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که متامی  کارآمد داشته باشند و مایلند  ت ممکن را مکاناامهه پدر و مادرها دوست دارند فرزنداین باهوش، با نشاط و 
زندانشان را پای بساط گر فر که ا کنند. اما مهه توجه ندارند  یون و رایتلوی برای رسیدن به این مهم برایشان فراهم  ا انه رهز

کند کارهای خود بروند، این هدف حتقق پیدا منی   .کنند و به دنبال 
ین، بازی های رایانه ای، ماهواره  یو وز افزون برنامه های تلویز امکانات  دیگر وشاید هم منی دانند چگونه با حجم ر

زش ها و مهارت یافت ار وح فرزندانشان را برای در کرده و ذهن و ر ونیکی و اینترنیت مقابله  ری آماده فیدتمهای  الکتر
 کنند.

کردن و زندگ ق خمتلف فکر  وس و دامادهای فردا ببینمی، راهی نیست جز اینکه طر گر فرزندامنان را عر کردا  ن را جتربهی 
کنند و امتحان بدهند، انواع مها ی ی الزم برارت هاکنند. فرزندان ما می توانند به جای اینکه فقط درس خبوانند، حفظ 

کنندزندگی را یاد بگی  .رند و موقعیت های مثبت، چالش زا و طیب را جتربه 
بیان و مع ین بسترسازان رشد و بالندگی فرزندانند. والدین و سپس مر  یتوانند باملمان مادران و پدران اولنی و مهم تر

یافت و هر و کودک و نوجوان خود مهراه شوند و با نگاهی دوباره به وسایل قابل باز ر دسترس، دسیله توجه و حوصله با 
یب پر حوصله،  کنند. یادمان باشد، مر کار دسیت های نو و خالق را فراهم  ین  نوآور  ورحال سمستمرا زمینه ساخت هبتر

کندمی کودکان را به مست رشد و خودشکوفایی فکری و عمیل راهبری   .تواند 

که امام صادق علیه السالم در اولنی مرحله از زندگی اولنی  بییت  که او را در هفت سال  کودک دارند،توصیه تر این است 
کند: کودک در این دوره باید بازی  یرا  کنید، ز نکته قابل توجه در توصیه ایشان  «َدع ِابنک یلعب َسبع ِسننی» اول رها  

کودک، خصوصا پسر است. در جای دیگر می «َدع ِابنک»استفاده از عبارت  کردن  وامِهل صبیک »فرمایند: معنای رها 
گذار تا به شش سالگی وارد شود.حیت  کودک را مهلت بده و آزاد   1«یأیت له ِسّت؛ 

 عجله نکنید، نگران نباشید، با چبه خوش باشید،
کار بسیار است.  وقت برای آموزش و 
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کودکان کرد، آ اهتمام پیامبر صیل اهلل علیه و آله به بازی  کودکان عبور  کنار   هنانشانه امهیت این فرایند است. پیامبر از 

کردند، ایشان فرمودند:  ک بازی بودند، بعیض از اصحاب آنان را از بازی هنی  ک »مشغول خا کنند. خا ید بازی  بگذار
کودک است.  2«هبار 

کودک است و تصور اینکه وقت چبه یات زندگی  ور ره در این دو گذرد، فکری باطل است. بازیبهیوده می بازی از ضر
کودک  واین  یق تعدیل و برطرف میموجب رشد جسمی، ذهین و ر زی شود. باشده، متایالت و نیازهای عاطیف از این طر

کودک مثل نفس  کودکانه جلوگیری شود.ها و بازیکشیدن ضرورت دارد. نباید از چبگیبرای  کرم صیل های  اهلل  رسول ا
ین عقل و اند و کودکی را منایانگر فز یاد در  و  ایل دانستهزرگسیشه در بعلیه و آله، وجود نشاط و فعالیت و جنب و جوش ز

ین عقل و اندیشه او در بزرگسایل است.»فرمایند: می و کودک در خردسایل، منایانگر فز یگویش و جلاجت  چننی مه« باز
کبره مث قال: الینبغی إال أن یکون هکذا»فرمایند: می  چه خوب است؛ یستحّبُّ عراَمةُّ الغالم یف صغره لیکون حلیما یف 

یگوش و پر تالطم باشد، تا از حالت طغیان آمیز او، شخصییت در بزرکه فرزند انسان در خ ، بردبار، گسایلردسایل، باز
که خردسال چننی باشد.  «خویشتندار و پایدار ساخته شود. سپس فرمودند، سزاوار است 

کلمه  نوار، ذیل حدیث فوق،  ال به خردس فلرا به بداخالیق و شیطنت و شدت عالقه ط« عرامه»مرحوم جملیس در حباراال
کرده، اضافه می کودکان نشانه عقل و استقامت آهنا به هنگام بزرگسایلبازی تفسیر  یل  کند وجود این حالت در  است، و

