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 :ی ناشر عربیمقدمه

ند به همین دلیل، تولیدات خواندنی و نسلللل فردا هسلللت ،کودکان امروز

ت ث کودکان اهمیشللنیداری در زمینه ایمانی، تربیتی، فکری و روانی در مبح

سیار زیادی دارد شدید به انواع مختل ب شه نیاز  یشتر ب مواد فرهنگی   فاما همی

شللود که در حقیقت، آینده یک امت را شللکل در این رویکرد مهم احسللام می

د رویدادهای سریعی که در تمام جهان و از جمله جوامع دهد. و بدون تردیمی

و در رأم آن رویدادها، ظهور گسترش وسایل ارتباط افتد اسالمی ما اتفاق می

ست کهوی آوردن اکثر خانوادهر نیز ها و رسانه جمعی و دیگر ر بیانگ ها بدانها ا

سب بهبه باز ینیاز چنین برای  صرکودکان این ع بینی مجدد در ارائه مواد منا

شمیما  سعی نموده د، بربا ست که  سام ا ایم چنین کتابی را خدمت همین ا

 مخاطبان خود تقدیم بداریم.

صحیح ایمانی  سی را در پرورش  سا ضوعی ا ستاد عبدالله حمد رکف، مو ا

های ی اول کتاب، پایهدهد چنانکه در نیمهمان مورد بررسلللی قرار میکودکان

س در نشلیند سل ایمانی کودکان را به بحث میهای تربیتی برخورد با پرسلش

 هایگویی به مهمترین پرسلللشهایی عملی از پاسلللخنیمه دوم کتاب، نمونه

مادرانیان میکودکان را ب پدران و  که  به می دارد  پاسلللخگویی  ند برای  توان

 فرزندان خود از آنها نهایت استفاده را ببرند.

 

 

 «مــرکز دالئل»
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 :دکتر عبدالعزیز مقبلمقدمه به قلم 

کند و که در زمین مناسللب رشللد میهمانند درخت اسللت، هنگامی کودک

تغذیه نیکو و در وقت مناسلللب شلللود و از مناسلللب برای آن فراهم می فضلللای

صلللرف  شلللود. به دنیا آوردن گردد درختی تنومند و ثمربخش میند میمبهره

شاید  سه باکودک  شد چرا که او به دنیا  در مقای سان با سیار آ تربیت او، امری ب

ز نی اشحتی فراهم نمودن تغذیه ،گرددکامل می اشآید و بنیه جسلللمانیمی

 به دنیا آوردن اوسلللت اما مسللل له مهم
ن
 ، پرورش، ارشلللاد وآسلللانتر از صلللرفا

 دهی او است.جهت

اش به قدرتی از لطف و عنایت الله است که کودک را از همان زمان کودکی

که  تتکی بر اینسم ،ن از طرفییادگیری مجهز نموده است اما این توا قادر بر

ند و از طرف دیگر متکی بر وجود معلم  یت و آرامش ک کودک احسللللام امن

ای اسلللت. و هرگاه این دو مورد فراهم آیند کودک از سلللطح مصلللمم و حرفه

 شود.مند میآموزشی و عقلی چشمگیری بهره

آیند، آنان مخلوق خداوند هسللتند و باهوش به دنیا می ،کودکان در اصللل

 از ز به روز بواسللطه اکتشللافات جدیدشللانایره بهت و حیرت دانشللمندان رود

که خداوند به وی ارزانی  اشنیز اکتشلللاف اسلللتعدادهای ییرعادیو انسلللان 

، اما خانواده که پدر و مادر آنرا یابدگردد و توسللعه میبیشللتر میداشللته اسللت 

ر آن را دکه تواند سلللهیم باشلللد یا کند در افزایش این هوش مینمایندگی می

 کند و یا آن را مصادره نماید. ی معّین متوقفحد و مرز
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دین، پایه و اسللاسللی اسللت که انسللان با آن از حیوان جدا با توجه به اینکه 

آید اما فطرت به دنیا می تأکید نموده اسلللت که نوزاد بر پیامبرشلللود می

فللا ده کلله هر دوی پللدر و مللادر نقش بزرگی در انحراف کودک ایروشلللن نمو

کنند آنگاه که منحرف از فطرت باشللند، و با اینکه معنای مسللتقیم حدیث می

اینگونه اسللت اما از سللوی دیگر بیانگر مسلل ولیت پدر و مادر در نهادینه کردن 

به مان یجن که مسلللل فطرت او را از انحراف حفظ  ،دینی نزد کودک اسلللت 

 کند؛ فطرتی که کودک با آن متولد شده است.می

ذشلللته، پدر و مادر یگانه مرجع کودک در کسلللب معرفت در های گدر قرن

شلللود و در منبع درسللله وارد میاند تا که بعدها به مبرهه آیازین کودکی بوده

البته خانواده هم کماکان به عنوان منبعی اسللاسللی باقی  ،نهدگام می دومی

رسلللد و به دنبال منابع دیگری مانند تا اینکه کودک به مرحله نوجوانی میمی

. حتی اگر پیش از مرحله نوجوانی، که جزئی از اثبات هویت اوسلللترود می

خانوادگی آکنده از محبت و آرامش را تجربه کرده باشلللد و با او  فضلللاییک 

اش برخورد شللده باشللد در نوجوانی پیوسللته به پدر و برحسللب تکامل سللنی

 کند.ماند و به معلومات آن دو اعتماد مینزدیک باقی می ،مادرش

ازید تغییر با شدت وزیدن آی طوفانای پیاپی، ا انفجار تکنولوژی و رسانهو ب

بسللیاری از آنها جعلی و  ها به مزایده گذاشللته شللد امادهو بازار معلومات و دا

نی داشللت که پیوسللته در تشللنگی و این امر تأثیر زیادی بر جوانا بوددرویین 

سللؤالت در مراحل  کردند و چنان گردید که برخیشللناسللانه زندگی میمعرف

شان آنها را به محاصره درآورد بدون اینکه کسی را بیابند که کودکی و نوجوانی
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و مادران خود یا یکی از آن دو  انها جواب دهد، و چه بسللا با سللرکوب پدر بدان

سؤالت روبرو سیت آن  سا سبب ح شدند یا بخاطر ناتوانی والدین برای می به 

ت که پش شانهای کودکف آنان در برابر پرسشکننده یا ضعارائه جوابی قانع

پاسللخ را از ذهن کودک . اما این سللرکوب، آن سللؤالت بیپرسللیدندسللرهم می

سر راهش اسانهشنیی که کودک به اولین روزنه معرفتبیرون نکرد تا جا ای که 

 کشید.د و در آن سرک میشگرفت وارد میقرار می

رزندان بلکه ف ای دیگر آسان نیستنهنولوژی و رسابرخورد با این انفجار تک

و همین امر، مس له را پیچیده  هرا چند مرحله از پدر و مادرانشان پیش انداخت

 هایی راازوکارها و مهارتو س ه استو مس ولیت تربیت را دو چندان نمود هکرد

 د.ی زمانی سازگار باشد که با این برههطلبمی

شه و کنار جامعه سر برآومونهن ،در همین وقت در گو ردند که مجتمع هایی 

سران و دختران جوانی که حامل اکانت کردند؛را تحریک می ستعار و پ هایی م

نام خود را اعالن  گسلللتاخ بودهییرحقیقی بودند و چه بسلللا برخی از آنها  و 

پراکنی درباره برخی جوانب و ، چنانکه این افراد شلللروع به شلللبههکردندمی

یح رطح این تحریک افزایش یافته و تصللحتی سللکنند بلکه نصللود دینی می

 هاند! البتم را ترک گفتهالاند و اسلللاسلللالم را از تن درآوردهکنند که لبام می

خشم  ،یالب این افراد بیش از آنکه دارای قناعت راسخ درونی باشند با این کار

کنند و سلرکوب و خفقانی که با آن روبرو خود را از فضلایی که در آن زندگی می

 دهند.اند نشان میشده



5 

 

ای زمینهاسللاسللی در پرورش کودک اسللت بلکه پستربیت ایمانی جزئی 

ار که حقیقی و تأثیرگذگیرد تا اسلللت که در ورای تمام جوانب تربیتی قرار می

هنگامی که معلومات دینی پیاپی  -بخاطر هوش فطری خود  -باشلللد. کودک 

سد به او می ستشوسؤالت زیادی در ذهنش ایجاد میر سیار مهم ا  - د لذا ب

در با که پدر و ما -باشد نه اینکه لجوج و مخالف  بویژه زمانی که کنجکاو و مصّر 

 د.ها تالش نماینجدیت به سؤالتش گوش فرا دهند و برای پاسخگویی بدان

ی آنان ندارند و همه طبیعی اسلللت که تمام پدر و مادران معلومات کافی

سلوب قانع ستند  ای ندارندکنندها شکالت خود یرق ه سا در دریای م و چه ب

د نشبا شود که به دنبال پاسخ فرزند خودی میکه همین امر سبب کاهش زمان

اصی خ ند بویژه اینکه سؤالت کودک، ترتیبو جوابی برای سؤالتش آماده کن

سب صورت ییرارادی در ذهنش  دیدن شنیدن یا ندارد بلکه برح امور زندگی ب

 آورد.را بر زبان میکند و آنخطور می

ام این کتاب، اقد تالیفاز اینجاسللت که برادرمان عبدالله بن حمد رکف با 

چرا که او میزان نیازمندی مردم به این موضلللوع را  ؛نیکویی را رقم زده اسلللت

ی ایمانی، درک میزان حس نموده است بدین معنا که وی میزان اهمیت جنبه

و به چنین کتابی را به خوبی درک کرده های پدر و مادر و نیاز آن دمشلللغولیت

 است.

های ما تقدیم شلللده اسلللت اما تعدادی کتاب در این موضلللوع به کتابخانه

را  فقط عنوان کتاب برخی از آنها دیگر در دسللترم نیسللتند و برخی دیگر نیز

کشند اما محتوای آنها ارتباطی با موضوع ندارد، شده یدک میدر موضوع یاد
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یک  تأکید قرار داده و بخشلللی نیز تنها  یا چند جنبه از این مسللل له را مورد 

های دیگر را نادیده گرفته اسلللت اینجاسلللت که این کتاب تالش کرده جنبه

جانبه باشد و پیش این موضوع ارائه دهد و کتابی همهاست محتوایی مفید در 

باشد و مرحله میاین  ی آن، مناسببخش، اسلوب کتاب بخاطر قناعتاز اینها

 آن به سبب اسلوب روشن آن ساده و آسان است.فهم 

 الله متعال بر توفیق نویسنده بیفزاید و قلم او را سودمند گرداند.

 

 عبدالله مقبل استاد دانشگاه قصیمدکتر عبدالعزیز بن   

 و مشاور تربیتی و خانوادگی
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 :مقدمه به قلم دکتر منی رجب صابر

 چرا که تمایل کنندسلللؤالی زنده توصلللیف میبرخی، کودکان را به عالمت

شناخت و  کودکیکودک را در مرحله  ،زیادی شاف،  سوی اکت یادگیری هر به 

 دهد.آنچه جدید است سوق می

متأسفانه به سبب شرایط زندگی و تالش برای فراهم نمودن یک هم پدران 

 
ن
 از زندگی خوب و آبرومندانه برای کودکان، بسلللیار از آنان دور هسلللتند و گاها

گیرند، یا با خشللونت بدانها یا آنها را نادیده می کنند،هایشللان فرار میسللؤال

خواهند دسلللت از پرحرفی بردارند، این یا که از کودکان می ددهنپاسلللخ می

نا را در تنگ پدرانسخت است،  کودکانکه سؤالت  برخوردها بدین خاطر است

ن اباشد و یا اینکه به نظرشوار مین دششان برای آنادهد و پاسخگوییمی قرار

 .طلبد که فراتر از سطح هوش کودکان استهایی بسیار دقیق را میپاسخ

را از  گذارد چرا که آنهاتردیدی نیست که این امر بر کودکان تأثیر منفی می

صت صیه گرداند و هایی بزرگ محروم میفر سیار ما را تو صان، ب ص علما و متخ

سؤالت کودکان ببندیم حتی  اندکرده ست آیوش خود را به روی  که زیبنده نی

کنند ت میکه دریاف هاییاگر تمام روز سلللؤال ب رسلللند زیرا از رهگذر پاسلللخ

آورند و درک آنها های تربیتی را به دست میو خصلت هانسبت زیادی از ارزش

ی کند که این امر در رشد جنبهشان توسعه پیدا میهوشسطح یابد و رشد می

 د.ماینعقلی آنان نقش مهمی ایفا می

دهند و به شلللان اختصلللاد میسلللاعتی که پدران به فرزندانبنابراین نیم

ساده آنان جواب میس های کودکانه آنها گوش فرا دهند و نیز به دیدیهؤالت 
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صوممی شمان مع شتیبانشان میدهند و به چ هد دروحی به آنها می ینگرند پ

ها گیری ارزشکند و به شکلشان کمک میکه بدانان در مراحل بعدی زندگی

ه دارد کها تقدیم میرسلللاند و مفاهیم و مبانی دینی را به آننزد آنان یاری می

 دهد.هویت دینی کودکان را شکل می

س ست که نیازمندهای کود ؤالزیرا  سؤالتی نی سخ کان فقط  هایی برای پا

اینسللت که  بیانگرباشللد بلکه  آنهادوسللتی ارضللای حس کنجکاوی و آگاهی

به کودک می خواهد انس بگیرد، از او تعریف و تمجید کنند، توجه دیگران را 

 .ماید و خویشتن خودش را اثبات کندخود جلب ن

ما می چون مه  پدران و های سلللادهدانیم این جوابه که کودکان از  ای 

زمینه ، چیزی است که پسکنند مقصود نیست بلکه هدفمادران دریافت می

کنند، حتی چیزی که در اذهان آنان شلللناسلللانه خود را بر آن بنا میمعرفت

های آنان قرار ر شانهشان است که بو مادران ورزی و دستان پدرانماند توجهمی

با این کار آنهامی کنند. و احسلللام امنیت، آرامش و پشلللتیبانی می گیرد و 

ها نیسلللت بلکه لبخند والدین، تعریف و ط پاسلللخآورند فقچیزی که به یاد می

 ورزی است.احسام اعتماد و توجه تمجید از آنان،

کنند که اسلللتراتژی گفتگو و می ی توصلللیهبه همین خاطر مربیان پرورشللل

ؤال اینگونه که سلل ،مناقشلله را در پاسللخگویی به سللؤالت کودکان به کار گرفت

سخ داده می سؤال پا سادگیکودک با یک  ستراتژی با وجود   اششود، و این ا

او  شناسانهرود و تعادل معرفتشمار میباز مهمترین ابزارهای برقراری ارتباط 

نماید، یابی و اکتشلللاف را ارضلللا مییل او به آگاهیبخشلللد و تمارا تحقق می



9 

 

به خود و دیگران را در او  افزون بر آن، روح انس و محبت و احترام گذاشلللتن 

 کند.احیا می

سؤالت کودکان ورزیهمچنین توجه سخگویی  آنها  ،پدران و بزرگترها به پا

سالن یا افکنی که ممکن است از هم سن و گر و تشویشهای گمراهرا از پاسخ

های الکترونیکی و اموری ها، خواندن کتاب و سللایتاز طریق مشللاهده برنامه

أثیر آورند و بیشترین تکه مناسب سن و سطح فکر کودکان نیست به دست می

 نماید.هایشان دارد حمایت میرا بر عقل

 روی خود را لمس میاز اینجاسللت که اهمیت کتاب پیش
ّ

 کنیم چرا در حل

ای از مهمترین زیرا به سلللؤالت جنبه کندبسلللیار کمک میمعضلللل یادشلللده 

قادی می مانی و اعت به ای تأثیرگذار درونی کودکان یعنی جن نب  و  پردازدجوا

ی ای عملی را برای چگونگی پاسلللخگویی به سلللؤالت مرتبط به عقیدهنمونه

 دهد. کودکان ارائه می

 ی زلل سللیراب شللدهای اسللت که از آبکتاب کنونی به منزله باغ پر از میوه

اسللت، این کتاب مهمترین چیزهایی که درباره تربیت ایمانی کودکان نوشللته 

ی های تربیتشده و نیز رشد دینی، محورها و بنیادهای پرورش ایمانی، اسلوب

پرداختن به سلللؤالت چگونگی های مربی، جهت کاشلللتن نهال ایمان، ویژگی

سخگویکودک سؤال پرسیدنها، انگیزه کودکان، انواع پرسش ی ، چگونگی پا

را که ها به سللؤالت هایی منحصللر به فرد از پاسللخها و در آخر سللر، نمونهبدان

نده ی نویسارائه کرده است، دیدیه پرسندو کودکان می مرتبط با عقیده است

ها و مصللادیقی محسللوم باشللد تا شللامل نمونه ،های کتاباینسللت که پاسللخ
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سانی آنرا درک کنند، کودکان ستند همچنین جواب به آ صر ه ها، کوتاه و مخت

 ان و مربیان کودک گران نیاید و برایشان سخت نباشد.و مادر  تا بر پدر

به دسلللت رو خواننده این کتاب پیش معلوماتی اسلللت کهها برخی از این

 .آوردمی

 از الله متعال خواستار توفیق و حق برای خود و شما هستم.

 

  

 دکتر منی رجب صابر

دکترای روانشناسی تربیتی از دانشگاه 

 قصیم
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 :نویسنده یمقدمه

ی خداوندی که پروردگار جهانیان اسللت و سللالم و صلللوات بر سلل ام برا

 و بر آل و اصحاب او باد. ترین پیامبران و برترین رسولن محمدشریف

گرش گیری نبراستی که سالهای نخستین کودکی اهمیت زیادی در شکل

ک در این مرحله کاشلللته کود  ذهنمفاهیمی که در  زیراکودک به جهان دارد 

گردد که تمام جوانب مختلف شخصیت انسان ی قلمداد میبنایشود سنگمی

های روانی، اجتماعی و بایسللت سللازگار با نیازمندیدهد که میرا شللکل می

 دینی کودک باشد، و این امر برای بنای متکامل ساختار شخصیت کودک مهم

دگی به کارزار زن د وکند با ثبات حرکت آیاز بنایی که به او کمک می باشللد؛می

صی متعادل، دارای توازن  وارد شخ سیر دور و دراز حیات،  شود و در پیمودن م

بیند الگوی خاد شلللنود و میو پویا باقی بماند لذا کودک از طریق آنچه می

اش باقی کند و تمام آنچه پس از این امر از زندگیاین جهان را بنا می ازخود 

ب از اساسی برحساندی این چشمو توسعه تصحیحماند چیزی بجز فرایند می

 گذراند.شرایطی نیست که کودک از سر می

د کنای که کودک در این مرحله بر آن تکیه میشناسانهاولین منبع معرفت

پدر و مادرش هسللتند به همین خاطر ریشلله و سللرچشللمه صللالح فرزندان از 

والدین اسللت زیرا آنها مسلل ول آموزش فرزندانشللان هسللتند لذا صللالح تربیت 

ه  » وده اسللت:فرم پیامبر ِیت   َعْن َرع 
ع

ُ ول ْم َمسللْ
ُ
ک

ُّ
ْم َراٍع َوُکل

ُ
ک

ُّ
ی شللما همه} «ُکل
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و این تکلیف،  1{مسللل ول هسلللتید و از زیردسلللتان خود سلللؤال خواهید شلللد

 طلبد. می را ورزی و تالش برای تربیت و آموزشتوجه

صری زندگی می شده چون ما در ع شبهات در آن زیاد  شهوات و  کنیم که 

ر و مادران لزم است که در تربیت فرزندان تالشی آکنده از راستی، است بر پد

ای که پدر و مادران در نفوم عشللق و بخشللش به خرج دهند، و چه بسللا دانه

شللان با نشللانند به درخت پرثمر عمل مداوم برای آنان پس از وداعفرزندان می

که اثرش شلللود این دنیا بدل شلللود بدین خاطر، فرزند از اعمال ماندگاری می

ست:  خداماند چنانکه رسولبعد از مرگ پدر وم مادر باقی می أو »فرموده ا

ه
َ
حع َیدُعو ل  2.{کندیا فرزند صالحی که برای انسان دعای خیر می} «َولدع َصال 

فرماید: های الله به پدران اسلللت چنانکه میی توصلللیهفرزندان از جمله

ُم الل
ُ
یک ُکْم ُه ُیوصللل  د 

َ
ْول

َ
ي أ هایي پیش شلللما ن! فرزندانتان امانتوالدی اي ف 

نماید که منافع دیني و هسلللتند و خداوند شلللما را در مورد آنها سلللفارش مي

ید و از  مای یت ن ید و ترب ها را تعلیم ده ید آن با ید. پس  تامین کن دنیوشلللان را 

به طاعت خدا و مداومت بر پرهیزگاري دسلللتور دهید.  باز دارید و  مفاسلللد 

مانطو ند مه خداو عال میرکه  ید:ت ما م  فر
ُ
ک نُفسلللَ

َ
وا أ

ُ
یَن َءاَمُنوا ق

ِ
لذ َها ا ی

َ
یأ

جاَرُة  ِناُم َوالح  َها ال وُد
ُ
 َوق

َ
ارا نَ م 

ُ
یک هل 

َ
که ای} َوأ یمان آوردهاي کسللللاني  د! ا

ها و ، انسللانهایتان را از آتشللي نجات دهید که سللوخت آنخودتان و خانواده

ستندسنگ سف. پس پدر {ها ه شان  شدهان در مورد فرزندان اند، و آنها یا ارش 

                                            
 (.1829( و صحیح مسلم )2558. صحیح بخاری )1

 (.1631. صحیح مسلم )2
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دهند که در آن صورت به آنان پاداش فراواني این سفارش و وصیت را انجام مي

 گردند.کنند و به سبب آن سزاوار وعید و کیفر ميآن را ضایع مي و یا رسد،مي

ر تپدر و مادر مهرباننماید که خداوند نسلللبت به بندگانش از و این دللت مي

نهایت به فرزندانشلللان مهربان و مادر را با اینکه بيچون خداوند پدر  اسلللت

 1تامین حقوقشان سفارش نموده است. هستند نسبت به

بر همین اسام اگر تربیت کودک درون خانواده به صورتی نیکو بوده باشد 

آل با جهان خارج ارتباط برقرار کند. و ایفای نقش تواند به صلللورتی ایدهمیاو 

سبب مینکردن خانواده در تربیت  صحیح او  ه شود ککودک و پرورش ایمانی 

تصحیح اشتباهات تربیت تنها  2نواع رفتارهای نیک بوجود بیاید.کودکی فاقد ا

آموزش و ارائه مبانی دین و احکام شللریعت و نیز بکارگیری  نیسللت بلکه القای

از  -ها و نهادینه کردن آنها در نفوم گذاری نگرشابزارهای مختلف برای پایه

تا که  3است؛ -رز، داستان، رویداد و موارد دیگر ق تربیت بواسطه الگو، اندطری

صیتی متعادل، تأثیرگذار و پویا در زندگی  شخ سیله تمامی اینها  در جامعه  وبو

 پدید بیاوریم و به جامعه بفرستیم.

                                            
 .166خ سعدی د . تیسیر الکالم الرحمن فی تفسیر کالم المنان، شی1

 رةمرحلة الطفولة المتأخلدی الطفل في  تنمیة القیم اإلجتماعیةو دورها في  األسرة. بنگر به: 2

سین عزی، رساله شگاه تیزی وزو، الجزایر د ی فوقاز ح سی اجتماعی، دان شنا سانس در روان لی

22. 

 .271مهارات و فنون از شحاته صقر د  الدعوة. بنگر به: 3
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 این کتاب به دو فصل تقسیم شده است: فصل اول )درباره تربیت ایمانی(

 -به اذن الله  -ای اسلللت که ری از بنیادها و مبانیبسلللیاو در برگیرنده  اسلللت

باره  هد بود. فصللللل دوم نیز در ندانشللللان خوا یت فرز لدین در ترب یاریگر وا

سؤالت ایم سخگویی به  سخن به میان)الگوهایی عملی برای پا  انی کودکان( 

ترین سلللؤالت بین کودکان در سلللنین مختلف آنها را گردآوری و رایج آورد،می

گانه ایمان ت بویژه سللؤالتی که پیرامون ارکان شللشو پاسللخ گفته اسلل نموده

باشد و چگونگی برخورد با چنین سؤالتی در این فصل توضیح داده شده می

 است.

 

 

  

 «عبدالله بن حمد رکف»
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 تربیت ایمانی پیرامون فصل اول:

را که چ ساز استهای انسانبشری از ضرورتبراستی که تربیت، ضرورتی 

های زندگی اسلللت، سلللازی او در تمام زمینههدهی کودک و آمادابزار شلللکل

سللاختن شللخصللیت اجتماعی، علمی، روانی، سللالمت و امور دیگر کودک از 

پیش از اینکه پیرامون تربیت ایمانی و  البته ،پذیردطریق تربیت صلللورت می

با مفهوم  یت آن سلللخن بگوییم بهتر اسلللت  یت، منظور از آن و خود اهم ترب

 آن آشنا شویم.انتظارات مربیان تربیتی از 

 :تربیتمفهوم 

یافته اسللت که قواعد و قوانینی بر آن ای هدفمند و توسللعهروسللهتربیت، پ

نیک از طریق ارشلللاد، تمرین، های ایجاد عادت به دنبالباشلللد که حاکم می

سللازی، پالیش و ممارسللت اسللت، و تربیت به حفظ فطرت شللخص و فرهنگ

سللل س و ها و اسلللتعدادهای او تورزد و به رشلللد موهبمراعات آن اهتمام می

شان میجهت ستهدهی این فطرت توجه ن شای صالح و کمال  ی آن را دهد تا 

کند، کمک می 1تحقق بخشللد که به آمادگی انسللان صللالح برای آبادانی زمین

 سازد.های زندگی، رهبران را میبنابراین تربیت ابزاری است که در تمام زمینه

 :ایمانی تربیتاهمیت 

واقع ی انسان است، در بزرگترین مس له بزرگترین حقیقت هستی وایمان، 

نُهم َمْن آَمَن  دوراهی در مسلللیر بشلللر در زندگانی دنیا اسلللت:یک ایمان  م 
َ
ف

                                            
به: 1 ، و همچنین 13أصللللولها ومنهجها ومعلمها از عاطف سللللید د  تربیة اإلسللللالمیةال. بنگر 

 .27المصطلح والمفهوم از دکتر صالح ابو عراد د  التربیة اإلسالمیة
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ْنُهْم َمْن َکَفَر  پس بعضلللی از آنان ایمان آوردند و بعضلللی از ( }253)بقره:  َوم 

سان ،{آنان کفر ورزیدند سام آن بنا می ها رفتارها و اعمال خود را بران  کنندا

سرنوشتتمایز 1و در جهان آخرت، ست، و از مراحل  سرانجام آنها ا ساز بخش 

ها، کودکی اسلللت زیرا تغییر اعتقادات، ارزش یدر زندگانی انسلللان، مرحله

شود دشوار می جایگیرعادات و رویکردهایی که در این مرحله در نفس کودک 

 لکن کرد، و چه بسللا تأثیر آن در طوهباشللد چه برسللد به اینکه آنها را ریشللمی

تربیت ایمانی در کودکی از  ،به همین دلیل 2عمر انسلللان همراه او باقی بماند

مراحل مهم و تأثیرگذاری اسللت که زندگی انسللان در طول عمرش در این دنیا 

 شود.اسام آن بنا می بر

ام مبدون توجه و اهتچرا که تربیتی  ورزی اسللتتوجه -بطور کلی  -تربیت 

بایسللت بدان توجه نمود کاشللتن نهال و بهترین چیزی که می شللودیافت نمی

صری زندگی می ست که ما در ع ست، این در حالی کنیم که توجه اکثر ایمان ا

شگران تربیت ست و جنبه بر جنبه یپژوه شده ا سمی آن متمرکز  ی عقلی و ج

خود را در راسلللتای های اند، چنانکه آنان ایدهایمانی و معنوی را نادیده گرفته

سلللازند اسلللام معیارهای مادی متوجه می محقق نمودن موفقیت دنیوی بر

صلللالحی اهمیت دهند که به سلللعادت و خوشلللبختی اخروی ابدون اینکه به 

                                            
 .5. یرم أصول اإلیمان في نفس الطفل از دکتر شریفه حازمی د 1

 .21. یرم أصول اإلیمان في نفس الطفل از دکتر شریفه حازمی د 2
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های تربیتی ما را از این جنبه با سلللایر ها و ایدهنظریه ،انجامد و همین امرمی

 1گرداند.موارد، کامالن متفاوت می

ن از ارکانی اسلللت که بنیا که تربیت ایمانی در اسلللالم یکی نهفته نیسلللت

روایت شده که  نبوی بر آن استوار بود چنانکه از ابن عمر تربیتی در عصر

، »فرمودند: شللنیدم که  خدااز رسللول ه  ِیت   َعْن َرع 
ع

ُ ول ْم َمسللْ
ُ
ک

ُّ
ْم َراٍع َوُکل

ُ
ک

ُّ
ُکل

ه  وَ  ت  ِی  َعْن َرع 
ع

ُ ول َماُم َراٍع َوَمسلللْ  
ْ

ه  اإل ت  ِی  َعْن َرع 
ع

ُ ول ه  َوُهَو َمسلللْ ل  ْه
َ
ي أ  َراٍع ف 

ُ
الِرُجل

َها ي َبْیت  َزْوج  َیةع ف  ُة َراع 
َ
َمْرأ

ْ
ی شللما مسلل ول هسللتید و از زیردسللتان همه} «َوال

سؤال خواهد  ستانش  ست و از زیرد س ول ا شوا م شد، پی سؤال خواهید  خود 

انش سؤال خواهد شد و اش و زیردستشد و مرد مس ول است و درباره خانواده

بدین گونه بر بزرگی  پیامبر  2،{ی همسلللرش مسللل ول اسلللتزن در خانه

شللده بر دوش هر شللخص از ما تأکید کرده اسللت و بیان مسلل ولیت قرار داده

فرموده که هر کسللی، مسلل ول این امر اسللت که: برای افراد تحت سللرپرسلتی 

َما »ده است که: خدا آمخود چه چیزی تقدیم داشته است؟ همچنین از رسول

یه  الل َتْرع  ْن َعْبٍد َیسلللْ ِیةن  هُ م  نصلللحه لم یجد رائحة الجنة َرع  هر } «فلم یحطها ب 

