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ها و ها، کالماول رشد که آغاز تکلم است، والدین به عنوان ولیّ کودک الزم است بهترین کلمه در دوره
یافت های ارتباطی را به کودک آموزش دهند تا کودک، رحمت الهی را از این طریق درشیواترین راه
  .دی شکوفایی استعدادهایش هموار گردکرده و راه برا

لذا در این دوره، رزق کودک محبتی است که در قالب کلمات و رفتارهای طیب به کودک رسیده و طیب 
های تربیتی گزینی را در راه و رسم زندگی او ترسیم می نماید.هدف از نگارش این کتاب، ارائه مهارت

 .برای والدین و مریبان و هم چنین مدیران تربیتی جامعه استمربوط به دوره اول رشد 

رشد در قرآن به معنای طی کردن مراتب فطری در بستر بلوغ طبیعی است. لذا از جنس دریافت نور 
است و غایت آن قرب و کمال و رسیدن به مقام خلیفه اللهی است. در روانشناسی و فرهنگ عمومی در 

تماعی و کنترل و های شناختی، تعادل در امور زیستی، بهبود روابط اججامعه، هدف رشد، ارتقای توان
مدیریت هیجانی است. اما بر خالف تعاریف علمی و عرفی از رشد، قرآن کریم غایتی فراتر از ابعاد 

  1 مادی برای انسان در نظر داشته، و ابعاد مادی به عنوان بستر و ابزاری برای حاصل شدن آن است.
ته است. بر اساس تحلیلی که از پیوسای و به همبرخورداری از رشد دارای فرایندی تدریجی، مرحله

ساله به صورت توان این مراحل را در شش دوره پنج تا هفتآید میآیات قرآن و روایات به دست می

                                                           
وَ إِنْ يَرَوْا سَبيلَ الرُّشْدِ ال يَتَّخِذُوهُ سَبيالً وَ إِنْ يَرَوْا سَبيلَ الغَيي  يَتَّخِيذُوهُ   أَصْرِفُ عَنْ آياتِيَ الَّذينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ إِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ ال يُؤْمِنُوا بِها  1

 اعراف(146ذَّبُوا بِآياتِنا وَ كانُوا عَنْها غافِلينَ )سَبيالً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَ

 جن(2لَنْ نُشْرِكَ بِرَب نا أَحَداً )يَهْدي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَ 

 بقره(186) لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ يوَ لْيُؤْمِنُوا ب وَ إِذا سَأَلَكَ عِبادي عَنِّي فَإِنِّي قَريبٌ أُجيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ فَلْيَسْتَجيبُوا لي
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ها و مسیرها و در عین ها، غایتها دارای اقتضائات و توانمندیهر یک از دوره 2متمایز مشاهده کرد.
گذرند. این امر، لزوم آشنایی با هر دوره را ی میهای خاص خود بوده و از مسیرهای متفاوتحال آسیب

های سازد. همچنین عدم آشنایی با شاخصهبه صورت تفصیلی بر طبق قرآن و روایات، روشن می
ریزی در های اول تا سوم موجب سردرگمی والدین، مربیان و نهادهای مختلف تربیتی برای برنامهدوره

کنندگی تفاوتی نسبت به تربیت، بدتربیتی و در نهایت مصرفها را به سمت بیسنین مختلف شده و آن
مندی بدون نقد و تفکر باشد، دهد. طبیعی است اگر این بهرهصرف، از نظریات تربیتی غربی سوق می

سازد؛ نظریاتی های مفروض آن نظریات نزدیک میها و مقصدنهایتا فرزندان این مرز و بوم را به غایت
 اند. گرایی، خودگرایی و دنیاگرایی تدوین یافتهیکه اغلب حول محور مادّ

های رشد و های مهم در رشد و تربیت دینی شناخت ولیّ و سرپرست در تمام دورهیکی از شاخصه
گری برای رساندن فرد به اطاعت از اوست. ولیّ به معنای مرجعی برای فهم باید و نبایدها و تسهیل

نیاز گاه از رجوع به ولّی بیمه حال موجودی نیازمند است، هیچجا که انسان در ههاست. از آنغایت
نیست. درعین اینکه مصادیق ولیّ در هر دوره از رشد متفاوت است اما باید در راستای نظام والیت 
الهی بوده و زمینه پذیرش والیت اهلل درفرد را فراهم کند. والدین یا مراقبان اصلی در دوره اول رشد، 

