجا که گرایش به کنجکـاوی و کندتواند بستر مناسبی برای تربیت توحیدی مهیا  می... دریاها و

 ،خود است و کودک میل به کشـف جهـان پیرامـون خـود دارد گری کودک در نهایت بیدارِی شپرس
آالیش او را بـه سـوی خـالق  توانـد روح پـاک و بـی انگیز آن می اهر شگفتآشنایی با طبیعت و مظ

های  عنوان آیـه و نشـانه بـه ،های طبیعی هستی سوق دهد و والدین و مربیان باید با معرفی این پدیده
تر که همان شناخت خداوند متعال است، معطـوف نماینـد.  الهی، نگاه او را به سوی حقیقتی بزرگ

در ایـن مرحلـه در  اسـت،های تربیت توحیـدی  ق آیات آفاقی که یکی از الزمهشناخت خدا از طری
مراحل زندگی با تقویت و ارتقای آن، فرد بتواند با در آمدن  دیگرتا در  شود میریزی  جان کودک پی

. شودهای الهی و شناخت خدا نائل  به آزمایشگاه طبیعت و کشف قوانین حاکم بر آن، به درک سنت
نیز  بیت روشی که در سیره اهل ،باشند دار تبیین این روش شناخت می در قرآن عهده فراوانیآیات 

کید  وجٍ . «است شدههمواره بر آن تأ رُ نْ فُ ا مِ نّاها وَ ما هلَ يَّ نَيْناها وَ زَ يْفَ بَ مْ كَ هُ قَ وْ امءِ فَ وا إِىلَ السَّ نْظُرُ مْ يَ لَ  ;أَ فَ
ایـم و بـرای آن  ه آن را سـاخته و زینـتش دادهاند کـه چگونـ مگر به آسمان باالی سرشـان ننگریسـته

از توجـه بـه ، توحیـد مفضـلدر کتـاب ، . امام صادق)۶(سوره ق،  »گونه شکافتگی نیست هیچ
 بهره گرفته است. عنوان راهی برای شناخت خداوند متعال خلقت و اندیشیدن در آفرینش الهی به

  
  بعد عاطفی (گرایشی)−. تربیت توحیدی٢

تربیت گرایشی یکی از ابعاد اساسی تربیت توحیـدی در دوره کـودکی اسـت کـه تـأثیری شـگرف بـر 
باشد. در پرورش  ساز گرایش و میل انسان در مسیر سیر توحیدی می سالمت روحی انسان دارد و بستر

نمـود؛ های انسان باید به ضرورت رعایت تقدم و تأخر و سیر توالی و تکامل آنها اشاره  و تربیت گرایش
تواند مانعی جدی و اساسی در مسیر ربوبی شدن انسان قلمداد شود و  توجهی به این مسئله می زیرا بی

  ورزی خالصانه به خدا محروم نماید.  او را از چشیدن طعم واقعی محبت الهی و عشق
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  گیری محبت مبتنی بر شناخت . شکل١−٢

  

  ۶شماره استنتاج جدول 

  اهداف ها)(ویژگینگرهای واقعگزاره
  های ذهنی کودک رشد توانایی −
  کسب قابلیت نگهداری احساسات −

  گاهی مطمئن و استوارتمایل به داشتن رابطه با تکیه −

  ارتقا و پرورش گرایش فطری کودک به خدا −
  برقراری رابطه عاطفی با خدا −

 اصل:
گاهانه ضرورت پی   ریزی رابطه عاطفی کودک با خدا براساس محبت آ

  
بـا  شـود. میگیری محبت مبتنی بر شناخت نسبت به خداونـد متعـال در ایـن دوره آغـاز  شکل

اطراف و سوق یافتن اندیشه او از سوی والـدین و  از خود و جهاِن  وسعت یافتن دایره معرفت کودِک 
ها خداسـت و درک اینکـه حتـی پـدر و  ها و خوبی ها، نعمت مربیان به اینکه سرچشمه همه زیبایی

باشند و انسـان  ساخته و پرداخته خدا می −باشند که تجسم عطوفت و مهربانی و بخشش می−مادر 
گاهانـه در ضـمیر  ینه شـکلتدریج زم بهست، اشرف مخلوقات خدا و محبوب خدا گیری محبـت آ