صالح بنده صیحت و ا ستانی برای او قرار دهد اما او به ن ای که الله متعال زیرد

ی اینجا به اهمیت ارائه 3.{آنان ن ردازد بوی بهشللت را اسللتشللمام نخواهد کرد

جانبه و نانکه نصیحتی همهداری اشاره شده است چتامان نصیحت با صدق و

                                            
 .22-21العشر )أهم القواعد في تربیة األبناء( از دکتر عبدالکریم بکار د  . القواعد1

 (.1829( و صحیح مسلم )2558. صحیح بخاری )2

 (.7150. صحیح بخاری )3
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صیحتآگاه صلحت فرد ن شد، از نمونهانه به م هایی که شده از تمام جوانب با

فرزندت را »ابن عمر اسللت که فرموده:  یدر این باب روایت شللده اسللت گفته

ادب بیاموز چرا که تو درباره او سللؤال خواهی شللد که: چه ادبی به او آموخته

ستیای؟ چه چیزی به او یاد داده سرپر اش از طرف ای؟ و او نیز از نیکی تو و 

 ،کند که مسلل ولیتدر اینجا تأکید می ابن عمر 1،«تو سللؤال خواهد شللد

هللا اولین منبع در آموزش و ابتللدا بر دوش پللدر و مللادر خواهللد بود زیرا آن

ه اسللت بهتر از صللدق ،آموزی هسللتند، همچنین روایت شللده که تربیتادب

شده:  شخص فرزندش را تادیب و تربیت کند »چنانکه گفته  ست بهتر ااگر  ز آن

بهتر از  ،و نیز آمده که آموزش دادن اخالق نیک 2.«که یک صللاع صللدقه دهد

 خوراکیهیچ پدری، فرزندش را »هر بخششی است. همچنین روایت شده که: 

گر بیانگر آنسللت تمام این نصللود و موارد دی 3،«بهتر از ادب نیکو نداده اسللت

ورزی به تربیت و آموزش از مهمترین و بزرگترین چیزهایست که پدران که توجه

 دارند.و مادران به فرزندانشان تقدیم می

 بسللته تربیت میما در گذشللته در محیط
ن
کردیم اما امروزه در هایی نسللبتا

به  ان روهایمهای خانهها و روزنهپردازیم که پنجرهحالی به تربیت فرزندان می

ها و بدیهایی دارد اما اگر هوشیار تمام جهان باز است، البته این مس له خوبی

ها بر نباشیم و آنچه در جریان است را به طوری نیکو نفهمیم ممکن است بدی

                                            
 (.8141. شعب اإلیمان از بیهقی )1

 (.1887) السلسلة الضعیفة( که البته شیخ آلبانی آنرا در 1951. به روایت ترمذی )2

 (.1121( که البته شیخ آلبانی آنرا در السلسلة الضعیفة )1952مذی ). به روایت تر3



19 

 

داده را فهم کنیم های تغییرات رویتوانیم نشلللانهمیها چیره گردد، ما خوبی

های سلللریعی که پیرامون ما اتفاق ورزی و پیگیری رویداداگر خصللللت توجه

تربیتی نیکویی به خواندن رویدادها را داشته باشیم و از افقی فرهنگیافتد می

دارد که برای اسلللتوارسلللازی ورزی مربی به این امر او را وا میب ردازیم و توجه

مانی  فاهیم ای خانوادگیدر م کان از خالل جّو  مه درون نفوم کود که ه ای 

تواند ین میکنند تالش نماید. همچندهی آن همکاری میخانواده در شلللکل

د ندهها و مدارسللی که به این امر توجه نشللان میکودکاز طریق انتخاب مهد 

به تالش ب ردازد، و یفلت از فهم امور پیرامونی ما به معنای روی دادن ضللررها 

بلکه با فعالیت  1که به هیچ وجه قابل جبران نیسلللتندهایی اسلللت و آسلللیب

ت خواهیم دس -باذن الله  -ممکن یتی مداوم و صبر پیاپی به بهترین نتایج ترب

 ،باشلللد بلکه نیازمند پیگیریی نمیچرا که ارشلللادی گذرا در تربیت کاف یافت

 2دهی مداوم است.ارشاد و جهت

 :است ضرورتتربیت ایمانی، 

نسللل امروز در جهش روانی، جهش فرهنگی و فضللای باز وسللیعی زندگی 

کشلللد ای که از هر طرف آن را به سلللوی خود میامور جذب کنندهکند و می

شماریم  سبک ب ست که  شوارترین مأموریت در  در حالی کهخطرناکتر از آن ما د

جام میوجود ب یت را ان مانی   3دهیم؛شلللری یعنی ترب یت ای که لزوم ترب امری 

                                            
 (.57، 56، 17األبناء( از دکتر عبدالکریم بکار د  تربیة. القواعد العشر )أهم القواعد في 1

 .54. بنگر به: ثقافة المربي از وضاح بن هادی د 2

 .241. بنگر به: الدعوة مهارات و فنون از شحاته صقر د 3
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ه بورزی توجه به همین دلیل،دارد کودکان و نیاز شلللدید امت بدان را بیان می

منهج پیامبران و  -بویژه کودکان  -شلللان به آن ایمان به مردم و دعوت آموزش

 مصلحان پس از آنان است چنانکه الله متعال درباره دعوت نوح از پسرش و بر

 فرماید: همنشلللینی با گمراهان می حذر داشلللتن او از
َ

َیا ُبَنِي اْرَکْب َمَعَنا َول

یَن  ر  اف 
َ
ک

ْ
ْن َمَع ال

ُ
ای پسلللرن من با ما سلللوار شلللو و با کافران ( }42)هود:  َتک

باش باره{م حت می، و نیز در ندانش را نصلللی که فرز گاه  ند ی ابراهیم آن ک

ُم فرماید: می
ُ
ک

َ
َطَفی ل َه اصلللْ

ِ
ِن الل  ْ ِي  یه  َوَیْعُقوُب َیا َبن  یُم َبن  ْبَراه   ْ َها  ی ب 

َو َوصلللِ

ْس  ْنُتْم ُم
َ
 َوأ

ِ
ل  ْ  َتُموُتِن 

َ
ال

َ
یَن ف ُموَن الدِّ سران ( }132)بقره:  ل  و ابراهیم و یعقوب پ

 (و هر دو در وصللیتشللان چنین گفتند)سللفارش کردند  (آیین)خود را به همان 

ید جز  ،ای پسلللران من با ته ن ید پس الب ما این دین را برگز ند برای شللل خداو

 راو را از شرک ب ،خود به پسرش ی، و لقمان در اولین توصیه{مسلمان بمیرید

یمع گوید: ارد و میدحذر می مع َعظ 
ْ
ل

ُ
ظ

َ
ْرَن ل

ِّ
ِن الشللل  ْ ه  

ِ
ل ال ب  ْن  ر 

ْ
 ُتشللل

َ
 َیا ُبَنِي ل

شلرن سلتمی بزرگ  چرا کهبه خدا شلرن میاور  ،ای پسلرن من( }13)لقمان: 

َیا »کند که: چنین به ابن عبام توصلللیه می ان محمدم، و پیامبر{اسلللت

 
ْ

َماٍت اْحَفظ ُمَك َکل 
ِّ
َعل

ُ
ي أ نِّ  ْ ُم 

َ
ال

ُ
ا ی

َ
ذ  ْ َهَك  َجا ْدُه ُت ج  َه َت

ِ
ل  ال

ْ
َك اْحَفظ

ْ
ظ َه َیْحَف

ِ
ل ال

الله   ْن ب  اْسَتع 
َ
ا اْسَتَعْنَت ف

َ
ذ  ْ َه َو

ِ
 الل

ْ
ل

َ
اْسأ

َ
َت ف

ْ
ل
َ
ه تو ! چند کلمه را بنوجواناي }« َسأ

آموزم: خدا را به یاد داشللته باش تا او نیز حافظ و نگهدار تو باشللد؛ مراقب مي

ند  خداو قاوامر  تا در م یابيباش  بل خود او را ب خواهي از گاه چیزي ميهر  ،ا
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صیه، حرد بر  1،«جویي از خدا بجويگاه یاري ميخدا بخواه و هر  و در این تو

 2تربیت ایمانی هویدا است.

شن می ضرورت تربیت را رو ست که از مواردی که  شناخت این امر ا سازد 

ا فرا گیرد و باشللد لذا اگر کودک ایمان ر آموزش دادن ایمان، اسللام علوم می

آن بر حسب منهج نبوی در قلبش کاشته شود عبادات و سایر فروع دین  نهال

 - باذن الله -ورزی به این امر توجه بنابراینگردد به دنبال آن در او ظاهر می

سبب توفیق و هدایت خواهد شد چرا که بسیاری از امور با ایمان به خدا و روز 

مان با قدرت، حضور داشته باشد انسان را آخرت پیوند خورده است و هرگاه ای

 دارد.از در پیش گرفتن نواهی و محرمات باز می

ی تفاوتی برخدارد بیاز امور دیگری که اهمیت تربیت ایمانی را بیان می

شللان به بهانه خردسللال بودن از پدران نسللبت به آموزش امور ایمان به کودکان

 دادن آنان نیسللتند. بنابراین هر آنهاسللت اما اگر بزرگ شللوند قادر به آموزش

به حال خودش او را کس آموزش امور سلللودمند را به کودکش نادیده بگیرد و 

ران پد ،رها کند کار بسللیار بدی کرده اسللت و دلیل فاسللد شللدن اکثر کودکان

 ناهای دین را به آنان نادیده گرفته و رهایشللاسللت که آموزش واجبات و سللنت

که در بزرگسللالی گردانند طوریآنان را ضللایع می کیکنند بنابراین در کود می

 3شان.پدرانبه رسانند و نه نه به خود سودی می

                                            
 ( و آلبانی آن را تصحیح نموده است.2516وایت ترمذی ). به ر 1

 .6از دکتر محمد العلی د  دراسة عقدیة. بنگر به: حدیث )احفظ الله یحفظک( 2

 .229المودود از ابن قیم د  تحفة. 3
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ی هافمند برای کودکان در رسلللانههای هدزیاد بودن برنامه ،مورد دیگر

ا و هکه بسیاری از آنها تصورات، نگرش ی( استدیداری، شنیداری و خواندن)

دهد لذا لزم اسلللت کودکان ترویج می مفاهیمی منحرف و زیانبار را در نفوم

سانه شد تا با این موج ر بیت ای هدفمند مقابله کند زیرا ترکه تربیتی ایمانی با

ایمانی، عمل کردن به اسللباب مشللروع اسللت و عاملی پیشللگیرانه اسللت که 

پیش از وقوع آنها واکسلللینه  ،کودک را در برابر بسلللیاری از مشلللکالت تربیتی

  کند و در صللورت رویمی
ّ

و درمان آنها به ایفای نقش  دادن مشللکالت، در حل

حقوق فرزندان بر پدران و مادران، سللبب سللعادت پردازد، این امر حقی از می

مردم در آن روز شرط نجات در آخرت به اذن الله و سبب تفاوت یافتن  در دنیا،

ایمانی، ثبات معنوی و آرامش روانی  تربیت و آخر سللر باید گفت که 1شللود،می

سلللازد چرا که به بزرگترین سلللؤالت زندگی پاسلللخ ا برای کودکان فراهم میر 

خدا و نور برگرفتن از می تاب  یت ک هدا یاری گرفتن از  با  ها  هد و این امر تن د

ل، منهج روشن و زل یشود که متمایز به سرچشمهسنت رسول او حاصل می

اهی از دک، آگورزی به نیازهای کوهمراه با توجهاگر سلللت که اهداف ربانی آن

 نجامد.ایبه تکامل و تعادل در شخصیت کودک م 2حال و واقع و تربیت او باشد

                                            
ع اإلبن  ضلللرورة تعلیم الناشللل ة. 1 از بندر رباح، سلللایت صلللید الفوائد، همچنین بنگر به مشلللرو

األولد از سللعید قحطانی  تربیة، و نیز بنگر به: الهدی النبوی فی 4ی د المبدع از رضللا المصللر

 .20الشباب األهداف و الوسائل از دکتر محمد دویش د  تربیة، و بنگر به: 6د 

 .7المربی از وضاح بن هادی د  ثقافة. بنگر به: 2
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 :ایمانی تربیتاهداف 

له متعال اسلللت و این  هدف کلی تربیت، تحقق عبودیت حقیقی برای ال

 نیازمند محقق شدن اهداف فرعی بسیاری است از جمله: ،هدف

لمان به منظور آماده مسللل یپرورش عقیدتی صلللحیح فرزندان جامعه اول:

 کند.اسام هدایت و بصیرت عبادت می کردن انسان صالحی که الله را بر

راسللته باشللد و در این ی اسللالمی به اخالق نیکو آفرد در جامعه اینکه دوم:

به رسلللول گارش برای وی گواهی داده و  خداامر  که پرورد ید  ما تدا ن اق

ٍق َعظ  فرماید: یم
ُ
ی ُخل

َ
َعل

َ
ِنَك ل  ْ  اخالقیراسلللتی که تو را  به( }4)قلم:  یٍم َو

 »و به این گفته پیامبر عمل نماید که فرموده است:   {والست
ُ
ْثُت أل َم ِْنما ُبع  َتمِّ

ْخالق  
َ
َم األ ار 

َ
 1.{ام تا مکارم اخالق را به نهایت برسانمبرانگیخته شده} «َمک

شعور جمعی آحاد جامعه سوم: شد دادن درک و  سلمان؛ به گو یر ای نهم

اش نهادینه گردد در نتیجه به که در هر فردی احسلللام وابسلللتگی به جامعه

یه ید ئل و د عهمسلللا جام جه میهای  با برادر ی خود تو مانیورزد و  اش ان ای

باط برقرار می که میسلللاز ارت یه  به این آ مل  با ع ید:د  ما ُنوَن  فر ُمْؤم 
ْ
َما ال ِن  ْ

ْخَوةع   ْ  :و نیز این گفته پیامبر {ندگر یکدی برادرمؤمنان } (10)حجرات  که

ا»فرموده:  ُه َبْعضلن دُّ َبْعضلُ
ُ

ُبْنَیان  َیشل
ْ
ن  َکال ُمْؤم 

ْ
ل ُن ل  ُمْؤم 

ْ
 همؤمن براي مؤمن، ب} «ال

یك ساختمان است که هر قسمت آن، موجب تقویت قسمت دیگر آن  يهمنزل

ْم َوَتَوادِّ »و همچنین:   2{شلللوديم ه  ي َتَراُحم  یَن ف  ن  ُمْؤم 
ْ
ْم َتَری ال ه  اُطف  ْم َوَتعللَ ه 

                                            
 ( با تصحیح آلبانی.8939. به روایت امام احمد در المسند )1

 (.6026. صحیح بخاری )2
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ُحِمی
ْ
َهر  َوال السللِ ه  ب  د 

ُر َجسللَ ائ 
ُه سللَ

َ
ا َتَداَعی ل ون ی ُعضللْ

َ
َتک

ْ
ا اشلل

َ
ذ  ْ د  

َجسللَ
ْ
  «َکَمَثل  ال

 ي با یکدیگر مانند اعضلللاي یك پیکردوسلللتي و مهربان ،مؤمنان در شلللفقت}

گردند و تب قرار ميبي درد آید سللایر اعضللاه ند که اگر عضللوي از آن بهسللت

و بدین گونه، پیوندهای برادری ایمانی صلللادقانه میان فرزندان  1.{ندر گیمي

 گردد.امت مسلمان مستحکم می

ایجاد فردی که از لحاظ روانی و عاطفی دارای تعادل اسلللت، که  چهارم:

اش یاری ودمند برای جامعهدهی شللخصللی پویا و عضللوی سللاین امر به شللکل

و  دانی زمیناو ادای وظیفه در آبتواند به ایفای نقش د؛ فردی که میرسللانمی

برداری از خیرات آن اقدام کند و تکالیف جانشلللینی در زمین را به انجام بهره

 2رساند که الله او را جانشین در زمین قرار داده است.

 -با مفهوم صلللحیح آن  -نیاز به آیازیدن با تربیت ایمانی اینجاسلللت که 

نیروی معنوی، رشد انگیزه ذاتی، شود که بصورت مداوم برای تولید هویدا می

کند، و پس از تقویت مانع درونی و انتشلللار روح آن در گفتار و کردار عمل می

یت روانی و  هداف ترب به منظور تحقق ا مال مطلوب  جام اع که ان این اسلللت 

 3گردد.حرکتی، آسان می

                                            
 (.6011. صحیح بخاری )1

لوکةو مقاصللللدها از محمد علی جابر،  التربیة اإلسللللالمیة. بنگر به: أهداف 2 ، تاریخ شللللبکة األ

 هل. 16/11/1427انتشار: 

 .11از مجدی هاللی د  التربیة اإلیمانیة. بنگر به: نظرات فی 3
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 :تربیتی بنیادهای

وار آنها اسللت یای از بنیادها هسللتند که سللاختمان تربیتی بر پایهمجموعه

انه شناستوان آنها را در دو بنیاد منحصر نمود؛ اول: بنیاد معرفباشد و میمی

 و دوم: بنیاد عملی.

 .علم و ایمانتقسیم کرد:  بخشتوان به دو شناسانه را میبنیاد معرف

فهم و بنللای کلله نمللایللانگر بزرگترین کلیللد برای  علم اسللللت بخش اول:

یَن : فرمایدالله متعال می، باشللدهای رفتاری میانگیزه ذ 
ِ
ي ال َتو   َیسللْ

ْ
 َهل

ْ
ل

ُ
ق

َباب  
ْ
ل
َ ْ
و األ

ُ
ول

ُ
ِکُر أ

َ
ِنَما َیَتذ  ْ ُموَن 

َ
 َیْعل

َ
یَن ل ذ 

ِ
ُموَن َوال

َ
بگو آیا کسلللانی ( }9)زمر:  َیْعل

که نمیکه می ند و کسللللانی  نددان ند یکسللللان که  ؟دان ند  ندان ها خردم تن

علم سلللودمند را یاد  ،اشصلللحابهاصلللرار داشلللت که  . و پیامبر{پندپذیرند

 یواز علمی که سلودمند نیسلت به الله پناه ببرند،  دادبه آنان یاد می بگیرند و

ٍم ل »دهد فرموده است: در دعایی که به آنان یاد می
ْ
ل ْن ع  َك م   ب 

ُ
ُعوذ

َ
ي أ نِّ  ْ ُهِم 

ِ
الل

ُع 
َ

ٍب ل َیْخشلل
ْ
ل

َ
ْن ق سللاند و از قلبی که ر خدایا از علمی که سللود نمی} «َیْنَفُع َو م 

 1.{برمخشوع ندارد به تو پناه می

های در دلکه گانه ایمان اسلللت یعنی ایمان به ارکان شلللش و بخش دوم:

جانبه است که زندگانی دنیا و شود لذا ایمان، معنایی همهیر میفرزندان جایگ

 یاصلللرار داشلللت بر اینکه نهال عقیده گیرد، و پیامبربرمی پس از آن را در

 های فرزندان امتش بکارد.انی استوار و سالم را در قلبایم

                                            
 (.2722. صحیح مسلم )1
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 تقسیم کرد: عبودیت، اجرا و اخالق: بخشتوان به سه و بنیاد عملی را می

بلایسللللت بخش میبرای تربیلت نتیجله  1ودیلت )بنلدگی(:عب بخش اول:

صادق صیتی  صفات ذاتی تمایز شخ ؛ دایجاد کر  در درون کودک بخش راو نیز 

شللخصللیت نیکی در فرزندان بسللازد، طوری که با اخالد و تواند می امری که

 واش مواجه شللود و رفتار و اندیشلله ط همیشللگی با خدای خود با زندگیارتبا

سته ست و درست گردد ، چنانکه پیامبرحتی آرزوها و خوا به معاذ  هایش را

ک»فرماید: می باَدت  کر ک َوُحسن  ع 
ُ

کر ک َوش ی َعلی ذ  نِّ هِم أع 
ِ
 معاذ به 2،«الل

تالش   سللا ا  فقطفضلل ا  ج نا خ اد د د   لل  د  ،تدهد که عبادیاد می

که  دهدمچنین هه  د آ قجش  اهاشلللد، ه یسللل  ه ته تقفیقا نها ا  یی  ا

  یاج ند یانی نسلل ن هه اد د د   لل  ای   ین     دن   ب ت همیشلله عباد

 از او یاریبایسللت شللود که مؤمن به هنگام عبادت پروردگارش مینهادینه می

الله متعال اسلللت که او را برای  زیراجوید و در عبادت خداوند بر او توکل کند؛ 

 دهد.خود توفیق می و عبادت طاعت

عمل  ارزش اسلللت چرا کهباشلللد؛ علم بدون عمل بیمی اجرا بخش دوم:

ِرٍة میان مردم در آخرت اسلللت:  یافتن ی برتریوسلللیله
َ

 ذ
َ

ْثَقال  م 
ْ

َمْن َیْعَمل
َ
ف

ا َیَرُه َخیْ  ا َیَرُه  *رن ري
َ

ِرٍة شللل
َ

 ذ
َ

َقال ْث  م 
ْ

َمل ه س کپس هر ک( }8-7)زلزله:  َوَمْن َیْع

ند هموزن ذره جه)ای نیکی ک ید  (نتی هد د کو هر ک *آن را خوا ه هموزن س 

 .}آن را خواهد دید (نتیجه)دی کند ای بذره

                                            
 .95تر ماجد کیالنی د از دک فلسفة التربیة اإلسالمیة. بنگر به: 1

 ( با تصحیح آلبانی.1522. به روایت ابو داود )2
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ـــوم: اخالق م، انسلللان را بای اسلللالنهج و برنامهم، اسلللت اخالق بخش س

تمام رسللالتش در یک معنا یعنی معتقد بود که  سللازد حتی خود پیامبرمی

یت برخوش که فرموده گر میاسلللام اخالق جلوه اخالقی و ترب نان شلللود چ

ست:  َم ِْنما »ا َتمِّ
ُ
ْثُت أل َح ُبع  ْخالق   َصال 

َ
شده} «األ را  یکن ام تا اخالقبرانگیخته 

سانم ِن »فرمود: داد و میوق میس اخالقیو مردم را به خوش 1،{به نهایت بر  ْ
ا

ن
ق

َ
ْخال

َ
ْم أ

ُ
َنک َحاسلل 

َ
َیاَمة  أ ق 

ْ
ا َیْوَم ال سللن ي َمْجل  نِّ ْم م 

ُ
ک َرب 

ْ
ق

َ
ِي َوأ

َ
ل  ْ ْم 

ُ
ک َحبِّ

َ
ْن أ محبوب} «م 

ترین شللما به همنشللیني من در روز قیامت، شللما نزد من و نزدیک افراد ترین

ستاخالقخوش شما ت ایمانی ظاهری تربی یچرا که اخالق، نتیجه 2،{ترین 

 3است.

 :تربیتی هایینمونه

های عملی از مهمترین اموریسللت که بر اسللتوارسللازی مبانی و ارائه نمونه

ی هایرساند، و ما در اینجا بصورتی مختصر، تعدادی از نمونهها یاری میارزش

صحابه دارددهیم که بیان میا ارائه میر  شکلرهنمود پیامبر و   دهیی وی در 

 4انی کودکان چگونه بوده است:بنای ایم

                                            
 (.2349( با تصحیح آلبانی در صحیح الجامع )8939. به روایت امام احمد )1

 (.2018. به روایت ترمذی )2

األبناء از دکتر خالد روشلله، سللایت المسلللم، تاریخ انتشللار:  خمسللة أسللس ْیمانیة فی تربیة. 3

ل و 9/1/1432  352، 284؛ 250للطفل از محمد سوید د  منهج التربیة النبویةنیز بنگر به:  ه

 .305، 249، 106همچنین بنگر به: النبی المربی  از دکتر احمد أسمر د 

ش ة. بنگر به: 4 صید الفوائد، همچنین بنگر به:  ضرورة تعلیم العقیدة للنا سایت  از بندر رباح، 

 (.1/151له علوان )األولد فی اإلسالم از عبدال تربیة
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 از ابن عبام شده که پیامبر تعویذ )پناه بردن به خدا( را  روایت 

سین یاد می سن و ح ْن »فرمود: داد و میبه ح ْیَطاٍن َوَهاِمٍة َوم 
َ

ش  
ِّ

ْن ُکل م 

ِمةٍ 
َ

 َعْیٍن ل
ِّ

پدر)بزرگ( شلللما با این کلمات برای حفظ و سلللالمت } «ُکل

جویم به کلمات گفت: پناه میکرد و مییاسلللماعیل و اسلللحاق دعا م

خداوند که کامل اسلللت از هر شلللیطان و جانور زهردار و از هر چشلللم 

 1.{رسانآسیب

 از ابوهریره خداروایت شده که رسول  :فرمود« 
ِ

ل  ْ وٍد 
ُ
ْن َمْول َما م 

وْ 
َ
ه  أ َران 

ْو ُیَنصِّ
َ
ه  أ َدان  َبَواُه ُیَهوِّ

َ
أ

َ
ْطَرة  ف ف 

ْ
ی ال

َ
ُد َعل

َ
ه   ُیول َسان 

بر  هر نوزادي} «ُیَمجِّ

آید اما والدینش، او را یهودي، نصراني یا دنیا ميه فطرت سالم )اسالم( ب

 2.{آورندمجوسي )زرتشتي( بار مي

 از عمر بن ابوسلمه  آمده است که: من پسری خردسال تحت تربیت

خدا بودم و دستم )به هنگام یذا خوردن( به اطراف کاسه در حرکت رسول

ِما »خدا به من فرمود: که رسولبود   م 
ْ

َك َوُکل ین  َیم   ب 
ْ

َه َوُکل
ِ
ُم َسمِّ الل

َ
ال

ُ
َیا ی

یَك  ای پسر، نام خدا را بیاور و با دست راست و از جلوی خودت } «َیل 

 3.{بخور

 از ابن عبام خداروایت شده که روزی پشت سر رسول  بودم که

ُمَك »به من فرمود: 
ِّ
َعل

ُ
ي أ نِّ  ْ ُم 

َ
ال

ُ
َه  َیا ی

ِ
 الل

ْ
َك اْحَفظ

ْ
َه َیْحَفظ

ِ
 الل

ْ
َماٍت اْحَفظ َکل 

                                            
 (.3371. صحیح بخاری )1

 (.1358. صحیح بخاری )2

 (.2022( و صحیح مسلم )5376. صحیح بخاری )3
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ِن 
َ
ْم أ

َ
ه  َواْعل

ِ
الل ْن ب  اْسَتع 

َ
ا اْسَتَعْنَت ف

َ
ذ  ْ َه َو

ِ
 الل

ْ
ل

َ
اْسأ

َ
َت ف

ْ
ل
َ
ا َسأ

َ
ذ  ْ ْدُه ُتَجاَهَك  َتج 

ْيءٍ 
َ

ش  ب 
ِ

ل  ْ ْم َیْنَفُعوَن 
َ
ْيٍء ل

َ
ش ْن َیْنَفُعوَن ب 

َ
ی أ

َ
ْو اْجَتَمَعْت َعل

َ
ِمَة ل

ُ ْ
ْد کَ  األ

َ
َتَبُه ق

َك 
َ
ُه ل

ِ
آموزم: خدا را به یاد داشته ! چند کلمه را به تو ميجانپسر} «...الل

باش تا او نیز حافظ و نگهدار تو باشد؛ مراقب اوامر خداوند باش تا در 

خواهي از خدا بخواه و هرگاه او را بیابي. هرگاه چیزي مي إلمقابل خود 

ي مردم جمع شوند که اگر همه جویي از خدا بجوي و بدان کهیاري مي

ر کرده توانند مگر آنچه که خدا براي تو مقّد نفعي به تو برسانند نمي

 1.{است

 از حسن بن علی خداروایت شده که گفت: رسول  به من کلماتی

یَمْن َهَدْیَت »را یاد داد که در قنوت وتر آنها را بخوانم:  ي ف  ن  ُهِم اْهد 
ِ
الل

یَمْن َع  ي ف  ن  ي َوَعاف  ن  ْعَطْیَت َوق 
َ
یَما أ ي ف  ْن ل  ْیَت َوَبار 

ِ
یَمْن َتَول ي ف  ن 

ِ
ْیَت َوَتَول

َ
اف

زُّ   َیع 
َ

ْیَت َول
َ
 َمْن َوال

ُّ
ل  َیذ 

َ
ِنُه ل  ْ ْیَك َو

َ
 ُیْقَضی َعل

َ
ي َول ِنَك َتْقض   ْ َضْیَت 

َ
ِر َما ق

َ
ش

ْیَت 
َ
کساني قرار بده  یزمرهالهي! مرا در } «َمْن َعاَدْیَت َتَباَرْکَت َرِبَنا َوَتَعال

اي و مرا جزو کساني قرار بده که به آنها عافیت عطا که آنها را هدایت کرده

اي، الهي! مرا جزو کساني قرار بده که تو، یاور آناني و هر چه که فرموده

اي مبارکش بگردان، و مرا از قضاي بد حفاظت کن، به من عنایت فرموده

حاکمیت ندارد. همانا کسي که تو  کني، احدي بر توتویي که حکم مي

شود؛ پروردگارا تو بابرکت و بلندمرتبه او را حمایت کني ذلیل و خوار نمي

                                            
 (.2516. به روایت ترمذی )1
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 1.{هستي

 از انس بن مالک خداروایت شده که رسول  :ا یَ »به من فرمود

  نّي بُ 
َ

  َك لی أهل  َع  لَت َخ ا َد ، ْذ
َ
 َس ف

ِّ
 وَ  لیَك ة َع رکَ کون بَ م، یَ ل

َ
 «كیت  بَ  ی أهل  عل

ي خود وارد شدي، سالم کن که آن هر وقت بر اهل خانه ،دماي فرزن}

 2.{ات خیر و برکتي خواهد شدبراي تو و خانواده

 از جندب بجلی  روایت شده که گفت: در آن حال که نوجوانانی بالغ

حضور داشتیم، ایشان پیش از اینکه به ما  خداو قوی بودیم نزد رسول

م گرفتیختند س س قرآن را یاد میآموقرآن یاد دهند ایمان )عقیده( می

 3شد.در نتیجه، بر ایمان ما افزوده می

 أم سلیم رمیصاء مادر انس بن مالک  در حالی اسالم آورد که انس

که  کردکوچک بود و هنوز از شیر گرفته نشده بود و به انس تلقین می

 لْلهبگوید: 
ّ

 رسول الله، بگو: اللهْل
ن
 ، انس هم چنینأشهد أّن محمدا

 4گفت.

