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 ۱۴۰۰، پاییز و زمستان ۱۰های حدیثی، سال پنجم، شمارۀ آموزه

 حدیث  ییو محتوا یتحلیل سند
 »العلم فی الصغر«

  ١دلبری سید علی 
 ٢علی ذوالفقاری        

 چکیده
تعلیم و تربیت انسان تدریجی و مراحل آن متناسب با رشد قـوای مـادی و معنـوی 

ای  ویـژه دوران کـودکی در اسـالم جایگـاه ویـژه هرو تعلیم و تربیت ب از این. است
ی انسـانی از دوره کـودکی شـروع اهـ گیری اسـتعداد رشد و جهت ونکهچ. داشته
ای بـا هـدف تحلیـل  و کتابخانـه یفیتوصـ -یاین نوشتار به روش تحلیلـ. شود می

به بیان ساختار کلی تعلیم و تربیـت ، »العلم فی الصغر«سندی و محتوایی حدیث 
به رفع تعارض ظاهری با دیگر روایات  اسالمی پرداخته و حدیث را با آن مقایسه و

یث ن حـدیـا یو ضمن جبران ضعف سند. ودکان پرداخته استتعلیم و تربیت ک
زیـرا شخصـیت . تعلیم و تربیت دوران کودکی است ۀترین مرحل دارد مهم بیان می

الگوهـای محیطـی  ۀوسـیل ههای عمل بـ هها و انگیز  قضاوت، و هنجارهای اخالقی
د فطـری خـویش فاصـله گیرد و به دلیل آنکه کودک با عه شکل می. . اطراف و

توان شخصیت کودک را بر اساس توحید سامان داد و عـالوه بـر  فته است مینگر 

                                                           
 .  ۱۴/۱۲/۱۴۰۰تاریخ پذیرش:  - ۱۶/۰۵/۱۴۰۰تاریخ دریافت:  
   ).Saddelbari@Gmail.comرضوی ( اسالمی علوم دانشگاه دانشیار. ١
 )مسئول نویسنده( رضوی اسالمی علوم حدیث، دانشگاه و قرآن علوم ارشد کارشناسی دانشجوی. ٢
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های مـادی و معنـوی در  ثبات شخصیت کودک موجـب شـکوفا شـدن اسـتعداد
بـر روی حجـر بـا گـذر  این شخصیت همانند نقـش. شد جهت اهداف توحیدی 

راسـتا بـا  هـم» العلـم فـی الصـغر«در نتیجه محتـوای حـدیث . یابد زمان ثبات می
 . احادیث تعلیم و تربیت کودکان است ۀموعمج

گاه، یادگیری ضمنی، تعلیم و تربیت واژگان کلیدی:   شخصیت ،اندیشه آ

 مقدمه 
های مادی و معنـوی  ای در پرورش و جهت دهی استعداد تعلیم و تربیت نقش عمده

. دهـد آمـوزش اسـت ای که به هویت انسـان معنـا می ترین شاخصه لذا مهم. انسان دارد
ترین مراحل رشد دست یابد که  تواند به عالی توان گفت تنها انسانی می ای که می گونه هب

چه انسان . در تمام ابعاد مادی و معنوی در ساحت فردی و اجتماعی آموزش دیده باشد
 ،دو عنصـر تعـالی بخـش این فطری بوده و از منظر الهی دارای کرامت ذاتی و ادراکات

موجـب  رنـگ شـدن آن گیـرد عـالوه بـر پـر قـرار مـی که در مسـیر علـم آمـوزی نیزما
انسان . گردد فرد در مسیر توحیدی می های مادی و معنوی گیری اندیشه و توانایی جهت

دنیـا گذاشـته و  ۀعنصر کلیدی در رشـد خـود پـا بـه عرصـ دو تولد با این ۀاز اولین لحظ
بـا دیگـران ارتبـاط ، نبرد و با یادگیری زبا وسیله حواس خود برای علم آموزی بهره می هب

اندیشـه مراحـل ۀگذارد و با رشـد قـو  جدیدی از علم آموزی می ۀگیرد و پا در عرص می
های مـادی و معنـوی خـویش را در مسـیر توحیـدی  علم آموزی را طی کرده و استعداد

 . برد های دیگران در روند علم آموزی بهره می کند و از تجربیات و اندیشه شکوفا می
 اسالم سعی بـر. اند بالخصوص دین اسالم به این امر مهم توجه کرده تمام مکاتب و

 ۀآن داشته تا ادراکات اولیه و فطری بشر را با قـوای اندیشـه مسـتحکم گردانـد و بـا ارائـ
. انسان را از طریق تعلیم الهـی بـه آخـرین حـد رشـد مـادی و معنـوی برسـاند ،شریعت

انسان با عهـد الهـی و فطـری  را کهچ به دوران کودکی توجه خاص دارد همین منظور به
اند و انرژی او برای  ها در او رشد نکرده ها و شهوت هوس، خویش چندان فاصله نگرفته

توجه اسالم به علم آموزی در دوران کـودکی در . رشد و به سعادت رسیدن بسیار است
است غالب روایات متعددی انعکاس یافته که یکی از آنها روایت منقول از امام علی
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ْقِش فِ  یاْلِعْلُم فِ «: که فرموده َغِر َکالنَّ گیری در دوران کودکی هماننـد یاد  ؛»اْلَحَجرِ  یالصِّ

کاری بر روی سنگ اسـت ایـن نوشـتار بـه تحلیـل سـندی و داللـی ایـن حـدیث  کنده
 ۀای علـم را در دور معنـ ۀگسـتر ، پرداخته و عالوه بر مشخص کـردن بـازه زمـانی صـغر

تـوان شخصـیت کـودک را در  دارد که چگونه مـی و بیان می .کند کودکی مشخص می
صـورت  ام اسـتعدادهای او در ایـن مسـیر بـهای کـه تمـ گونه همسیر توحیدی شکل داد ب

 . متوازن رشد یابند

 تحلیل سندی حدیث  -۱
برای ارزیابی سند حدیث عالوه بر توجه به سلسله سند و وثاقـت تـک تـک راویـان 

سـند حـدیث ، رو در آغـاز از ایـن؛ لف آن توجه داشتؤ ی و مباید به اعتبار کتاب حدیث
 . کنیم العلم فی الصغر را از منابع مختلف گزارش و از این منظر تحلیل می

مرحوم کراجکی در بـاب فصـل مـن  کنز الفوائدصورت مرسل در کتاب  این حدیث به
ــَغِر یاْلِعْلــُم ِفــ« :فــی ذکــر العلــم آمــده اســت کــالم امیــر المــومنین ْقِش ِفــ الصِّ  یَکــالنَّ

کنز همچنین عالمه مجلسی این حدیث را به نقل از کتـاب  ،)۱/۳۱۹ :۱۴۱۰، کراجکی(»اْلَحَجرِ 
ایشان مرحـوم کراجکـی را ،)۱/۲۲۴ :۱۴۰۳، مجلسی( نقل کرده است بحار االنواردر  الفوائد

او  بـه ،بزرگان اجـازه نقـل حـدیث ۀیکی از علمای بزرگ شیعه دانسته وبیان فرموده که هم
دانـد کـه منبـع حـدیثی  های مشـهور می را یکی از کتاب کنز الفوائدو کتاب  اند اسناد داده

هـای دیگـر ایشـان در کمـال متانـت و  های مهم بعدی خود است و کتاب بسیاری از کتاب
 : خود بیان فرموده الفهرست شیخ منتجب الدین در کتابهمچنین  استواری است

ده است کـه قرائـت حـدیث بـر سـید مرتضـی علـم مرحوم کراجکی از علمای ثقه بو 
هـا آشـکار  از اجازه. الهدی و شیخ ابو جعفر محمـد بـن حسـن طوسـی داشـته اسـت