کت و آرام باشد، کودک مطیع، بدون جنب و جوش، سا گر  بود و  واهدخندر بزرگسایل از هوش استنباطی الزم برخوردار  ا
 ت.این نکته در جتربه به اثبات رسیده اس

کاری دلش می می هر   خواهد بکند؟بگذار
 شود!اینکه منی

 ب( از طفولیت به سیادت
که پیامبر صیل اهلل علیه و آله برای این دوره بیان می فرماید، ویژگی بزرگی و سیادت است. حضرت لقب صفت دیگری 

کودک می« سید» گمان میرا در این دوره به  گرامی و دهد. این مجله خبری است نه امری. بعیض  که  که فرزندی  کنند 
گر خود را ناتوان و نیازمند می یف است، حیت ا ور به او تفهمی شود.شر زمشندی به مر گر نباید  بینند، باید این شرافت و ار ا
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گر خواستهوسیله می و ا کنمی یا با ی غیر ممکن یا صدمه زنندهای را بردارد؛ از قبل آن را بردار ای داشت، حواسش را پرت 
که به تأمنی خواستهنرمی برایش توضیح دهمی. مهانبیان  دهمی، وی را از غذاهای جسمی و های او امهیت میطور 

وش می. ر کنمی و مانع آسیب رساندن به خودشان شو وحی فاسد مراقبت  که به احساس ر می  هایی را در پیش بگیر
چیه نباشد. چبهبزرگی کنمی، برایشاها دوست دارند اول ااش لطمه نزند. ملعبه و باز ن بشقاب بزرگ ز آهنا پذیرایی 

می، در تا می! این رفتارهای منیف به رشد شخصییت آهنا لطمه  کیس نگویمیبگذار چبه را حساب نکنید، ما یک نفر
یگویش می کند. خودبیین و باز می تا حرف شنیدن و توجه به نیازهای دیگران را درک  زند. باید این قدر حرف او را بشنو

که هنوز طفل، حساس، یب هدف، طلبکار، خیالباف و خردساالن ا وبرو شدن با بزرگساالین  مری طبیعی است، اما ر
ک است.  هوس ران مانده باشند دردنا

کردن مفاهمی پایه برای انسان، سال ای رهره با خاطهای خردسایل و دبستان است. هر موضوعی در این دوزمان مطرح 
بیات او مهراه شود، در زندگی آینده ین، در جتر گرفت. بسیاری از امور را میشیر وند زندگی او قرار خواهد  ی توان در ر

وزمره  کرده و با بازی و خاطرهر کرد.او وارد   ای شاد مهراه ساختو بذری وجودی او را در آن زمینه آبیاری 
 اموری مثل:

کارهای فعال:  واحد 
کلیشهبه جا کارهای  کردن اجنام میی واحد  کردن و رنگ  وش حفظ  کودک با ر که در مهدهای  های شود، برنامهای 

یر می  ساز باشد:تواند سرنوشتمتنوعی با اهداف ز
 گسترش فضای ذهین برای مفاهمی و موضوعات پایه -1
 اجیاد خاطرات خوشایند از این موضوعات -2
 های حرکیتتقویت مهارت -3
 ی زندگیهایادگیری مهارت -4

وزانه و هفتگی، پیشهناد می که نیازمند برنامهشود. برنامهگنجاندن این موضوعات در برنامه ر یزی اجرایی برای هایی  ر
 هر رده سین و استمرار و تکرار است:

یبایی گفنت و بیان عبارات درک ز ها، خوب دیدن، خوب شنیدن، المسه و بویایی و چشایی، خالقیت، خوب سخن 
ین سؤال پرسیدن به جای جواب دادن، مثبت اندییش، تفکر، علتموزون و شع یزی یایب پیشامدها، پایهرگونه، متر ر
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ین طبقهمفهوم نظم در قاعده یب و متر کاشت و نگهداری ها و شباهتبندی، درک تفاوتمند بودن رفتارهای مر ها، 

وزهای هفته، مسجد، مناز و دعاگیاهان، ارتباط با جانوران می و ر ، آشنایی با خاطرات شاد از پیامبر و اهل بیت ، تقو
ین ِگل، نخ، دکمه هایی برای مهاهنگی حواس، تقویت مهارت انگشتاعلهیم السالم، اجنام حرکات تعایل و متر ن دست با 

گلمی«کالژ»های سوراخ، نقایش با وسایل و امکانات خمتلف، و مهره کنف پیچی دور ،  بایف، ملیله و پولک دوزی و 
یدن تصاویر جمله با سرانگشتان و...، ساخنت بازی یا اسباب بازی خالق، احترام به بزرگبطری،  ترها، مهرباین با بر
کمک به دیگران، هدیه، رسیدگی به نیازمندان، درک موسییقکوچک ین،  و های سامل، ترها و هم ساالن، حفظ آرامش در