 از ابراهیم َتیمی دانستند هنگامی روایت شده که: مردم مستحب می

 لْلهگشود هفت بار به او "که کودک زبان می
ّ

، " را یاد دهند لذا ایناللهْل

                                            
 ( با تصحیح آلبانی.1425. به روایت ابو داود )1

 ( و آلبانی آنرا حسن دانسته است.2698. به روایت ترمذی )2

 ا تصحیح آلبانی.( ب61. به روایت ابن ماجه )3

 (.2/305. سیر أعالم النبالء )4
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 1.شداولین چیزی بود که بر زبان کودک گفته می

*** 

 :تربیت ایمانی کودک

ضوعات تربیت از لحاظ محتوا، تربیت ای ست از مهمترین مو مانی کودک ا

شکل صحیح در دهی عادتچرا که مبتنی بر  های نیک، نهادینه کردن عقیده 

دهی او به سلللوی اخالق وال و فعال کردن آن در جهت او، اعماق ذهن و قلب

سللاختمان  ،سللنی اسللت که کودک یدر این مرحله 2تمام رفتارهایش اسللت،

هان را بچشلللم به ج نداز خود  گذر آننا میا ند و از ره تار،ک اخالق و  ، رف

پایه حسلللب تحقق آنها در دنیای واقعی  کند و برگذاری میبرخوردهایش را 

خورد، و از اش در آخرت رقم میکودک، سللعادتش در دنیا و میزان رسللتگاری

فه که این امر وظی جا  یادآور شلللده و  یآن مادران اسلللت قرآن آن را  پدران و 

 فرماید: می
َ

ْول
َ
ي أ ُه ف 

ِ
ُم الل

ُ
یک ُکْم ُیوصلل  باره فرزندانتان خداوند به شللما در} د 

آن تصریح نموده و فرموده  بر ، و حتی پیامبر{11( }نساء: کندیسفارش م

ْو »اسللللت: 
َ
ه  أ ن  َرا ْو ُیَنصلللِّ

َ
ه  أ ن  َدا َبَواُه ُیَهوِّ

َ
أ

َ
ف ْطَرة   ف 

ْ
ی ال

َ
ُد َعل

َ
ل  ُیو

ِ
ل  ْ وٍد 

ُ
ْن َمْول ا م  مَ

ه   َسان 
اما والدینش، او  آیددنیا ميه سالم )اسالم( بهر نوزادي بر فطرت } «ُیَمجِّ

. این حدیث بیانگر چند {آورندنصراني یا مجوسي )زرتشتي( بار ميرا یهودي، 

 امر است از جمله:

                                            
 (.7977. مصنف عبد الرزاق )1

 .201الناشیء از محمد خیر فاطمه د  تربیة عقیدة. منهج اإلسالم فی 2
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های ایمان در انسلللان فطری اسلللت و هر کس از ایمان روی گرداند درواقع به یکی از آفت -1

 بشری روی آورده است.

 ادران و نقش مهم آنان در تربیت را بیان داشته است.حدیث یادشده، مس ولیت پدر و م -2

 1به تأثیر محیط در تربیت اشاره کرده است. -3

از فضلللل و لطف خداوند بر انسلللان اینسلللت که قلب او را در اوایل تولدش 

بر همین اسام  2دلیل و برهانی به روی ایمان گشوده است،هیچ بدون نیاز به 

صورت ست که به بهترین  ا شگیرانه را انجام دهند ت، اقدامات پیبر پدران لزم ا

این فطرت را پللاکسللللازی کننللد و  بللایللدفطرت کودک آلوده نگردد و می

اسللام دین صللحیح مبتنی بر نصللود قرآن و سللنت تربیت  شللان را برفرزندان

ند گیرد تکیه نکننمایند و بر تربیت محیطی که مفاهیم خود را از محیط می

محدودیت و رزندان را از انحراف در عصلللر بیف ،چرا که اسلللالم تقلیدی و ارثی

کند و مانع ذوب شدن هویت و ضعف شخصیت جهانی حمایت نمی یدهکده

 شود.نمی

نقش و نگار اسلللت و قابلیت  تی که قلب پاک کودک، جواهری بدونبراسللل

هر نقش و نگاری را دارد لذا اگر خیر و علم بدان وارد شود کودک بر آن پرورش 

معلمان و  یگردد و پدر و مادر و همهو آخرت خوشلللبخت می یافته و در دنیا

نادیده گرفته شللود و شللر و  اگر مربیان او نیز در پاداش آن شللریک هسللتند اما

 افتد و بار گناه آن بر دوشبه بدبختی و هالکت درمی بدی بدان قلب وارد شود

                                            
 .4. تطور الشعور الدینی لدی األطفال و المراهقین از استاد دکتر محمد خطیب د 1

 (.1/94. ْحیاء علوم الدین از ابوحامد یزالی )2
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که در   1گیردسلللرپرسلللت او نیز قرار می که بهترین اصلللالح چیزیسلللت  چرا 

ی پذیرد اما اگر کودک به حال خود رها شللود و در نتیجهدسللالی انجام میخر 

 2افتد اصالح او در بزرگسالی دشوار خواهد بود.آن به انحراف در 

های اسلللالمی صلللحیح ای متدین و پایبند به آموزهکودکی که در خانواده

مادرش در همه چیز تقلید میپرورش می پدر و  بد از  کند و مفاهیم خاد یا

کل میخو مادرش شللل پدر و  ته افرادی را مید را از طریق  هد، الب که د یابیم 

مفاهیم شلللرعی را به روشلللی شلللدید و سلللفت و سلللخت به کودکان خود ارائه 

جهمی که نتی ند  ها میده که هرگاه کودک در  ،گذاردای عکس بر آن ما این ک

شپرورش یابد که پدر و مادرش پایبند به آموزه یحال شند د شرعی نبا ار وهای 

که در  جذوب آن گردد چرا  یاورد و م به دین روی ب نده  که در آی هد بود  خوا

ای در او شلللکل اش اثری از دیدن ندیده اسلللت لذا هیچ رویکرد دینیکودکی

 3نگرفته است.

 :رشد دینی در کودکان

 شود س سدین نزد کودک با یک اندیشه یعنی اندیشه وجود خدا آیاز می

ای دیگری همانند آفرینش، آخرت، فرشلللتگان و هپاید که اندیشلللهدیری نمی

شه وجود خدا هویدا می شد دینی در جلوه ،گرددشیاطین در کنار اندی های ر

 گردد:کودکی با چهار ویژگی متمایز می

                                            
 (.3/72. ْحیاء علوم الدین از ابوحامد یزالی )1

 .60. بنگر به: الطب الروحانی از ابن جوزی د 2

 .30-29. المربون و تساؤلت األطفال از نوال خلیفه د 3
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به مفاهیم لباسلللی از واقع محسلللوم : چنانکه کودک گراییواقعالف: 

کند و درک مید و هرچه بیشتر رشد کند حقیقت را بیشتر پوشانمیاش دینی

 دهد.آن را در مرحله نوجوانی بیشتر مورد اهمیت قرار می

: اینگونه که کودک از عبادت کردن و دعا نمودن بزرگترها ظاهرگراییب: 

ند بدون اینکه معنای آن را درک نماید یا احسلللام تعالی معنوی کتقلید می

ست که از تمایمربی می کند، لذا ستبای د تا ایفاده نمل کودکان در این مرحله ا

 ارکان اسالم، اخالق اسالمی، ارکان و اثرات ایمان را به کودکان یاد دهد.

معلم خود و  ، خوشلللحالی پدر و مادر،: چنانکه کودکطلبیمنفعتج: 

ن دیکند لذا آن عبادت را باطرافیانش را بخاطر انجام برخی عبادات درک می

ای برای به عنوان وسلللیله نرایا آو  که او را دوسلللت بدارنددهد خاطر انجام می

 .گیردبکار می دستیابی به برخی منافعش یا دفع تنبیه برای اشتباه خود

ــبد:  اش به وابسللتگی و ز یریزی و فطریا: چنانکه کودک بخاطر نیتعص

ولء برای دینش تعصللبی درونی دارد و بالترین صللورت وابسللتگی، ولء برای 

 1خداوند است.

م و کنیت تمرکز بر تربیت ایمانی را درک میاسلللام آنچه گذشلللت اهمی بر

ازی سللبایسللت با جدیت برای نزدیکپدر و مادرها و مربیان میکه یابیم درمی

به کودکان تالش نمایند بویژه در این دوره که فتنه بازدارندهایمان  های ها و 

از مهمترین اموری که باید  هایش متنوع گشته است.شده و اسلوبمنفی زیاد 

                                            
 .6. تطور الشعور الدینی لدی األطفال و المراهقین از دکتر محمد خطیب د 1
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لدی که در وا پالودن فطرت در نفس کودک،  ند از: اول:  بارت ند ع جام ده ن ان

توارسللازی ایمان با بیان شللود، دوم: اسللگر میآموزش توحید به کودک جلوه

الله و پیامبرش و  ه ایمان، که بر نهادینه کردن دوسللت داشللتنگانارکان شللش

 1باشد.آموزش قرآن مبتنی می

کند نفوم به پدر و مادرها کمک مینهفته در  بنابراین وجود فطرت دینی  

 ام برسلللانند چرا که فطرت به یریزه دینداریکه وظیفه تربیتی خود را به انج

ما  پذیر اسلللت ا ند سلللایر یرایز دیگر تغییرنا مان اشلللاره دارد، و این یریزه ه

سعهدهیجهت شد و میپذیر میپذیر و تو صورتبا های توان این فطرت را در 

صورتی ک ستفاده کرد. در حالی که مختلفی جز آن  شده ا ه بخاطر آن آفریده 

خواند که بخاطرش ی نمودن فطرت به آن سلللمتی فرا میدهاسلللالم به جهت

 2آفریده شده است.

اسام آن پرورش یابد  بایست کودک مسلمان براز مهمترین اموری که می

 بهگانه ایمان و مهمترین آنها ایمان به خداوند اسللت چرا که ایمان ارکان شللش

اوست که پس از حاصل شدن آن، سایر ارکان ایمان را به  دوست داشتنخدا و 

را از اسللتوارترین ضللوابط  دوسللت داشللتن خویشآورد، و الله متعال دنبال می

ت و دوس پذیری برای خود قرار داده است، بدین معنا که محبتایمان و تسلیم

                                            
األنشللطة ییر ، و نیز بنگر به: دور 48و رموز د الطفل فی اإلسللالم از سللیما اب تربیة. بنگر به: 1

 .76از فوزیه بقمی د  المرحلة الذبتدائیةلدی التلمیذات  حب النبی الصفیة فی تنمیة

و بنگر به: تطور الشللعور الدینی لدی األطفال و  39از مقداد یالجن د  العبقریة. الطریق ذلی 2

 .4المراهقین از دکتر محمد خطیب د 
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شتن خداوند برای عبادت او شمنانش لزم دا شمنی با د شد و واجب می و د با

اید: فرمگردانده که این محبت فراتر از هر محبوبی در دنیا باشلللد، چنانکه می

 ُتُموَها
ْ
َتَرف

ْ
 اق

ع
ْمَوال

َ
ْم َوأ

ُ
یَرُتک ْم َوَعش 

ُ
ْزَواُجک

َ
ْم َوأ

ُ
ْخَواُنک  ْ ْبَناُؤُکْم َو

َ
ْن َکاَن آَباُؤُکْم َوأ  ْ  

ْ
ل

ُ
ق

ُن تَ  َساک  َساَدَها َوَم ْوَن َک
َ

ش َجاَرةع َتْخ َهاٍد َوت  ه  َوج  ه  َوَرُسول 
ِ
َن الل ْم م 

ُ
ْیک

َ
ل  ْ َحِب 

َ
ْرَضْوَنَها أ

یَن  ق  َفاسللل 
ْ
َقْوَم ال

ْ
ي ال  َیْهد 

َ
ُه ل

ِ
ه  َوالل ْمر 

َ
أ ُه ب 

ِ
َي الل ت 

ْ
وا َحِتی َیأ َتَرِبصلللُ

َ
ه  ف یل  ب 

ي سلللَ  ف 

ندان شللما و اموالی بگو اگر پدران و پسللران و برادران و زنان و خا( }24)توبه: 

یخوش ماید و تجارتی که از کسادش بیمناکید و سراهایی را که آورده که گرد

تر اسللت داشللتنیپیامبرش و جهاد در راه وی دوسللت دارید نزد شللما از خدا و

وند گروه فاسللقان آورد و خدا (به اجرا در)پس منتظر باشللید تا خدا فرمانش را 

 اضی است را محبتین صفت بندگانی که از آنان ر ول، و ا{کندرا راهنمایی نمی

ست و می سوی آنان معرفی نموده ا شتن خدا از  ست دا َها فرماید: و دو یُّ
َ
َیا أ

ةٍ 
ِ
ل ذ 

َ
وَنُه أ بُّ ُهْم َوُیح  بُّ َقْوٍم ُیح  ُه ب 

ِ
ي الل ت 

ْ
َسْوَف َیأ

َ
ه  ف ین  ْم َعْن د 

ُ
ْنک یَن آَمُنوا َمْن َیْرَتِد م  ذ 

ِ
 ال

 
َ
ک

ْ
ی ال

َ
ِزٍة َعل ع 

َ
یَن أ ن  ُمْؤم 

ْ
ی ال

َ
ْوَمَة َعل

َ
وَن ل

ُ
 َیَخاف

َ
ه  َول

ِ
یل  الل ب 

ي سلللَ ُدوَن ف  یَن ُیَجاه  ر  اف 

یمع  عع َعل  ُه َواسللل 
ِ

اُء َوالل
َ

یه  َمْن َیشللل ه  ُیْؤت 
ِ

 الل
ُ

ل ضلللْ
َ
َك ف ل 

َ
ٍم ذ ئ 

َ
ای ( }54)مائده:  ل

به زودی خدا اید هر کس از شلللما از دین خود برگردد کسلللانی که ایمان آورده

او را دوسلللت  (نیز)دارد و آنان یکه آنان را دوسلللت مآورد یرا م (دیگر)گروهی 

نان)دارند  نان فروتن  (ای کافران سلللرفرازند (و)با مؤم هاد  ،بر  خدا ج در راه 

سرزنش هیچ مالمتگری نمکیم ستینند و از  ضل خدا آن را  که ترسند این ف

، و بیان داشته که توحید {دهد و خدا گشایشگر داناستبه هر که بخواهد می

باشلللد نه جز با یگانه دانسلللتن خداوند در محبت مطلق ممکن نمیخالصلللا
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وَنُهْم َکُحبِّ د: یافرمچنانکه می بُّ ا ُیح  ْنَدادن
َ
ه  أ

ِ
ْن ُدون  الل  م 

ُ
ذ َن الِنام  َمْن َیِتخ  َوم 

ه  
ِ

ل ا ل  دُّ ُحبي
َ

شللل
َ
یَن آَمُنوا أ ذ 

ِ
ه  َوال

ِ
خدا همانندهایی  و برخی از مردم در برابر} الل

دارند ولی کسانی یو آنها را چون دوستی خدا دوست مگزینند برمی (او برای)

عبادتی که  ،(165بقره: ) {اند به خدا محبت بیشلللتری دارندکه ایمان آورده

ستالله متعال ما را بخاطر آن آفریده بالت شتن ا ست دا  رین مرتبه محبت و دو

 ،اسلللت و اینچرا که اصلللل و روح توحید، خالص گردانیدن محبت برای الله 

شود کامل نمی ،و توحید بلکه حقیقت عبادت استباشد اصل خداپرستی می

بت مام مح مل گردد و بر ت کا به پروردگار  نده  بت ب که مح ها و دوسلللت تا این

ت سللایر امور دوسلل که ایبگیرد و بر آنها چیره باشللد به گونه یها پیشللداشللتن

اری که سعادت و رستگ تابع این دوست داشتن و محبتی باشد ،بنده داشتنی  

 1در گرو آن است. او

مبتنی بر ایمان از بزرگترین وسلللایل اصلللالح رفتار فرزندان و  این محبت  

خدا و رسولش است، پس هر کس که  استوارسازی آنان بر دین اسالم و طاعت

ته شلللود در عقیده، عبادت و ال محبت خدا و رسلللولش در قلب او کاشلللنه

است و هر اندازه در برخی مسائل و جزئیات بر مسیر راست و درست  اخالقش

 وی 
ن
به انحراف برود و هر اندازه یفلت ورزد اما محبتی که در باطن اوست حتما

یداری و راه راسلللت پا له بر مسلللیر  باذن ال بت دارای   2آوردمی را  که مح چرا 

 هایی درونی است نه اینکه فقط محدود به بیرون باشد.هبازدارند

                                            
ح کتاب التوحید از عبدالرحمن سعدی د . القول السد1  .128ید شر

 از محمد حاج الجزایری، سایت فی طریق اإلصالح. التربیة العقائدیة. 2
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دهد بواسطه موافقت اسالمی برای هستی ارائه می اندازی که عقیدهچشم

اش با عقل سللللیم و سلللازگاری عت انسلللان و نیز بواسلللطهآن با فطرت و طبی

هللایی متمللایز همچنین بللا مزیللت  1،گرددمتمللایز می متنللاقض نبودن بللا آن

 های فکری،شلللود چنانکه نظامگردد که در هیچ عقیده دیگری یافت نمیمی

عی در آن به تکامل رسیده است، چونکه نظامی فکری عقیدتی، ارزشی و تشری

ست  سیری همهو عقیدتی ا سرانجام آن و حقایق که تف ستی،  جانبه از آیاز ه

سیری برای آیاز و پایان زندگانی درون و ماورای آن ارائه می دهد و همچنین تف

سان بیان می شده و هدفی ان ستی بخاطر آن آفریده  س س هدفی که ه دارد 

نماید و بدین گونه به برای تحقق آن خلق گردیده را مشلللخص میکه انسلللان 

سان که می سبب طبیعت عقلی او بدانسؤالت وجودی ان اسخ ها پبایست به 

تواند در این زندگانی به آرامش برسللد دهد چنانکه انسللان نمیداد پاسللخ می

سؤالت نیابد و بدانمادامی که جواب شافی به این  ن اها اطمینهایی کافی و 

یاپی زندگی نحاصلللل  ند در ییر این صلللورت در حیرتی دائمی و نگرانی پ ک

 2خواهد کرد زیرا معنا و مفهومی برای این زندگانی نیافته است.

 :ایمانی تربیتنتایج 

 گیرد عبارتند از:میبرایمانی  ییافتهنتایج چندی هست که شخص تربیت

جام امور خیر، یعنی شلللخص ه: اول تاب در ان قدام و شللل ای را ر دروازها

 سازد.د که او را به رضایت و رحمت خداوند نزدیک میکوبمی

                                            
 .101الطفل فی اإلسالم از عبدالسالم فندی د  تربیة. 1

 .68-67از مقداد یالجن د  العبقریة. الطریق ذلی 2
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زنده است که رفتار انسان را کنترل  تقویت مانع درونی؛ چرا که ایمان  : دوم

 گرداند.مند میو ضابطه

شود زهد و پارسایی در دنیا: چنانکه قلب شخص به دنیا وابسته نمی: سوم

 وجهات و اسام برخوردهایش گردد.محور ت گذارد که دنیا،و نمی

هارم نده: چ بار ب کار و  عال  له مت که ال نان ید الهی، چ هدهتأی دار اش را ع

سازد و سعادت دنیا شود طوری که مصلحت حقیقی او را برایش تحقق میمی

 دارد.و آخرت را به او ارزانی می

ه به اد بندایش یابد اعتمبه الله؛ زیرا هر اندازه ایمان افز  روی نهادن: پنجم

 کند.اش از مردم افزایش پیدا میتمایلش به او و رویگردانی خداوند،

هر اندازه  زیرامشکالت میان افراد؛  شدنمحو ظواهر منفی و اندک : ششم

مان در قلب تأثیر هواهای نفسلللانی بر آن کاهش پیدا که ای بد  یا ها افزایش 

ق نیکو و وال سللوق گردد و صللاحب آن را به سللوی اخالکند، اراده قوی میمی

 دهد.می

بت در مردم؛ زیرا مؤمن قوی برای اصلللالح نفس خود و : هفتم تأثیر مث

 کند.اصالح اطرافیانش تالش می

ــتم احسللام آرامش و اطمینان؛ زیرا هر اندازه این اعتماد ایمانی در : هش

شود هرامقلب بنده جای شده و هایی که مردم را میگیر  ساند از او زدوده  تر

 1رود.ین میاز ب

                                            
 .16اللی د . بنگر به: نظرات فی التربیة اإلیمانیة از مجدی ه1
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 ایمانیمحورهای تربیت 

ند که ایمان آنان بر پدران واجب اسللت اموری را به فرزندانشللان آموزش ده

شد، سام آنها رفتار و اخالق را رسوخ ببخ ست و درست گرداند و اح شان را را

را تقویت نماید، و در پیشلللگام این امور  به منتسلللب بودن به امت محمد

 ه کرد:توان به موارد زیر اشار می

گانه ایمان، و ایمان مجمل و کلی به اینکه شللریعت، آموزش ارکان شللش -1

اید باشد البته بجانبه است و با فطرت و طبیعت انسانی سازگار میهمه

از تلقین صللوری این امر که فاقد روح ایمان اسللت دوری ُجسللت و توجه 

را به  هاکند، عقلها را بیدار مینمود که این امر به روشللی عملی که دل

 کند انجام پذیرد.اندازد و رفتار را پالیش میحرکت می

تربیت فرزندان بر محبت پیامبر، اهل بیت او، همسلللران و اصلللحابش  -2

 انصافی در مورد آنان.بدون یلو و بی

تربیت فرزندان بر بزرگداشت دین و شعائر آن، و بر حذر داشتن آنها از  -3

 1.تفاوتی نسبت بدانسبک شمردن، توهین و بی

فرزندان را آموزش دهند که ایمان واجب جز با اعمال صالح کامل  -4

یابد و با گناه کاهش پیدا شود و ایمان با طاعت و عبادت افزایش مینمی

کند چرا که تربیت ایمانی صحیح، ضروری است تا که نتیجه و اثرش می

                                            
 و بعد از آن. 253للطفل از محمد سوید د  التربیة النبویة. بنگر به: منهج 1
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 1.در اخالق، رفتار و عبادت شخص ظاهر گردد

آخرت و بزرگداشت آن در نفوم کودکان و نهادینه کردن ایمان به روز  -5

دهد، پیوند دادن جزاء در آن به اعمالی که شخص در دنیا انجام می

رود و هر کس بدکار باشد چنانکه هر کس نیکوکار باشد به بهشت می

 گ دد.رهس ار جهنم می

بیند تأکید بر مراقب دانستن خداوند بر بندگان، و اینکه خدا آنان را می -6

شوند و هیچ چیزی از حال و وضع آنها از وی پنهان را می و صدایشان

 نیست.

دار کردن این احسام که او بر حق است زیرا این امر سبب تعمیق و ریشه -7

 2شود با چنگ و دندان دینش را بگیرد و از دست ندهد.می

 :کاشتن نهال ایمان برایهای تربیتی اسلوب

بندی کرد، نخسللت پیش از مها را به دو مرحله تقسللیتوان این اسلللوبمی

 ی پس از آن است.و دوم مرحله 3سن تمییز

                                            
ع عبادت می1 ر اثر دکت العبادةالطفل علی  تربیةفی  السللعادةتوان از کتاب: مالمح . در موضللو

وید للطفل از محمد سلللل التربیة النبویةعبدالمجید بیانونی و نیز البناء العبادی من کتاب منهج 

 استفاده کرد. 250د 

سایت فی طریق اإلصالح، و نیز آراء  التربیة العقائدیة. بنگر به: 2 از دکتر محمد حاج الجزایری، 

 .337-324از لیلی عطار د  التربویةابن الجوزی 

ضرر 3 سخیص دادن نفع و  ست و عالمت آن، تمییز و ت سن تمییز از کودکی به دیگری متفاوت ا  .

ست  سخنانی ا لقیم ا تنمیةو دورها فی  األسرةشود. بنگر به: که به کودک گفته میو فهم و درک 

 .17از حسین عزی د  مرحلة الطفولة المتأخرةلدی الطفل فی  اإلجتماعیة
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مک می مان پیش از سلللن تمییز ک نه کردن ای هادی به ن که  ند از اموری  ک

 عبارتست از:

شنود همچون های دارای پیشوند عبد که در محیط خود میتوضیح نام -1

ی نعبدالله، عبدالرحمن و عبدالکریم و تالش برای توضیح دادن کلی معا

ورزی به شنیدن اذان از سوی او و یاد دادن اذکار روزانه آنها، همچنین توجه

و نیز یادآوری  1و دعاها به او و مداومت بر آنها و ذکرشان در حضور خود وی،

های خداوند به کودک به ویژه هنگام یذاخوردن، چونکه یذا کردن نعمت

ه وی در آیاز یذا شود، و آموزش بسم الله گفتن بخوردن زیاد تکرار می

 خوردن و الحمدالله گفتن در پایان یذا.

های قرآن به کودک همراه با فهماندن این مس له حفظ کردن برخی سوره -2

حه، شود فاتهایی که به او یاد داده میکه قرآن، کالم الله است و اولین سوره

 توان به اواخالد، فلق و نام باشد. همچنین برخی اشعار و اناشید را می

 2حفظ کرد تا بدین گونه معانی و مفاهیم ایمان صحیح را به کودک یاد داد.

در مواقع شادی و خوشحالی برای کودک گفته  بهتر است که نام خداوند -3

                                            
سلم از محمود . می1 سعید قحطانی و نیز کتاب أذکار الطفل الم سلم از  صن الم توان از کتاب ح

 حصری استفاده کرد.

شید در زن2 شید األط الدینیة و األخالقیةدگی کودک بنگر به: القیم . برای أهمیت انا فال فی أنا

لوکةاز قحطان بیرقدار،  شار: شبکة األ شید فی  همیةهللللل و نیز أ 25/11/1429، تاریخ انت األنا

ار ، تاریخ انتشللعلمیة و تربویةو أهداف تدریسللها از امجد قاسللم، سللایت آفاق  العملیة التعلیمیة

شید و دورها فی م و همچنین األ 12/6/2013 سایت  تربیةانا صفی،  سلم از رفعت مر الطفل الم

 میالدی. 5/1/2013أدباء الشام، تاریخ انتشار:  رابطة
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بایست در سن کودکی، نام الله را با خشونت و تنبیه همراه شود و می

 نساخت پس نباید زیاد از خشم، عذاب و آتش جهنم الله سخن نگفت.

شاد کودک به زیبایی در آفرینش، قدرت و دقت هستی تا که میزان عظمت ار  -4

و قدرت خالق را احسام کند و الله را دوست داشته باشد چرا که الله او را 

 دوست دارد و همه مخلوقات را مسّخر او گردانیده است.

آموزش دادن کودک بر آداب رفتاری و عادت دادنش به مهربانی، همکاری،  -5

و گوش فرا دادن، و کاشتن نهال الگومداری اسالمی از طریق  آداب گفتگو

شود کودک در فضایی زندگی کند که الگوی نیک؛ امری که سبب می

فضیلت بر آن حاکم است در نتیجه، هر خوبی و خیری را از اطرافیانش بر 

 1گیرد.می

ود ششده اضافه میهای دیگری به موارد یادز: اسلوباما پس از سن تمیی

 أمل و اندیشیدن در آنها برجسته است از جمله:که ت

انگیز آموزش دادن میزان عظمت این جهان، آفرینش دقیق و نظم شللگفت -1

اید: فرمآن به کودک، تا که به بزرگداشلللت الله متعال روی بیاورد، الله می

 ٍْيء
َ

ش  
ِ

ْتَقَن ُکل
َ
ي أ ذ 

ِ
ه  ال

ِ
ست  (این)( }88نمل: ) ُصْنَع الل صنع خدایی ا

 .{چیزی را در کمال استواری پدید آورده است که هر

های خداوند در افعال و در مخلوقاتش تا که کودک، الله را یادآوری حکمت -2

                                            
سایت فی طریق اإلصالح و نیز بنگر  التربیة العقائدیة. بنگر به: 1 از دکتر محمد حاج الجزایری، 

لدینیةبه:  ئد التربیة ا به: أطفال لألطفال از خوله درویش، سللللایت صللللید الفوا ، همچنین بنگر 

 .40المسلمین کیف رباهم النبی األمین از جمال عبدالرحمن د 
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دوست بدارد و او را حمد و ستایش کند همانند حکمت آفرینش شب و روز، 

 خورشید و ماه، آفرینش حوام: شنوایی، بینایی، زبان و امور دیگر. الله

وَ فرماید: می
َ
ََ َوَما أ ْر

َ ْ
َماَوات  َواأل ُه السللِ

ِ
َق الل

َ
ْم َما َخل ه  ْنُفسلل 

َ
ي أ ُروا ف 

ِ
ْم َیَتَفک

َ
ل

َحقِّ 
ْ
ال  ب 

ِ
ل  ْ اند خداوند آسمانها و آیا در خودشان به تفکر ن رداخته} َبْیَنُهَما 

 1{.8}روم:  {زمین و آنچه را که میان آن دو است جز به حق نیافریده است

ستفاده از فرصت -3 دهی و ارشاد کودک از طریق آمده برای جهتی پیشهاا

ای حکیملانله کله خیر و خوبی را برای او، رویلدادهلای جلاری بلا شلللیوه

سللازد. مثالن: هرگاه انگیز میداشللتنی و شللر و بدی را نزد او، نفرتدوسللت

دهیم گردانیم و به او دعا را یاد میبیمار شود قلبش را به خداوند وابسته می

آموزیم. و هر زمان که مان نیک( و رقیه شللرعی را به او میو حسللن ظن )گ

دهیم شلللکر این نعمت را از او خواهد به او میای که میشلللیرینی یا میوه

داریم که از الله متعال اسللت، البته پدر و مادر خواهیم و برایش بیان میمی

به  که  هایی  یداد گام رو به او در هن مانی  فاهیم ای ید از آموزش دادن م با

ست دوری نمایند چرا که او، قدرت و آگاهی کامل  سبت کودک دردناک ا ن

 2برای تمییز )تشخیص( را ندارد.