 ١)۳۵ /۱ :۱۴۰۳، مجلسی( شود که مرحوم کراجکی استاد ابن براج بوده است می

                                                           
ع أرباب اإلجـازات و کتابـه کنـز یه جمین و أسند إلیفهو من أجلة العلماء و الفقهاء و المتکلم ی. الکراجک١

خ یة المتانـة و قـال الشـیـغا یأخذ عنه جُل من أتی بعده و سائر کتبـه فـ یالت هالفوائد من الکتب المشهور 
ه األصحاب قـرأ علـی یفق یالکراجک یخ العالم الثقة أبو الفتح محمد بن علیفهرسته الش ین فیالد منتجب

ف منهـا کتـاب التعجـب و یجعفر رحمهما الله و له تصان یخ الموفق أبید المرتضی علم الهدی و الشیالس
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نظر به اعتبار کتـاب  با  اما بنا بر مسلک وثوق صدوری ،با آنکه حدیث مرسل است 
لـف ؤ و جایگاه علمی نویسنده کتاب و اطمینان عالمه مجلسی به کتاب و م ائدکنز الفو 

:۱۳۸۰، حسـینی جاللـی(آن و تعابیر سایر علما در منزلت کتاب و جایگاه علمـی نویسـنده
توان گفت این روایـت از کلمـات گوهربـار  کند و می ضعف سندی را جبران می ،)۵۱۷

 . است امیر المومنین علی
سـند ذکـر کـرده  ۀبدون سلسـل» فی الخبر«ثم این حدیث را با تعبیر همچنین ابن می

و در  ،)۲۲۵ :۱۴۱۷، میـثم ابن( »العلم فی الصـغر کـالنقش فـی الحجـر: فی الخبر«: است
عنـوان  آورده شـده و از آن بـه» قیـل«عبیر برخی منابع روایی حدیث العلم فی الصغر با ت

ایـن منـابع رشـد و تعلـیم . ه شده استاول استفاد ۀبرخلیف شاهد بر فضیلت امام علی
اند و موجـب  در دوران کـودکی را فضـیلت شـمرده توسط پیامبر اکرمامام علی

اند و ایـن  دانسـته  دهرسـی فضیلت ایشان بر ابوبکر که در بزرگسالی به خدمت پیـامبر
ذا و هـ«: انـد ماننـد بیـان کرده» قیـل«عنوان شاهد بر استدالل خود با تعبیر  حدیث را به

زمـان  یفـ ا کان أعلم الصحابة و أما أبو بکـر فإنـه اتصـل بخدمتـهیأن عل یان إجمالیب
فإنه اتصـل  یرا أما علیسیلة إال زمانا یوم و اللیال یصل إلی خدمته فیضا ما کان یالکبر و أ
الکبـر  یالحجر و العلم ف یالصغر کالنقش ف  یف  ل العلمیزمان الصغر و قد ق یبخدمته ف
 /۶ :۱۳۴۲، مازنـدرانی( »بکـر یا کان أعلم مـن أبـیالمدر فثبت بما ذکرنا أن عل یکالنقش ف

، حسـینی میالنـی؛ ۲۶۱ :۱۴۲۰، شـامی؛ ۵۱۵ /۲  :۱۴۰۰، ابـن طـاووس؛ ۳۰۷ /۴ :۱۳۶۳، مجلسی؛ ۳۹۷
ــا، ســیفی؛ ۳۷ :۱۴۳۸ ــی ت ــانجی؛ ۲۲۶ :۱۴۰۴، گنجــی؛ ۵۹ :ب ــابع  ،)۱/۴۱۴ :۱۴۱۹، احمــدی می در من

. سند به نقل از تابعین آمده اسـت ۀبا سلسل» العلم فی الصغر«حدیثی اهل سنت روایت 
                                                                                                                        

عالم بزرگ  » د ابن البراجظهر من اإلجازات أنه کان أستایکتاب النوادر أخبرنا الوالد عن والده عنه انتهی و 
مرحوم کراجکی از بزرگان علما و فقیهان و متکلمان است و همۀ بزرگان اجازه نقل حدیث، بـه او اسـناد 

های مشهوری است که علمای بزرگ پس از ایشان از آن  اند. کتاب ایشان کنز الفوائد یکی از کتاب داده
متانت و استواری است. شـیخ منتجـب الـدین در  های دیگر ایشان در کمال روایت نقل کرده اند. کتاب

عالم ثقه شیخ أبو الفتح محمد بن علی الکراجکی فقیه شیعیان «کتاب الفهرست خود بیان فرموده است: 
که قرائت حدیث بر سید مرتضی علم الهدی و شیخ ابـو جعفـر محمـد بـن حسـن طوسـی داشـته اسـت 

اجکی دارای تصانیف دیگری است برخـی از آنهـا (رحمت خداوند بر آن دو عالم بزرگ باد) مرحوم کر 
و از » عبارت است از: کتاب تعجب و نوادر که پدر ما (عبید الله) از پدرش (حسـن) نقـل کـرده اسـت 

 شود که مرحوم کراجکی استاد ابن براج بوده است.  ها آشکار می اجازه
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سند ذیل به نقل از حسـن بصـری روایـت را نقـل  ۀیهقی در مدخل سنن کبری با سلسلب

ْخَبَرَنا اْبُن ِفَراٍس  :کند می
َ
اِك ، َوأ حَّ ـُل ، َم یثنا ُمْسِلُم ْبُن ِإْبَراهِ ، یٌّ ثنا َعلِ ، أبنا اْبُن الضَّ ثنا اْلُمَفضَّ

اِسِبْبُن الرَّ اِسِبیِزَیثنا ، یُُّنوٍح الرَّ َمْعَمٍر ْبُن اْلَحَسَن: َقاَل، یُُّد ِف: ُقوُلَی، َسِمْعُت َغِریاْلِعْلُم الصِّ
ْقِش َعَلی اْلَحَجرِ   )۳۷۵ :بی تا، بیهقی( »َکالنَّ

سلسـله سـند دیگـری را بـرای  الفقیه و المتفقـههمچنین خطیب بغدادی در کتاب 
ابن عبد ( ابن عبد البر این سلسله سند را حسن ارزیابی نموده است کند و حدیث ذکر می

  .)۱۱۵ :۱۴۲۱، البر
ُبو اْلَحَسِن اْلُعتَ 

َ
اِس ، یُّ قِ یْ أنا أ ُد ْبُن اْلَعبَّ بِ ، نا ُمَحمَّ

َ
اُس اْلَجْوَهرِ  ینا أ ـِه ْبـُن ، یُّ اْلَعبَّ نا َعْبُد اللَّ

اُح ْبُن َمْخَلدٍ ، َعْمٍرو ُد ْبُن َتمِ : َقاَل ، ُن ْبُن ُنْدَبةَ نا اْلَحَس ، نا اْلَجرَّ َعـِن اْلَقاِسـِم ْبـِن ، ٍم ینا ُمَحمَّ
بِ ، َناِفعٍ 

َ
َة َقاَل  یَوُهَو اْلَقاِسُم ْبُن أ ْقِش فِ  یاْلِعْلُم فِ «: َبزَّ َغِر َکالنَّ ، خطیب بغـدادی( »اْلَحَجرِ  یالصِّ

۱۴۲۱: ۱۸۱(.  
نیز همانند منابع شیعه مرسل بنابراین نقل حدیث العلم فی الصغر در منابع اهل سنت 

های انـدک در برخـی  بوده گرچه تا تابعین برای آن سلسله سند ذکر شده است و تفاوت
 . کند منابع مفهوم حدیث را متفاوت نمی

 یجمع بندی سند
ل بیـان شـده و یـا عنوان شاهد مثال با تعبیـر قیـ ث العلم فی الصغر در منابع یا بهحدی