نماید. این محبت  آید و نسبت به خدا و خواست او احساس محبت و گرایش می کودک به وجود می
آورد.خداونـد متعـال در حـدیثی  درونی، شوق نزدیکی و ایجاد ارتباط با خدا را در کودک پدیـد می

د کن و آنان را نیز نزد مـن محبـوب من مردم را به من عالقه«فرماید:  می قدسی به حضرت موسی
های مرا برای آنـان بـازگو کـن، آنـان خـود عاشـق مـن  ساز. عرض نمود چگونه؟ وحی آمد: نعمت

  ).۴ق، ص١۴٠٣(مجلسی، » خواهند شد
  

  . پرورش احساس مسئولیت درباره خدا٢−٢

  

  ٧شماره استنتاج جدول 

  اهداف ها)نگر (ویژگیهای واقعگزاره
  های ذهنی کودک رشد توانایی −

  گاهی مطمئن و استوارتمایل به داشتن رابطه با تکیه −
  ظهور احساس وظیفه و تکلیف در کودک −

  ارتقا و پرورش گرایش فطری کودک به خدا −
  برقراری رابطه با خدا −

  سازی برای هدایت کودک به عرصه تکلیف زمینه −
 اصل:

  مسئولیت کودک نسبت به خداریزی زمینه ایجاد احساسضرورت پی
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تکلیـف و زنـدگی عبـودی از جملـه  ۀسازی برای مهیا ساختن کودک برای ورود به عرصـ زمینه
از آنجا که تن دادن به تکالیف و اوامر و نواهی  است.اهداف اساسی تربیت توحیدی در این مرحله 

سازی برای پیـدایش  این زمینهبنابر ؛الهی در گرو ظهور احساس وظیفه و مسئولیت در برابر آنهاست
گاهانه نسبت بـه خداونـد  . شکلشود میاین امور از الزامات تربیت توحیدی قلمداد  گیری محبت آ

الهی را درون او بـه  های فرمانمندی کودک به خواست و  عالقه ۀتدریج زمین متعال در نهاد کودک به
زمینـه جلـب  ،آن فرمـان داده اسـت کند تا با رعایت آنچه خدا بـه آورد. کودک تالش می وجود می

محبت بیشتر الهی را نسبت به خود فـراهم آورد و از انجـام کارهـایی کـه سـبب ناخشـنودی خـدا 
کند. هنگـامی کـه کـودک درک کنـد کـه خـدا او را دوسـت دارد و او حتـی  خودداری می شود، می

های دسـتور اجرایبت به خواهد، نس تر از پدر و مادر اوست و همیشه خیر و صالح او را می مهربان
داند. این احساس مسـئولیت کـه ناشـی از  و خود را در برابر آنها مکلف می شود میمند  الهی عالقه

نقش مهمی در سیر توحیدی شدن  ،محبت کودک نسبت به خدا و کسب رضایت او برخاسته است
  او در آینده بر عهده دارد.

  
  یش به خیرگرا−. پرورش و ارتقای گرایشات درونی انسان٣−٢

  

  ٨شماره استنتاج جدول 

  اهداف ها)نگر (ویژگیهای واقعگزاره
  کاهش خودمحوری کودک −

  توانایی تمییز نسبی میان خوبی و بدی −
  وجود گرایش فطری به خیر در وجود کودک −

  شکوفایی گرایشات درونی انسان −
  پرورش گرایش به مصادیق خیر −

  
 اصل:

  گرایش خیرمداری کودکضرورت پرورش و ارتقای

  
طلبی و گرایش به جمال و  جویی، خیرمداری، گرایش به کمال ی مانند حقیقتهای وجود گرایش
ساز حرکت انسان به سـوی مطلـق  های انسان برای سیر توحیدی و بستر ترین سرمایهزیبایی از بزرگ

ونـی از دوره سـیادت در های باشند. هرچند پرورش این گرایش حقیقت و خیر و زیبایی و کمال می
اما در این مرحله مربیان و والدین باید توجه بیشـتری بـه ایـن امـر مبـذول دارنـد و  ؛شود شروع می