اند. والدینی که اصول خود را در تربیت فرزندان، بر اصول یازهای مادی و معنوی کودکبرطرف کننده ن
یا منابع دیگر باید و نبایدهای تربیتی را تعریف و  های نفسانیالهی منطبق نگردانند و بر طبق خواهش

 گردند. اجرا کنند، از دایره والیت و تربیت الهی خارج می
مندی از فطرت پاک و الهی آنها و جلوگیری از دکان اهمیت دارد، بهرهآنچه در تربیت و ادب الهی کو

های احتمالی به آن است. فطرت به عنوان گوهری که خدا انسان را بر آن سرشته است، قدرت فهم آسیب
                                                           

 به كتاب فرايندشناسي رشد  از همين مجموعه رجوع شود.  2
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های ای از رشد، قدرت شکوفایی خاص و متمایزی با دورهها را داشته و در هر دورهها و بدیخوبی
. باور به حضور گوهر پاک فطرت در انسان از همان بدو تولد، روشنگر مسیر کلی تربیت دیگر رشد دارد

دانند های تربیتی که انسان را دارنده ذات شریر و گنهکار میهای مختلف رشد خواهد بود. نظامدر دوره
سفید  هایی که روان نوزاد را لوحزا ابایی ندارند و آنهای تربیتی خشن، سخت و محدودیتاز روش

-دانند، نقش مهمی برای تربیت بیرونی و القائات محیطی در ایجاد انگیزش بیرونی نسبت به انگیزشمی

دهی به رفتارهایش قائل هستند. خداوند، انسان را بر مبنای فطرت پاک های درونی و اراده فرد در شکل
، بنابراین تربیت چیزی جز 3است و خداجو خلق کرده و فجور و تقوایش را از همان ابتدا به او الهام کرده

پرورش و شکوفاکردن فطرت نهادینه در وجود کودک نیست. عدم اهتمام به تربیت در مسیر فطرت، 
 زند.هایی با سیری منفی برایش رقم میموجبات ظهور صفات و ویژگی

قش بر تربیت در دوره اول رشد، دارای اهمیت حیاتی است. هر نقش و تأثیری در این سنین مانند ن
. نطق و درونیات کودک در این دوران آنقدر انعطاف دارد که مانند موم هر 4سنگ ماندنی و پایدار است

سازد. یکی از شواهد این حقیقت، تأثیرپذیری باالی کودکان در این نقشی را به خود گرفته و منعکس می
د. بنابراین تربیت در دوران شودوره است. با افزایش سن این میزان کمتر و اختیار در رشد بیشتر می

سالگی از اهمیت بیشتری  7تا  2جنینی نسبت به دو سال اول زندگی، و دوسال اول زندگی نسبت به 
                                                           

سيسس   (7و قسم به جان آدمى و آن كس كيه آن را )آفرييده و( مين سم سيا ته  )    سوره مباركه شمس/  (8فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها ) (7وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها ) 3

 (8)شرس و  يرش( را به او الهام كرده است  ) فجور و تقوا

پيس  سيوره مباركيه روم/    (30فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها ال تَبْديلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الد ينُ الْقَي مُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّياسِ ال يَعْلَمُيونَ )   فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلد ينِ حَنيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي

ييين   ود را متوجّه آيين  الص پروردگار كن! اين فطرتى است كه  داوند  انسانها را بر آن آفريده؛ دگرگيونى در آفيرينا الهيى نيسيت؛ ايين اسيت آ      روى 

 (30دانند! )استوار؛ ولى اكثر مردم نمى
 224  ص: 1بيروت(  ج -كودكي مانند نقا بر روي سنگ است. بحار األنوار )ط علم  الْعِلْمُ مِنَ الص غَرِ كَالنَّقْاِ فِي الْحَجَر. قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع 4
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توان شامل چهار مرحله زیر سال است، می 7مرحله اول رشد را که به صورت تقریبی  برخوردار است.
 دانست: 

 مرحله پیش از انعقاد نطفه و حین آن -1
 مرحله جنینی -2
 مرحله کفالت )تولد تا حدود دو سالگی( -3
 سالگی( 7تا  2مرحله تکلم )حدودا  -4

ریزی برای رساندن کودک به غایت هر های کودک در هر دوره، برنامهها و قابلیتشناخت توانمندی
هایی که کودک را در ها و محدودیتآسیبهای تربیت و همچنین آشنایی با دوره، فهم مسیرها و مهارت