مسـلک وثـوق  بنـابر. نقـل شـده اسـت منین علیؤالمر صورت روایت مرسل از امی به
روایـت ضـعیف ، دلیـل ارسـال در سـند بـه ،روش متأخران در ارزیابی حـدیث سندی و

ایـن روایـت معتبـر و  ،شود لکن بنابر مسـلک وثـوق صـدوری و روش قـدما ارزیابی می
اب و و اطمینان علما بـه کتـ کنز الفوائدکتاب  ۀچه افزون برجایگاه ارزند. صحیح است

 توان گفت روایت العلـم فـی الصـغر از سـخنان گهـر بـار ّلف و نیز شهرت روایی میؤ م

همچنـین . عنوان ضرب المثل رواج یافتـه است که در میان مردم به علی امیرالمؤمنین
 خوانی آن با نظام اسـالمی تعلـیم و تربیـت کودکـان نیـز گـواه بـر محتوای حدیث و هم

همین منظـور در ادامـه  است به علی یرالمؤمنینامصحت مضمون و صدور روایت از 
 . خوانی نمود بیشتری یابد پردازیم تا این هم به تحلیل محتوای روایت می
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 » العلم فی الصغر«تحلیل محتوایی روایت  -۲
 ۀمشخص نمـودن بـاز ؛ تحلیل روایت العلم فی الصغر نیازمند توجه به چند امر است

همچنین باید معانی علم در روایت را مـورد بررسـی ، و ویژگی این دوره» الصغر«زمانی 
قرار داد تا بدانیم آیا مراد از علم فقط آموزش علـوم اسـت یـا معنـای وسـیع تـری دارد؟ 

در نگـاه ابتـدایی  ، چونکـهات سبع سنین را باید در نظر گرفـتاین حدیث با روای ۀرابط
سبعه سنین بـازی کـردن روایات . روایت العلم فی الصغر با این روایات در تعارض است

بـر خـالف  ،اول کودکان در نظر گرفته ۀو رها بودن کودک از تربیت را برای هفت سال
تربیت را دارای اهمیـت  روایت العلم فی الصغر که برای این دوره علم آموزی و تعلیم و

بنابراین ضرورت دارد حدیث ، همانند نقش بر روی سنگ ماندگار است راکهداند چ می
 ۀرا در ساختار تعلیم و تربیت اسالمی کودکان تحلیـل کـرده و رابطـ» ی الصغرالعلم ف«

 . آن را با روایات سبعه سنین مشخص نمود

 اهمیت تعلیم و تربیت کودکان در منظر آیات و روایات -۲-۱
بعـد  ،)۴۲۹  :۱۳۸۰، مکـارم شـیرازی( کنـد قرآن کریم انسان را دارای دو ُبعد معرفـی می

داند تا آنجـا کـه  بعد معنوی و روح انسان می رزش و شرافت را از آِن و ا ،مادی و معنوی
 ١.داند مالئک می ۀسجد ۀمقام روح انسان را شایست

اسـتعدادهای مـادی . هریک از این ابعاد دارای ابزار و استعدادهای خاص خود هسـتند
نیز منـوط بـه های مادی  اما تکامل استعداد. یابند انسان به آرامی رشد می ۀبدون دخالت اراد
های معنوی نیز برای بـه فعلیـت رسـیدن و شـکوفا شـدن نیازمنـد  استعداد. تربیت آنها است

 کودکی دورانی است که بعد مادی و معنوی در حـال رشـد اسـت. اند تالش و اراده، تعلیم
صــورت  جســمی کــودک کــه بــهزمــان بــا رشــد تــدریجی انــدام هم ،)۱۴، ۱۴/۳۷۷، مــدرس(

گاه صورت می ناخود قبـل از آنکـه قـوای اندیشـه . یابنـد قوای معنوی نیز رشـد مـی ،ردگیآ
گاه پردازش کند صورت  ای برسد که بتواند اطالعات را به کودک به مرحله متوالی و خود آ

                                                           
ْیُتُه َو َنَفْخُت فیِه ِمْن ُروحی﴿. ١ )، هنگامی که کـار آن را بـه پایـان ۲۹(حجر/ ﴾ُه ساِجدیَن َفَقُعوا لَ   َفِإذا َسوَّ

 ». رساندم، و در او از روح خود (یك روح شایسته و بزرگ) دمیدم، همگی برای او سجده کنید!
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گاه به محیط اطـراف به صـورت تـدریجی  توجـه کـرده و بـه ...والـدین و، صورت ناخود آ

 . زند ی اخالقیش را رقم میها ها و هنجارهای خویش را شکل داده و قضاوت ارزش
گاه کـودک را جهـت می این هنجارها هستند که مسیر استدالل دهنـد و  های خود آ

گاهانـه کـه گذارند چه بسیاری از اسـتداللدر رشد استعدادهای او تأثیر می هـای خودآ
سـنگ ، تحت تأثیر فرایندهای یادگیری ضمنی قرار دارند بنابراین یادگیری غیـر مسـتقیم

لذا شایسته است فرایند یادگیری ضـمنی کودکـان و ؛ آید شمار می یم کودکان بهبنای تعل
 . نقش آن در شخصیت کودک را بررسی کنیم

 در تعلیم کودکان )یادگیری ضمنی( نقش آموزش غیر مستقیم-۲-۲
هـای او بـه  کند شخصیت و هنجار چنانکه بعد مادی او رشد می بیان شد کودک هم

صـورت خودکـار و بـدون  ایـن شـکل گیـری بـه. گیـرد صورت غیر مسـتقیم شـکل می
گاهانه بـوده و از الگوهـای محیطـی اطـراف تغذیـه می ، نیـا الهامی( کنـد هوشیاری خودآ

بنابراین والدین باید به ایـن نکتـه توجـه کـرده و مراقـب محـیط اطـراف  ،)۱۳۳ /۱ :۱۳۷۶
از والـدین  تنهـا زیرا کـودک در ایـن سـن، کودک باشند و به اعمال خویش توجه کنند

گاه کودک تأثیر   تغذیه عاطفی می کند و این وابستگی عاطفی به روند یادگیری ناخود آ
والـدین را الگـوی خـویش ، ی عـاطفی مستقیمی دارد همچنـین کـودک بـا ایـن رابطـه

صورت غیر  کند و شخصیت خویش را به فتاری میقرارداده و سعی برای الگو برداری ر 
گاهانه بر زبان رفتاری وا کـودک بـه ، دهد و بـا رشـد اندیشـه خـرد ورز لدین تطبیق میآ

های خود پرداخته و سعی دارد اندیشه  عنوان الگو ررسی منشأ عملکرد والدین خویش بهب
گاه خویش را بر اساس مبانی والدین سامان دهد  . آ

اگر مبنا و مسیر خانواده توحیدی باشد و با عالقه آن مسیر را طی کنند کودک نیز با 
چنانکـه  هـم. دهـد ن رفتاری والدین شخصیت خویش را براسـاس توحیـد سـامان میزبا

دروغ را در بستر توحیدی برای کـودک خـویش بـا رفتـار ترسـیم  تواند زشتی خانواده می
ذهن او جهت توحیدی پیدا کرده و هم الگـوی عملـی را که بنابراین کودکی هم . کند

 . تواری به پیش برودتواند در مسیرصداقت با اس کند می مشاهده می
منظم و وقت شناس است و ، با محبت، پدر و مادری که در منزل رفتارشان با ادب«
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تعلـیم و تعلـم  ۀخانه درواقع یـک مدرسـ کاری متقابل دارند این در کارها با یکدیگر هم
شـلختگی و در پـی ، قیـدی شود و همچنین اگر رفتار مادر بـا بی برای بچه محسوب می