                                            
سایت فی طریق اإلصالح و نیز بنگر  التربیة العقائدیة. بنگر به: 1 از دکتر محمد حاج الجزایری، 

صواعق  صر ال سلةبه: مخت سخنان زیبایی درباره حکمت خداوند در 226از ابن قیم د  المر  که 

توان از کتاب عجایب خلق الله از عمر اشللقر اسللتفاده لوقاتش زده اسللت، همچنین میبین مخ

 کرد.

 .69، 65. یرم أصول اإلیمان فی نفس الطفل از دکتر شریفه حازمی د 2
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های اسالمی، به انجام عملی بایست برای عادت دادن کودکان به عادتمی -4

آن ب ردازیم لذا برای مربی شایسته است که با رفتار خود، نمونه و الگویی 

تدا نماید چرا که پیوند دادن میان دین و نیک ترسیم کند که کودک به او اق

شود که تربیت ما به های اخالقی از طریق رفتار و برخورد باعث میارزش

رف بدل گردد.  1تربیتی صادقانه و عاری از نظری بودن ص 

ی کودکان با امور مطلوب و های هدفمند برای تغذیهاستفاده از داستان -5

ست داستان را بصورتی نمایشی و بایدوری آنها از امور نامطلوب، و می

رد هایی که داستان در برداتأثیرگذار ارائه کرد همراه با بیان رویکردها و ارزش

تواند نهال و از طریق اناشید )سرود بدون موسیقی( صورت پذیرد که می

توان الگوی وال و اخالق نیکو را در وجود کودک بنشاند، همچنین می

ق بیان سیره وی آشنا نمود تا او را دوست بدارد از طری کودک را با پیامبر

است و نیز  و از او اطاعت کند، بویژه اموری که مرتبط به کودکی پیامبر

برخوردهای وی با کودکان و مهربانی ورزیدن او به آنان، توصیف هی ت و 

های توان داستانشمایل وی و بیان مواضع اخالقی والیش، همچنین می

 2را به کودک گفت. منان و اهل بیتصحابه، مادران مؤ

                                            
 .379للطفل از محمد سوید د  التربیة النبویة. بنگر به: منهج 1

گویی به هایی عملی برای فن قصلللهکه گام 67. بنگر به: طفل یقرأ از دکتر عبدالکریم بکار د 2

ست، و نیز می شته ا سان عرفته کودکان بیان دا شریةتوان از کتاب )أعظم ان شام برقشالب  ( از ه

ع حب الحبیب 143د  از امینه دراعو د  الناشللل ةفی  اسلللتفاده نمود، و بنگر به: کیف نزر

هیم ودعان، و همچنین مع الصللغار از دکتر ابرا و نیز بنگر به: خمسللون موقفا للنبی 33-36

 توان از کتاب )رجال و نساء حول الرسول لألطفال( از سید مبارک استفاده کرد.می
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روی در تربیت دینی کودکان و تحمیل نکردن اموری که بیش از توان میانه -6

آنها است، پس فراموش نکنیم که بازی و سرگرمی، دنیای اصلی کودک را 

دهد لذا او را با اموری که خالف رشد طبیعی و روانی اوست آزار شکل می

تراشی ین بر دوش او بگذاریم و در زیاد مانعندهیم، اینگونه که تکالیف سنگ

گرداند چرا که یلو و اش محروم مینماییم که کودک را از نیازهای اساسی

 گرایی و احسام گناهروی در این کار و انتقاد بسیار کردن، به منفیزیاده

 این امر برای فرزند اول خانواده پیش میمی
ن
آید چنانکه انجامد، و معمول

 ای از انسان کاملکنند تا نمونهان، حماسی و احساسی رفتار میبرخی پدر 

 را از فرزند خود بسازند.

بایست کودک را بر صفت خودش رها نماییم و دخالت پیاپی از سوی می -7

ه هایی برای کودک مهیا شود کبزرگترها بر او نباشد، بدین معنا که فعالیت

 آورد و اینامونش فراهم میزمینه را برای استعدادیابی او و درک محیط پیر 

 ها و استعدادات کودک هویدا گردد.شود که تواناییامر سبب می

گذارد و او را به نهایت تشویق کودک، تأثیر نیکی در نفس او بر جای می -8

نماید، و هر اندازه که کنترل تالش جهت انجام عمل مطلوب تشویق می

ت و ثواب باشد به کسب دهی و ارشاد او مبتنی بر محبرفتار کودک و جهت

انجامد، و باید به کودک کمک کرد که حقوق صورتی بهتر میرفتار درست به

خود را یاد بگیرد تا بایدها و نبایدها را و امور درست و نادرست را بشناسد 

البته باید احسام کرامت و جایگاه را به کودک داد و همراه با کنترل درست 
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 1و دوری از لوم کردن او باشد.

کاشتن نهال احترام به قرآن کریم و بزرگداشت آن در قلب کودک، تا مقدم  -9

بودن آنرا احسام کند و به اوامر آن پایبند گردد البته با اسلوبی ساده و 

جذاب باشد، تا که کودک بداند اگر تالوت را به نیکی ادا کند به درجه 

اذه ز استعا -کند که به ادب تالوت رسد و عادت میفرشتگان نیکمنش می

ص حری -گرفته تا بسم الله گفتن و احترام به قرآن و با دقت گوش دادن 

ه دهیم چرا کباشد و کودک را بدینگونه به شنیدن آیاتی از قرآن عادت می

دهد و او را به خواندن تشویق های لغوی او را افزایش میاین امر توانایی

دربردارنده مفاهیمی  توان تفسیر برخی آیاتی را کهکند، همچنین میمی

کند به او یاد داد همانند هایی که حفظ میعقیدتی هستند از میان سوره

های قرآن کریم را توان داستانفاتحه، اخالد، فلق و نام. و نیز می

 های مختلف برای کودکبصورتی ساده و قابل فهم و بصورت مکرر و با شیوه

 2بیان نمود.

م بهره گرفت، و حریص باشیم که توان از شیوه سؤال و جواب همی -10

سؤال، دربرگیرنده معلوماتی باشد که خواستار رساندن آنها هستیم و جواب 

نیز در کلماتی بسیار مختصر ارائه شود و متناسب با سن و سال و سطح درک 

ک و ها، اخالق نیکودک باشد، زیرا تأثیر زیادی در دستیابی کودک به ارزش

                                            
 .9. بنگر به: البناء النفسی و الوجدانی از دکتر صالح عبد الرازق د 1

صید الفوائد و بنگر به: کیف أجیب  التربیة الدینیة. بنگر به: 2 سایت  لألطفال از خوله درویش، 

 .108طفلی و أحاوره از دکتر سلوی مرتضی د  ةأس لعن 



48 

 

 شدن دارد.تغییر رفتارش به سوی بهتر 

ها پرداخت چنانکه توان به آموزش از طریق بازی با رنگهمچنین می -11

خواهیم رنگ شود شامل مفاهیمی ایمانی باشد و در عکس مورد نظر که می

ها که مجال توان کودک را از طریق مسابقهگردد، و نیز میهر بار متنوع می

ر ات، حرکتی و پُ گسترده و متنوعی دارند آموزش داد و بهتر است که مسابق

جنب و جوش باشد چون کودک آن را دوست دارد و به آن واکنش مثبت 

 1دهد.نشان می

برای کودک، برخی احادیث اعتقادی یا بخشی از آنها را متناسب با سطح  -12

ه دهیم کداشتنی و مختصر شرح میای ساده، دوستاندیشیدن او با شیوه

هایی که ا از طریق تکرار عبارتتوان او ر همچنین می 2در حد فهم او باشد،

موجب رشد ایمان است آموزش داد تا که در درون او نهادینه شود س س او 

هر  الله بر« »بر الله توکل کن»بصورت خودکار آنها را بکار گیرد همانند: 

توان با کمک پدر و مادر و مربی کاری کرد که کودک ، و می«چیزی توانا است

من »ها و جمالتی ایمانی ب ردازد همانند: عبارتبه تزئین اتاق خوابش با 

، اینها وسایلی «ارکان ایمان»، «من پروردگارم را دوست دارم»، «مسلمانم

                                            
 .5د  األمةالنبی  محبةفی تعظیم  باألسرة. بنگر به: اإلرتقاء 1

صری و نیز أحادیث لألطفال ). می2 سلم( از محمود ح ضانةتوان از کتاب )منهاج الطفل الم  للح

ح  نشللر  ألوکةکه أحادیث لألطفال که هر دو در شللب عشللرةو المعلمین و المربین( و همچنین شللر

 استفاده نمود. 418للطفل از محمد سوید د  التربیة النبویةاند و نیز منهج شده
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 1بندد.آموزشی هستند که با مشاهده بسیار، در ذهن کودک نقش می

اینکه به کودک بیاموزیم بال از هیچ کس به دور نیست بلکه خداوند همه  -13

ها دچار بال و آزمایش ها و محنتبا بعضی مصیبتمردم را در این دنیا 

کند، و به او یاد دهیم که الله هیچ چیزی را جز برای حکمتی رسا مقّدر می

ی نفع و دفع سازد، و در وجود او این را نهادینه کنیم که جلب کنندهنمی

ی ضرر فقط الله است و اینکه رحمت خدا بر خشم او پیشی گرفته کننده

 آید وبرای او شرح دهیم گشایش همیشه پس از مصیبت میاست، و نیز 

این، سنتی همیشگی است، و در او حسن ظن )گمان نیک( به الله را تقویت 

نتیجه در او این مس له را جایگیر نماییم  کنیم زیرا این نیز عبادت است در

های ما برای خودمان است، و به او یاد دهیم که انتخاب الله بهتر از انتخاب

سباب ها، ابایست به صبر آراسته گردد و در برخورد با مصیبتکه انسان می

شرعی را بکار ببندد و به رضایت آراسته شود و پاداش آن را از خداوند 

بخواهد و در آخر، چنگ زدن و مداومت بر دعا را به او یاد دهیم چرا که دعا 

 2همیشه برای بنده تجارت سودمندی است.

                                            
صید الفوائد و نیز بنگر به: أطفال  العقیدة. بنگر به: کیف تعلم 1 سایت  صنیع،  لألطفال از هیا 

 .143المسلمین کیف رباهم النبی األمین از جمال عبدالرحمن د 

شار: . بنگر به: قواعد فی تلق2 سایت دکتر عمر مقبل، تاریخ انت صائب از  م  3/12/2014ی الم

 از ظافر آل جبعان، سایت صید الفوائد. المصیبةو نیز بنگر به: حال اإلنسان عند حلول 
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 :تربیتیابزارهای 

مان در نفس کودک  کاشلللتن نهال ای به  که  از مهمترین ابزارهای تربیتی 

 کند عبارتست از:کمک می

ی نفس ها برا: الگوی نیک از مهمترین و تأثیرگذارترین اسلوبالگوی نیک -1

اهمیت الگو در زندگی کودک را یادآوری  شود و پیامبرکودک قلمداد می

مادرم »آمده است:  نموده است چنانکه در حدیث عبدالله بن عامر

خدا نزد او بود، گفت: عبدالله بیا تا چیزی به تو روزی مرا صدا زد و رسول

؟ گفت: خواهی چه چیزی به او بدهیمیفرمود:  بدهم. پیامبر

تو اگر چیزی به او ندهی یک دروغ بر »خواستم به او خرما بدهم، فرمود: 

هرکس به کودکی » در روایت دیگری آمده است که: 1،«شودتو نوشته می

 2«.بگوید بیا چیزی به تو بدهم اما چیزی به او ندهد دروغگوست

بنابراین الگو، اسلوبی فعال و پویا است و در حدیث یادشده بر اهمیت صدق 

 3و راستی بویژه با خردسالن تصریح شده است.

صادقانه -2 های بسووراری ارا   تواند با صووور : پند و اندرز میپند و اندرز 

                                            
 ( و آلبانی آن را حسن دانسته است.4991. به روایت ابو داود )1

 .( و آلبانی آن را حسن دانسته است9624. به روایت امام احمد )2

یت فی 3 به: دور الب یة. بنگر  لد شللللنتوت  ترب خا فل المسلللللم از  به: منهج  30 2الط و نیز بنگر 

سوید د  التربیة النبویة سنة النبویة رؤیة تربویةو بنگر به:  90للطفل از محمد  سعید ال  از دکتر 

سالیب الرسول 356علی د  سلمةفی  و همچنین: أ شافع حمادی د  تربیة األسرة الم  3از 

و بنگر به: خمسللون  30الشللباب األهداف و الوسللائل از دکتر محمد دویش د  تربیةگر به: و بن

 .9مع الصغار از دکتر ابراهیم ودعان د  موقفا للنبی
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یا اینک  با اسووو وس مسووو مرم و مراوه ارا   شوووو   یا از   ی  شوووو   

س وس گف گو و موار  ض س شو   یا با ا س انی گف    الاثل  یا  ر مران  ا

ای کو ک را پند و اندرز  هرم ک  خسوو   بایسووب ب  گون  یگ   و ما می

 1نشو .

ــویو و تنبیه -3 : و ممکن اسللت که از این دو اسلللوب با نام ثواب و عقاب تش

 های عاطفی)پاداش و مجازات( تعبیر شود و این اسلوب از بارزترین اسلوب

کند رود چنانکه به شکل مستقیم با فطرت انسان تمام پیدا میبشمار می

که خداوند او را بر آن سرشته است یعنی دوست داشتن سودرسان و تنفر از 

فراط و بایسلللت که این امر با عدالت، حق و بدون ارسلللان. البته میزیان

ساند  تفریط باشلد، کودک دارای نفس لطیف و نازک اسلت لذا نباید او را تر

به  ید جن با نابراین  گذارد ب تأثیر عکس بر نفس او ب که ممکن اسلللت  چرا 

شتر  شویق بی شد زیرا کودک در این مرحله از عمر خود به ت شویق چیره با ت

 2از تنبیه و ترساندن نیازمند است.

: عادت دادن کودک به اینکه بر کسب رضایت تمرین، عادت دادن و اجرا -4

شرم از او و اعتماد و تکیه کردن بر خداوند در همه حال  الله متعال، ترم و 

                                            
توان از کتاب و همچنین می 370از دکتر سللعید علی د  السللنة النبویة رؤیة تربویة. بنگر به: 1

 .از دکتر عمر مقبل استفاده کرد الصحابةمواعظ 

و بنگر به: دور البیت  125. یرم أصلللول اإلیمان فی نفس الطفل از دکتر شلللریفه حازمی د 2

 تربیة األسرة المسلمةو نیز أسالیب الرسول فی  25الطفل المسلم از خالد شنتوت د  تربیةفی 

 .19از شافع حمادی د 
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صالبتی به  ست، قدرت و  ست الله ا شد و بداند که تمام امور به د حریص با

ت و ورزد و رضایبخشد که بوسیله آن در برابر هر مصیبتی پایداری میاو می

به او ا با آن آرام میرزانی مییقینی  که قلبش  با آن دارد  گردد و نفسلللش 

 چشد.ی سعادت را میمزه

های بسللیار بر مفید بودن آن : اسلللوبی اسللت که علم حدیث و تجربهتکرار -5

 1در آموزش و نهادینه کردن علم در نفس انسان تأکید نموده است.

ــه -6 هد و دی درک او را گسللترش می: گفتگو با کودک دایرهگفتگو و مناقش

شناخت را به روی او میکرانه شاید اما میهای  باید که در حین گفتگو به گ

نظر کودک و خود او احترام گذاشت، به نیکی به او گوش فرا داد و به آرامی 

با کودک  یا  باطی موفق و پو به ارت که گفتگو  با او گفتگو کرد، برای این 

 2کودک پرداخت.توان مابین گفتگو به تربیت و ارشاد بینجامد می

ای آماده به شللکلی که متناسللب با نیازهای علمی، : وجود کتابخانهکتاب -7

فرهنگی و ایمانی کودک باشللد بسللیار مهم اسللت، و بهتر اسللت که متنوع 

باشلللد، و مهم اسلللت که کتابخانه « مواد شلللنیداری، دیداری و دیجیتال»

ربیتی ها باشلللد چرا که داسلللتان، وسلللیله تای از داسلللتاندارای مجموعه

                                            
 .139للطفل از محمد سوید د  التربیة النبویة. بنگر به: منهج 1

السلللنة و بنگر به:  45-34ل اإلیمان فی نفس الطفل از دکتر شلللریفه حازمی د . یرم أصلللو2

 .406از دکتر سعید علی د  النبویة رؤیة تربویة
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و  ی پیامبرهای هدفمند از سللیرهو داسللتان 1تأثیرگذار و مهمی اسللت،

 2فراوان است. اصحابش

: وسللایل مدرنی هسللتند که در انتشللار فناوری مدرن و ابزارهای تربیتی -8

سازی معنایی برای کودک کاربرد دارند تا افکار و در نهادینه کردن و نزدیک

سازد، چنانکه افکار و درک مفاهیم میجایی که کودک را قادر به فهم افکار 

گردد که های جذاب ارائه میآمیزینواز و با رنگو مبانی به صللورتی چشللم

سوی خود می سبی برای پذیرش کودک را ب شد و او را در حالت روانی منا ک

 3دهد.آنها قرار می

توان از های متعددی در کودک هسلللتند که می: انگیزههای فطریانگیزه -9

برداری کرد از جمله: بازی کردن، همکاری، تقلید و موارد دیگر.. هآنها بهر 

صورات کودک از طریق بازی می شف کند و ت تواند دنیای پیرامون خود را ک

یان دارد، و می لت برای توضلللیح و میزان درک خود را ب توان از این خصللل

شتن نهال ارزش صحیح پیرامون زندگی و جهان و نیز کا  ها در نفسمعانی 

                                            
ا األطفال اجتماعی تنشلل ةفی مجالت األطفال و دورها فی  القصللة. بنگر به: باب سللوم از کتاب 1

 میالدی. 2012چاپ اول، للکتاب، دمشق،  الهی ة العامة السوریةاز دکتر امل حمدی دکاک، 

و نیز بنگر به: أسللالیب  370، 110للطفل از محمد سللوید د  التربیة النبویة. بنگر به: منهج 2

سول فی  سلمةالر سرة الم شافع حمادی د  تربیة األ صصو همچنین می 21از   توان از کتاب )ق

ز عصللام ( ابلسللان محمد قصللة 30( از دکتر عثمان مکانسللی و کتاب )رواها النبی محمد

 شایع استفاده کرد.

شطة. بنگر به: دور 3 صفیةییر  األن  المرحلة اإلبتدائیةلدی تلمیذات  حب النبی تنمیةفی  ال

 .52، 45از فوز بقمی د 
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سب، چرا که بهره گرفتن از کو ساده و منا سلوبی  ست البته با ا دک بهره ُج

یادآوری و ارشلللاد کودک  به صلللورتی نیکو برای  ها اگر  یداد مواضلللع و رو

 گذارد.تأثیری قوی در نفس کودک بر جای می 1استفاده گردد

دعا کردن: دعا، دلیل نیازمندی بنده به پروردگارش و امید او به فضلللل  -10

ی متعال بندگانش را بر دعا تشللویق نموده و به آنان وعده خداسللت، و الله

ْب فرماید: اسلللتجابت داده اسلللت چنانکه می َتج  سلللْ
َ
ي أ ُم اْدُعون 

ُ
ک  َربُّ

َ
ال

َ
َوق

ْم 
ُ
ک

َ
، {و پروردگارتان فرمود مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم( }60یافر: ) ل

و  تی اوسللتهای مربی برای رسللیدن به هدف تربیدعا از بزرگترین وسللیله

یامبران برای ثبات بر ایمان و وسلللیله یان یعنی پ ایسلللت که بزرگترین مرب

ا فرماید: اند، خداوند میتوحید بکار برده
َ

 َهذ
ْ

یُم َربِّ اْجَعل ْبَراه   ْ  
َ

ال
َ

 ق
ْ

ذ  ْ َو

َناَم  صلللْ
َ ْ
ُبَد األ ْن َنْع

َ
ِي أ ي َوَبن  ا َواْجُنْبن  نن َد آم 

َ
ل َب

ْ
آنگاه را که ( }25ابراهیم: ) ال

 
ّ

ه نام( را محل
ّ
ابراهیم )پس از بناي کعبه( گفت: پروردگارا، این شلللهر )مک

، لذا دعا {امن و امان گردان، و مرا و فرزندانم را از پرستش بتها دور نگاهدار

 2های احسان در تربیت اوست.برای کودک از مهمترین جلوه

: کودک بر حسب سرشت خود، تقلید را دوست دارد لذا نمایش و تقلید -11

شود تا نقش امام مسجد را ایفا کند و به نماز فرصتی داده می -مثالن  -ه او ب

                                            
شریفه حازمی د 1 صول اإلیمان فی نفس الطفل از دکتر  سنة و نیز بنگر به:  55، 46. یرم أ ال

 .343از دکتر سعید علی د  النبویة رؤیة تربویة

به: منهج 2 من هدی  تربویةو نیز مواقف  102للطفل از محمد سللللوید د  التربیة النبویة. بنگر 

 .38مع األطفال از دکتر عبدالمجید بیانونی د  النبی
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خواندن و خطبه گفتن ب ردازد یا نقش معلم را بر عهده بگیرد و به شلللرح و 

بب رسلللوخ و  که این امر سللل ند و مواردی این چنینی، چرا  قدام ک تعلیم ا

فاهیم نزد او می نه شللللدن م هادی ها نزد ان کار و حفظ شلللود و ارزش این 

 گردد.می

 مربی هایویژگی

: زیرا تربیت اگر با اخالق مهربانانه و نرم همراه نباشلللد مهربانی و نرمش -1

هد پس میی نیکویی نمیثمره بانی د نده از رحم و مهر ها آک بایسلللت دل

نگرد که در حال بوسلللیدن می به پیامبر باشلللد، اقرع بن حابس

رم که تا کنون هیچ یک از گوید: من ده فرزند داحسن و حسین است و می

یده نان را نبوسللل ند: آ یامبر فرمود به او رحم »امف پ ند  هر کس رحم نک

ند: و نیز فرموده  1،«نخواهد شلللد به رحم»ا کنندگان رحم خدای رحمان 

سمان می ستند رحم کنیم تا آن کس که در آ سانی که در زمین ه کند به ک

 2.«است به شما رحم نماید

ــت -2 ی این اخالق رسللیده به اوج قله ان پیامبر: سللرورمبردباری و گذش

رفتم، روایت شللده اسللت که گفت: من با پیامبر راه مي اسللت، از انس

اي ضللخیم بود، یک ایشللان ردایي نجراني بر تن داشللت که داراي حاشللیه

اعرابي به ایشان رسید و رداي پیامبر را گرفت و سخت کشید، به دور گردن 

                                            
 (.5997. صحیح بخاری )1

 ( با تصحیح آلبانی.4941. به روایت ابو داود )2
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ي ردا بر دور گردن شلللدت کشلللیدن، حاشلللیهمبارک پیامبر نگاه کردم، از 

ایشان اثر گذاشته بود؛ س س گفت: اي محمد! امر کن از مال خدا که نزد 

به طرف او رو کرد و تبسلللم فرمود و  توسلللت به من داده شلللود! پیامبر

و از اموری که به بردباری مرتبط  1دسلللتور داد که چیزي به او ببخشلللند(.

ُعْرف  فرماید: یباشلللد. الله متعال ماسلللت گذشلللت می
ْ
ال ُمْر ب 

ْ
َعْفَو َوأ

ْ
ُخذ  ال

یَن  ل  َجاه 
ْ
َْ َعن  ال

ْعر 
َ
به ( }199اعراف: ) َوأ  (کار)گذشلللت پیشللله کن و 

و برای اینکه بردباری محقق   {پسلللندیده فرمان ده و از نادانان روی برتاب

به خشللمگین نشللدن و نهی از خشللم تشللویق نموده  خداگردد رسللول

گفت:  یث صللحیح آمده اسللت که مردی به پیامبراسللت، چنانکه در حد

صیحت کن، وی فرمود:  شو»مرا ن شمگین م و چند بار همین را برایش « خ

 2تکرار نمود.

ـــبر -3 بایسلللت در هنگام تربیت یا آموزش فرزندانش به صلللبر و : مربی میص

شتابزده نبودن آراسته باشد، مربی باید برای آشکار شدن نتایج و دستیابی 

ربیت، عجله ننماید چرا که ناامیدی و احسللام شللکسللت در به هدفش از ت

کند و مربی اگر بدون صللبر باشللد همانند مسللافر بدون وجود او رخنه می

 توشه است.

: اگر مربی بدون سللببی روشللن بین دو یا چند کودک فرق بگذارد عدالت -4

رود و یافته از دسللت مییابد، انسللجام میان کودکان تربیتتأثیر کاهش می

                                            
 (.5809. صحیح بخاری )1

 (.6116. صحیح بخاری )2
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 گرداند.در هر چیزی باشد آن را فاسد می ظلم هم

: بر مربی واجب اسلللت که در برخوردش با کودک تحت تربیت، امانتداری -5

 گر اسللت وصللادق و امانتدار باشللد زیرا امانتداری از صللفات رسللولن تبلیغ

ای اساسی برای نیکو گرداندن عمل و دستیابی به هدف و موفقیت خواسته

 در آنست.

کسلللی که تقوای خدا داشلللته باشلللد او را از جایی که  :تقوا و پرهیزگاری -6

دهد چرا که تقوا همراه توفیق، صللالح و موفقیت کند توفیق میگمان نمی

 در دنیا و آخرت است.

: چرا که عمل مادامی که برای الله نباشللد به صللاحبش برگردانده اخالص -7

شلللود، و جز مشلللقت و خسلللتگی، چیزی از عمل برای شلللده و قبول نمی

 ماند.ون اخالد باقی نمیشخص بد

گاه میعلم  -8 حال و وضلللع کودک آ به  نا،  عالم و دا که مربی   باشلللد : چون

 د.نمایی بدی حاصل میکند و نتیجهبرخالف جاهل که فرصت را تباه می

مت  -9 گامیحک جای خودش قرار می: هن دهد که مربی هر چیزی را سلللر 

جه یت، ثمربخش میی خوب میامور، نتی هد و ترب یت شلللود زد مأمور یرا 

به بهره ند و  به درون نفس نفوذ ک که  به منظور مربی اینسلللت  برداری آن 

 دهی و تربیت کودک ب ردازد.جهت

: براسللتی که تربیت، بخشللش و موهبتی روحی و باور به عمل تربیتی -10

ین تواند امعنوی اسللت و کسللی که به پروسلله و عمل تربیتی باور ندارد نمی
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 1دیگران کند.نوع موهبت و بخشش را تقدیم 

ـــعــه -11 : چنللانکلله مربی بلله توسلللعلله و تکللامللل امکللانللات و گزینیتوس

دهد تا به سللطحی برسللد که او را قادر به هایش توجه نشللان میتوانمندی

 اش بسازد.ایفای نقش تربیتی

 

*** 

 2:ایمانیارکان تربیت 

 رکن اول: ایمان به الله

ایمان خلوقی بر بر وجود الله دللت دارد چرا که هر م فطرت، عقل و شللرع

ست باید که این مخلوقات میدار عقل بیان می به خالقش سرشته شده است؛

شرع هم چنین میآورندهبوجود شند و  شته با گوید: چنانکه تمام ادیان ای دا

مانی وجود خال ید می قآسللل تأی به خدا دربردارنده چهار امر را  مان  ند. ای کن

ند، اولاسلللت،  خداو به ربودوم: وجود  مان  یت وی: ای که او پروردگار  ب و این

ست،  : ایمان به الوهیت و توحید )یگانه سـومعطابخش، خالق، رازق و مدّبر ا

ستن او( و اینکه بی ست، و دان سماء و صفات او که مچهارشریک ا : ایمان به ا

                                            
به:  226-211فی القرآن الکریم از صللللباح طلیان د  الناشلللل ة تربیة. 1 التربیة فی و نیز بنگر 

سنة النبویة سین د  ال سالیب الرسول 47از ابو لبابه ح از  الدعوة و التربیةفی  و همچنین: أ

 .15یوسف صوری د 

 صلللورت بسلللیار مختصلللر از کتاب )هذه عقیدتی( از دکتر طارقتوان در آموزش عقیده به. می2

ه و نشر شد ألوکةلألطفال که در شبکه  العقیدةفی  أس لةو نیز  142بکری، مجله الفاتح، شماره 

 الطفل المسلم( از هیام محمود استفاده نمود. عقیدةهمچنین جلد دوم کتاب )
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بنابراین ما به کودک این امور چهارگانه  1د،باشللبخش کمال و زیبایی میتحقق

کودک بر شناخت خداوند و بزرگداشت و محبت  ،نتیجهدهیم در را آموزش می

 یابد و این رکن، پایه و اسام سایر ارکان است.او پرورش می

 دهیم؟چرا دوست داشتن خدا را به کودکان یاد می

زیرا الله متعال است که ما را از عدم و نیستی بوجود آورده است و به بهترین  -1

رتری داده است و بواسطه برترین شکل درآورده و بر بسیاری از مخلوقاتش ب

بر ما منت نهاده است س س از فضل خود، بسیار بر  -یعنی اسالم  -نعمت 

ما روزی نموده بدون اینکه مستحق آن باشیم بعد، ما را بخاطر کارهایی که 

دهد، براستی که فضل درواقع از بخشش و فضل اوست به بهشت وعده می

 همیشه باز آن  اوست.