تر ایـن  تر و بنیـادی ضمن تقویت و ارتقای مظاهر اولیه آنها، زمینـه را بـرای ظهـور تجلیـات عمیـق
نهـاد کـودک و حصـول قابلیـت . با توجه به وجود گرایش به خیر و خـوبی در کنندفراهم  ها گرایش

الزم است والدین و مربیان به پرورش این گرایش فطری نیز  ،نسبی تمایز میان خیر و شر در این دوره
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ها و هنرهای تصـویری از آن  ارائه مصادیق خیر به صورت عینی و یا در قالب داستان .همت گمارند
خیر مطلق اسـت الزم اسـت ایـن  ها و . از آنجا که خداوند متعال سرچشمه همه خوبیاستجمله 

ای برای تقرب بـه منشـأ  ها و مصادیق آن گرایش یابد تا زمینه تا کودک به خوبی شودگرایش تقویت 
  .شودها در ادوار دیگر زندگی مهیا  همه خوبی

  
  . تشویق کودک به رابطه با خدا۴−٢

  

  ٩شماره استنتاج جدول 

  اهداف ها)نگر (ویژگیهای واقعگزاره

  برجستگی تمایالت و دلبستگی در کودک −
  غلبه انگیزه بیرونی در انجام عبادات −

  برقراری رابطه عاطفی با خدا −
  گیری مناسب مواجهه کودک با خدا سازی شکل زمینه −

  سازی برای ورود کودک به عرصه تکلیف  زمینه −
 اصل:

  ضرورت تحریک و تشویق کودک نسبت به برقراری رابطه با خدا

  
تواند نقشی مـؤثر و اساسـی  تشویق کودک به عبادت و داشتن رابطه با خدا در این دوره سنی می

؛ سازی، آمادگی و ایجاد و تداوم رابطه صحیح با خدا در سایر مراحل زنـدگی داشـته باشـد در زمینه
با خـدا تواند حالوت رابطه  و می نداردگیری و الزام وجود  در این دوره سخنی از اجبار و سختزیرا 

و بـا توجـه بـه برجسـته بـودن  بـرد میکام کودک بچشاند. کودک از تحسـین و تشـویق لـذت به را 
های کودک، این اصل نقش بسزایی در سوق دادن کودک به ارتباط با خـدا ایفـا  تمایالت و دلبستگی

ادی سوق کند. تشویق با ایجاد رضایت روحی و ارتقای انگیزه فرد، او را به سوی انجام اعمال عب می
. هرچند که اصل تشـویق، ترغیـب و استمیلی در انجام امور  و درهم شکننده سستی و بی دهد می

و در قــرآن و روایــات  اســتها  تحســین، اصــلی فراگیــر و دربرگیرنــده همــه عمــر و تمــامی انســان
کارگیری آن در این دوره با توجه به آنکه کودک  اما به ؛به کرات به آن پرداخته شده است نامعصوم

از اهمیـت بیشـتری ، هنوز به فهمی درخور و شایسـته در خصـوص فلسـفه عبـادات دسـت نیافتـه
های کالمی و مادی و اتخاذ تـدابیر و تمهیـدات مناسـب جهـت  برخوردار است. استفاده از تشویق

توانـد عـاملی تأثیرگـذار بـر  هـای عبـادی می و آیین ها انگیز کودکان در برنامه حضور با نشاط و فرح
  ایجاد اشتیاق و جذب آنها به این امور باشد.
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   عملی بعد توحیدی تربیت. ٣

امـا ضـرورت  ،آور دینی معاف است اگرچه کودک در این برهه از زندگی نیز از داشتن تکالیف الزام
الهـی، وجـود تکـالیف  های فرمانو  هاسازی وی برای ورود به عرصه تکلیف و عمل به دستور آماده

  نماید.  تربیتی به منظور ایجاد آمادگی روحی و جسمی در کودک را در این دوره اقتضا می
  

  . ایجاد آمادگی الزم برای مواجهه با تکالیف الهی١−٣

  

  ١٠شماره استنتاج جدول 

  اهداف ها)نگر (ویژگیهای واقعگزاره

  گیری تدریجی شاکله شکل −
  های ذهنی رشد توانایی −
  های جسمی رشد توانایی −

  ظهور تدریجی اراده −

  گیری مناسب مواجهه با خدا سازی برای شکل زمینه −
  سازی برای ورود کودک به عرصه تکلیف زمینه −