 .دهـد جمالت باشد عمًال بچه هویت خویش را براساس آن سامان میهوی و هوس و ت
 »تولیـد واالتـرین و بـاالترین محصـول و متــاع عـالم وجـود یعنـی بشـر اســت: بنـابراین

گیـری  ایات به نقش یادگیری ضـمنی در شـکلقرآن کریم و رو  .)۲۹/۱۲/۱۳۹۵، ای خامنه(
من بایـد محیطـی ؤواده مـدارد خان شخصیت و هنجارهای کودک توجه کرده و بیان می
آورد تا کودک مسـیر توحیـدی را  سرشار از ایماِن همراه با محبت را برای کودک فراهم

عنوان الگوی رفتاری انتخاب کرده و با توجه به رشـد تـدریجی  صورت غیر مستقیم به به
خانواده باید به بیان مبانی توحیدی بپردازنـد تـا اندیشـه کـودک نیـز در ، اندیشه کودک

  .کنیم این آیات را بررسی می مطلب ذیل در. توحیدی شکل گیرد رمسی
جایگاه توحید در یادگیری ضمنی کودکان -۲-۳
گــاه و متــصــورت ناخود شــد کــه شخصــیت و هنجارهــای کــودک بــه بیــان  از ثرأآ

گیری بر مبنـای آن  گیرد و قوای اندیشه پس از شکل الگوهای محیطی اطراف شکل می
گیری شخصـیت کـودک  پردازد این شکل لیل و استدالل امور میبد و به تحیا سامان می

توان گفت که سـنگ  ی خویش فاصله نگرفته بنابراین میدر حالی است که با عهد فطر
الگوهـای  توحیـد محـوری اسـت و چنانچـه، ایجـاد ۀها در مرحلـ بنای شخصیت انسان

کودکـان  محیطی و خانواده نیز براساس توحید محوری باشند ایـن شخصـیت توحیـدی
کـریم قـرآن . های توحیدی را به ارمغان خواهد آورد رشد وقوام یافته و هنجارها و تحلیل

هـا از ادراکـات  دارد اگـر چـه تمـام انسـان کشد و بیـان مـی این امر مهم را به تصویر می
فطری برخوردار هستند و زمینه ایجاد شخصیت توحیدی را دارند اما الگوهـای محیطـی 

جه سعادت و شـقاوت کودکـان ایفـا می در ایجاد شخصیت و در نتیو خانواده نقش مه
ِإذا ق﴿ کند می ْلَف یَو

َ
ِبُع ما أ ُه قاُلوا َبْل َنتَّ ْنَزَل اللَّ

َ
ِبُعوا ما أ  َو َلـْو کـاَن ْیـنا َعلَ یْ َل َلُهُم اتَّ

َ
ِه آباَءنـا أ

 ١.)۱۷۰بقره/( ﴾ْهَتُدونیَ ئًا َو ال یْ ْعِقُلوَن َش یَ ال   آباُؤُهْم 

                                                           
نـه، مـا از «گویند:  می» از آنچه خدا نازل کرده است، پیروی کنید!«و هنگامی که به آنها گفته شود: «. ١

فهمیدنـد و هـدایت  آیا اگر پـدران آنهـا، چیـزی نمـی» نماییم یافتیم، پیروی میآنچه پدران خود را بر آن 
 ». نیافتند باز از آنها پیروی خواهند کرد
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، همــین منظــور ابعــاد روحــی انــد بــه حــیط کفــر خــانواده رشــد کردهر ممشــرکان د

های  انـد و اندیشـه و قضـاوت ی اخالقی خویش را در مسیر شرک پرورش داده هنجارها
آنان جمود فکری و پیروی کورکورانه را اسـتدالل . آنها متأثر از فضای شرک آلود گشته

همـین دلیـلپندارنـد بـهرا جهالت میرده و آنپندارند و از اندیشه آزاد فرار کعقلی می
دارنـد اگـر مسـیر شـرک  گیـری کـرده و بیـان می است که در مقابل آیات قرآن موضـع

به بیان  ،)۵/۱۸۹ :۱۴۲۰، فخر رازی( داد ما را در این مسیر پرورش نمی، صحیح نبود خانواده
صـحیح و اسـتدالل نادرسـت مشـرکان ریشـه در شخصـیتی دارد کـه  ۀقرآن عدم اندیش

 . های آن در خانواده ایجاد شده است بنیان

گاه(نقش ذهن خرد ورز -۲-۴  در تعلیم کودکان ) اندیشه آ
خالقــی او از طریــق ذهــن شــهودی و بیــان شــد شخصــیت کــودک و هنجارهــای ا

گاهانه صورت می به روع ـبه تدریج شـ، کودک با رشد قوای اندیشه. گیرد صورت غیر آ
ورت نـاخود ـصـ یتی کـه بـهــت تا شخصــدنبال آن اس ات کرده و بهــاطالع به پردازش

گاه شکل گرفته ر  بنا اسـت کـه او بـه دنبـال ــهمین م شه دوباره سامان دهد بهــا با اندیآ
ش ــــده پرسـاهده شــــــت و از تمــام امــوری کــه مشــــی اســــفهــم منشــأ امــور خارج

 . ندــک می
های فطری او سرچشمه  کند که از ادراک االتی را مطرح میؤ عالوه براین کودک س

خویش سامان دهد هرچند که این  ۀها را با اندیش گرفته و به دنبال آن است تا آن ادراک
روح کـودک آن را احسـاس  انـد کـه نیستند ولی متأثر از عهد توحیـدی االت واضحؤ س
وجـود  ۀنحـو ، االت کودک در اکثر اوقات از علـت پیـدایشؤ همین منظور س کند به می
ال ؤ سادگی و اعتماد برگرفته از فطرت را با س، ک سعی دارد به صداقتکود . است ...و

 . کردن و اندیشه و تحلیل سامان داده و استوار گرداند
گویی متناسب موجب رشـد شخصـیت کـودک ونظـام بنـدی ذهـن خوالدین با پاس

قضاوت و انگیـزه و عمـل کـودک را جهـت ، شوند و حساسیت اخالقی ورز او می خرد
دارد تمام ابعاد شخصیت کـودک  همین منظور است که قرآن کریم بیان می هب. دهند می
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گـاه  یعنی پـس از آنکـه کـودک بـه ١را در مسیر توحیدی جهت دهید صـورت نـاخود آ
گـاه االت ؤ سـ، شخصیت خویش را براساس توحیـد شـکل داد بـا رشـد اندیشـه خـود آ
، ام اخالقـیکودک را متناسب با فهم کودک در چهارچوب توحید پاسـخ دهیـد تـا نظـ

و عمل کودک در نظام توحیدی قرار گیرد در ایـن زمـان کـودک بـه دنبـال آن ، اندیشه
االت گوناگون مطرح کند تا نظام بنـدی ذهـن خـود را ؤ است تا مباحث توحیدی را با س

هـا و اعمـال  این نظام بندی ذهنـی مبنـای اسـتدالل. براساس بینش توحیدی سامان دهد
 . گیرد دیگر کودک قرار می

 ایجاد شخصیت توحید محور در کودکان ۀنحو  -۲-۵
ثیر آن بـر اندیشـه و جهـت دهـی أایجـاد شخصـیت کودکـان و تـ ۀپس ازتبیین نحو 

. کید قرآن بر ایجاد شخصیت توحیـدی را دریـافتیم أاستعدادهای مادی و معنوی علت ت
 . کنیم نگی ایجاد شخصیت توحیدی اشاره میحال به چگو 

والـدین بایـد در . مباحث حسـی بیشـتر در ارتبـاط اسـت از آنجا که ذهن کودک با
آیات الهـی  ۀوسیل هجهت دهی ذهن کودک از امور محسوس استفاده کنند و توحید را ب