ود، صدای پرندگان، صدای طبل دسته ودی برای مادر و پدر و دیگر موضوعات مثل ی امام حسنیمثل موسییق ر ، سر
گفنت قصه کوتاه و قصهاحتاد و دوسیت با مصادیق عیین،  کار های  بوط،  گویی خالق در مورد یک یا دو یشء غیر مر

یز، اختراع و نوآوری، شناخت بعیض مشاغل، دوسیت و خوش اخالیق، کردن،  ورش هوش، استفاده از وسایل دور ر پر
کیخبشش به دیگرا های مفید، هبداشت و آشنایی با طب اسالمی. هر هفته بر یک موضوع متمرکز ن، شناخت خورا

می اما در هفتهمی ین کنمی و سعی میهای بعد از موضوعات قبیل نیز  یاد میشو و کلیه موارد را با تکرار مستمر، در کنمی 
 کنمی.

گحنوه ارائه این آموزش یق دیدن و  که مشارههای غیر رمسی، بعیض از طر رگ دیواری  می بز کردن، )مثل تقو هایش فتگو 
وزانه عوض می که قابل مالحظه و شود و میر بیان  وز چند شنبه و چندم ماه است؟( یا برخوردهای اخالیق مر پرسمی امر

کودک حلظهمشاهده است و یا بازی، شعر و فعالیت که اجازه انتخاب دارد. به هر حال  ارد، ای آرام و قرار ندهایی است 
کودک برنامه گر مشا برای  یزی نکنید و فعالیتا های متنوع، با امکان انتخاب و هدمفند نداشته باشید، با سر و صدا و ر

یف، خودش و دیگران را خسته می خینت،پر حر  3کند.ناسازگاری، بدخلیق، به هم ر
گاه، انواع آموزش یان ناآ کز آموزیش برای جلب مشتر برای خردساالن  های مستقمی رابرخی از مرا

که اصل در این دوره احساس آزادی و امکان انتخاب است تا تشنگی او تبلیغ می کنند، در حایل 
ل بازی و فعالیت وزانه ارائه میبرای آموخنت بایق مباند. آچنه در خال شود، متفاوت های متنوع ر
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که تکالیف و انتظارات زماناست با برنامه د خایل از فشار و حتمیل توانبندی شده دارد و منیای 

 باشد.
 والدین صبور:

کنار فرزند و پذیرش مسئولیت سالمیتبرنامه که مهزمان با حضور در  ید  ، نشاط و ای چند ساله برای خود در نظر بگیر
گفنت بیتش، با او مهراه شوید و از  ید. با او خبوابید و تر کنبا ا و شنیدن و بازی و فعالیت با او لذت ببر با درک  ید،و زندگی 

کاری از این مهم  تر وجود ندارد.تر و جالباینکه 
که تو برای فرزندت  وسشان فرمودند: من حاضرم هفتاد سال عبادات خود را با زمحیت  کیش عوض یمامام مخیین به عر

 کمن!
که سیادت این دوره  کرد ه خوی بعد، فرزندی مطیع و آماده خدمت را مالحظرا خوب بفهمد و بفهماند، در مرحلههر  اهد 

گر صبوری نکند...  و ا

ل میزحترک و بازی و امر و هنی  های رمسی و اجباری و جلوگیری ازآموزش کودک را دچار اختال کند. از یاد، شخصیت 
کارهای خمتلف حیت امر و هنی که به تکلیف نرسیداجباری نشان دادن و حتکم در اجنام  ه یا وادار های دیین به فرزندی 

کردن، فشار و هتد کنمی. اشباع  های شویقتحیت  ید در هر موضوع وکردن آنان به حفظ قرآن بدون اجیاد رغبت، خودداری 
کودکمان توانایی خایص را در سال یاد موجب یب مییل و جلاجت است. شاید قرار است  کند، امز ا اقدام و های بعد حاصل 

کند.  اجبار پیش از موعد ما، انگیزه و رغبت آینده را نیز منتیف 
کنید تا با اهم منوده و با مجعهای شاد فرهای یادگیری و عالمقندسازی را با قصه و بازیزمینه های خوب ارتباط برقرار 

های افراد متعهد و موفق، عالمقند به انتخاب این مسیر شود. پرهیز والدین از برخورد، تذکر و تکرار، دیدن شایستگی
کردن زمینهزمینه کردن و فراهم  تخاب، های تفکر و انساز الگو شدن عمیل برای امیان، مهرباین و نشاط است. دعا 

ین شده و ماندگار است. مهراه می و بیت در که از پیشگاه خدای بزرگ اساس تر می با امام سجاد علیه السالم  شو
کردن ف»کنند. درخواست می کردن بخداوندا مرا در بزرگ  بیتشان و نیکی  کن.رزندامن و تر کمک   4«ه آنان 
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کودک و خانوادهفعالیت  های پیشهنادی برای 
یزی هنرها و مهارتهایی برای پایهفعالیت  های ختصیص زندگیر
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