  های مطلوب در کودکایجاد عادت −
  آشنایی و ورزدیده ساختن کودک برای انجام عبادات −

 اصل:
  سازی برای مواجهه کودک با تکالیف الهیبسترایجاد آمادگی و

  
و تکالیف الهی در زمـان ورود بـه سـن  ها فرمانسازی و ایجاد آمادگی الزم برای پذیرش  زمینه

در صورتی که کودک تا زمان رسـیدن بـه  است.ترین اصول تربیت در این مرحله  بلوغ از جمله مهم
ممکـن  ،و آمادگی اولیه را برای انجام آنها کسب نکرده باشد نشودمرحله بلوغ با تکالیف الهی آشنا 

 ،آنها را دشـوار یافتـه الهی هایو دستور ها فرمانباره با  است با ورود به عرصه تکلیف و مواجهه یک
. اما چنانچه انس و عادت الزم در دوره کـودکی در فـرد شودمیلی در برابر آنها  دچار اعراض و یا بی
سازی مناسب و زیبا از عبادت توسط والدین در  بر اثر ممارست عملی و تصویرشکل گرفته باشد و 

گیری، ورزیدگی روحی و توانایی جسمی الزم در کودک ایجاد شده  فضایی به دور از اجبار و سخت
یابـد و از  الهـی را می هایوی آمادگی الزم برای ورود به عرصه تکلیف و تن دادن بـه دسـتور ،باشد

  .شود میی الزم برای عمل به فرامین الهی برخوردار تعهد و توانمند
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  . آموزش عملی و متعهدانه مفاهیم دینی٢−٣

  

  ١١شماره استنتاج جدول 

  اهداف ها)نگر (ویژگیهای واقعگزاره
های شناختی، عاطفی وتمایز یافتگی و انسجام بیشتر مؤلفه −

  عملی کودک در رابطه با خدا
  باشد شناخت معطوف به امور محسوس و ملموس می −

  عالقه به یادگیری و آموزش −
 هاافزایش قدرت حافظه و نگهداری آموخته −

  گیری مناسب مواجهه با خدا سازی برای شکل زمینه −
  آشنایی عملی با مفهوم عبودیت و اطاعت −

  های مطلوب در کودکایجاد عادت −
  برای انجام عبادات آشنایی و ورزدیده ساختن کودک  −

 اصل:
  ضرورت آموزش عملی و متعهدانه در تربیت کودک

  
مفاهیم دینی به کودک مهیا  زمینه را برای آموزش مستقیم و عملِی  پیش گفتههای  حصول قابلیت

آموزش مستقیم این مفـاهیم از  .باشند با توجه به مفاهیم دینی اغلب عمیق و پرمعنا می که سازد می
چـون های نخسـت)  ویژه در سـال (بـهدوره تأدیب  دراست  الزمضرورتی انکارناپذیر برخوردارند. 

آموزش بیشـتر از طریـق عمـل و ملمـوس نمـودن ، هنوز تفکر انتزاعی در کودک تکامل نیافته است
نـدارد و شـیوه اصـلی اختصاصی بـه دوره کـودکی  ،آموزش ۀهرچند این شیو .مفهوم صورت پذیرد

اما در  1؛»مردم را با غیرزبان خود دعوت نمایید« است،انتقال مفاهیم دینی در تعالیم ناب محمدی 
  این دوره از اهمیتی دوچندان برخوردار است.