کـودک . های عبرت آموز به کودک منتقل کننـد طبیعت و داستان، آسمان، چون زمین
د روابـط ذهنـی است تا بتوان ...دیدن و لمس کردن و، در این سن به دنبال تجربه کردن

ها سامان دهد و شخصیت خویش را در ابعاد مختلف ماننـد  خویش را براساس این یافته
 . شکل دهد ...اجتماعی و، شناختی، بعد عاطفی

دارنـد کـه  انـد و بیـان می منظـر روانشانسـی توجـه کردهمـورد از روایات نیز به ایـن 
. در جهت توحیدی رشد دهـدصورت غیرمستقیم  ده باید ابعاد مختلف فرزند را بهخانوا

َقـاُل َلـُه َسـْبَع یُ َن یِإَذا َبَلَغ اْلُغـَالُم َثـَالَث ِسـنِ « :کند همین موضوع اشاره می به امام باقر
ه اٍت ُقْل َال ِإَلَه ِإالَّ اللَّ   )۲۱/۴۷۴ :۱۴۰۹،  یحر عامل( ٢» َمرَّ

                                                           
ْرَک َلُظْلٌم َعظـ یَّ ُبنَ  ای ِعُظهُ یَ َوِإْذ قاَل ُلْقماُن ِالْبِنِه َوُهَو ﴿. ١ ِه ِإنَّ الشِّ بـه خـاطر ) (۱۳(لقمـان/ ﴾میال ُتْشرِْک ِباللَّ

را  زییـپسـرم! چ«گفـت:  -کـرد در حالی که او را موعظـه مـی -امی را که لقمان به فرزندش) هنگاوریب
 همتای خدا قرار مده که شرک، ظلم بزرگی است. 

 بگوید. » ال اله االالله«وقتی کودک به سن سه سالگی رسید، از او بخواهید هفت بار . ٢
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با دنیا و جهان تعامل ۀصورت غیرمستقیم نحو  والدین باید به دارد  این روایت بیان می

بینی کودک را در جهت توحیدی رشد داده و از کـودک بخواهنـد شـعار اسـالم را بـر 
 . زبان آورد

ای جهت داد تـا کـودک قـوای گونههاالت کودک بؤ توان به سدر سنین کودکی می
و در ایـن  ،)۶۹ :۱۳۸۹، لیال، رئوف مقدم( خود را رشد داده و به خالقیت تشویق شود ۀاندیش
تـوان  همچنـین می، به استعدادهای خود پـی ببـرد و بـه علـم آمـوزی عشـق بـورزد راستا
اندیشه ورزی و اعتماد به نفـس ، در نتیجه خالقیتو االت کودک را سرکوب نموده ؤ س

 . شود کسب علم در او خاموش  ۀاز او سلب شده و عالق
در  این ابعاد شخصیت که هماننـد درخـت نونهـالی اسـت آرام آرام تنومنـد شـده و

همان سنگ بنای هر فرد اسـت  ،کند سنین بزرگ سالی شخصیت ثابت فرد را ایجاد می
  .)۱۶۶ /۱ :۱۳۷۸، فاخری( ثری دارندؤ که پدر و مادر در شکل گیری آنها نقش م

دارد  ها بیان مـی لذا به انسان قرآن کریم به این تحلیل روانشناسی کودک توجه کرده
زمان بـا رشـدحواس  ند و همــتوحیدی سامان ده االت کودک را در راستای بینشؤ تا س

قـرآن کـریم بیـان  .کودک براسـتحکام شخصـیت توحیـدی کـودک بیفزاینـد ۀو اندیش
 )۳۲۲ /۱۶ :۱۳۷۴، محمـد حسـین، طباطبـایی( گام برداشـته لقمان حکیم در این راستا دارد می
ْرَك َلُظْلٌم َعظال تُ  یَّ ا ُبنَ یِعُظُهیَ ِالْبِنِه َو ُهَو   َو ِإْذ قاَل ُلْقماُن ﴿ ِه ِإنَّ الشِّ  ١)۱۳لقمان/( ﴾ٌم یْشِرْك ِباللَّ

االتش را متناســب بــا فهــم کــودک در ؤ لقمــان متناســب بــا رشــد اندیشــه فرزنــد ســ
اندیشـه و عمـل کـودک در نظـام ، دهـد تـا نظـام اخالقـی چهارچوب توحید پاسـخ می

عبد بودن خود ، در نتیجه کودک درتمام اعمال و گرایشات خویش. توحیدی قرار گیرد
دارد تا به این نتیجـه برسـد کـه  می لقمان کودک خود را به اندیشه وا. گیرد را در نظر می

رشد تمام شخصیتش در ابعاد مادی ومعنـوی در گـرو عبودیـت اسـت و خـروج از ایـن 
 . آورد مسیر زیان و خسران را در تمام این ابعاد پدید می

                                                           
پسـرم! «گفـت:  -کـرد لی که او را موعظه مـیدر حا -(به خاطر بیاور) هنگامی را که لقمان به فرزندش. ١

 ».  چیزی را همتای خدا قرار مده که شرك، ظلم بزرگی است
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ی کودکان در  هاگیری شخصیت و استعداد چگونگی جهت -۲-۶
 مسیر توحیدی 

پــس از آنکــه شخصــیت کــودک در مســیر توحیــدی شــکل گرفــت و هنجارهــای 
عـاطفی رنـگ اجتمـاعی و ، انگیزه و عمل کودک در ابعاد فردی، ها قضاوت، اخالقی

های مـادی و معنـوی در جهـت اهـداف  طور طبیعی استعداد توحیدی به خود گرفت به
های انسـانی  شهوت و سایر توانایی، سیر حتی قدرتدر این م. شوند توحیدی شکوفا می

است در مسیر توحیـد متعـادل و  که نگاه بدون حد و مرز به آنها موجب هالکت انسان
 . کنند مند رشد می هدف

بـدنی و ، ریاضـی، هـای کالمـی های مختلف ماننـد مهارت در نگاه توحیدی استعداد
در مســیر  ،)۱۱۳ :۱۳۹۳، بیابــانگرد( تعــامالت اجتمــاعی و رابطــه بــا محــیط زیســت، جنبشــی

ان در عـالوه بـراین امـر تمـام ابعـاد زنـدگی مـادی و معنـوی انسـ. کنند توحیدی رشد می
طور متعادل در تحت نقشه جـامع دیـن رشـد کـرده و حتـی  تعامالت فردی و اجتماعی به

 شـود و انسـانی ها با رویکرد غیر توحیدی متفاوت می علم آموزی در هریک از جنبه ۀنحو 
کنـد قـرآن  تحلیل و همه جانبه نگری را در مسیر علم و عمل تربیت می، صاحب خالقیت

 . کندگونه ارزیابی می دش اینــرت یعقوب را با فرزنــحضۀ رابط ۀکریم نحو 
حضرت یعقوب برای رشد ابعاد مختلف فرزنـد خـویش حـوادث محیطـی رخ داده 

هنگـام کـه حضـرت یوسـف بـا آن  .کند برای فرزندش را در بینش توحیدی تحلیل می
شود حضرت یعقوب ابتدا اندیشـه و تفکـر فرزنـد را بـه میـدان  رو می یای صادقه روبهؤ ر

تـا فرزنـد ابعـاد و  ،شـود های الهی را برای فرزند یادآور می علم و نعمت، آورده و قدرت
هنگـام حضـرت یعقـوب  در ایـن، استعدادهای خویش را در ذیل عبودیت در نظر گیـرد

درخشانی که خداوند آن را زمینه سـازی کـرده را بیـان  ۀخاص فرزندش و آینداستعداد 
 حضرت یعقوب این است که یوسف نبـی سـعی و ۀاین تحلیل حکمیان ۀدارد و نتیج می