های بلند و کند از لوازم تربیت صحیح در این دوره است. درنظر داشتن غایتهر زیرمرحله تهدید می
های تربیتی نامناسب، خودخواهانه و خداگرایانه برای کودک در همه دوران رشد از بروز رفتارها و روش

 کند.ه را آکنده از معنویت، صداقت و مهربانی میمدت جلوگیری کرده و فضای خانوادکوتاه
ای است که زمینه رشد بهتر در گونهو تعلیم کالم به 5غایت یا نهایت رشد در هفت سال اول، هدایت نطق

دوره های بعد را فراهم سازد. نطقی که توان فرد را در تفکر تفصیلی و متمایز دیدن موضوعات فراهم 
دهی به باورهای زیبا و ای برای شکلن درونیات را ایجاد کرده و زمینهکند و کالمی که قابلیت بیا

است. فراهم کردن  6دهی با طیباتتوحیدی شود. روح حاکم بر تربیت در این دوره بسترسازی و انس
ها از اصول کلی تربیت در این دوره است. نطق، کالم، بسترهای طیب، پاکیزه، به دور از گناه و نازیبایی

باشند. های تربیتی دوره اول رشد میاصلی در چیدمان اصول و مهارت طیبات چهار کلیدواژهحواس و 
                                                           

  شود.هاي آتي بيشتر تبيين مينطق عبارت است از بروز درونيات  اعم از  يال  باور  تفكرات و اميال است. اين مفهوم در فصل 5
 شود.هاي آتي تبيين ميدر فصلنيز اين مفهوم  5
 شود.آتي تبيين مي هاياين مفهوم در فصل 6
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اند که با محوریت قراردادن طیبات باید تأدیب شده و های کودکنطق، کالم و حواس از ابزارها و دارایی
 گیرند.شکل

برای والدین و مربیان و  های تربیتی مربوط به دوره اول رشدهدف از نگارش این کتاب، ارائه مهارت
های رشد تفکر دوره -1کتاب بنیادی:  4چنین مدیران تربیتی جامعه است. این کتاب برمبنای هم

سازی نظام -4فرایند شناسی طیب و -3معناشناسی طیب،  -2اجتماعی؛ پیش از تولد تا آغاز تکلم، 
 هد:و تالش کرده است تا به سواالت زیر پاسخ د 7طیب نگاشته شده است

 سال اول زندگی باید حول محور چه اصولی باشد؟ 7تربیت در  -
 نقش والدین در هر زیر دوره چگونه است؟ -
 هایی است؟ کودک در هر زیر دوره، دارای چه توانمندی -
 های موفقیت در تربیت در هر زیرمرحله چیست؟ها و شاخصهغایت -
توانند های اصلی میان به غایتاقداماتی که والدین یا مربیان در راستای نزدیک کردن کودک -

 اند؟انجام دهند کدام
ها هایی برای هر زیر مرحله ممکن است رخ دهد و راه پیشگیری یا درمان آن آسیبچه آسیب -

 چیست؟
 توانند به کار گیرند، کدام است؟های الزم در هر دوره که والدین و مربیان میمهارت -
 ایان دوره اول رشد را ارزیابی کرد؟توان رشد موفقیت آمیز در پاز چه طریق می -
گرایی به کودک ایجاد توان بستر رشد مناسبی را در این دوره برای آموزش آخرتچگونه می -

 کرد؟
                                                           

 انتشارات قرآن و اهلبيت نبوت )عليهم السالم( 7
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گفتار و چهار بخش اصلی است. در بخش مقدماتی کتاب حاضر دارای یک بخش مقدماتی در قالب پیش
پرداخته شده است در چهار بخش بعدی،  های تربیت در این دورهبه تبیین مفاهیم اصلی و مؤلفه

    های اصلی تربیت ارائه شده است.ها با توجه به مؤلفههای مربوط به هریک از زیر مرحلهمهارت

 پیش گفتار: مولفه های اصلی تربیت در هفت سال اول
 فصل اول: طیب سازی عواطف و حواس کودک 
 فصل دوم: طیب سازی کلمات و کالم کودک 
 فصل سوم: بذرپاشی باورهای زیبا در کودک 
 راندن کودکفصل چهارم: تامین رزق طیب برای پرو 
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