از جمله افرادی است که نقشی ضروری و الزم بـرای آمـوزش و 2 پردازان ویگوتسکی ازمیان نظریه
گاهانـه، نیـروی محـرک الزم را بـرای  حول ترسـیم میتربیت در فرایند ت نمایـد. آمـوزش متعهدانـه و آ

). در ایـن دوره، والـدین و ١٣٨٩، بـه نقـل از: نـوذری، ٢٠٠٢ 3کند (استپ، پیدایش تحول فراهم می
مربیان باید نسبت به آموزش مفاهیم دینی، از جمله نماز و قرآن به کودکـان اقـدام نماینـد. انجـام ایـن 

انگیـز و مبتنـی بـر تشـویق صـورت پـذیرد و بـه دور از  تربیتی بایـد در فضـایی مطبـوع و دلتکالیف 
های گریزاننده باشد تا منجر به ادبار قلب کودک نسبت به عبادت نشود و او  اجبارهای افراطی و تحمیل

را از هدف اصلی که تقویت محبت کودک نسبت به خداسـت، دور نکنـد. یکـی از وظـایف اساسـی 
سالگی والدین تنها بـا انجـام اعمـال  آموزش و مأنوس کردن کودک با نماز است. اگر از هفت والدین،

دادند، از این سن پس باید به کودک نمـاز خوانـدن آمـوزش  عبادی، مانند نماز خواندن آن را نشان می
ق، ١۴٠٩هنـدی، ( »علمـوا اوالدکـم الصـاله اذا بلغـوا سـبعا«فرمایـد:  می داده شود. پیـامبر اکـرم
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سالگی رسیدند نماز را به آنها بیاموزید. آموزش قرآن به کـودک  )؛ آنگاه که فرزندانتان به هفت۴۴١ص
فرماید: حق فرزنـد  می رود و بر آن تأکید شده است. رسول خدا شمار می نیز از حقوق مسلم او به

  ).  ١٩١، ص١٣٨٨بر پدر آن است که به او قرآن بیاموزد (مروجی طبسی، 
  

  ها و اجتماعات مذهبی . ارتباط با گروه٣−٣

  

  ١٢شماره استنتاج جدول 

  اهداف ها)نگر (ویژگیهای واقعگزاره
شناخت از طریق حواس ظاهری و معطوف به امور محسوس −

  است
  تأثیر شرایط بر کودک −
  تقلید و پیروی از دیگران −

  برجستگی تمایالت و دلبستگی در کودک −
  داشتن انگیزه بیرونی در انجام عبادات −

 تمایل به پیوند با اجتماع و گروه −

  گیری مناسب مواجهه کودک با خدا سازی برای شکل زمینه −
  آشنایی و ورزدیده ساختن کودک برای انجام عبادات −

  های مطلوب در کودکایجاد عادت −
فراهم آوردن زمینه و بستر مناسب برای شکوفایی فطرت  −

  یدی کودکتوح

 اصل:
  ها و اجتماعات ایمانیلزوم ارتباط کودک با گروه

  
 دیگــرهــا و  هیئت د،مــذهبی کــه در مســاج یها کـودک از طریــق ارتبــاط و حضــور در برنامــه

و  شود میها و معیارهای رفتار دینی آشنا  ها، مناسک، ارزش شود با آیین های دینی برگزار می سازمان
نماید. پیوند کودک با اجتماعات مـذهبی و تمایـل بـه پذیرفتـه شـدن  شروع به درونی کردن آنها می

  . ستای قوی در گرایش کودک به سوی عبادت و خدا توسط آنها، خود انگیزه
آید که کسی خود را به گروهی شـبیه سـازد و  فرمایند: چه اندک پیش می در حدیثی می امام علی

). این نوع ارتباط تأثیر شگرفی در رشد معنوی ۵٩١، ص١٣، ج١٣٨۶مکارم شیرازی، جزء آنان نشود. (
یابـد کـه همگـان رو بـه سـوی  کند. کودک با حضور در این فضا در می کودک و رابطه او با خدا ایفا می

قدرتی واحد دارند که تنها او ملجأ و پناه همه است. اجرای مراسم شکرگزاری گروهـی در خانـه پـس از 
خوانی سرودها و نواهای معنوی، شرکت  های مذهبی، هم غذا، حضور در مساجد، تکایا و برنامهصرف 

توانند در ایجاد صفای باطن و ایجاد گرایش و جاذبه به سوی خـدا  های مذهبی و... می در اعیاد و جشن
میت اساسی دارد نقشی ارزنده داشته باشند. در این برنامه استفاده مناسب از ابزارهای هنری و نمایشی اه