کند و ابعاد شخصیت خویش را در مسیر  کوشش خویش را در مسیر توحیدی بیشتر می
 . دهد توحیدی رشد می

بُّ یْجَتبیَ َو َکذِلَك ﴿ و یُ َك َو َك َر
ْ
ُمَك ِمْن َتأ حادیَعلِّ

َ
آِل   َك َو َعلییْ ِتمُّ ِنْعَمَتُه َعلَ یُ ِث َو یِل اْأل
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هـا َعلـییَ  َتمَّ

َ
َبَو   ْعُقوَب َکما أ

َ
ـَك َعلـیَك ِمـْن َقْبـُل ِإْبـراهْیـأ بَّ  ﴾ٌم یٌم َحکـیَم َو ِإْسـحاَق ِإنَّ َر

 ١)۶وسف/ی(
گاهانـ حضرت یعقوب به خوبی می  محـیط اطـراف امـری فرزنـد بـا  ۀداند تعامـل آ

ضروری است تا کودک بتواند به رشد و تثبیت ابعاد و استعدادهای خویش نایـل گـردد 
اَك یـال َتْقُصـْص ُرْؤ  یَّ ا ُبنَ یقاَل ﴿: فرماید گونه می قرآن کریم از زبان حضرت یعقوب این

ْنسـاِن َعـُدوٌّ یْ دًا ِإنَّ الشَّ یْ ُدوا َلَك کَ یکیَ ِإْخَوِتَك فَ   َعلی حضـرت  ٢)۵یوسـف/( ﴾ٌن یُمبـ طاَن ِلْإلِ
ی کـه در حـوادث ۀهراساند و او را از معرک زند خویش را از حوادث ناگوار نمییعقوب فر 

کنـد  کند بلکه فرزند خویش را به تعامل با محیط تشویق می دهد دور نمی جامعه رخ می
اما ابتدا به فرزند خویش متناسب با قدرت تحلیلش تعامل سازنده در بیـنش توحیـدی را 

هـر انسـان موحـد رشـد محـیط  ۀدارد وظیفـ کند ایشان به فرزند خـود بیـان مـی بیان می
برای آنکه در تعامل  ،های تلخ و شیرین است اطرافش است و این تعامل سرشار از حادثه

ای رفتار کنـد تـا  درستی عمل کند نباید بگونهبتواند به رسالت توحیدی خویش به انسان
یـای ؤ گویـد تـا ر همین منظور به فرزنـدش می هرت کنند بافراد نسبت به او احساس حقا

خـاطر صـفات و  هامـا اگـر بـ .)۳۲۰، ۱۳۷۲، طبرسـی( خویش را به بـرادرانش بـازگو نکنـد
هایی که در تو بارز است از برادرانت بدی دیـدی نبایـد در درون خـود احسـاس  ویژگی

های شـیطانی  وسوسـه های برادرانـت منشأ بدرفتاری چرا کهکینه و ناراحتی داشته باشی 
تعامل سازنده با برادرانت نیازمند صبر الهی است تا بتوانی با  .)۶/۹۷ :۱۴۲۰، طوسـی( است

های شـیطانی رهـایی  را از وسوسـه کنـی و برادرانـت صبر از مشکالت پیش آمده عبـور
 . بدهی و آنها را با خود در مسیر توحیدی هم آوا کنی

عاد فرزندش در مسیر توحیدی استدالل و گونه حضرت یعقوب در جهت رشد اب این
کنـد و نقـش پـدر  تحلیل کودک را به میدان آورده و او را بازیگر اصـلی در جامعـه می

                                                           
و نعمـتش را بـر تـو و بـر  آمـوزد؛ و از تعبیر خوابها بـه تـو مـی گزیند؛ گونه پروردگارت تو را برمی و این«. ١

 ت ابراهیم و اسحاق تمام کـرد؛گونه که پیش از این، بر پدران کند، همان خاندان یعقوب تمام و کامل می
 ».  به یقین، پروردگار تو دانا و حکیم است

چرا  کشند؛ فرزندم! خواب خود را برای برادرانت بازگو مکن، که برای تو نقشه (خطرناکی) می«گفت: . ٢
 ».  که شیطان، دشمن آشکار انسان است
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فرزند را انجام دهد و او را از تعامل  ۀنقش حمایتی از فرزند است نه آنکه پدر وظیف، تنها
 . با اجتماع محروم گرداند

 زمانی صغر   بازه -۲-۷
احثی کـه معنـای روایـت العلـم فـی الصـغر را بـرای مـا روشـن تـر یکی دیگر از مبـ

صغر و کبر یا صـغیر و کبیـر را   ۀاهل لغت واژ . صغر استۀزمانی واژ  ۀگرداند گستر  می
ن و الـراء یالصـاد و الغـ: صـغر«: ابن فارس آورده است. دانند اسماء متضاد می ۀاز جمل

ـَغرال  من ذلك، هدلُّ علی ِقّلٍة و حقار یح یأصٌل صح ـغ. ضـّد الِکَبـر: صِّ خـالف : ریو الصَّ
یعنی اسمائی که بـه نسـبت بـا  ،)۴/۴۵۸ :۱۴۱۴، ابن منظور؛ ۳/۲۹۰  :۱۴۰۴، ابن فارس( »ریالکب

آیـه بـا سـاختار صـفت  ۱۳صـورت اسـم در  این واژه در قرآن بـه. شوند یکدیگر معنا می
به معانی کـوچکی و  ،)۲/۱۳۷۴ :۱۳۷۷، خرمشاهی( مشبه و اسم تفصیل استفاده شده است

کـار  هبـ ٤و عـزت ٣ارزش، ٢و کوچکی در مقـدار ،)۹/۲۹۴ :۱۳۷۳، طبرسی( ١در خیر یا شر
معنـای کـوچکی در سـن اسـت  صـغر بـه ۀواژ  ۲۴ ۀاسراء آیـ ۀبرده شده است و در سور 

بَّ َو ﴿ ْحَمـِة َو ُقـْل َربِّ اْرَحْمُهمـا َکمـا َر لِّ ِمـَن الرَّ  ﴾راً یَصـغ  یانیـاْخِفْض َلُهما َجنـاَح الـذُّ
پـرو   کودکی و خرد سـالی  ۀدارد همانطور که پدر و مادر در دور  آیه بیان می ٥)۲۴اسـراء/(

مترادف . محبت و احسان داشته باش  سالی بال محبت برسر تو گشودند بر آنها در بزرگ
، مجمـع البیـان( شـود ت کـه بـه فرزنـد سـه سـاله اطـالق میـــاس ٦صبی ۀقرآنی صغیر واژ 

۶/۷۸۱(.  
  .)۶۹۶ :۱۴۱۳، راغب اصفهانی( معنای شخص ُمِسن است اهل لغت بهکبیر در 

 .)۱/۶۰ :۱۴۰۷، زمخشـری( کبیـر برگزیـده اسـت ۀقرآن کـریم همـین معنـا را بـرای واژ 
                                                           

 . ۶۱یونس/ ؛۴۹کهف/ ؛۵۳قمر/. ١
 . ۲۸۲بقره/ ؛۲۴اسرا/ ؛۱۲۱توبه/. ٢
 . ۳۷نمل/ ؛۳۲یوسف / ؛۱۱۹و  ۱۳اعراف/ /؛۲۹توبه. ٣
 . ۱۲۴انعام/. ٤
گونه که  پروردگارا! همان«های تواضع خویش را از محّبت و لطف، در برابر آنان فرود آر! و بگو:  و بال«. ٥

 » آنها مرا در کوچکی تربیت کردند، مشمول رحمتشان قرار ده
 ۱۲مریم/. ٦
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نَّی ﴿: مانند