شود حترام و هیبت در نهان و آشکار از دوست داشتن متولد میبرای اینکه ا -2

ستیم که کودکانمان به پروردگارشان احترام بگذارند و  سیار نیازمند ه و ما ب

 شان با او بر اسام ترم از مجازاتبرایش هیبت قائل شوند نه اینکه ارتباط

یا فقط جهنم او باشلللد در این صلللورت اسلللت که عبادت خداوند توسلللط 

 کنند و آنان را ازشلللود که با آن زندگی میان به لذتی معنوی بدل میکودک

 گرداند.ها حفظ میلغزش

میرد و هیچ خواب ی پایدار است و هرگز نمیچون که خداوند همیشه زنده -3

ها باشلللند همراه آنان گیرد و علم او هر جا که اسلللنانو چرتی او را فرا نمی

                                            
از  لمعاصرةالدی الشباب المسلم فی ضوء التحدیات  اإلیمانیةالقیم  لتنمیة. األسالیب النبویة 1

 .85-84نقیطی د طیب احمد ش
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بیشتر از پدر و مادرشان مراقب آنها کند و است و اوست که بشر را حفظ می

باشلللد، بنابراین وابسلللتگی و دوسلللت داشلللتن او یک ضلللرورت قلمداد می

 ای قوی دارند که الله است.شود تا اینکه بدانند پشتوانهمی

بدارند قرآن را دوسلللت می -4 دارند و بر نماز اصلللرار زیرا اگر الله را دوسلللت 

ست و می ست میورزند، و چون بدانند که الله زیبا ر دارد هر کازیبایی را دو

 کنندگان و پاکان ودهند، و چنانچه بدانند خداوند توبهزیبایی را انجام می

کنندگان و پرهیزکاران را دهندگان، صلللابران، توکلنیز نیکوکاران، صلللدقه

کنند تا بخاطر دسللتیابی به رضللایت و محبت او به دوسللت دارد، تالش می

و نیز بخاطر دسلللتیابی به اینکه آنها را  ی این صلللفات آراسلللته شلللوندهمه

و چون بدانند که الله خیانکاران، کافران،  1دوست بدارد و از آنان دفاع کند،

ست نمی سدان را دو ستمکاران و مف دارد در حد توان متکبران، متجاوزان، 

ضی نمودن او از تمامی  شتن خداوند و تمایل به را ست دا خود و بخاطر دو

 گزینند.این صفات دوری می

چونکه دوست داشتن الله بدین معناست که بودن او همراه خود را حس  -5

کنیم در نتیجه، احسام راحتی، اطمینان و ثبات، نگرانی نداشتن یا می

های روانی و جسمی و مهمتر از اینها اندوه و سالمت نفس و جسم از بیماری

                                            
 .104. بنگر به: کیف نحب الله و نشتاق ْلیه از مجدی هاللی د 1
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 1.گرددسالمتی از گناهان بر ما چیره می

 الله را یاد دهیم؟ دوست داشتن انفرزندانمچگونه به 

 ی حسی استتنها روزنه برای کاشتن نهال مسائل ایمانی در کودک، روزنه -1

به خالقش بر حوام تکیه  یعنی اینکه ما در تقویت ایمان کودک نسلللبت 

های طبیعت پیرامون او همچون خورشللید، باران و باد بهره کنیم و از پدیده

به کودک  ها  که این یاد میببریم و از طریق این خالقی وجود دارد  دهیم 

و تالش  2کنیم که سللؤال ب رسللد،کند و او را تشللویق میجهان را تدبیر می

نماییم که عینکی ایمانی بر چشلللمان کودکان بگذاریم تا بتوانند دلیل می

های وجود الله را در همه چیز مشلللاهده کنند، آنرا تحلیل نمایند و در کرانه

شویم بر اینکه قدرت عاجزگرانه لذا حریص می 3نند،علمی به بررسی بنشی

انگیز خدا را بیان داریم چنانکه ارشاد ربانی ما را به دقت کردن و خلقت دل

ِم فرماید: خواند و میدر آیاز آفرینش انسلللان فرا می اُن م  ْنسلللَ  
ْ

ر  اإل
ُ

َیْنظ
ْ
ل

َ
ف

َق   فرملایلد: ، و نیز می(5طالق: ) ُخل 
َ
ْم أ

ُ
ک ْنُفسللل 

َ
ي أ ُروَن َوف   ُتْبصللل 

َ
ال

َ
 ف

شود که (21ذاریات: ) سته  سان نگری ، همچنین امر نموده که به خوراک ان

چگونلله خللداونللد آن را در مراحللل مختلف بوجود آورده اسللللت چنللانکلله 

                                            
از دکتر  و نیز أطفالنا و حب الله 50الطفل فی اإلسالم از سیما ابو رموز د  تربیة. بنگر به: 1

امانی رمادی، سللایت صللید الفوائد و همچنین بنگر به: کیف نحب الله و نشللتاق ْلیه از مجدی 

 .22هاللی د 

 .39-36. المربون و تساؤلت األطفال از نوال خلیفه د 2

 .147از مقداد یالجن د  التربیة اإلسالمیة األساسیة. جوانب 3
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ه  فرماید: می ی َطَعام 
َ
ل  ْ َساُن  ْن  

ْ
ر  اإل

ُ
َیْنظ

ْ
ل

َ
سان باید ( }24عبس: ) ف پس ان

به  . و نیز امر نموده{به خوران خود بنگرد قدرت او  به  که برای پی بردن 

ید: فرمامخلوقاتش نگریسللته شللود که بیانگر عظمت اوسللت، چنانکه می

 َقْت ل  َکْیَف ُخل  ب   
ْ

ی اإل
َ
ل  ْ ُروَن 

ُ
 َیْنظ

َ
ال

َ
ف

َ
َعْت  *أ َماء  َکْیَف ُرف  ی السلللِ

َ
ل  ْ   *َو

َ
ل  ْ ی َو

َبْت  َبال  َکْیَف ُنص  ج 
ْ
َحْت  *ال َ  َکْیَف ُسط  ْر

َ ْ
ی األ

َ
ل  ْ آیا ( }20-17یاشیه: ) َو

ه و به آسمان که چگونه برافراشت *نگرند که چگونه آفریده شده به شتر نمی

و به زمین که چگونه  *ها که چگونه برپا داشلللته شلللده و به کوه *شلللده 

توان این مفاهیم بزرگ از جمله شگفتی آفرینش، ، می{گسترده شده است

سلللنین مختلف آنللان عظمللت خللالق و نوآوری او را در ذهن کودکللان در 

سطه سا و متنوع و از طریق تکنولوژیبوا ضیحی ر سایل تو های مدرن ی و

و کودک بر حسللب فطرتش، هر کسللی که این چیزهای  1نزدیک سللاخت،

 دارد.عظیم را برایش پدید آورده و برای او مسّخر نموده دوست می

صفات خداوند به کودکان که بیانگر کمال و زیبایی او -2 سماء و  ت سآموزش ا

چنانکه الله، رحمان و رحیم است که رحمتش همه چیز را فرا گرفته است، 

گذرد، و بخشلللنده اسلللت که ها درمیاو عفّو و آمرزنده اسلللت که از لغزش

ست که  شندگی ا صاحب کرم و بخ شانندگی با هم دارد، و  آمرزندگی را با پو

 یبخشد، و هدایتگر است که بندگانش را به سوبدون سبب و خواستن می

شود شود، و ودود است که هم دوست داشته میی منافع رهنمون میهمه

                                            
فی  الله محبةو نیز یرم  43-34فی القرآن الکریم از صللللباح طلیان د  تربیة الناشلللل ة. 1

 .18نفوم المدعوین از دکتر جوهره طریفی د 
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دارد، لذا این شلللناخت بدون شلللک به محبت و دوسلللت و هم دوسلللت می

 1کند.داشتن خداوند کمک می

بایسلللت از این گفته دوری کنیم که: اگر به حرف من گوش نکنی و از می -3

ف هد کرد، ت جازات خوا ند تو را م خداو عت نکنی  طا اوت اسلللت بین من ا

آموزش این مسللل له به کودک که خداوند هرکسلللی که او را نافرمانی کند 

کند و بین پیوند دادن مجازات خدا به اطاعت کردن همیشللگی مجازت می

شیدن به  شما را از اندی ما و تهدید کودک به این امر، چرا که این امر کودک 

باز می ند  خداو مت  قدرت و عظ کل عمیق در  یشللل با یت دارد. و ن د در ترب

محبت  بایستکودک بر تهدید و ترساندن او از خداوند تکیه نماییم بلکه می

شت او را به کودک یاد دهیم شتن خدا و بزرگدا ست دا و هر چیزی که  2و دو

 تأثیر منفی در دید کودک دارد را به الله نسبت ندهیم.

گامی -4 مادرش را میهن پدر و  ماز میکه کودک،  که ن ند  ند و دیبی گر خوان

کنند بسیار از سبب دهند یا از امور حرام رویگردانی میواجبات را انجام می

باید جواب پدر و مادر دربردارنده بیان محبت و این کارها می پرسلللد لذا 

ی ی تربیت کردن بوسللیلهطاعت الله متعال باشللد چرا که این امر از جمله

ماد پدر و  به  ند اسلللت زیرا کودک  خداو بت  حث مح تدا الگو در ب رش اق

نشلللاند های کودکان میکند، و از اموری که نهال محبت خدا را در دلمی

                                            
 .10م المدعوین از دکتر جوهره طریفی د فی نفو الله محبة. یرم 1

مان د 2 پل کول لک از  فا ها ألط تاب )و همچنین می 158-157. کیف تقول مةتوان از ک له  عظ ال

 تعالی و جل و عز( از دکتر محمد شریف استفاده نمود.
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های پایداری اسلللت که الله برای بندگان سلللخن گفتن از بهشلللت و نعمت

 پرهیزگار خود آماده کرده است.

گردد رسلللد که معنای واجبات را متوجه میزمانی که کودک به سلللنی می -5

شلللود زیرا خداوند اسلللت که ما را ه میواجب بودن این محبت به او یاد داد

ما  قات دیگر برتری داده و بر  یاری از مخلو یده و روزی داده و بر بسللل آفر

آموزیم تمام همچنین به کودک می 1بوسلللیله اسلللالم منت نهاده اسلللت،

دهیم چگونه هایی که پیرامون اوسللت از الله اسللت و نیز به او یاد مینعمت

و سلللتایش کند و از او سللل اسلللگذاری  هایش حمدخداوند را بخاطر نعمت

مت ید و نع ما متن یان نع ند، و این ب لب ک ها، های بیشلللتری از او ط

 2برانگیز است.محبت

آموزش کودک از طریق اقوال، افعال و احوالی که محبت الله و رسلللولش را  -6

 3کند و به دنبال دارد.جلب می

 رکن دوم: ایمان به فرشتگان

ق و باور به وجود آنان و ایمان به آنهایی ایمان به فرشللتگان شللامل: تصللدی

اسللت که خداوند نامشللان را به ما یاد داده و اخبار صللحیحی که از آنها موجود 

                                            
از دکتر محمد حاج الجزایری، سایت فی طریق اإلصالح و همچنین  التربیة العقائدیة. بنگر به: 1

 .212للطفل از محمد سوید د  التربیة النبویةگر به: منهج بن

 .14فی نفوم المدعوین از دکتر جوهره طریفی د  الله محبة. بنگر به: یرم 2

 .5و رسوله از سید مبارک د  لیحبک الله وسیلة 100. بنگر به: 3
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شتن آنها می ست دا ست و نیز محبت و دو شد. از مهمترین مفاهیم تربیتی ا با

 که باید نهال آن را در نفس کودک درباره فرشتگان کاشت عبارتند از:

یاد دهیم -1 یده  به کودک  که از نور آفر ند  قاتی هسلللت گان مخلو که فرشلللت

شهشده شده که رسول اند، چنانکه از مادر عای فرموده  خداروایت 

های آتش و آدم نیز از اند، جن از شلللعلهمالئکه از نور خلق شلللده»اسلللت: 

صیف گردید شما تو شد که برای  صورت  پیامبر 1،«همان چیزی خلق  ب

ها پرد به توصلللیف آفرینش آن یان کلی  یل آن را ب فاصللل یات و ت ته و جزئ اخ

 ننموده است.

های فرشللتگانی که نامشللان در نصللود آمده اسللت به کودک یاد دادن نام -2

همانند جبرئیل که امانتدار فرشللتگان و رئیس آنهاسللت و کسللیسللت که با 

دار باران اسللت و اسللرافیل که قرآن نازل شللده اسللت، و میکائیل که عهده

ی عرش باشللد، البته فرشللتگان حمل کنندهیدار دمیدن در صللور معهده

 هم هستند و نیز فرشتگان نویسنده و فرشتگان حافظ و...

سی جز الله  -3 شان را ک ست و تعداد سیار زیاد ا شتگان ب بیان اینکه تعداد فر

اند و اینکه هر داند و آنان بر طاعت و اجرای اوامر الهی سللرشللته شللدهنمی

دهد و به انجام آن پایبند انجام می دار مأموریتی اسللت کهای عهدهفرشللته

 باشد.می

اینکه فرشلللتگان، معصلللوم هسلللتند چرا که آنان بصلللورت پیاپی و بدون  -4

                                            
 (.2996. صحیح مسلم )1
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ند می خداو بادت  به ع نان را خسلللتگی و تکبر  ها مؤم که آن پردازند، و این

نمایند و نگهداری دهند و برایشللان دعا میدوسللت دارند و آنها را یاری می

 یابند. جالس ذکر حضور میکنند و در مآنها را می

داشلللتنی نماییم و این کار را از طریق فرشلللتگان را برای کودکان دوسلللت -5

 ورزی آنان به مؤمنان برایی فرشتگان و توجهفهماندن طبیعت خیرمنشانه

کودکان انجام دهیم چنانکه این امر، روح ولء و محبت او را نسلللبت به این 

ه د، به این دلیل که فرشللتگان اقدام بانگیز مخلوقات مبارک و نیکوکار برمی

ستغفار و دعا برای مؤمنان می صالح ا کنند و مؤمنانی را که با ایمان و عمل 

یده مت ورز قا ند وعده بهشلللتبر راه حق اسلللت مت میا ند و های پرنع ده

همچنین الله متعال فرشتگان  1نمایند،قدم میمؤمنان را یاری داده و ثابت

ُه فرماید: نماید چنانکه میز بندگان رهس ار میرا برای حفظ و مراقبت ا
َ
ل

ْمر  الل
َ
ْن أ وَنُه م 

ُ
ه  َیْحَفظ ف 

ْ
ْن َخل ْن َبْین  َیَدْیه  َوم  َباتع م   انسان( }11رعد: ) ه  ُمَعقِّ

 از و روبرو از پیاپي (و شللوندمي عوَ نوبت) به که اسللت فرشللتگاني داراي

 او از خدا فرمان به (و ایندپمي را او دیگر، جوانب يهمه از و) سلللر پشلللت

 .{نمایندمي مراقبت

ی ایمان به فرشتگان، بزرگداشت و تکریم آنان است چرا که آنها اینکه لزمه -6

بندگانی گرامی هستند و از خدا در آنچه بدیشان دستور داده نافرمانی 

اند و البته دهند که بدان امر شدهکنند و همان چیزی را انجام مینمی

                                            
 .44-43فی القران الکریم از صباح طلیان د  تربیة الناش ة. 1
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 ی آنها نیست پاک داشت.نان را از صفاتی که زیبندهبایست آمی

شوند که تشویق به نظافت شخصی، چنانکه فرشتگان از چیزهایی اذیت می -7

روایت شده که  گردند، از جابر بن عبداللهها از آن اذیت میانسان

کسی که از این گیاه بدبو خورده باشد )و یکبار هم فرمود »فرمود:  پیامبر

یا پیاز و یا تره بخورد( نباید به مسجد ما نزدیک شود زیرا هر هر کس که سیر 

 1«.چه سبب آزار انسان گردد ازار و اذیت فرشتگان را در پی دارد

های متعددی است از اینکه وجود فرشتگان و ایمان به آنان دارای حکمت -8

جمله اینکه: انسان به گستردگی علم الله، قدرت عظیم و حکمت شگفت 

کند چنانکه ، همچنین مسلمان احسام امنیت و آرامش میبرداو پی می

را  کنند و اوداند سربازانی هستند که به دستور خداوند از او مراقبت میمی

 2دهند.یاری می

با ما، اهمیت و ارزش این  -9 ارتباط فرشلللتگان همچون مراقبت و امور دیگر 

س له را بیان می صور بیم سر بیدارد و ت به  کند.رون میارزش بودن آن را از 

نهد و برای تحقق همین دلیل است که انسان، قدر و منزلت خود را ارج می

                                            
 (.564. صحیح مسلم )1

شتر می2 سب معلومات بی سخن . برای ک شتگان  توان به کتابهایی مراجعه کرد که از ایمان به فر

ست از جمله: عالم  شقر و عالم  المالئکةبه میان آورده ا سنةفی  المالئکةاألبرار از عمر ا  ضوء ال

ضوعیة سة مو ساله فوق ل النبویة درا ست و در از نبیل ابو العمرین که ر شگاه یزه ا سانس از دان ی

ست و نیز بنگر به:  شده ا شر  سیة و اإلجتماعیة اینترنت ن أهمیة اإلیمان بالمالئکة و عالماته النف

 از دکتر محمود سعدات، سایت ألوکة. و الخلقیة



68 

 

 1کند.نقش بزرگی که بر دوش او نهاده شده تمام تالش خویش را می

 های آسمانیرکن سوم: ایمان به کتاب

 های آسمانی دربردارنده امور زیر است:ایمان به کتاب

اند، و اینکه این امر انب الله نازش شلللدههایی که از جایمان به وجود کتاب -1

بیانگر رحمت عظیم خداوند به بندگانش اسلللت زیرا برای هر قومی کتابی 

سطه شرایع و احکامی ی آن هدایت مینازل نموده که بوا سب  شوند بر ح

که متناسللب با آنان اسللت بجز اسللالم که برای همه بشللریت اسللت، و برای 

ها نعمتی عظیم اسللت نمودن کتاب شللود که نازلکودک توضللیح داده می

 نمایند.چرا که ما را با الله، آخرت و خیر و شر آشنا می

دانیم همانند صللحف هایی که نامشللان را از طریق وحی میتصللدیق کتاب -2

ابراهیم، توراتی که بر موسلللی نازل شلللد، زبور داود، انجیلی که بر عیسلللی 

 نازل شده است. نازل شد و قرآنی که بر محمد

د و ی هم نیسللتنکنند و تکذیب کنندهها همدیگر را تصللدیق میکتاباین  -3

َما فرماید: می تناقض و تعارضللی میانشللان نیسللت، خداوند ا ل 
ن
ق دِّ ُمصللَ

َتاب   ک 
ْ
َن ال کننده کتابهای  که تصللدیقدر حالی( }48مائده: ) َبْیَن َیَدْیه  م 

 .{پیشین است

یاد د -4 نان، و  بار صلللحیح آ به اخ باور  که تصلللدیق و  به کودک  ادن این امر 

های آسللمانی پیش از قرآن، دچار تحریف و تغییر شللده اسللت چرا که کتاب

                                            
 .6األبرار از دکتر عمر اشقر د  المالئکة. بنگر به: عالم 1
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اند و الله متعال ای معین بودهمربوط به زمانی معین و خاد مردم منطقه

 دار حفظ آنها نشده است.همانند قرآن، عهده

ه ب های پیشین است و عملی تمام کتابایمان به اینکه قرآن، نسخ کننده -5

باید اوامر آن را احکام قرآن کریم تا روز قیامت، فرَ و لزم اسلللت لذا می

اجرا کرد، از نواهی آن اجتناب نمود، حرامش را حرام دانسللت و حاللش را 

حالل برشمرد، به محکم آن عمل کرد و تسلیم متشابه آن شد و در از حدود 

 1های آن فراتر نرفت.و آموزه

باب  به کتاباز امور مهمی که در  شلللود های آسلللمانی داخل میایمان 

و حفظ  خردسللالی اسللتحفظ کردن قرآن کریم به کودک از همان  یمسلل له

شی کودکان قلمداد میقرآن از مهمترین فعالیت شد هو  گردد اگر بهها برای ر

نیکی بکار گرفته شلللود و مربی بتواند جّو آیات را در نفس کودک زنده گرداند 

ها و زمین، را به تأمل و اندیشلللیدن در آفرینش آسلللمان چرا که قرآن کریم ما

کند تا که ایمان ما مان دعوت میآفرینش انسلللان و آفرینش چیزهای پیرامون

 فظ قرآن و درک و شلللناخت مفاهیم آن،فزونی یابد و علم با عمل درآمیزد، و ح

سان را به مرحله شرفته از هوش میان ساندای پی به کما اینکه زبان کودک را  2ر

دهد و این امر از طریق قرائت و تجوید قرآن بر فصلللاحت و بالیت عادت می

ریبت،  شلللود و نیز عواطف ربانی همچون خوف، خشلللوع،هویدا می زبان او

                                            
کتاب )اإلیمان بالکتب( از شلللیخ ما دکتر محمد بن توان به . برای کسلللب معلومات بیشلللتر می1

ع کرد.  ابراهیم حمد و نیز کتاب )اإلیمان بالکتب( از احمد نجار رجو

 .121. تعلیم الفکر از سیف عیساوی د 2
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، و کودک بر عمل به شللودنرم مییابد و دلها و احسللاسللات پرورش می رهبت

اش عادت ههای زندگی روزانی زمینههای قرآن کریم و آداب آن در همهآموزه

ست و درست و اخالق وال پرورش  کند و بر زندگانی  می د، همچنین از یابمیرا

فواید دیگر: پاداش عظیم و فضلللل بزرگ الله متعال اسلللت که در جلسلللات و 

 1آورد.های حفظ قرآن به دست میقهحل

 چگونه کودک را به حفظ متمایل سازیم؟ 

، تعلیم و عمل به آن را ، تالوتهای قرآن اعم از فضللایل حفظفضللیلت -1

فرموده اسلللت: که  ی پیامبرهمانند این گفتهداریم، کودک بیان می برای

 2،«گر یاران خویش خواهد آمدقرآن بخوانید زیرا قرآن در روز قیامت، شلفاعت»

ست:  شت( به قاري و مالزم قرآن )در علم »و نیز فرموده ا )در هنگام ورود به به

ال برو و با تأني و هاي بهشلللت( ببخوان و )از پله شلللود: قرآنو عمل( گفته مي

ید بخوان یل مي تجو با ترت یا  که در دن نان نديچ حد(  خوا لت تو در ) زیرا منز

ست که ميآخرین آیه ست:  3،«خوانياي ا مؤمنی که قرآن »همچنین فرموده ا

کند مانند ترنجی اسللت که طعم آن خوب و بوی آن خواند و به آن عمل میمی

خواند مانند خرمایی اسللت که طعم باشللد و مؤمنی که قرآن نمیمی نیز خوب

                                            
لتعلیم و تعلم القرآن الکریم علی الفرد و المجتمع از دکتر شللللعبان مقلد،  اإلیمانیة. من األثار 1

سس بناء  13/6/1430، ألوکةسایت  صیةهللللل و همچنین بنگر به: أ سلم از علی  شخ الطفل الم

 .46شحود د 

 (.804. صحیح مسلم )2

 ( و آلبانی آنرا حسن دانسته است.2914. به روایت ترمذی )3
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ندارد، و منافقی که قرآن می ند همانند ریحان آن خوب ولی بوی خوبی  خوا

خواند باشللد و منافقی که قرآن نمیاسللت که بوی آن خوب و طعم آن تلخ می

ست ست که بویی ندارد و طعم آن نیز تلخ ا ضل ا ه هم فرمودباز  1،«همانند حن

ست:  ست که قرآن را یاد بگیرد و به دیگران بیاموزد»ا سی ا شما ک و  2.«بهترین 

نشلللان به قرآن را برای کودک خاطر ورزی سللللف صلللالح ی از توجهیهانمونه

 3برانگیز است.های همتامور از بزرگترین وسیله سازیم، و اینمی

یک  زدهای حفظ قرآن در مسجد یا نکودک را در مدارم قرآنی یا حلقه -2

 رقابت برای جهتمناسللب نام کنیم و امور انگیزشللی، جوایزی معلم قرآن ثبت

 4ان یا شاگردان فراهم نماییم.فرزند

حفظ قرآن را در آیاز برای کودک بسط دهیم تا که  یبایست مس لهمی -3

داشلتنی شلود، البته آیاز حفظ از جزء )عّم( بهتر اسلت چرا که برایش دوسلت

ب و همین امر، جایگیر شللدن آیات در ذهن کودک را سللب آیات آن کوتاه اسللت

یات جزء عّم در  5شلللودمی لذا عقاید را چرا که آ بردارنده ارکان ایمان اسلللت 

                                            
 (.5427. صحیح بخاری )1

 (.5027. صحیح بخاری )2

سایت فی طریق التربیة العقائدیة. بنگر به: 3 بنگر  اإلصالح و نیز از دکتر محمد حاج الجزایری، 

 .238للطفل از محمد سوید د  التربیة النبویةبه: منهج 

شناخت تاثیر چنین حلقه4 شکل. برای  شد آن بنگر به: دور هایی در  صیت کودک و ر شخ دهی 

 الطفل المسلم از عبدالله محمد هنانو. القرآنیة فی تنمیة شخصیةالحلقات 

شار:  . بنگر به: طفل اإلبتدائی و طرق تربیته5 سلم، تاریخ انت سایت الم شاهین،  عملیا از معتز 

 هل. 7/7/1432
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حتی سبب حفظ سالمتی کودک  نماید ود و رفتار را اصالح میکنتصحیح می

ها شللود زیرا قرآن عظیم، هم ذکر اسللت و هم رقیه )درمان(، و افزون بر اینمی

 دهد.بخشد و قدرت بیان فرد را افزایش میرا راستی و درستی می زبان

ورزی به شلللرح مختصلللر قرآن هنگام تالوت و حفظ قرآن توسلللط توجه -4

سی گمان نکند کودک تا که معانی آیات، دروازه شاید. ک ی قلب و عقل او را بگ

وان ت ،ت قرآن برای کودک خردسال شرح شود چرا که کودککه شایسته نیس

 1ی در حفظ و فهم دارد.عجیب

دهیم که قرآن، هم درمان اسلللت و هم رحت و برکت. به کودک یاد می -5

یَن فرماید: خداوند متعال می ن  ُمْؤم 
ْ
ل  ل 

َفاءع َو َرْحَمةع ُقْرآن  َما ُهَو ش 
ْ
َن ال  م 

ُ
ل  َو ُنَنزِّ

م( }82)اسلللراء:  فا و رح چه شللل نازل و از قرآن، آن نان،  ت اسللللت برای مؤم

ود شهمه یا جزئی از قرآن را حفظ کند برایش آسان می یو هر کس. {کنیممی

 که خودش را به هنگام بیماری رقیه دهد و نیز اطرافیانش را رقیه دهد.

*** 

 رکن چهارم: ایمان به پیامبران

آنان و صللدق  بردارنده ایمان به صللدق و راسللتیدر ایمان به پیامبران

ست که داده صدیقاند، و خبرهایی ا ست که از طریق وحی به ما نام  ت آنهایی ا

از میان شلللان را بخاطر تمایز اخالقی و عقلی انرسلللیده اسلللت و اینکه الله آن

                                            
سایت فی طریق اإلصالح و نیز بنگر  التربیة العقائدیة. بنگر به: 1 از دکتر محمد حاج الجزایری، 

و  556ی الوعی اإلسلللالمی، شلللماره به: مهارات تحبیب أطفالنا فی القرآن از آمنه محمد، مجله

 .232للطفل از محمد سوید د  النبویةالتربیة همچنین بنگر به: منهج 
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اید: فرمبرگزیده تا که رسالت او را به مردم ابالغ نمایند، خداوند می شاناقوام

 ُهْم
َ
َن ل ُیَبیِّ ه  ل  ْوم 

َ
ان  ق سللَ ل   ب 

ِ
ل  ْ وٍل  ْن َرسللُ َنا م 

ْ
ل ْرسللَ

َ
ما هیچ ( }4)ابراهیم:  َو َما أ

، {)حقایق را( برای آنها آشکار سازدتا  پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم

خدا زیرا تاده  ته ،اگر فرسللل ند.بود مردم چیزی از او نمیای فرشللل ید ما  فهم

باشللیم طور نبایسللت که میان هیچ یک از پیامبران فرقی نگذاریم یعنی اینمی

و به برخی هم کافر شلللویم بلکه باید به همگی آنان خی ایمان بیاوریم رکه به ب

شیم شته با ستگو زیرا همه ایمان دا صادق و را ی فرستادگان در رسالت خود، 

 اندمنش بودهاند همچنین در نصیحت و خیرخواهی برای مردم خود نیکبوده

اند، البته اند معصلللوم بودهکردهابالغ می خدا چرا که آنان در آنچه از جانب

عمل  ایست که ما فقط به شریعت آخرین و خاتم پیامبران یعنی محّمدبمی

فاهیم تربیتی  1کنیم. به از م مان  بذر آن را در مورد ای نده اسللللت  که زیب ای 

 شاند عبارتست از:در زمین دلها افپیامبران 

ستا ،بیان اینکه الله متعال در هر امتی -1 سولی از آنان را فر ست کر ه ده ا

کرده اسلللت و و کفر به عبادت ییر از او دعوت می یوفقط  مردم را به عبادت

ر، گمنش، هدایتاینکه همگی آن پیامبران، راسلللتگو، تصلللدیق شلللده، نیک

 اند.دار بودهپرهیزکار و امانت

                                            
ع کنید به کتاب )الرسللل و الرسللالت( از دکتر عمر اشللقر و 1 . برای کسللب معلومات بیشللتر رجو

باإلیمان بالرسللللل( از احمد نجار و کتاب )اإلیمان بالرسللللل و  العقدیة المتعلقةکتاب )المباحث 

 الرسالت( از دکتر علی صالبی.
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شان در اصل و اسام عبادت اینکه دعوت آنان از اولین پیامبر تا آخرین -2

ست که ال صل هم توحید ا ست و آن ا له متعال در تمام عبادات مثل هم بوده ا

گردد و بلله عبللادت ییر او کفر ورزیللده اعتقللادی، قولی و عملی، یگللانلله می

 شود.می

فرسللتاده شللدن پیامبران به سللوی مردم، از  ازهای ربانی بیان حکمت -3

جمله: عبادت و توحید خداوند، هدایت و ارشلللاد مردم به راه راسلللت، آموزش 

ی ها به سوی نور، رهبررون بردن آنان از تاریکیامور دینی و دنیایی به مردم، بی

سام به پیامبران و حرکت بر شرع خداوند در بین مردم و اقتدا امت و اجرای  ا

 منهج و برنامه آنان.