گرایی کودک است و باعث تقویت و انتقال بعد جذابیت مفاهیم دینـی  که محرک قوه خیال و ذوق زیبایی
های گروهی و معنوی، هر سه بعد شـناختی و گرایشـی و ارادی کـودک فعـال  شود. معموًال در برنامه می
  شود. گیری شخصیت توحیدی در فرد می ساز شکل شود و بستر می
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  اصول تربیت توحیدی در دوره تأدیب: ١نمودار 

 
  گیری نتیجهبحث و 

شود و توحید معیار تعیـین کیفیـت ایـن رابطـه  رابطه انسان با خدا بر محور توحید و یگانگی تعریف می
است. تعلیم و تربیت صحیح باید بتوانـد انسـان را در مـدار معرفـت و محبـت خـدا قـرار دهـد تـا بـا 

حضـرت حـق، ورزی و انجام عمل صالح به هستی مطلق و نهایت وجود، یعنی ذات مقـدس  اخالص
هـای آیـات و روایـات در دو تقرب جوید. اصول تربیـت توحیـدی در دوره کـودکی مبتنـی بـر داللـت

های متفاوت  بندی نیز ظهور و بروز ویژگی شود. مبنای این تقسیم زیرمرحلۀ سیادت و تأدیب بررسی می
نماید. در این  قتضا میدر دوره تأدیب در کودک است که عمًال الگوی تربیتی متفاوتی از دوره سیادت را ا

تـدریج  کنـد. به پذیری در کودک زمینه را برای آغاز آموزش رسـمی مهیـا می دوره، ظهوِر روحیه اطاعت
شود که ایـن قضـیه خـود را در گـرایش  های شناختی و عاطفی نسبت به خدا متمایز و منسجم می مؤلفه

های تربیت توحیدی در دوره تأدیب از  هسازد. هرچند که تمایز و انسجام مؤلف تقلیدی به خدا متجلی می
علت عدم توانایی کـافی کـودک در ایجـاد  وضعیت بهتری نسبت به دوره سیادت برخوردار است؛ اما به

توان در متن اصـلی  ارتباط و تعامل بین این ابعاد و دستیابی به درکی کلی و معنادار این مرحله را نیز نمی
  شود. سازی و تمهید نامیده می ن زمینهعنوا تربیت توحیدی قلمداد نمود و به

طور عمده بـا  به ،از جمله مفهوم خدا در دوره کودکی ،در خصوص تجویز آموزش مفاهیم دینی
هـا را غیرمفیـد و حتـی نـامطلوب  گونه آموزش رویکردی که این .دو رویکرد متفاوت مواجه هستیم

عنوان مانعی در تحـول فهـم کـودک  به کند و اصوًال سخن راندن از مفهومی مانند خدا را قلمداد می
دانـد کـه  گیری تفکر انتزاعی در این دوره را دلیلـی بـر ادعـای خـود می کند و عدم شکل قلمداد می

. در رویکـرد دیگـر کـه بیشـتر از دیـدگاهای اسـتها و نظریـات پیـاژه  طور ویژه متأثر از اندیشه به

 شناختیبعد 

 بعد عاطفی

 بعد عملی

 

اصول تربیت توحیدی 
 گیری محبت مبتنی بر شناختشکل

 پرورش احساس مسئولیت درباره خدا
 پرورش و ارتقای گرایشات درونی انسان

 تشویق کودک به رابطه با خدا

 ایجاد آمادگی الزم برای مواجهه با تکالیف الهی
 آموزش عملی و متعهدانه مفاهیم دینی

 ها و اجتماعات مذهبیارتباط با گروه

 مواجهه با مفهوم واقعی زندگی
 سازی درک مقدماتی مفهوم عبودیتزمینه

 اثبات استداللی وجود خدا
 آشنایی کودک با صفات جمالی و جاللی خدا

 شناخت خداوند از طریق سیر آفاقی
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 ۀکـه بـا نظـر بـه منطقـ شـود میکید و بیان بر آموزش مستقیم و متعهدانه تأ شده،ویگوتسکی متأثر 
  هایی اقدام نمود.  توان به ارائه آموزش تقریبی رشد و متناسب با آن در این دوره نیز می

گونه کـه  نتیجه پژوهش حاضر حکایت از تطابق و سازگاری بیشتر آن با رویکرد دوم دارد؛ زیرا همان
رود و  شـمار مـی های ابتدایی تربیت دینی به اولویت اشاره شد، آشنا نمودن کودک با خدا و یگانگی او از