َ
ت َی ُغالٌم َو َقْد َبَلَغنِ   یُکوُن لیَ قاَل َربِّ أ

َ
ُه   یاْلِکَبُر َو اْمَرأ ْفَعُل یَ عاِقٌر قاَل َکذِلَك اللَّ

 ١.)۴۰آل عمران /( ﴾شاءُ یَ ما 
کار رفته کـه قـوای جسـمی او تحلیـل  هکبیر در این آیه در خصوص شخص مسنی ب

نی که فرشتگان بشارت فرزند کند زماآیه اشاره می،)۱۴۱۴:۵/۱۲۷، ابن منظـور(رفته است
حضرت زکریا دادند حضرت زکریا تعجب کرده و علت تعجب خویش را کبر سن  را به

و انسـان  چونکـهنـد دا خود می زمـان ِکَبـر زمـانی اسـت کـه قـوای انسـان تحلیـل رفتـه
 . جوانی را ندارد ۀهای دور  توانایی
هـای بلـوغ در  دورانی که نشانه. شود  صغر در فقه به دوران قبل از بلوغ گفته می ۀواژ 

. باشد سالگی می ۹سالگی و دختران ۱۵انسان آشکار نشده و بازه زمانی آن برای پسران 
 ۀذیه و آموزش در ایـن دوره برعهـدتغ، بهداشت، های کودک همچون مراقبت لیتؤ مس

های کودک در مسـیر توحیـدی  تا استعداد .)۷/۲۱۸ :۱۳۹۵، هاشمی شاهرودی( والدین است
نمـاز خوانـدن و روزه گـرفتن  مستحب است تا ولی کودک او را بر رو از این. رشد یابند
هـای  تـا کـودک بتوانـد بعـد از بلـوغ در زمینـه ،)۱/۱۴ :۱۴۰۱، فـیض کاشـانی( تمرین دهد

نـه تنهـا موجـب رشـد  فعـالیتی کـه. مختلف اجتماعی حضور یافته و به فعالیت بپردازد
ثری را در جامعـه ؤ ها است بلکه به دور از اسراف و تبذیر فعالیـت مـ استعدادها و توانایی

 . خواهد داشت
زمـانی صـغر را زمـانی دانسـت  ۀباز توان  اهل لغت و فقه می، حال به استناد از قرآن 

قـوای انسـانی غبـار  ۀبرند و رنگ افـول برچهـر  که قوای انسان در اوج فعالیت به سر می
کسـب مهـارت و ، و انسان مشغول علـم آمـوزی ،)۷۱۳ /۲ :۱۴۰۴، جوهری( نیفکنده است

 . است ...تجربه و

 معنای علم در حدیث العلم فی الصغر  ۀگستر  -۲-۸
زمانی صغر  ۀتنگاتنگی دارد و از آنجا که باز  ۀابطزمانی ر  ۀبا باز ، روایت علم آموزی

دهند معنی علـم نیـز وسـیع  خوبی انجام می ست که قوای بدن فعالیت خود را بهای ا بازه
                                                           

! چگونه ممکن است فرزندی برای من باشد، در حالی که پیری به سراغ من پروردگارا«او عرض کرد: «. ١
 ». دهد گونه خداوند هر کاری را بخواهد انجام می بدین«فرمود: » آمده، و همسرم نازاست؟!
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علم  ۀتوانیم واژ  بنابراین می. باشد ی نمیشده و تنها شامل تعلیم علوم رایج و مباحث علم
هـا  موزی فرد به معانی مرتبط بـا ایـن مراحـل و زمـانرا با توجه به مراحل مختلف علم آ

شـود و تـا آنجـایی کـه قـوای  تعریف کنیم با این بیان علم آموزی از زمان تولد آغـاز می
قابـل ۀی ثمـر یابد و با افول قوای انسـانی دیگـر علـم آمـوزانسان ضعیف نشده ادامه می

تغییـر دهـد و بـه رشـد گیری فـرد را در ابعـاد مختلـف تواند جهت توجهی ندارد و نمی
بنابراین علم آموزی او هماننـد نقشـی اسـت بـر . های انسان منجر شود استعداد و توانایی

 . رود روی آب که پس از مدت کمی از بین می
گیرد همان  می زندگی را در بر ۀعلم آموزی دوران ابتدایی زندگی که غالبا هفت سال

گـاه  دک بـهکـو . صورت غیر مستقیم اسـت رشد شخصیت کودک به صـورت نـاخود آ
دهـد و بـا رشـد  شـکل می ...شخصیت خویش را بر اساس تعامل با خانواده و محیط و

ه دنبال آن است که آنچـه قوای اندیشه با ارتباط گیری بیشتر با والدین و محیط اطراف ب
گاه فراگرفته با طرح س را که به صورت منطقی استحکام بخشـد و  ال بهؤ صورت ناخود آ

صـورت غیـر  بـدیهی اسـت کـودکی کـه بـه. اخالقی خویش را ثبـات دهـد هنجارهای
علمی  ۀترین مسئل رینیش، مستقیم ابعاد شخصیتی خویش را در مسیر توحیدی رشد داده

،  نـییکل( همین جهت روایـات سـبع سـنین به. برای او فهم معارف توحیدی و قرآنی است
ندگی به کودکان خویش معارف دوم ز  ۀکنند که در هفت سال اشاره می ،)۱۱/۴۴۲ :۱۴۲۹
گیری عالیـق و  جهت، ثبات شخصیت، گیری پس از شکل. ی و قرآنی بیاموزید توحید
های اجتماعی استعدادهای  تجربه ۀوسیل هکودک به دنبال آن است که ب های عمل انگیزه

های مختلـف شـکوفا  در زمینـه مادی و معنوی خویش را با خالقیت و اعتماد بـه نفـس
دلیـل آنکـه رنـگ توحیـدی دارنـد  ی استعدادها در مسیر توحیـدی بـهکوفایاین ش. کند

گـردد کـه  گزاری متناسب در جامعه می و ارزشموجب رشد متناسب استعدادها در فرد 
زمانی هفت سـاله  ۀپس از گذشت دو باز . خود از منظر اجتماعی سرآغاز بالندگی است

صورت رسـمی بـه  ود بهلگی خسوم هفت سا ۀکودک در باز ، از منظر روایت سبع سنین
پردازد این مرحله در برنامه ریزی اسالم تا بیست و یک سالگی در نظر  تحصیل علوم می

تواند استعدادهای خویش را به فعلیت برساند و  زمانی می ۀانسان در این باز . گرفته شده
ری علوم مورد نیاز خود را بیاموزد پس از ایـن مرحلـه فـرد حضـو ، های مختلف در زمینه



ل س
حلی

ت
ث 

حدی
یی 

حتوا
و م

ی 
ند

»
صغر

ی ال
م ف

لعل
ا

«
های مختلـف اجتمـاعی دارد و بـه گسـترش تجربـه و علـم پرداختـه و بـا  مؤثر در جنبـه

این مسـیر ادامـه دارد تـا  .شود های مختلف در گسترش علم سهیم می پژوهش در عرصه
 . آنجایی که قوای انسان او را همراهی کنند و ضعف و ناتوانی بر آنها سایه نیفکند

که مهم ترین ویژه قوای اندیشههی انسان بپس از ثبات شخصیت فردی و ضعف قوا
هـا و باور ، نقش را در مراحل ایجاد و رشد استعدادها داشته دیگر امکان تغییر شخصـیت

 ۀهای او در جهت تغییر و یا رشد آن ثمـر  شود لذا تالش رشد استعدادها بسیار سخت می
 . رود از بین میشود که پس از مدتی  مطلوب را ندارند و همانند نقاشی برروی آب می