ران که پیامبورزی الله به بندگانش، چنانعنایت و توجه علم به رحمت، -4

 یگذاریادآوری شکر  را به راه خداوند هدایت کنند، مردمانرا فرستاده است تا 

شتن پیامبران، چرا که آنان  بزرگ، از خدا بخاطر این نعمت ست دا محبت و دو

را مردم دارای زی اندهاقدام به ابالغ رسللالت خداوند و نصللیحت بندگانش نمود

تواند نظام کلی و های آنان نمیعقل و هوش باشلللند عقل هر اندازه از فهم،

سجم و دارای حق هامت را ب ید که همهی را بوجود بیاور فراگیر عنوان امتی من

صالح می صالحیت همه را و حقوق برابر ا شد زیراگرداند و  شته با ان پیامبر  دا

دهند که برایشلللان سلللودمند اسلللت و آنان را از به مردم چیزهایی را یاد می

 1بار است.کنند که برایشان زیانچیزهایی نهی می

                                            
ع 1  .145فتاوی و رسائل الشیخ محمد بن صالح العثیمین د . بنگر به: مجو
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شتن رسول -5 ست دا شتن نهال دو تا که کودکان بتوانند از او  ؛خداکا

رو او گردند و به بزرگداشلللت او ب ردازند و اینکه دوسلللت اطاعت کنند، دنباله

شتن هیچ مخلوق دی ست دا شتن او را بر دو سانی که دا گری مقدم ندارند و ک

سول سانی که ر شند و با ک شته با ست دا ست دارند دو شمنی با خدا را دو او د

همچنین تکریم و احترام او به هنگام نام  1کنند دشلللمنی داشلللته باشلللند،می

شدن وی  ستادن بر ویبرده  صلوات فر ضایل  و  شمایل و ف شناخت و بیان  و 

همچنین احترام گذاشللتن به  2بسللیار مهربان و دلسللوز بوده اسللت، زیراوی، 

سی  پیامبر سوی ک صدا از  سجد نبوی با پایین آوری  ه کنزد قبر وی و در م

 3تکریم نموده است. سجدشخداوند او را با زیارت م

 را به کودک یاد دهیم؟ پیامبر داشتنچگونه دوست 

ست می تأکید کنیم که الله کودکباید برای می -1  داردپیامبرش را دو

و او را برگزیده و بر تمام بشلللریت برتری داده اسلللت، و اینکه محبت و دوسلللت 

از  داشتن پیامبربه او بیاموزیم که دوست  داشتن او بر ما واجب است. و نیز

                                            
شطة. بنگر به: دور 1 صفیةییر  األن  المرحلة اإلبتدائیةلدی تلمیذات  حب النبی تنمیةفی  ال

 .99، 98، 92از فوزیه بقمی د 

و الطفل( از محمد مسلللعد یاقوت و نیز پژوهش  بالمرأة الرسلللول عنایةتوان از کتاب ). می2

 بالحیوانات و الطیر( از دکتر حذیفه سامرائی استفاده کرد. الرسول رحمة)

شار:  حقیقة. بنگر به: 3 سؤال و جواب، تاریخ انت سایت اإلسالم  اإلیمان بالرسل از محمد منجد، 

 میالدی. 21/1/2002
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های دوسللت داشللتن خداوند اسللت بنابراین هر کس پیامبر را دوسللت نشللانه

 1خداوند را دوست دارد. ،بدارد صادقانه

با هدایت و تبلیغ این دین،  نشللان سللاختن این امر که پیامبرخاطر  -2

شفاعت در روز قیامت برای  یبرای تمام جهانیان رحمت بوده است و بواسطه

 ت خواهد بود.مؤمنان رحم

سیره نبوی برای کودک، چونخواندن بخش -3  کودک گونهبدین هایی از 

ی وال برای تمام بشلللریت خواهد بود، همچنین داند پیامبر الگو و اسلللوهمی

 اش بر فقیران،مظلومان، مهربانی بهاش معجزات پیامبر و اخالق بزرگ، یاری

اش برای ضلللعیفان برای و رحم و دلسلللوزیورزی به یتیمان توصلللیه به توجه

بایست زبان ما نزدیک به سطح رشد کودک باشد و به و می 2شود، کودک بیان

شد تا به خوبی آن ر  سطح عقلی او با سب با  سنده کنیم که متنا فهم  ااموری ب

ریم این معلومات بهره بگی یکند، و نیز تالش کنیم از وسللایل متنوع برای ارائه

های سن رشد و متناسب با مرحله سنی استهها و خوکه پاسخگوی نیازمندی

های فردی و شرایط محیطی کودک را نیز مدنظر کودک است البته باید تفاوت

 3قرار داد.

                                            
شطة. بنگر به: دور 1 صفیةییر  األن  اإلبتدائیة المرحلةلدی تلمیذات  حب النبی تنمیةفی  ال

 .84قمی د از فوزیه ب

جد د . می2 مد من عاملهم( از مح تاب )کیف  تاب  761، 691، 301توان از ک مةو ک فی  الرح

 استفاده نمود. 65از رایب سرجانی د  الرسول حیاة

توان از کتاب ، و می77-75مع األطفال تربویا از دکتر حصللله صلللغیر د  . تعامل الرسلللول3

 استفاده کرد. 199لوث د ( از سامی مغالرسول لسیرة)األطلس التاریخی 
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شت پیامبر -4 شاهد بزرگدا و  اینکه کودک از پدر و مادر و محیط خود، 

ی از و پیرو ، مثالن ببیند که آنها بر اقتدابزرگداشللت سللنت و سللخنان او باشللد

چرا که رفتار عملی پدر و  بر صللللوات دادن بر او اصلللرار دارندو مداومت  پیامبر

نان از بزرگترین عوامل تأثیرگذار در تربیت اسلللت زیرا برخورد آ یمادر و شلللیوه

گامی پدرهن نت - مثالن  - که  جام میسللل فل را ان به فرزندانش ها و نوا هد و  د

ید: رسلللولمی یت بوسلللچنین می خداگو یه الگوکرده اسلللت این ترب  ،ل

 ،خدالورسلل صللحیح و تربیت عقیدتی سللالم دارد.بزرگترین تأثیر را در پرورش 

سوه الگو ست که میو ا مربیان به وی اقتدا کنند و بر هدایت او  بایدی والیی ا

 1گام بردارند و سنت او را بصورتی عملی و واقعی با فرزندان خود انجام دهند.

کودک که بیانگر کمال اسللالم، حفظ کردن برخی احادیث صللحیح به  -5

شمایل پیامبرنیکی صحابه های آن،  ضایل  ست و ف دیث چرا که احا ا

 توانهمچنین می 2و خودسلللازی هسلللتند،رفتار  دارای تأثیر زیادی در ایمان،

ردارنده باحادیث کوتاه با معانی روشن و درگونه که مسابقاتی تربیت داد به این

ئه کردق مهم در این مرحبرخی از اخال ید از اسللللوب له را ارا با ته  های الب

 تشویق، هدیه دادن و پاداش نقدی استفاده نمود.

                                            
یة. 1 ناشلللل ة ترب یان د  ال باح طل به: منهج  59-44فی القرآن الکریم از صلللل یةو نیز بنگر   الترب

الطفل المسلم از  شخصیةو همچنین بنگر به: أسس بناء  219للطفل از محمد سوید د  النبویة

لدی  نبیحب ال تنمیةفی  الصللللفیةییر  األنشللللطةو نیز: بنگر به: دور  22علی شللللحود د 

 .88از فوزیه بقمی د  اإلبتدائیة المرحلةتلمیذات 

 .252از سهام جبار د  النبویة التربیةو منهج  اإلسالمیة الشریعة. بنگر به: الطفل فی 2
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با پیامبر های صلللحابهبیان داسلللتان -6 نان  و  درباره برخورد آ

ستان سبت به او، بویژه دا شتن ن شت وی و ییرت دا صحابهبزرگدا م ک یهای 

امبر تأثیر زیادی شللدید او به پیسللن و سللال همچون داسللتان انس در اقتدای 

ود دعوت ده بتدارک دیرا به یذایی که  خدا، رسلللولچنانکه خیاطی دارد.

مرد  ،براي صلللرف یذا رفتمالله من نیز همراه رسلللول»گوید:  د، انسکر 

که از کدو و گوشللت خشللك تهیه شللده بود به محضللر را خورشللي  خیاط، نان و

رف یذا در صللدد یافتن هاي ظرا دیدم که در گوشلله پیامبر ،آورد اللهرسللول

آن پس، من نیز همواره  گوید: از فرمود. انسکدو بود و از آن تناول مي

، و ثمامه از انس روایت کرده که کدوها را در جلوی دسلللت پسلللندمکدو را مي

یامبر قرار دادم یان این امر حریص می  1،«پ حاب مربی بر ب که اصللل باشللللد 

کردند، د را برای وی فدا میداشلللتند و خوچگونه او را دوسلللت می پیامبر

 2چنانکه داستان در این مورد، بسیار است.

، از جمله حدیث اسلللتاین محبت  که بیانگر به کودکآموزش روایاتي  -7

ید:  انس مت مردي از نبي اکرمکه گو یا فت:  در مورد ق ید و گ پرسللل

 «؟ايبراي آن، چه تدارن دیده»فرمود:  خدارسللولشللود؟ قیامت کي بر پا مي

 پیامبرام جز اینکه خدا و رسولش را دوست دارم. فت: چیزي آماده نکردهگ

، «داريمیتو روز قیامت با کسللي همراه خواهي بود که او را دوسللت »فرمود: 

                                            
 (.5439. صحیح بخاری )1

و نیز بنگر به: خمسلون موقفا  152از هشلام برقش د  البشلریة. بنگر به: أعظم ْنسلان عرفته 2

 .19غار از دکتر ابراهیم ودعان د مع الص للنبی
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خوشللحال نکرد که  پیامبراین سللخن  یهید: هیچ چیزي ما را به انداز انس گو

ادامه  . انس«يدارمیتو با کسللي همراه خواهي بود که او را دوسللت »فرمود: 

یامبرداد: من  خاطر همپ ین دوسلللتي، ، ابوبکر و عمر را دوسلللت دارم و ب

باشلللم گر نان  مت همراه آ یا که روز ق یدوارم  ها ام مال آن ند اع مان مالم  چه اع

 1.نیست

شتن پیامبر کمک به کودک در تولید نوآوری در -8 ست دا صود دو  خ

اجرای مسلابقات و  تشلویق و وشلتن شلعر، داسلتان، خطبه، مقالت،همانند ن

 .2های مختلف در موضوع دوست داشتن پیامبررقابت

*** 

 رکن پنجم: ایمان به روز آخرت

بردارنده ایمان به مرگ، رسللتاخیز، حسللاب و کتاب، ایمان به روز آخرت در

درک کودک از برخی مسللائل روز  صللراط، میزان، بهشللت و جهنم اسللت. ُپل

شود اما پیش از آن بهتر است از میآخرت پس از سن تمییز به شکلی واضح آی

پس برای کودک بیان  ختصلللر با او از این مسلللائل سلللخن گفتکه بصلللورت م

                                            
 (.3688. صحیح بخاری )1

به: 2 یة. بنگر  ئد قا یة الع یت فی طریق اإلصللللالح،  الترب حاج الجزایری، سللللا مد  از دکتر مح

همچنین: کیف أرسللخ حب النبی فی قلب ولدی از خالد روشلله، سللایت صللید الفوائد و نیز بنگر 

ی، سللللایت صللللید الفوائد و همچنین: أعظم از دکتر امانی رماد به: أطفالنا و حب الرسللللول

 .151از هشام برقش د  البشریةْنسان عرفته 
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لهمی که ال که زندگانی دیگری وجود دارد و این ب داریم  عنوان هبهشلللت را 

 1عنوان سرای کافران آفریده است.هسرای مؤمنان و جهنم را ب

 ربارهدال آن را در نفس کودک ست نهبایترین مفاهیم تربیتی که میهماز م

 ایمان به روز آخرت کاشت عبارتست از:

را پس از مرگ در روز قیامت  هاانسلللاناینکه کودک بداند الله متعال  -1

اعمالی که در دنیا انجام داده است گرداند تا هر کس به سزای دوباره زنده می

شت در انتظا برسد، اگر خیر و بدی انجام داده شر و سا رشخیر و به ت و اگر 

 است. بدی انجام داده شر و جهنم در انتظارش

اینکه کودک بداند الله متعال بهشللت را در روز آخرت، سللرای کرامت،  -2

ست تا بندگان مؤمن   ست، آن را آفریده ا خود  سعادت و جاودانگی قرار داده ا

از و این کار  ه اسللت.را با آن پاداش دهد، و جهنم را برای کافران آماده سللاخت

هایی که خداوند در آنجا برای های بهشلللت و نعمتطریق تشلللویق به نعمت

 پذیرد.مؤمنان آماده کرده انجام می

شیوه -3 ر نرم که بیانگهایی سخن گفتن با کودک درباره مرگ و آخرت به 

مت، حت رح نارا کار  تا اف باشلللد  ندگانش  به ب له  نده بر مغفرت و لطف ال کن

کان چیره نگردد. ندهتوو می  2کود به موجودات ز که ان آن را  باط داد  ای ارت

گذارند با این تفاوت که خداوند انسلللان را با همین مراحل را پشلللت سلللر می

                                            
 .124. یرم أصول اإلیمان فی نفس الطفل از دکتر شریفه حازمی د 1

 .121-119. المربون و تساؤلت األطفال از نوال خلیفه د 2
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ست و او را  ساخته ا سّخر  ست و مخلوقات را برای او م شیده ا تکلیف تمایز بخ

 سزا داده است. یوعده

یان -4 جه ظلم نمی ب به هیچ و عال  له مت که ال باین ظالم را  ند و  دون ک

سلللتانی و حق وینماید و مظلوم را نیز بدون انصلللاف در حق مجازات رها نمی

پاداش نمیرها نمی بدون  ند، و نیکوکار را  یا ک ما کسلللانی را در دن گذارد، 

با ظمی که  ند و برلم و سلللتم کردن زندگی میبینیم  رند میظلم کردن می کن

کوکار در باشللد که نی بایسللت زندگی دیگری بجز زندگانی این دنیابنابراین می

آنجا پاداش داده شلللود و بدکار مجازات گردد و حق هر صلللاحب حقی گرفته 

 1شود.

*** 

  : ایمان به قضا و قدرششمرکن 

 وایمان به کمال علم الله، کتابت، قدرت، خلق  یبردارندهایمان به قدر در

شی ت او ا سالست، کودک نمیم ضا و قدر را در   اشهای اول کودکیتواند ق

پس  افهم کند و برخی معتقدند که کودک توان درک مفاهیم قضللا و قدر را تنه

 سلللن 
ن
با که   2سلللالگی دارد 9از تقری ند  فاهیمی تربیتی هسلللت عانی و م ما م ا

 از: و عبارتند فس کودک نسبت به قضا و قدر نشاندبایست بذر آن را در نمی

                                            
بالیوم اآلخر( ا. برای کسللللب معلومات بیشللللتر می1 به کتاب )اإلیمان  ز محمد حمد و نیز توانی 

ع نمایی. حیاةکتاب )اإلیمان بالیوم اآلخر و أثره فی   المسلم( از عبدالله اثری رجو

 .128. یرم أصول اإلیمان فی نفس الطفل از دکتر شریفه حازمی د 2



82 

 

است  از عبدالله بن عبام هاصل در این مس له، حدیث وارد شد -1

آموزم: خدا را به یاد داشللته باش تا ! چند کلمه را به تو ميپسللرجان»که گفته: 

شد؛ مراقب اوامر خداوند  باش تا در مقابل خود او را او نیز حافظ و نگهدار تو با

از خدا  جویيگاه یاري ميخواهي از خدا بخواه و هر گاه چیزي ميهر  ،بیابي

نمي وند که نفعي به تو برسلللانندجمع شللل ي مردمبجوي و بدان که اگر همه

ند قّد  توان که خدا براي تو م چه  مهمگر آن جمع  ي مردمر کرده اسلللت و اگر ه

ر توانند، مگر آنچه که خدا براي تو مقّد نمي شلللوند که ضلللرري به تو برسلللانند

ها خشللک شللدهاند و نامهرا که( قلمها از نوشللتن باز ایسللتادهچکرده اسللت )

ر دخداوند را به یاد داشللته باش تا او را »آمده اسللت که: و در روایتی نیز  1.«اند

شته باش تا در  برابر خود سودگي، خدا را به یاد دا سایش و آ بیابي، در هنگام آ

نگهدار تو باشلللد و بدان که آنچه براي تو موقع سلللختي و دشلللواري، حافظ و 

ست شده ا  به تو نمي مقدار ن
ن
سدمطم نا س ر شده ا  تو آنچه که براي تو مقدر 

 به تو مي
ن
رسلللد. همانا فتح و پیروزي، با ممکن نیسلللت که از تو بگذرد و حتما

شواري،  موفقیت نیز و صبر سختي و د ست و با هر  شقت همراه ا با زحمت و م

سا ستیآ سودگي ا شمار می مرجعیاین حدیث نبوی،  2.«ش و آ رود تربیتی ب

                                            
 (.2516. به روایت ترمذی )1

 (.2803. به روایت احمد )2
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مبنی بر  به امتش اسللت که شللامل ارشللاداتی نیکو از سللوی پیامبر بزرگوار

 1اینکه فرزندان را بر عقیده سالم و صحیح پرورش دهند.

قضللا و قدر با کودک در این  یاصللل اینسللت که از پرداختن به مسلل له -2

توان در این موضلللوع به کودک مرحله سلللنی خودداری کرد اما چیزی که می

ستردگی عل ضیح گ شیتم الله متعال و قدرت، احاطهرساند: تو  ، آفرینش و م

عال او هم به اف بت  مل او نسللل کا یت  بات آزادی انسللللان و مسللل ول با اث راه 

ش اسللت که باید اش و مسللتحق بودن پاداش یا مجازات بخاطر افعالاختیاری

ل کودک را عق ،اما اگر این مسللل له دک بیان داشلللتوبه صلللورت کلی برای ک

ه گردید مربی باید در حد توان آن را به صللورتی مشللغول سللاخت و بر آن چیر 

 برایش توضیح دهد که عقل او آنرا درک کند.ساده 

تربیت دادن کودک بر اینکه از الله متعال درخواسلللت کند و از کسلللی  -3

او را متوجه  ،ییر از او درخواسللتی نکند و فقط از الله یاری بخواهد چرا که دعا

اعتماد و تکیه کردن فقط بر الله اسلللت و  برد که توکل،نماید و پی میه میالل

 کند.بر قضا و قدر او را درک می نیز صبر

ه خواهد بلکنمی چیزی بجز خیر برای او متعال اینکه کودک بداند الله -4

یا بر له می امور دن قدیرات ال حتحسلللب ت نارا ندوهگین  باشلللد نفس او  و ا

صیبتنمی ضا و قدر الله با م ضی به ق را شود زیه میها مواجشود و با نفس را

                                            
، همچنین: احفظ الله یحفظک از 33فی القرآن الکریم از صللللباح طلیان د  تربیة الناشلللل ة. 1

مع الصللغار از دکتر ابراهیم ودعان  و نیز بنگر به: خمسللون موقفا للنبی 8محمد دبیسللی د 

 .25د 
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 یابد که: یقین می
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ِ
ل  ْ َنا  یَب بگو: ( }51)توبه:  ْن ُیصللل 

رای ما نوشلللته و مقّرر مگر آنچه خداوند ب دهدای برای ما رخ نمیهیچ حادثه

 .{داشته است

چه بخواهد و  اینکه بداند همه امور به دسلللت الله متعال اسلللت و او هر -5

به  ک خود دارد،که تصلللرف مطلق در مل دهد چرابرگزیند انجام می این امر 

د در انجامو میافزایش ارتباط برقرار کردن کودک با خالقش و توجه نمودن به ا

 گیرد و بس.به خداوند تعلق میتنها دعا و امیدش  ها ونتیجه، خواسته

به این رکنا -6 ، سلللبب تعادل و اطمینان قلبی درون نفس کودک یمان 

سام میمی شری که برای او پیش کند شود، هنگامی که مؤمن اح هر خیر و 

آید برایش خیر اسلللت و اینکه شلللر مطلق وجود ندارد این امر، احسلللام می

شللود با پذیرش کامل قضللا و دهد و سللبب میاطمینان و ثبات درونی به او می

ها رویاروی شود س س کار و بار خود را ها و اندوهقدر خداوند با مشکالت، رنج

 1ازد،پردقلب مطم ن و خاطر آسللوده به زندگی می کند و بابه الله تسلللیم می

دهد و به هنگام لذا هر کس به قدر الله ایمان بیاورد ناراحتی به خود راه نمی

شللود بلکه تسلللیم قدر الله ها خشللمگین نمیها و روی دادن محنتمصللیبت

 یگفته ،در اولین دقایق مصلللیبتو خواهد گردد و نزد او پاداش آن را میمی

یَن فرماید: شللود که میا یادآور میر الله  ر  اب 
ر  الصللِ

ِّ
اَبْتُهْم  * َبشلل صللَ

َ
ا أ

َ
ذ  ْ یَن  ذ 

ِ
ال

ُعوَن  ْیه  َراج 
َ
ل  ْ ِنا   ْ ه  َو 

ِ
ل ِنا ل   ْ وا 

ُ
ال

َ
یَبةع ق ص  ْم َو َرْحَمةع  *ُم ه 

ْن َربِّ َواتع م 
َ
َصل ْم  ْیه 

َ
َک َعل ول  

ُ
أ

                                            
 .249از سهام جبار د  الشریعة اإلسالمیة و منهج التربیة النبویة. بنگر به: الطفل فی 1
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ُدوَن  تللَ هللْ مللُ
ْ

ُم اللل َک هللُ وللل لل 
ُ
و بشللللارت ده بلله ( }157-155)بللقللره:  َو أ

ستقامت شان میگآنها که هر  کنندگان!ا صیبتی به ای د: ما از گوینرسد میاه م

لطاف و هسلللتند که ا انگردیم! اینها، همانمی و به سلللوی او باز یمیآن  خدا

 1.{یافتگان!و آنها هستند هدایت رحمت خدا شامل حالشان شده

 خداوند ا و قدراسلللتان افرادی پرداخت که قضلللتوان به بیان دمی -7

 که آنتنگ نموده بود سلل س برایشللان روشللن شللد  ی زندگی را بر آنانعرصلله

 شان و کار و بارشانان خیر بوده است چنانکه حال و وضعتقدیر خداوند برایش

 به سوی بهتر شدن تغییر پیدا کرد.

و  یکل انجامد که الله متعال بصلللورتن میایمان به قضلللا و قدر بدا -8

ست و مقادیر مخلوقاتدانا  ،جزئی سام علم  تا روز قیامت بر را به همه چیز ا ا

مخلوقات جز بوسیله  یمطلق خود در لوح المحفوظ نوشته است و اینکه همه

 آیند.مشیت و خلقت الله پدید نمی

*** 

 هاپاسخای به دیباچه

سؤال خالق شترین کودک را بر  ست تا عقلش را با بی شته ا سر ستی  دو

سؤال یکودک یاهیم و معلومات مجهز نماید و مرحلهحد ممکن از مف ، مرحله 

                                            
توان از ، و برای معلومات بیشتر می70الطفل فی اإلسالم از سیما ابو رموز د  تربیة. بنگر به: 1

کتاب )اإلیمان بالقضلللاء و القدر( از شلللیخ ما دکتر محمد حمد و نیز کتاب )القضلللاء و القدر( از 

 دکتر عمر اشقر استفاده نمود.
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سیدن قلمداد می  پر
ن
شترگردد چرا که تقریبا له، در این مرحسخنان کودک  بی

کنند چیزی از امور پیرامونی خود کودکان احسلللام می زیرا 1سلللؤالت اسلللت

شلللود لذا آنان با تمام توان خود به سلللبب ترم می ،دانند و چون جهلنمی

روزانه  بینیم کهشوند چنانکه کودک سه ساله را میادگیری کشیده میسوی ی

سلللازد، و ها سلللؤال را متوجه پدر و مادر و خواهر و برادران بزرگتر خود میده

 غییرها با توجه به تگذارد و پاسخر او تأثیر میهای آنها دشکی نیست که پاسخ

 2ند.دهرا تغییر می صورت پیاپی، حالت اوبه کودکو موضوعات  تشکل سؤال 

: چه چیزی؟ کجاسللت؟ چه شللنویی میچنین، کلماتی اینهمیشلله از کودک

یی که توجهش خواهد تمام چیزهادانی؟ او میشد؟ از کجا آمد؟ چیست؟ می

لب می نرا ج بدا ند  که مید و میکن هایی  هد چیز ها خوا باره آن ند و در بی

یا فهم ننماید و ممکن شلللنود را بفهمد و ممکن اسلللت جواب را فهم نماید می

است زمانی کافی برای پاسخ دادن گوش دهد و ساکت باشد و امکان هم دارد 

 3ساکت نباشد.

حسب محیطی  یابد و چه بسا این امر بردوستی تمایز میکودک با آگاهی

گردد هایی که برایش فراهم میحسلللب فرصلللت کند و برکه در آن زندگی می

ای رویم اگر مقایسهما در بهت و حیرت فرو می افزایش پیدا کند به همین دلیل

ان داشلللته باشلللیم بخاطر های امروزی آنمان در کودکی و سلللؤالبین سلللؤالت

                                            
 .10الطفل از دکتر عبدالکریم بکار د  عقلیة. بنگر به: تأسیس 1

 .33ألبناء( از دکتر عبدالکریم بکار د ا تربیة. بنگر به: القواعد العشر )أهم القواعد فی 2

 .16الطفل از دکتر عبدالکریم بکار د  عقلیة. بنگر به: تأسیس 3
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که هسللت، و بدون تردید اسلللوب  ایعلمی اختالف زمان و مکان و پیشللرفت

یا افزایش ای که مربیان بکار میتربیتی به شلللکلی واضلللح در کاهش  گیرند 

دن فرصت پرسی ،ای که به کودکیگذارد زیرا مربیر میکودکان تأث هایسؤال

نماید به کنند اسللتقبال میدهد و با شللادی از هر آنچه کودکان مطرح میمی

های کودکان را عمق جان آنان نفوذ خواهد کرد اما کسللی که سللؤال پرسللیدن

 زند و با داد و فریاد با سؤالت آنانمی شانسؤالتآورد و دست رد به تاب نمی

و با  1کند کودکی را نخواهد یافت که سلللؤالی پیش او مطرح کند،برخورد می

متفق هسلتیم که مصللحت و مقبول نیسلت که خردسلالن از امر اینکه بر این 

سؤال پرسیدن درباره برخی اموری  ست که از  هر چیزی اطالع یابند اما مهم ا

م ت که احساگذارد احسام ترم نکنند و مهم اسشان تأثیر میکه در زندگی

بدانها توجهی نمی ندارند، و مهمنکنند کسلللی  تر از این کند انگار که وجود 

سخن می ست که باید در آن حال که با خانواده خود  سام آن  راحتیگویند اح

 2نمایند.

 کودکان  بسیار هایپرسشدالیل 

سیار کودکان میتوان مهممی سؤال پرسیدن ب سبب  شود ترین دلیلی که 

 رد زیر منحصر کرد:را در موا

                                            
 .11علیها از دکتر بسام عموش د  اإلجابةعند األطفال و  األسئلة العقائدیة. بنگر به: 1

 .36ر د األبناء( از دکتر عبدالکریم بکا تربیة. بنگر به: القواعد العشر )أهم القواعد فی 2
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ای برای ارضای عنوان وسیلههیابی و اکتشاف بتمایل کودک به آگاهی -1

 1نیازهای رشد عقلی.

 ها و چیزهایی که در پیرامون آنها است.نیاز کودکان به فهم تمام پدیده -2

شتن پیش -3 ستنگرانی و ترم کودک از چیزها، که بخاطر ندا  ،آگاهی ا

رسد حتی اگر به او حمله نکنند به همین دلیل سؤالتش تمثالن از حیوانات می

 کند تا احسام امنیت و آرامش کند.را بیشتر می

د پرسرشد توان لغوی کودکان، زیرا هنگامی که پشت سر هم سؤال می -4

 به معنای دوست داشتن دریافت ص
ن
ل پاسخ نیست بلکه بیشتر بخاطر تمایرفا

غا یان ل به ب به  ت،او  خار نمودن  ناییافت به مشلللارکت توا یاز او  هایش و نیز ن

 اجتماعی است.

فرصتی برای برقراری ارتباط و مشارکت عاطفی میان والدین و فرزندان  -5

 است.

شد اعتماد به نفس کودک، -6 شد احترام  ر اعتماد به پدر و مادرش و نیز ر

 2به خویشتن است.

                                            
اإلسلللالم، تاریخ انتشلللار:  مفکرة. بنگر به: الطفل و حسلللب اإلسلللتطالع از عمر سلللبع، سلللایت 1

یال از دکتر  5/1/2012 حب اإلسللللتطالع و اإلبداع و الخ به: دراسللللات فی  میالدی، و نیز بنگر 

 .33شاکر عبدالحمید و عبداللطیف خلیفه  د 

از دکتر مصللطفی ابو سللعد، تاریخ انتشللار در  علیها اإلجابة کیفیةو  المحرجةاألطفال  أسلل لة. 2

به: حول فقه  23/5/2014فیسللللبوک او:  از دکتر  المعرفةو فضللللول  التربیةمیالدی و نیز بنگر 

 میالدی. 9/7/2014، الحیاةعبدالرحمن ذاکر، سایت فن 
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 :کودکان هایپرسشطبیعت 

کلی نیک بفهمیم باید میان سلللؤالت برای اینکه سلللؤالت کودک را به شللل

سؤالت روانی تفاوت بگذاریمعقلی و لغ ی سع لچرا که کودک در نوع او وی و 

ما انگیزهمی هد ا بد باره چیزی خبری  یا در ند  بدا باره چیزی  ند در او از  یک

سیدن در نوع دوم، اطمینان ست و خود جواب مدنظر او سؤال پر یابی روانی ا

ست که ضروری ا ست، و  سؤالت  نی سی را تأکید نماییم که  سا این حقیقت ا

وانیم ارزش سؤال را تچرا که ما نمی گیری قاطعانه استی دللت و موضعدارا

کنیم یا آن را بفهمیم و معنایش را مشخص نماییم مگر از طریق موضوع  برآورد

معینی که کودک را به سللؤال پرسللیدن کشللانده اسللت زیرا خود سللؤال دارای 

د که گیر بلکه ارزش، دللت و اهمیتش را از طبیعت موضعی می ارزشی نیست

ست،  شرایط پیرامونی او سه در مربوط به کودک و  سؤالت کودکان دارای  واقع 

 ی تکوینی مهم است که عبارتند از:وظیفه

ی بسللیاری از سللؤالت ریشلله زیراروانی در کودک،  تعادلتحقق یافتن  -1

 کودک، روانی است.