های ارائه شده در ایـن  این مهم در احادیث فراوانی تأکید شده است. البته باید در نظر داشت که آموزش
دوره صرفًا جنبه آشنایی مقدماتی داشته و از پرداختن به مفاهیم عمیق، انتزاعی، فلسفی و استداللی باید 

توجه به منطقۀ تقریبی رشد و اقتضائات آن و ضرورت برقراری رابطۀ دوسویه و تعاملی به جد پرهیز کرد. 
بـر ایـن،  های دینی در این دوره اسـت. افزون میان مربی و کودک از جمله شروط اساسی تجویز آموزش

تفاوت دیگر در نادیده انگاشتن این واقعیت در رویکرد نخست است که مفهوم خدا ریشـه در فطـرت و 
  شود. کودک دارد و اصوًال امری خارجی و تحمیلی قلمداد نمی درون

کـه متناسـب بـا  شـود میای و تحولی قلمـداد  توحید امری مرحله ،براساس نتایج این پژوهش
گیـرد. سـیر در  وجودی آدمـی شـکل می گوناگونهای  تحوالت رشد و از برهم کنش و تعامل حوزه

های  حیات آدمی مسـتلزم تحـول در الگوهـا و فراینـدمراتب توحید و یگانگی خدا در هر مرحله از 
ها  توجه به سطوح متعارف و مورد انتظار ایـن مؤلفـه ،رو از این است.شناختی، عاطفی و عملی فرد 

کننـده آنهـا از اهمیتـی فـراوان در فراینـد  در هر مرحله سنی و شناخت عوامل برانگیزاننده و متحول
  .استتربیت توحیدی برخوردار 

که این پژوهش بیشتر بـه بررسـی عوامـل و شـرایط فـردی تربیـت توحیـدی پرداختـه،  از آنجا
هـایی در زمینـه بررسـی تـأثیر بافـت و  ضروری است به منظور تبیین بهتر تربیت توحیـدی پژوهش

های دینی و فرهنگی حاکم بر جامعه در روند تشکیل هویـت توحیـدی  شرایط اجتماعی و نیز سنت
شناسـی فراینـد  های تربیت توحیدی در مراحل مختلف زندگی، آسیب بررسی روش صورت پذیرد.

گیری هویـت توحیـدی از  های تجربی در خصوص الگـوی شـکل تربیت توحیدی و انجام پژوهش
  . استهای پژوهشی دیگر در این خصوص  جمله زمینه
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      ١۴١  )تأدیب مرحله( کودکی دوره در توحیدی تربیت اصول

 

 . ، تهران: دارالکتب االسالمیه١٣، جامیرالمومنین)، پیام ١٣٨۶مکارم شیرازی، ناصر ( .٣٢
 ، تهران: دارالکتب االسالمیه.٣، جبرگزیده تفسیر نمونه)، ١٣٨۶مکارم شیرازی، ناصر و دیگران ( .٣٣
 ، تهران: دارالکتب اسالمیه.١۶، جتفسیر نمونه)، ١٣٧۴مکارم شیرازی، ناصر و دیگران ( .٣۴
  تهران: سمت.، شناسی ژنتیک روان)، ١٣٨٣منصور، محمود ( .٣۵
هــای جــنس، ســن و وضــعیت  تفاوت«)، ١٣٨۶نصــیرزاده، راضــیه و حســین چــاری ( .٣۶

، ۴، سـال شناسـان ایرانـی فصـلنامه روان، »اجتماعی در باورهای مذهبی کودکـان−اقتصادی
 .۶٧−۵٣، ص١٣ش

بررسی تحول ایمـان بـه خـدا در دوره کـودکی، نوجـوانی و آغـاز «)، ١٣٨٩نوذری، محمود ( .٣٧
 .امه دکتری، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینین ، پایان»جوانی

، کنزالعّمال فـی سـنن االقـوال و االفعـالق)، ١۴٠٩الدین ( حسام هندی، عالءالدین علی ابن .٣٨
 ، بیروت: انتشارات مؤسسة الرساله. ١۶ج

  