 نسبت روایت العلم فی الصغر با روایات سبع سنین  -۲-۹
. کننـد هفـت سـاله تقسـیم می ۀزمانی کودک را بـه سـه دور  ۀروایات سبع سنین باز 

باشـد و  بـازی و تفـریح کـودک می ۀاول دور  ۀهفت سـال ۀدور  ١،)۱۱/۴۴۲ :۱۴۲۹،  نییکل(
به تعلیم قرآن و معارف آن در سطح  تعلیم او است که کودک ۀدوم دور  ۀهفت سال ۀدور 

های زندگی دینی  یادگیری حالل و حرام و جنبه ۀسوم مرحل ۀپردازد و هفت سال ساده می
ث العلم فی الصـغر ظاهر روایات سبع سنین با حدی .)۱۷۲ :۱۳۸۵، شـهری محمدی ری(  است

ک اول در روایـات زمـان بـازی و تفـریح کـود  ۀهفت سـالۀباز  راکهدر تعارض است چ
کند و برای آن است ولی روایات العلم فی الصغر اشاره به تعلیم کودک در این دوره می

 . کند و آن ماندگاری علم در ذهن کودک است اثر مفیدی را بیان می
 ۀیکـی از مصـادیق علـم آمـوزی در دور : تـوان گفـت برای رفع تعارض ظـاهری می

شخصـیت خـویش طـی  کودکی همان مراحلی است که کودک بـرای ایجـاد و تثبیـت
صـورت غیرمسـتقیم از  اخالقی که از طریق ذهن شهودی بـه های همان هنجار. کند می
ترین آنها والدین هستند دریافت کرده و پـس  های موجود که مهم ط اطراف و الگومحی

پردازد و به دنبال آن  کودک به تحلیل اطالعات و محیط اطراف می ۀاز رشد قوای اندیش
گاهانه سامان دهـد و بـه مرحلـ ش را بهاست تا شخصیت خوی ثبـوت شخصـیتی  ۀطور آ

                                                           
ْسَباٍط، َعن«. ١

َ
، َعْن َعِلیِّ ْبِن اْلَحَسِن، َعْن َعِلیِّ ْبِن أ ٍد اْلَعاِصِمیُّ ْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ

َ
ِبـی عَ   أ

َ
ِه َیْعُقوَب ْبِن َساِلٍم َعْن أ مِّ

هِ  ُم «، َقاَل: َعْبِد اللَّ ُم اْلَحـَالَل َو اْلَحـَراَم َسـْبَع   اْلُغَالُم َیْلَعُب َسْبَع ِسِنیَن، َو َیَتَعلَّ اْلِکَتاَب َسْبَع ِسِنیَن، َو َیـَتَعلَّ
 ) ۴۴۲، ص۱۱ق، ج۱۴۲۹،  (کلینی» ِسِنیَن 
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انگیـزه ، عالیق، ها قضاوت، نایل شود این ثبوت شخصیتی است که هنجارهای اخالقی
های  دهـد و اسـتعداد اجتمـاعی و عـاطفی جهـت می، و عمل کودک را در ابعاد فردی

کـودکی کـه علـم آمـوزی در دوران . دهـد مادی و معنوی را در جهت معینی رشـد می
شخصیت کودک است کـه بـا گـذر زمـان ۀروایت به آن اشاره کرده همان ایجاد شاکل

همانند نقش بر روی حجر که  ،دهد گیرد و تغییر در آن رخ نمی ات میاین شخصیت ثب
شـود و از ثبـات همیشـگی برخـوردار  به آرامی و به تدریج بـر روی سـنگ نگاشـته می

 . است
اول کودکی در روایات  کودک برای بازی در هفت سال اکردنبنابراین منظور از ره 

است تا کـودک بـه  ...والدین و، سبع سنین همان آموزش غیر مستقیم کودک از محیط
 .تدریج شخصیت خویش را سامان دهد

زمانی صغر است با کسب معارف قرآنی و  ۀدیگر باز  ۀدر هفت سال بعدی که مرحل
توان گفت روایت سبع  حتی می. داندآموزش اسالمی شخصیت خویش را مستحکم گر 

سنین یکی از ابزارهای ایجاد شخصیت را با توجـه بـه ذهـن شـهودی و حسـی کـودک 
ین ارتبـاط بـه خـوبی محقـق داند که با بازی کردن کودک ا ارتباط با محیط اطراف می

سـازی  دهکودک در یک بازی سالم اسـت کـه روابـط اجتمـاعی را سـا راکهشود چ می
گیـرد و در مسـیر آن مسـئولیت بـه خالقیـت و  د مسـئولیتی در نظـر میکرده و برای خو 
گیـرد و  آورد و تعامل درست را با دیگر همسـاالن خـود بـه خـوبی یـاد می ابتکار رو می

 . سازد کودک را برای قبول مسئولیت اجتماعی آینده خویش آماده می

 گیری نتیجه
صـورت  است کـه بـه لیمنین عؤکالم گهر بار امیرالم» العلم فی الصغر«حدیث 

چنانکـه ایـن روایـت  هـم، مرحوم کراجکی نقل شـده کنز الفوائدمرسل در کتاب معتبر 
مسلک وثـوق  بنابر. همانند منابع شیعه در منابع اهل سنت با سند منقطع ذکر شده است

ایـن روایـت ضـعیف ، دلیل ارسال در سـند روش متأخران در ارزیابی حدیث به سندی و
کن بنابر مسـلک وثـوق صـدوری و روش قـدما ایـن روایـت معتبـر و ل، شود شمرده می

و جایگـاه علمـی نویسـنده و اطمینـان  کنـز الفوائـداعتبار کتاب  راکهچ. صحیح است
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ّلف و کتاب و تعابیر سایر علما در منزلت کتـاب و جایگـاه علمـی ؤ عالمه مجلسی به م

ودکـان در اسـالم ضـعف تعلیم و تربیت ک ۀخوانی کامل روایت با منظوم نویسنده و هم
 . کند سندی را جبران می

.دوران کـودکی اسـت،تعلـیم و تربیـتۀتـرین مرحلـدارد مهماین حدیث بیان مـی
صـورت  خالقی او از طریق ذهن شـهودی و بـهشخصیت کودک و هنجارهای ا ونکهچ

گاهانه صورت می کـودک شخصـیت خـویش را بـر  ۀگیرد و با رشد قـوای اندیشـ غیر آ
، عالیـق، هـا کنـد و قضـاوت دریافتی از محـیط اطـراف مسـتحکم می اساس اطالعات

های مـادی  دهـد و اسـتعداد وجود آمده شکل می گیزه و عمل را بر مبنای شخصیت بهان
ومعنوی خویش را در مسیر همین شخصیت شکوفا کـرده و بـه کسـب علـم و مهـارت 

گیـرد و  ل میای است که شخصیت کودک در آن شک بنابراین کودکی دوره. پردازد می
یابد همانند نقش بر روی  های بعدی زندگی استحکام یافته و ثبات می به تدریج در دوره

شـود و از ثبـات همیشـگی  حجر که به آرامی و بـه تـدریج بـر روی سـنگ نگاشـته می
 . برخوردار است

 نامه کتاب
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 . ۱۴۲۱، بیروت، دار الکتب العلمیه، جامع بیان العلم و فضله ابن عبد البر، یوسف بن عبد الله، .۳
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 . ۱۳۹۳، تهران، نشر ویراش، شناسی آموزش و یادگیری) روانشناسی تربیتی (روان اسماعیل،انگرد، ببیا .۸
 تا.  ، بیی، کویت، دار الخلفاء للکتاب اإلسالمالمدخل الی السنن الکبری بیهقی، احمد بن الحسین، .۹
 . ۱۴۰۴، بیروت، دار العلم للمالیین، الصحاح جوهری، اسماعیل بن حماد، .۱۰
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