ید کند به شناختی جدتنباطی، چنانکه کودک تالش میاندیشیدن اس -2

ن آنها اندیشد یا بیاسام آنها می در دسترسی که بر برسد با تکیه بر معلومات  

 سازد.پیوند برقرار می



90 

 

شنایی  -3 شنایی با محیط پیرامونی کودک و امور حیاتی مهم، از جمله آ آ

چارچوب فرهنگیبا ارزش که در  تاری  ماعی و های اخالقی و رف ای قرار اجت

 1کند.گیرد که کودک در آن زندگی میمی

 :کودکان نزد هایپرسشانواع 

که کودکان مطرح می ماییم سلللؤالتی را  که تالش ن ید اسلللت  ند مف کن

بندی ها به این سللؤالت با اختالف در دسللتهبندی کنیم، چنانکه پاسللخدسللته

 رد:های زیر تقسیم کدستهتوان سؤالت نزد کودکان را به میو یابد، تفاوت می

ها دار  -1 ثل: چرا این چیز نگ و بوی لغوی: م با ر ین ای چنسلللوالتی 

نام ییهانام ند؟ چرا  غت دیگری اختراع ها را تغییر نمیهسلللت دهیم؟ چرا ل

 کنیم؟نمی

رویم؟ فرزندان ایم؟ به کجا میسؤالت وجودی: همانند: ما از کجا آمده -2

 ه چه معناست؟ و...آیند؟ مرگ بچگونه بوجود می

چرخد: چرا اجازه سللؤالت سللرکشللانه: که حول محور این سللؤالت می -3

به بزرگسلللالن داده می به کودکان داده نمیکارهایی که  شلللود؟ این شلللود 

شللود که بیش از آنکه به شللکل سللؤال هایی مطرح میسللؤالت در قالب تالش

 باشد تقلید از بزرگترها است.

های التی است که کودکان برای آزمایش تواناییسؤالت آزمایشی: سؤ  -4

که در آن قاد از ضلللعفی  ند مطرح میها میخانواده و انت نبی با کن  
ن
با یال د و 

                                            
به: 1 لة. بنگر  ها  أسلللل  فل و عالقت یةالط قدرات  بتنم یةال فل از حسللللین  العقل ند الط ها ع فاق و آ

 هل. 1/12/1432، تاریخ انتشار: ألوکةباهی، سایت س
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نیز این سللؤالت  معمولبا خانواده دوسللتان کودک آمیخته اسللت و  یمقایسلله

 باشد.های مالی و جسمی خانواده میپیرامون توانایی

ه کنند کسللؤالتی را مطرح می ،نان بسللیارسللؤالت نگرانی کودکانه: آ -5

شترین ترین و بیبیانگر احسام نگرانی رو به گسترش در آنها است و از تکراری

ب د سللؤالتی پیرامون یایکننمطرح میکه سللؤالت بیانگر نگرانی در کودکان 

 جدایی است. متعلق بهاندن یکی از پدر و مادر یا موارد گشتن و نم

سؤالتی کپی بردن به تمایزات بدنی: و در مقدمهسؤالت پیرامون  -6 ه ی 

سمیکند سلؤالت متعلق به تفاوتیابی مطرح میکودک برای آگاهی  های ج

 بین دو جنس مذکر و مؤنث است.

ی سللؤال زمینهتواند به خانواده کمک کند که پشللتبندی میاین دسللته

را بخاطر  د چرا که کودکان سلللؤالنشلللده از سلللوی کودکانشلللان را بفهمطرح

 1ند.نمایفهم مطرح می کنند بلکه با انگیزه تالش جهتمیپرسیدن مطرح ن

 گیرند؟را نادیده می کودکان هایپرسشچرا پدران و مادران 

پاره ها در  نادیده گرفتن سلللؤالت کودکان و گریز از آن بب  قات، سللل ای او

 خگوییاسبه نقش روانی و تربیتی پ ندانستن و اهمیت جواب و نیز آگاه نبودن

 ترین آنها عبارت باشد از: نیست بلکه دلیل دیگری دارد که شاید مهم

ارزش بودن و احسلللام بزرگتر به عجیب بودن سلللؤال کودک یا به بی -1

 اینجاست که بزرگترها ،شود که بدان توجهی ننمایدجدی نبودن آن سبب می

                                            
علیها از دکتر مصللطفی ابو سللعد، تاریخ انتشللار در  اإلجابة کیفیةو  المحرجةاألطفال  أسلل لة. 1

 میالدی. 23/5/2014فیسبوک او: 
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ه ند که وجگیر اد آنان را نادیده میحقوق کودکان در اندیشللیدن به شللیوه خ

توجهی یکی از انواع د، این فرافکنی و بیباشللمیسللادگی و وضللوح  تمایز آن،

موش اما فرا باشلللنده بزرگترها بدان پایبند میرود کچیرگی عقلی بشلللمار می

روی تمایلی صلللادقانه جهت ی خود را از کنند که کودک سلللؤال سلللادهمی

گاهی از دنیای پیرامونششلللنا یا آ آن، هدف  افزون بر آورد،به زبان می خت 

 ای است که در جایی دیگر، بازیابی تعادل روانیروانی از سؤال پرسیدن کودک

 از دست داده است.

سؤ  -2 شواری  که کند، هنگامیالی که کودک مطرح میدرک بزرگترها از د

یا اخالقی در ضلللمن  سلللؤال مرتبط به یکی از جوانب امور ممنوع اجتماعی 

جز در سن معینی به او اجازه پرداختن بدان و چارچوب فرهنگی معینی باشد 

سؤالت کودکانداده نمی شواری  بزرگترها را در بهت و حیرت فرو  ،شود لذا د

 یاخودشلللان را به نیکی بر  شلللودسلللت که بر بزرگترها واجب میبرد، اینجامی

 پاسخگویی درست به چنین سؤالتی آماده نمایند.

سؤالت زیاد کودکان و  -3 سبب میگاهی اوقات  شود پیاپی پرسیدن آنها 

که بزرگترها کودک را نادیده بگیرند و اگر آنان اهمیت سؤالت کودکان از لحاظ 

گرفتند بلکه کودکان را تشلللویق کردند چنین موضلللعی نمیروانی را درک می

سللؤالت خود را ادامه دهند انگار که دارند با صللدای  پرسللیدننمودند که می

 کنند.بلند فکر می
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شللود بزرگترها به اندازه کافی به سللؤالت از میان دلیلی که سللبب می -4

شود کودکان توجه نکنند اینست که سؤالت آنها به صورت ضمنی مطرح می

 نه به شکلی مستقیم.

به آن  از پاسلللخگویی، جهل آنها ممکن اسلللت که فرار پدران و مادران -5

گوییم: ان میچیزی باشلللد که کودک خواسلللتار شلللناخت آنسلللت، لذا به آن

اری و دبایسللت به دنبال جواب برای سللؤالت فرزندانتان باشللید و با امانتمی

 1صداقت بدانها پاسخ دهید.

شللان که های عقلیفرافکنی سللؤالت کودکان از حد و مرزهای توانایی -6

به فکر فرو  ،گرددهایی دشلللوار مینیازمند جواب اینجاسلللت که پدر و مادر 

و پاسللخ به آن را نادیده  2ونه به این سللؤال رسللیده اسللتروند که کودک چگمی

 گیرند.می

 های کودکان برخورد کنند؟والدین چگونه با پرسش

های صلللحیح به سلللؤالت کودکان جواب یی پدران و مادران ارائهوظیفه

های مناقشللله و گفتگو پیرامون نظرسلللنجی بایسلللت راهاسلللت، همچنین می

فراهم نمایند و به آنها کمک کنند از افکاری کودکان خود در مسلللائل ایمان را 

اعت قن مش، اطمینان،که پیرامون دین دارند سلخن بگویند بدین خاطر که آرا

                                            
به: 1 لة. بنگر  ها  أسلللل  فل و عالقت یةالط قدرات  بتنم یةال فل از حسللللین  العقل ند الط ها ع فاق و آ

 .هل 1/12/1432، تاریخ انتشار: ألوکة سباهی، سایت

علیها از دکتر مصلللطفی ابو سلللعد، تاریخ  اإلجابة کیفیةو  المحرجةاألطفال  أسللل لة. بنگر به: 2

 میالدی. 23/5/2014انتشار در فیسبوک او: 
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و فهم صللحیح از دین را در آنان برانگیزند که این امر سللبب حفظ تعادل دینی 

به دور از افراط و تفریط در دین می نان  پدران   1گردد،آ که  ته لزم نیسلللت  الب

های صلللحیح به سلللؤالت دینی کودک را بدانند بلکه باید ارکان وابتمامی ج

قوی به الله پرورش و  اسام ایمان   ایمان را برای کودکان خود شرح دهند تا بر

ف به  2رشلللد نمایند،
ّ
و چه زیباسلللت که پدران و مادران فرزند بزرگ خود را مکل

 از این مأ چونتدوین سلللؤالت برای کودک کنند 
ن
 موریت اسلللتقبالاو نیز یالبا

ست از این کار  شویق را لمس کند البته ممکن ا خواهد کرد بویژه اگر توجه و ت

لذت ببرند، بنابراین از یک طرف، ارزش سللؤال پرسللیدن را در نفوم فرزندان 

ند، پرسلللیم که بیانگر جایگاه ویژه آنهاسلللت که سلللؤال میبربال میبزرگتر 

جهآ همچنین در نفوم به سلللؤانان، تو کان خودورزی  نده  لت کود را در آی

شدند، کنینهادینه می سؤالتی را م آنگاه که خود، پدر و مادر  و از طرف دیگر، 

سخ ستجوی پا د و یاری خواهد رسانهایش به ما جمع خواهیم کرد که برای ج

کند که سلللؤالت برادران و خواهران پس از او را حدم بزنیم و به ما کمک می

که به خواهد شلللد هنگامیکودک چقدر خوشلللحال و برای آنها آماده شلللویم، 

ورزی به جواب نیک به سللؤالت او، تأثیر سللؤالت او جواب دهیم چرا که توجه

خواهد داشت و پدر و مادر را سرچشمه  یوذن الله بر او و بر روابط ما با بزرگی با

های آتی نخسلللت شلللناخت نزد کودک و منبع مورد اعتماد او در طول سلللال

                                            
 .432از عمر مفدی د  العمریة. علم نفس المراحل 1

الطفل المسلم از هیام محمود  عقیدة: و بنگر به 155. کیف تقولها ألطفالک از پل کولمان د 2

 .56د 
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 ید بجای اینکه او معلومات خود را از منابعی منحرف بویژه در برههخواهد نمو

 1اش دریافت کند.نوجوانی

ای هسلللت که باید پدران و مادران بدان توجه کنند و آن: لزوم اینجا نکته

ای : سؤالت مصّرانهاولتفاوت گذاشتن میان دو نوع از سؤالت کودکان است، 

ها را تککه احسلللام می خانوادهرار میکنیم کودک آن مه  ند و برای ه اش ک

: دومنماید که شلللاید برخی سلللؤالت دیگر از آن سلللر برآورند، و مطرح می

سؤالتشسؤالتی عارضی  سخن بگوییم  ضوع دیگری  ا به ر  که اگر با او در مو

سلؤالت نوع اول را نادیده گرفت نیسلت که  سل ارد لذا حکیمانهفراموشلی می

دهیم یا به دنبال پاسلللخ آنها تالش به خرج میبرای پاسلللخگویی بدانها  لذا

 دهد،زیم که به آنها پاسخ خوبی میپردامی یگردیم یا به جستجوی شخصمی

اما اشلللکالی ندارد که از سلللؤالت  امر دارای ُبعد تربیتی مهمی اسلللت و این

عارضی فراتر رفت و آنها را نادیده گرفت بویژه هنگامی که در مورد اموری باشد 

 توان فهم پاسخ را نداشته باشد. ،است کودک که ممکن

 کودکان هایپرسشمبانی برخورد با 

بایسللت پدران و مادران بدانها ها هسللتند که میمبانی و ارزشاز تعدادی 

ند از آنها را رعایت کن ،پایبند بوده و به هنگام پاسللخگویی به سللؤالت کودکان

 جمله: 

                                            
و النصلللف از هانی عبد القادر، سلللایت المسللللم، تاریخ انتشلللار:  الرابعة. بنگر به: طفلک فی 1

 هل. 1/10/1428
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صل احترام -1 سؤالت کودک گوش میا دهند این : پدر و مادرانی که به 

 سللؤالتشهایش توجه دارند و به و دیدیه یودهند که به احسللام را به او می

د گردانروانی و آرامش را به کودک بازمی گذارند و این همدلی، توازنرام میاحت

 ، اعتماد به نفس، دقت در طرح سلللؤال و پیگیری منطقی دردر اسلللرع وقتو 

 کنیم.مسیر گفتگو را از او مشاهده می

 باشندهایی : پدر و مادر به دنبال دقت در پاسخاصل اعتماد و آرامش -2

شلللرح دادن این معلومات در نیز لغوی معروف و رایج و  هایواژهکه از طریق 

چرا که پاسخ درست در  کنندحیح به کودکان خود ارائه میچارچوب علمی ص

 حقق شدن حالت استقرار، اعتماد و آرامش روانی است.نهایت امر به معنای م

به انگیزه -3 خاص کودکاناصــــل پرداختن  های : منظور انگیزههای 

کنند مثالن: کودکی که بخاطر است که در آن زندگی می وضعیناشی از سیاق 

کند سلللؤال خانواده احسلللام نگرانی و ناراحتی می یتولد کودک نورسلللیده

رف پاسخ جا میپرسد: کودکان از کمی آیند؟ ممکن نیست که مشکل او به ص 

ه هسللت که او را ب ای حقیقیعلمی حل شللود بلکه نیازمند پرداختن به انگیزه

 1است. سوق دادهطرح این سؤال و توجه ویژه بدان 

ن دارند یاری آنان بر روشلللتقدیم میبهترین چیزی که بزرگترها به کودکان 

ست البتنمودن چراغ عقل شان ا ستانها، حکایتهای ا و هه نه فقط از طریق دا

مل کردن،  تأ نان بر  که از طریق آموزش و تمرین دادن آ مات صلللحیح بل معلو

                                            
به: 1 لة. بنگر  ها  أسلللل  فل و عالقت یةالط قدرات  بتنم یةال فل از حسللللین  العقل ند الط ها ع فاق و آ

 هل 1/12/1432، تاریخ انتشار: ألوکةسباهی، سایت 
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ئه ظاهر امور و  یارا به  نده نکردن  به بسللل نان  عادت دادن آ هادات،  پیشلللن

و   1رسلللد،ورای ظاهری که به نظر می شلللان به اندیشلللیدن در ماداشلللتناو 

ی سللازنده، گفتگوی هدفمند و نظردهی شللهبایسللت به تعامل مثبت، مناقمی

به طرح سللؤالتی ب ردازند که سللبب  آنانو نیز باید که خود  2متقابل روی آورد

 شود.در کودکان می تفکرتحریک 

سؤالت بمی سخگویی به  سیعهتوان از پا ستفاده کرد چنانکه صورتی و تر ا

را  تشدهند که سلؤال توانند از کودک بخواهند یا به او پیشلنهادپدر و مادر می

در جمع خانواده مطرح کند سللل س به همه فرصلللت دهد که در پاسلللخ دادن 

زا نباشللد اما که سللؤال عادی بوده و عمیق و حسللاسللیت اگرمشللارکت نمایند 

ؤال ساده بودن س ه کودک با تمسخر برادر بزرگترش بخاطربسیار مهم است ک

از کودک پشلللتیبانی کند و مواجه نگردد و اگر چنین چیزی روی داد پدر باید 

له ی الو این گفته بیان داردجرأت او را بسللتاید و نیاز همه ما به طرح سللؤال را 

یالن فرماید: ال را یادآور شللود که میمتع ل 
َ
 ق

ِ
ل  ْ م  

ْ
ل ع 

ْ
َن ال یُتْم م  وت 

ُ
)اسللراء:  َو َما أ

، در این پاسلخگویی {و جز اندکی از دانش، به شلما داده نشلده اسلت!( }85

هداف را محقق می عدادی ا که منبع آن، سلللؤالت کودک جمعی، ت سلللازیم 

 باشد. می

                                            
 .78الطفل از دکتر عبدالکریم بکار د  عقلیة. تأسیس 1

ح لتدریب معلمات 2 ضة. برنامج مقتر ساؤلت  ْجابةعلی  الرو ل لدی األطفا المحرجة العلمیةالت

 .7از استاد دکتر ماهر صبری د 
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 گفتگو یبوسیلهتربیت 

و  مبتنی بر مناقشه و سؤال یی مناسب برای کودکان، شیوه گفتگوشیوه

را به او ارزانی دهی کند و توان آموزشجواب است چرا که زبان کودک را باز می

و باید  1سللازد،ملکه و مهارت را فراهم می گفتگو اسللت که کسللب دارد زیرامی

سازی  سام کرامت و احترام نماید و این امر به آزاد کودک در هنگام گفتگو اح

قده از نگرانی، ترم و نزاع عواطف کودک های روحی همچون سلللرکوب و ع

انجامد، و اگر کودک احسلللام آرامش روانی به هنگام گفتگو و مناقشللله می

ی مقابل خود بیان کنندههای خود را برای گفتگو جشلللکالت و رننماید تمام م

مشلللکل برسلللند و با صلللراحت  اسلللبابو اگر هر یک از دو طرف به  داردمی

چه در درونش است را بازگو  اش سخن بگویند در این صورت، کودک هردرباره

 2گردد.شود و موفقیت در حل آن ممکن میکند لذا حل آن، آسان میمی

پدر و مادرش منافعی را برای خانواده به دنبال دارد گفتگوی میان کودک و 

د و نیز شو، چنانکه کودک به سایر افراد خانواده نزدیکتر مینزدیکیاز جمله: 

؛ چنانکه گفتگو، انس و همدلی را میان افراد خانواده افزایش انس و همدلی

؛ به مهربانیشللود، همچنین می اندهد و سللبب محبت و نزدیکی میانشللمی

عنا که ما از گفتگو فقط خواسللتار فضللای رسللمی نیسللتیم بلکه معنای این م

 3.باشدمهربانانه می فضایسخنان شیرین و  یحقیقی گفتگو بوسیله

                                            
 .545ابن خلدون د  مقدمة. 1

 .108، 105الطفل از سلمان خلف الله د  شخصیة. الحوار و بناء 1

 .22-21طفلی و أحاوره از دکتر سلوی مرتضی د  أس لة. کیف أجیب عن 3
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ارای دیابیم که تربیت بوسلللیله گفتگو اسلللام مطالب پیشلللین در می بر

 از جمله: هایی استمزیت

سط  اینکه به کودک، -1 شف حقایق تو شیدن و ک خودش را آزادی در اندی

 دهد و این امر عاملی محرک برای نوآوری و رشد شخصیت او است.می

سللاده اسللت نه پیچیده، و کودک با آن به راحتی و بدون گفتگو، روش  -2

 کند.خجالت برخورد می

کند و گوش این روش در نفوم کودکان، شلللادی و خودباوری وارد می -3

 آموزد.میبدانها دادن به دیگران را 

آورد لذا فراهم میبرایش های پژوهش و اندیشللیدن مسللتقل را فرصللت -4

بیند و او را بر تفکر و اندیشلللیدن منطقی عادت امور را از زوایای مختلفی می

 دهد.می

 1دکندرگمی و سستی را از او دور میسر  سازد،توجه کودک را بیدار می -5

 دارد.و او را به واکنش و حرکت وا می

 :گفتگوجهت  هاپرسشدهی شکل

توان برای کودکان مطرح کرد هستند که می برای سؤالت شکال بسیاریأ

 از جمله: 

                                            
صیة. الحوار و بناء 1 سلمان خلف الله د  شخ  التربیة النبویةو نیز بنگر به: منهج  77الطفل از 

سوید د  صل مع األولد از دکتر خالد حلیبی د  119للطفل از محمد  و همچنین: مهارات التوا

31. 
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فاقی می) - تدچه ات حث در اف به ب کل از سلللؤال، کودک را  ؟(، این شللل

یک می های پیرامونش تحر یداد مک میرو به او ک که  ند چرا  چه را ک ند آن ک

 می
ن
 بیند توصیف کند.مستقیما

از اشکالی است که او را برای تعیین دقیق  ؟(، این یکیخواهیچه می) -

 رساند.هایش یاری مینیازمندی

جام می) - کار را ان نه فالن  به دهیچگو که  هت تفکر آزاد  کودک؟(،  ج

 کند.را برای جستجوی جواب تحریک می خیال اوکند و کمک می

به کودک کمک  شلللکل از سلللؤال؟(، این افتدچرا این امر اتفاق می) -

ها بگردد لذا شلللروع به از امور ظاهری فراتر رود و به دنبال سلللببکند که می

 کند.تحلیل و جستجوی بین چیزها می

شلللکل از ؟(، این اگر این اتفاق بیفتد چه کاری انجام خواهیم داد) -

 کند.او را جهت بازاندیشی و دقت به امور از جوانب مختلف کمک می سؤال،

نمود متنوع هسلللتنللد امللا از توان برای کودک مطرح سلللؤالتی کلله می

 ی خوبی در تربیترود نتیجههای سؤالت نیکو که امید میمهمترین شاخصه

 بوسیله گفتگو با کودکان به بار دهد عبارتند از: 

 اینکه سؤال در حد امکان کوتاه باشد. -1

 باشد. موضوع مشخصاینکه روشن بوده و منحصر در  -2

سال، زمان -3 سن و  سب با  شد که کودک اینکه متنا شرایطی با ، مکان و 

 کند.در آن زندگی می
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ن د بلکه سؤالی باشد که ذهبا یک بله یا خیر حل شوسؤالی نباشد که  -4

او را گسلللترش دهد چنانکه  یهای اندیشلللهکودک را به حرکت وادارد و کرانه

 1آورد.مجال را برای او در تخیل جواب فراهم می

 کودکان هایهای پاسخگویی به پرسشاسلوب

سخن به میان آمد، و اینجا پیش سؤالت و موارد دیگر  شکال  تر از انواع و ا

های پاسخگویی به سؤالت کودکان گوییم چنانکه اسلوباز جوابها سخن می

شود متنوع است، حسب زمان و مکان و شرایطی که سؤال در آن مطرح می بر

 ها عبارتند از: و از مشهورترین این اسلوب

سخ -1 ستقیمپا شفاهی م سلوب از متداول: گویی  سلوباین ا  هایترین ا

سؤال را مطرح می ست چنانکه کودک،  سخگویی ا صورت هکند و خانواده بپا

 این پاسخگویی، سریع و کوتاه میشفاهی به او جواب می
ن
 شد. بادهند و یالبا

ـــتانی کوتاه -2 ـــخگویی از طریو داس اسللللوبی ییرمسلللتقیم در  ،این: پاس

ده شاستان، متناسب با طبیعت سؤال مطرح ی به سؤالت است و دپاسخگوی

 کودکان، این نوع از جوابمی
ن
ها را دوسللت دارند و با اشللتیاق باشللد و معمول

 دهند.بدان گوش فرا می

ممکن است کودک سؤالی را مطرح کند که پاسخ : پاسخگویی تصویری -3

می همانند سؤالت عل باشد توضیحیبرخی تصاویر  استفاده ازبدان نیازمند 

                                            
لتعلیم الفکر از محمود طافش شللقیرات، سللایت شللخص وی، و  األسلل لة تراتیجیةاسلل. بنگر به: 1

نیز بنگر به: استراتیجیات التدریس فی القرن الحادی و العشرین از دکتر ذوقان عبیدات و دکتر 

 .218سهیله ابو السمید د 
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صاویر چنانکه شناخت میدر این حالت ت صلی برای  شد بویژه ا، منبعی ا گر با

 رنگی و جذاب باشد.

شاهده -4 سخگویی از طریو م سؤالی را مطرح پا ست کودک  : ممکن ا

ب بدان  پاسلللخگویی  که  ند  به مکان هک صلللورت عملی و از طریق همراهی او 

امور ب ردازد و  یصورت واقعی به مشاهدههپذیر باشد تا که بدهی امکانجواب

وانات محیط زیسلللت و به جواب برسلللد، همانند سلللؤال کردن کودک از حی

 1خوردن و تولیدمثل آنها. چگونگی زندگی،

 گویی مراعات نمود:ارشاداتی عمومی که باید به هنگام پاسخ

ناقشلللله، سلللؤال و  -1 کارگیری روش م با ب که  باش  بر این امر حریص 

کردن مطلب تکیه ننمایی و  دک را قانع سللازی و بر اسلللوب القاکو نظرخواهی

بایسلللت از قانع شلللدن کودک به جواب ارائه شلللده به پس از پایان جواب می

 بخش، اطمینان حاصل کرد.شکلی رضایت

در جواب دادن خود صللادق باش و در پاسللخگویی به او دروغ مگو تا با  -2

بر این حریص باش که معلومات  فرار کنی، همچنین سللؤال دروغ از مخصللمه

به کودک ندهی چرا که صلللحت و درسلللتی  - در هیچ حالتی - اشلللتباهی را

 جوابها و واقعی بودن آنها، مدار اعتماد کودک به تو است.

ها حریص باش تا فهم آن آسان باشد و متناسب با بر ساده بودن جواب -3

کند تشلللویش میعقل کوچک او باشلللد و از ابهامی که ذهن کودک را دچار 

                                            
 .74-73طفلی و أحاوره از دکتر سلوی مرتضی د  أس لة. کیف أجیب عن 1
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دوری کن، و نیز حریص باش که معلومات ناقصلللی را به کودک ندهی به این 

بهانه که کودک همچنان کوچک است و قادر به فهم صحیح نیست چرا که این 

 1گردد.معلومات در ذهن کودک نهادینه می

که می -4 به عنوان احمق برخورد مکن چرا  چه با کودک خود  ند آن توا

برسلللانی را در صلللورت ارائه اسللللوب نیک تو درک نماید،  دوسلللت داری به او

ه کتا همچنین بر پاسلللخگویی مسلللتقیم و بدون تحریف سلللؤال حریص باش 

 ربط و خارج از موضوع ورود نکند.کودک به مطالب بی

پرسللد و به کودک کوچک خود را سللرزنش مکن بخاطر سللؤالی که می -5

سخ شدر او م رداز و تم سؤالی هم که کرده با بلکه در هر  او را از خود مران هر 

وقتی این احسلللام را به او بده که تو آماده پاسلللخگویی به همه سلللؤالتش 

 هحس سللردرگمی و نداشللتن اعتماد به نفس را ب ،زیرا تمسللخر کردن 2هسللتی

 گرداند.دوستی دور میآگاهی دهد و او را ازکودک می

سؤالت کودک درباره خالق و از ناتوانی او بر -6 صور از   کردن وجود خدا ت

را بلله  دکوبلله او فرار نکن چرا کلله این امر کنگران نبللاش و از جواب دادن 

 د.کشانمیجستجوی منابع دیگر جهت کسب چنین معلوماتی 

تردیدی در این مکن که به او مهلت دهی تا به دنبال جواب باشلللد چرا . 7

سلللیمای که در ظاهر گردد بهتر از اینسلللت  پژوهششلللناختکه در سلللیمای 

                                            
 .122اءک فی هذا الزمان از دکتر حسان شمسی باشا د . کیف تربی أبن1

 .33. ابنی مکتشف کیف أعینه علی اکتشافه از منصور السنی د 2
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عیب و عار نیسللت که به کودک چون بدان اسللت باشللد،  مدعی علم که جاهل

 1خود بگویی منتظر بمان تا جواب صحیح را برای تو پیدا کنم.

جه -8 با تو ها گوش سلللؤالت کودکان را  به آن بده و این فرا ورزی ب ذیر و 

یار به سسؤالت را نادیده نگیر چرا که توجه ورزیدن روانی و واقعی به کودک، ب

کنی که فهم آنها برایش دشلللوار کنند شلللرحی که تو از اموری میاو کمک می

 2است را ب ذیرد.

 مشللغول کاری بودی باید با نرمی و مهربانی به او بفهمانی که  -9
ن
اگر واقعا

اکنون زمان مناسللبی برای پاسللخگویی به سللؤالت او نیسللت و حریص باش بر 

 به سللراغ او بروی و به سللؤالتش جواب اینکه پس از اتمام مشللغولیت خود فو
ن
را

 دهی.

شرح -10 سخگویی  و از  صیل امور ییرضروری خودداری کن چرا که پا تف

دک های کوجواببه بایست کوتاهتر از پاسخ به سؤالت کودک شش ساله می

باشللد، این امر برای سللؤالتی اسللت که جواب بدانها نیازمند طول و  هده سللال

چنانکه در سلللؤالت مربوط به امور ییبی و  دباشلللل میدلی یتفصلللیل و ارائه

محدود است و  ،سؤالت دشوار مشهود است اما پاسخگویی به برخی سؤالت

 3شود.ی کودکان در هر سنی ارائه میبرای همه

                                            
 .10از ابو المجد حرک د  الحرجةطفلک  أس لة. 1

 .لجنة الدعوة الکترونیة. هل طفلی ملحد؟ آماده کردن: 2

مصللطفی ابو سللعد، تاریخ انتشللار در علیها از دکتر  اإلجابة کیفیةو  المحرجةاألطفال  أسلل لة. 3

 میالدی. 23/5/2014فیسبوک او: 
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جواب به سلللؤالت کودکان را در حد امکان به چیزهایی واقعی ربط  -11

که کودک  ها را بده  ند و از چیز درک میآن نامحسلللوم های محضک که  و 

یت هاکن و تالش کن جواب یی سنی دشوار است دورشان در این مرحلهفهم

کودک ارائه  در حد امکان بهکه معلومات را طوری دلیل باشد یپشتوانه دارای

 1که جواب، منطقی باشد. یعنی اینکند می

فمی -12 به کودک، ات مات  ئه معلو مادر در ارا پدر و  یان  که م ید  نظر اقبا

وجود داشته باشد یعنی نظرات هیچ یک از پدر و مادر به هنگام ارائه معلومات 

 تناقض نباشد.مبه کودک با هم 

سلللؤالت کودک را با سلللؤال دیگری جواب نداد، انگار که پدر سلللؤال  -13

کودک را با سلللؤال )منظورت چیسلللت؟( جواب دهد، اینجاسلللت که کودک 

کند نتوانسلللته ش خودش فکر میکند چرا که پیاحسلللام سلللرخوردگی می

سؤال را به پدرش برساند زیرا کودک بر این باور است که پدر و مادر باید سخن 

اگر یکی از پدر و مادر خواست که از فهم  لذااو را بدون شرح و تفسیر بفهمند، 

ایی اسلللتفاده هسلللؤال کودکش اطمینان یابد بهتر اسلللت که از چنین عبارت

 کند، منظورت این است؟

سخگویی  -14 شتن و خود رأی نبودن پدر و مادر به هنگام پا ستبداد ندا ا

به معلوماتی  که کودک از منبع دیگری  گامی  به سلللؤال معینی از کودک، هن

 بایستیابد اما با روشی مختلف از روش پدر و مادر، در این حالت میدست می

                                            
 .73طفلی و أحاوره از دکتر سلوی مرتضی د  أس لة. کیف أجیب عن 1
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صحیح قانع کرد که اعتماد به پد سان به جواب  شی آ ر و مادر را کودک را از رو

 1دهد نه برعکس.به او می

باش بر اینکه جواب -15 نه  تو حریص  باشلللد  قالب گفتگوی متقابل  در 

ده المثل و داستان استفااینکه بصورت سخنرانی یک طرفه، و بسیار از ضرب

برای فهماندن مفهوم و رسلللاندن آن به  2های علمی تصلللویریکن، و از کتاب

بازی، همچنین ابهره بگیرذهن کودک  تأمل ز  های حرکتی، نقاشلللی، فکر و 

چرا که  3های فکری، پازل، عکس و موارد دیگر استفاده کنکردن، شعر، بازی

دهد و معلومات را نهد و توسلللعه میاندیشلللیدن و تفکر او را بنیان می ،تنوع

 کند.نهادینه می

به برخی از سؤالت به یکباره پاسخ مده بلکه به تدریج چنین کن چرا  -16

 ها و میزان درک اوحسب عمر، نوع سؤال که اگر بیشتر سؤال ب رسد جوابها بر

 4یابد.افزایش می

                                            
 .130-126. المربون و تساؤلت األطفال از نوال خلیفه د 1

ستانهای کودکان از کتاب. می2 صص تکوین توان در زمینه دا صیةهایی همانند )ق ( الطفل شخ

سلةز وید براکاش و نیز کتابهای علمی مثل: ا صدرها عالم الکتب )که تا کنون  أجوبةو  سل التی ت

کتاب از آن نشللر شللده اسللت( و موارد این چنینی کمک کرد، همچنین بنگر به کتاب )طفل  16

کار د  بدالکریم ب مد 101یقرأ( از دکتر ع ها النبی مح تاب )قصللللص روا مان و ک ( از دکتر عث

 ( از دکتر عثمان مکانسی.الصحابةاب )قصص رواها مکانسی و کت

و  دةالعقیفی ْعداد مناهج تسلللتند ْلی التفکر فی بناء  جدیدة تجربة. منهاج تفکر مع أنوم: 3

یة حاده د  تنم ها شلللل فل از م قاء  7التفکیر للط به: اإلرت مةو نیز بنگر  بةفی تعظیم  باأل نبی  مح

 .6د  األمة

 هل 17/1/1434، تاریخ انتشار: ألوکةعایشه حکمی، سایت از  المحرجةاألطفال  أس لة. 4
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که کودک بزرگ می -17 گامی  به پختگی میهن حدی  تا  رسلللد شلللود و 

پرسلللد جویا شلللویم لذا پسلللندیده اسلللت ابتدا نظر او را در مورد چیزی که می

نهسلللؤالش را بر خود او مطرح می تا ببینیم چگو ن نشلللابه آن واکنش  کنیم 

ایست بتوانیم به جواب ب ردازیم، البته میاسام این واکنش می دهد؟ و برمی

از تالش برای اینکه کودک همانند عقل ما بیندیشلللد دسلللت برداریم زیرا این 

 1ست.فراتر از اوکند که کار، کودک را وارد چارچوبی می

 پاسخگویی هنگاماشتباهات تربیتی به 

هات تربیتیترین اشلللاز مهم با بات که  کب می ای  مان مرت  شلللویمکودکان

 از: عبارتند

ی ایمانی، جنبه های مختلف تربیت، چرا که جنبهمراعات نکردن جنبه -

اخالقی و جنبه علمی داریم و اشلللتباه اسلللت که بر یک جنبه تمرکز نماییم و 

 ادل برقرار نسازیم.های دیگر را رها کنیم یا میان آنها تعجنبه

روی در نکوهش، تنبیه و ین تدریجی عمل نکردن در تربیت، زیادههمچن -

 هم ساختن به کوتاهی و مقصر کردن.مت

کودک بدون مناقشللله و  ن از سلللویماو نیز تمایل ما به پذیرفتن سلللخن -

باتجربه، گفتگوی دو طرفه، همچنین  با افراد متخصلللص و  مشلللورت نکردن 

 شتابزدگی و پیگیری ضعیف.

                                            
شر )أهم القواعد فی 1 ، و نیز 35األبناء( از دکتر عبدالکریم بکار د  تربیة. بنگر به: القواعد الع

 .59الطفل المسلم از سعید عبد العظیم د  تربیةفی  المعاصرة اإلشکالیةبنگر به: 
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شاد، مخالفت گفتار ما با و ابهام به هنگام  سو  نماکردارتربیت و ار تادن فر

که در  هسللتندها اشللتباهاتی تمامی این 1های منفی نومید کننده،سللیگنال

 باشد.بنیان تربیتی و ایمانی نفس کودک تأثیرگذار می

*** 

  

                                            
لرحمن عاید که چنیدن اشللتباه و اسللباب افتادن در آنها از عبدا التربیة. بنگر به: أخطاؤنا فی 1

را خاطرنشللان سللاخته اسللت، و نیز بنگر به: حاول أن تروضللنی از ری لیوی و بیل اوهانلون د 

223. 
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های هایی عملی برای پاسخگویی به پرسشنمونه: فصل دوم
 ایمانی کودکان

مده در  یهاجواب بهآ تاب در مرت پدران و ی اول، متاین بخش از ک جه  و

، مربیان تربیتی و مصللللحانی اسلللت که با سلللؤالت مادران و سللل س معلمان

 خواهیم که محتوای جواب را متناسللب باکار دارند و از آنان می و کودکان سللر

توانیم جوابی یکسلللان به زیرا ما نمی سلللن، سلللطح و توان کودک ارائه دهند

سنی، عقل به همین دلیل آنچه برای  1ی و توان مختلف کودکان بدهیمسطوح 

همچنین  2ما مهم اسلللت روح و حقیقت جواب اسلللت نه حروف و کلمات آن،

شد اییرمستقیم ب که خطابی مستقیم یاها خطاب قرار دادن در پاسخدر تنوع 

تا بتوانیم بالترین میزان ممکن از تصلللور را برای خواننده  برای ما مهم اسلللت

یرد گها را میخود، اصل این جواب یارائه کنیم، یعنی خواننده به نوبه گرامی

سب شی که برای کودکش منا و به او  کندداند بازآفرینی میتر و بهتر میو با رو

 رساند.می

سؤالت سخگویی به  سداط با ابواب ایمان میتبار  ری که کودک دبرای پا  پر

را داشللته باشللند که بدانان اجازه  باید پدر و مادر، حداقلی از معلومات شللرعی

ای امور ییبی را با شیوه برای کودک نقل کنند و دهد مفاهیم دینی اولیه رامی

                                            
ی اول: آیاز کودکی که از کنند؛ مرحلهی کودکی را به سللله مرحله تقسلللیم می. مربیان مرحله1

سالگی می شد، دوم: مرحلهسه تا پنج  ست و با سالگی ا شت  شش تا ه ی میانی کودکی که از 

 باشد.سوم: دوران پایانی کودکی است که از سن نه تا دوازده سالگی می

 .27علیها از دکتر بسام عموش د  األس لة العقائدیة عند األطفال و اإلجابة. بنگر به: 2



110 

 

 چالشی که ع اماکند، متناسب با عقل و توان کودکان برایشان تفسیر می
ن
موما

 شللود بلکهگیرد فقط به داشللتن معلومات محدود نمیسللر راه مربیان قرار می

به ئه دادن قرار  مربوط  قل کودک آن را و ارا که ع قالبی اسلللت  مات در  معلو

ست کهشیوه نیز مربوط بهفهمد و پذیرد و میمی سب با زمان، مکان  ای ا متنا

 کند.که کودک در آن زندگی میباشد و شرایطی 

پردازیم که بر زبان کودکان هایی از سلللؤالتی میما در ادامه به بیان نمونه

آنهللا نیسلللتنللد بلکلله مهمترین و  ،تمللامی سلللؤالت البتلله شلللود وتکرار می

ر ها را در نظایم که بهترین جوابباشلللند، و حریص بودهشلللان میُپرتکرارترین

هللا هسلللتنللد بلکلله کنیم کلله بهترین جواببرگزینیم و ادعللا هم نمیخود 

ت شللروع کنند و توانند با آن سللؤال هایی هسللتند که پدران و مادران مینمونه

 باشند.حذف و اضافه می حیح والبته قابل تص

 :یادآوری

کودکان از خلل و برانگیز الت شلللکسلللؤپندارد بخاطر وجود هر کس می

حالت در  در اشلللتباه اسلللت چرا که این بردکاسلللتی در تربیت آنان رنج می

یده پد کان،  مداد میای طبیعکود مل طبیعی و ی قل کا یانگر ت که ب شلللود 

ناییای منطقی در تفکر کودک و تزنجیره های عقلی اوسلللت، و ایرادی هم وا

رشد کودک، گسترده شدن اگر باشد در ناتوانی پدران و مادران بر فهم نکردن 

ای های هسلللتی و دنینهانی نیز در پیشلللوازی کودک ازو  یوهای عقل کرانه
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بر پدر و مادر و کسلللانی که با کودک  بر همین اسلللام 1اش اسلللت،پیرامونی

 تالشکننده به کودک های قانعکه در ارائه پاسلللخ آیدبرخورد دارند لزم می

صلللورت جزئی به ثبات و اسلللتقرار روانی، هکننده بچرا که پاسلللخ قانع نمایند

هللای نللاقص یللا خالف جواب کنللد، برفکری و اجتمللاعی کودک کمللک می

این  دهد وهای اشتباه که سرگشتگی و سردرگمی کودک را افزایش میواکنش

 خلل درنیز بب بوجود آمدن اضللطراب در رفتار و سللرگشللتگی و سللردرگمی سلل

 گردد.میاو تفکر و برخورد 

یک  آورند و چنانکه آتش ازبراستی که مشکالت بزرگ به یکباره سر بر نمی

شللود بنابراین بسللیاری از صللفات بد در انسللان همچون بذر جرقه شللروع می

 اشآبیاری درمان آن، انگاری و امروز و فردا کردنباشللد که سللهلکوچکی می

شد و نموی بد آن میکند و بیمی سبب ر نکه شود تا ایتفاوتی به آب زندگانی 

 2گردد.کن کردنش دشوار میدواند و در نتیجه، ریشهدر نفس ریشه می

*** 

 :به الله نابا ایم مرتبطهای پرسش

بیشللتر سللؤالتی که در ذهن کودک در اوایل عمرش جریان دارد سللؤالتی 

 کهرا باشللد، ما در اینجا بیشللترین سللؤالتی ور خداوند میاسللت که حول مح

 داریم.کنند بیان میبرای پدر و مادر خود مطرح میدر این رابطه کودکان 

                                            
 .لجنة الدعوة اللکترونیة. هل طفلی ملحد؟، آماده کردن: 1

 .340مهارات و فنون از شحاته صقر د  الدعوة. بنگر به: 2
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 ؟کیستالله 

بایسلللت منتظر نمانیم که کودک درباره خداوند از ما پیش از هر چیز می

بتی به سلللخن از خداوند سلللؤال ب رسلللد بلکه خود، همیشللله و در هر مناسللل

چرا که جواب درسلللت به سلللؤال کودک از خداوند و صلللفات وی،  پردازیممی

پایه به خدا را در عقل و قلب او  گذاری خواهد کرد به عقیده توحید و ایمان 

که ذهن کودک را از تفکر کردن در ذات  یل، بهترین روش اینسلللت  همین دل

ها و مخلوقات عجیب او همچون آسلللمان، خداوند به سلللمت تفکر در نعمت

 1ابرها، ستارگان، خورشید و ماه، دریا و درخت و چیزهای دیگر متوجه ساخت

ها، و فضلللل خداوند بر او در آفریدن خودش و اعضلللای بدنش همانند چشلللم

یادآوری نمود لذا به او را ها، دهان، زبان، دستان، پاها و سایر اعضای او گوش

تاخبر می مامی این درخ مان، این زمین و ت که این آسللل ند دهیم  خداو ن را 

نس بگیرد، و هنگامی که از ما 
ُ
آفریده اسلللت تا که به این کلمات عادت کند و ا

دهیم خدا کسی است که پرسد خداوند کیست؟ به سادگی به او جواب میمی

مام انسلللان ما و ت مه چیزهای پیرامون  یده اسلللت و ه ما را آفر های پیرامون 

 دهیم.های زیادی برای این امر به او میمثال

مطلع ساختیم و برایش پرده  یاگر کودک را از این دنیاهای آسمانی و زمین

ن نظم گوییم: آیا ایاز این نظم و نظام عجیب و ترتیب دقیق برداشتیم به او می

نها دهنده بدااین قوانین و نظم یکنندهو ترتیب را دیدی؟ براسلللتی که وضلللع

                                            
 توان از کتاب )عجائب خلق الله( از عمر اشقر استفاده نمود.. می1
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وردگارش را احسلللام الله عزوجل اسلللت، اینجاسلللت که او با علم و دلیل، پر 

دهیم که الله همان کسللیسللت که همه چیز را کند، همچنین به او خبر میمی

ست و او م ست و هیچ چیزی مثل او نی شنده هربان، روزیآفریده ا دهنده و بخ

هسللتند به همین  ها و صللفاتی اسللت که همگی نیکو و زیباو دارای نام اسللت

ست که یگانه و  سته عبادت ا شای ست، و نیز خداوندبیدلیل فقط او   شریک ا

 شان باشند، به آنهابکند که مواظکودکان را دوست دارد و به بزرگترها امر می

د و به کودکان و همه مردم خوبی کنند، و ما را بخاطر اعمال خوب نفع برسللانن

جازات می دهدپاداش می بد م مال  خاطر اع ند،و ب به نیکوکار اوسلللت  ک که 

کاری خاطر نیکو کاری پاداش اشب بد خاطر  کار را ب بد جازات داده و  اش م

تاه اما پرمعنا را یاد داد کند، همچنین مفید است که به کودکان جمالت کومی

مثال این ها درباره ذات و صفات خداوند است، بهترین جواب یبردارندهکه در

 و همتا کسي و * است نشده زاده و است نزاده} گونه که: او خدایی است که

 1.{دباشنمي او همگون

او مطرح کنیم و بگوییم: چه کسللی این لبام  ایتوانیم سللؤالی را بر و می

زیبا را برای تو خریده اسللت؟ خواهد گفت: پدرم، و چه کسللی تو را به مدرسلله 

سی تو برد؟ جواب خواهد داد: پدرم، و هنگامی که مریض میمی شوی چه ک

به نزد دکتر می پدرم و چه کسلللرا  به برد؟ خواهد گفت:  ی تو را در تعطیالت 

                                            
ن، و اإلسللالم از دکتر مقداد یالج الفسلللفةفی ضللوء العلم و  التربیة اإلیمانیة. بنگر به: وسللائل 1

اؤلت األطفال از نوال ی پنج، و نیز بنگر به: المربون و تسلللی المسللللم المعاصلللر، شلللمارهمجله

 .19از دکتر سعید علی د  رؤیة تربویةو همچنین بنگر به: القرآن الرکیم  32خلیفه د 
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بارت به برد؟ میتفریح می گوید: پدرم، بنابراین پدرت اسلللت که تمام کار و 

ست او می شد؟ مید سرپرست تمام ما گوید: بله. میبا گوییم: الله متعال هم 

ست، تمام هر آنچه پیرامون خو ست، او خالق همه چیز ا شاهده میا کنی د م

ها، او انسللان و حیوانات و ابر و دریا و کوهخورشللید و ماه،  آفریده الله اسللت؛

ست، او آفریننده  شتگان و جنیان را خلق نموده ا ست و فر پرندگان را آفریده ا

کند، ما را تمام جهان اسللت، او بخشللنده و مهربان اسللت و از ما نگهداری می

 د.رساندارد و همیشه خیر را به ما میدوست می

 ؟استآیا خداوند شبیه انسان 

ست، او ک ،خیر ست بلکه هیچ چیزی مثل الله نی ست کسمثل ما نی  ه منی

درختان، رودها، دریاها و همه چیز را در  و شلللما و همه مردم را آفریده اسلللت:

این دنیا آفریده اسللت، او منبع قدرت اسللت و هرگاه چیزی را اراده کند به آن 

سلللان شلللود، خداوند با انسلللان تفاوت دارد چرا که انگوید باش میچیز می

ه کرا هر چیزی  قادر اسلللتتواند و تواند انسلللانی را بیافریند اما الله مینمی

تواند الله را در این دنیا ببیند پس خواهد انجام دهد و چون کسلللی نمیمی

 توانیم به خداوند نگاه کنیمتواند شللکل او را توصللیف کند، ما نمیکسللی نمی

ی خواهیم برود و به اشعهمی از کودک لذاهای ما محدود است چرا که توانایی

پرسلللیم: آیا خورشلللید نگاه کند بدون اینکه چشلللمانش را ببندد و از او می

تواند پشللت سللرهم به خورشللید نگاه کند؟ جواب منفی خواهد داد، پس می

گونه اسلللت عزیزجان، نوری را که از الله متعال منبعث گوییم، الله نیز اینمی
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شدیم باذن الله شود توان تحملش را نداریم امی شت  و اما هنگامی که وارد به

 خواهیم دید. را

ممکن اسللت که کودک در اینجا اعتراَ کند و قانع نشللدن خود را نشللان 

بایسللت با آرامی او دهد و بگوید: چگونه هیچ چیزی مثل او نیسللت؟ اینجا می

های ما هر اندازه هم بزرگ و قوی گردد باز گوییم: عقلرا قانع سللاخت لذا می

 عقل ما ماند، آنچه را الله اراده نموده کههایی بشری و قاصر باقی میهم عقل

ممکن اسلللت که همه چیز را یاد ییر پسداند داند و ییر آن را نمیبداند می

گر شللود: امانیم. همچنین به کودک گفته میبگیریم چون همیشلله، بشللر می

نوشید، و نیز و می خوردشد و مثل ما میخداوند انسان بود مثل ما مریض می

خورد، شود، یذا نمیرد، اما الله عزوجل مریض نمیُم ها میی انسانمثل همه

شد و نمیآب نمی سماننو ست، خالق آ شه موجود ا و زمین و  اهمیرد. او همی

باشلللد، به همین دلیل هیچ چیزی مثل او نیسلللت. همه چیز در هسلللتی می

سانمی سیم: آیا ما ان توانیم به چیزی بگوییم باش و ها میتوانیم از کودک ب ر

دهد: نه، و بدین گونه با کودک نتیجه بشلللود؟ کودک جواب میخلق آن چیز 

 گیریم که خداوند انسانی مثل ما نیست بلکه او خالقی عظیم است.می

سافت معینی و به او می ست چرا که ما جز از م شنیدن ما محدود ا گوییم: 

صداها را نمی شد  سته میاگر همه را می شنویم و حتینبا ، شدیمشنیدیم خ

نیم بیهمچنین بینایی ما محدود اسللت زیرا جز از مسللافت معینی نباشللد نمی

توانیم مثالن پشت دیوار را ببینیم، و همانطور که شنیدن و دیدن ما چنانکه نمی

کند، عقل هر چیزی را درک نمی زیراباشد محدود است عقل ما نیز محدود می
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است و قادر به درک همه چیز نیست، لذا از زمانی که الله متعال انسان محدود 

بشللریت را آفرید تا به امروز هم مسللاحت مجهول و ناشللناخته بسللیار بیشللتر از 

مسللاحت معلوم اسللت، مثالن روحی که در جسللم انسللان اسللت با اینکه نزدیک 

ست اما نمی سیم، حال ما شنا این  هکتوانیم آن را تخیل کنیم و حقیقت آن را ب

 باشد چگونه است؟ گونه است اموری که خارج از ما میامر نسبت به ما این

سام، ست لذا نمی بر این ا سان همواره محدود ا تواند ذات الله را عقل ان

م عقل و توه، درک کند در نتیجه، سللخن گفتن از شللکل الله متعال با تصللور

 له را کریم این مس و قرآن باشد،ت بلکه تنها با شرع ممکن میپذیر نیسامکان

ْي ن گفته فیصله داده است که: با ای
َ

ه  ش ْثل  ْیَس َکم 
َ
یُع  ُهوَ  وَ  ءع ل یُر  الِسم  َبص 

ْ
 ال

ین ، بر هم{هیچ چیز همانند او نیسللت و او شللنوا و بیناسللت!( }11)شللوری: 

و این امر بیانگر  1اسلللام، الله نه مثل ما اسلللت و نه مثل هیچ چیز دیگری،

بر ما واجب اسللت او را دوسللت بداریم، به او امید داشللته  عظمت الله اسللت که

و در دیدن اچرا د که ساز آشکار میباشیم و از او بترسیم، و این بزرگی و عظمت 

 بهشت، بزرگترین نعمت آن است.

 ؟آفریدچه کسی خدا را 

ست می شد که خدا را خلق کرده ا سی با سی اگر ک سی که چه ک شد ب ر

از  بدانیم بایداین چنین نیسلللت؟ بنابراین میا آی !خالق را خلق کرده اسلللت

                                            
هللللل و نیز  19/2/1432، ألوکةطفلی؟ از مروه عاشور، سایت  أس لة. بنگر به: کیف أجیب عن 1

بنگر و همچنین  197بنگر به: ابنی مکتشللف کیف أعینه و أحاوره؟ از دکتر سلللوی مرتضللی د 

 .31-30از دکتر بسام عموش د  األس لة العقائدیة عند األطفال و اإلجابة علیهابه: 
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ی مخلوقات را آفریده است صفات خالق اینست که او مخلوق نیست بلکه همه

می ن عبللادت  بود او را  خلوق  م گر  موزهو ا پیروی کردیم و از آ مر او  هللا و اوا

نمودیم لذا سللؤال پرسللیدن از اینکه چه کسللی خدا را خلق کرده صللحیح نمی

باشللد، مثالن اگر کسللی از تو درباره معنا مینادرسللت هم بی نیسللت و سللؤالت

ست چرا که مثلث  ضلع چهارم مثلث ب رسد؟ جایی برای جواب دادن نی طول 

سؤال   شتباه در  ضلع دارد و ا سه  سی خدا را آفریده» فقط  ست که  «چه ک این

مه مه یکل ند زیرا یخلق و کل بل جمع نیسلللت قا با هم  ند خلق  خدا  خداو

دا تواند خنمی یدهد و هیچ کسکه فرایند خلق بر مخلوق روی میشود بلنمی

بنابراین خدا موجودی اسلللت که هیچ  د بیاورد وگرنه او نیز مخلوق بود،را بوجو

 آیاز و پایانی ندارد.

فرَ کنیم که خداوند خالقی دارد! باز هم سؤال سر جایش  -جدل - و اگر

است؟ س س چه کسی خالق ماند که: چه کسی خالق را خلق کرده باقی می

ر کرد و این امنهایت ادامه پیدا میخالق را خلق کرده است؟ و این چنین تا بی

حال اسلللت، برای نزدیکی ذهن ثال میم باز و گلوله را م سلللرباز  زنیم:، سلللر

سر خود اجازه می شت  سرباز پ شلیک کند اما برای تیراندازی باید از  خواهد 

سرباز ه سر خود  به او اجازه دهد باید م برای اینکهبگیرد و آن  شت  سرباز پ از 

یابد، سلللؤال اینسلللت: آیا با این نهایت ادامه میگونه تا بیاجازه بگیرد و این

وصللف، سللرباز اولی تیری شلللیک خواهد کرد؟ جواب خیر اسللت چرا که به 

سلللربازی نخواهد رسلللید که به او اجازه شللللیک را بدهد اما اگر این زنجیره به 

 ی تیراندازیود که بالتر از او کسللی نیسللت به وی اجازهشللخصللی منتهی شلل
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شلللده، تعداد یک خواهد شلللد اما بدون آن شلللخص یادخواهد داد و تیر شلللل

ای شلللیک نخواهد شللد بنابراین آنها اشللخاد هر اندازه هم زیاد باشللد گلوله

ستند که اگر همه را کنار همدیگر قرار دهی هر اند صفرهایی ه ازه هم همانند 

و همواره معادل چیزی نیستند مگر اینکه قبل از آنها  ند پایانی ندارندزیاد باش

 1د.یا بیشتر قرار گیر  یک ییک شماره

 خدا از کجا آمده و عمر او چقدر است؟

 و است نزادهدانی خداوند خلق نشده است و نیز که می مادامی ،عزیز من

ارد آنطور که ما و آیاز و پایانی ندارد بنابراین او عمری ند اسلللت نشلللده زاده

رحیم  عزیز ینیاز بزرگ بلندمرتبهخالق عظیم بیها داریم چرا که الله، انسللان

های نیکو و صفات وال است، او دارای صفات کمال است و است که دارای نام

صلللفات نقص ندارد لذا الله اسلللت که جهان را بوجود آورده همانطور که تمام 

 ه است.چیزها و همه مخلوقات را ایجاد کرد

 چه کسی قبل از الله بوده؟

باشللد لذا سللؤالی می «چه کسللی خدا را خلق کرده»این عین همان سللؤال 

 اشلللتباه اسلللت چرا که خداوند اول اسلللت و قبل از او هیچ چیزی نبوده و آخر

ُر َو فرماید: اسللت و پس از وی چیزی نخواهد بود چنانکه می  َو اآلْخ 
ُ

ِول
َ ْ
ُهَو األ

                                            
، و نیز 29از دکتر بسلللام عموش د  األسللل لة العقائدیة عند األطفال و اإلجابة علیها. بنگر به: 1

شار سایت ألوکة، تاریخ انت سراله الخاطئ من خلق الله از دکتر ربیع احمد،   :بنگر به: الملحد و 

س لةهلللللل و همچنین بنگر به:  18/5/1436 ، و نیز: 24از ابو المجد حرک د  الحرجةطفلک  أ

ع النهار از عبدالله عجیری د   .151شمو
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ْ
ُر َو ال اه 

ِ
ْي الظ

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
ک ُن َو ُهَو ب  یمع َع  ءٍ َباط  اّول و آخر و پیدا و پنهان ( }3)حدید:  ل 

 متعال فراتر از زمان و مکان اسللت، . خداوند{اوسللت و او به هر چیز داناسللت

توانند بر خالق خود زمان یکی از مخلوقات خدا اسلللت بنابراین مخلوقات نمی

کمال و زیبایی اسلللت، و در  احاطه یابند چرا که خداوند دارای تمام صلللفات

از  بایسلللت به نصلللیحت نبوی توجه داشلللتیم چنانکه ابوهریرهاینجا می

یامبر که فرمود:  پ یت نموده  ما می»روا یک از شللل طان نزد هر  ید و شلللی آ

گوید: این را چه کسلللی آفریده و آن را چه کسلللی آفریده اسلللت تا آن که می

 ایپس اگر چنین وسللوسلله گوید: پروردگار تو را چه کسللی آفریده اسللت؟می

سه بازبمانید سو لذا پناه بردن به  1.«ایجاد کرد به خداوند پناه بجویید و از آن و

له ندیشللله و ال هت دادن ا له یتغییر ج به مسللل  بکودک  صلللورتی های دیگر 

های مهم ییرمسلللتقیم برای اینکه به این سلللؤالت ن ردازد در اینجا از جواب

شه  ست و تغییر جهت دادن اندی ست ا ضوع بخاطر نبود جواب نی او از این مو

 های وسوسه است.بلکه به سبب بستن روزنه

 مؤنث؟ یاخداوند مذکر است 

بایسلللت تالش کنیم که ذهن کودک را از اندیشلللیدن بسلللیار در ذات می

خداوند دور کنیم و ذهنش را متوجه تفکر در اموری گردانیم که به او سلللود و 

رای ما بهتر اسللت برای کودک توضللیح دهیم که رسللاند، و در اینجا بفایده می

های مخلوقات های تفاوت گذاشتن بین جنسمذکر و مؤنث از لزمه یمس له

                                            
 (.3276. صحیح بخاری )1
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َو زنده است و از اموریست که خداوند با آن بر مخلوقاتش منت نهاده است: 

ْنَثی
ُ ْ
َکَر َو األ

ِ
َق الِزْوَجْین  الذ

َ
ِنُه َخل

َ
نر و ماّده  که دو زوجو اوسللت ( }45: نجم) أ

ات مخلوق بندی اسلللت بلکه حتیاتر از این دسلللته، خداوند متعال فر {را آفرید

، و گیرند همانند فرشتگان مثالن بندی قرار نمیدیگری هستند که در این دسته

صیف نمی سمان، ابر، هوا و آب به مذکر یا مؤنث تو  د بنابراین چوننشوحتی آ

ستند که با وجود ناقص بودن ستهمخلوقاتی ه شمول این د بندی قرار شان م

: چرا که گرددبه مذکر و مؤنث وصلللف نمیگیرند الله متعال از باب اولی نمی

 ْي
َ

ش ه   ْثل  ْیَس َکم 
َ
یُر ل ص  َب

ْ
یُع ال ِسم  شوری:  ءع َو ُهَو ال هیچ چیز همانند ( }11)

 . {او نیست و او شنوا و بیناست!

 ا چگونه است؟چرا به وجود خدا ایمان داریم؟ اثبات وجود خد

ست که هیچ کس نمی سانی ا را  تواند آنایمان به خداوند متعال فطرتی ان

انکار کند و دلیل وجود خدا بسیار است، و مردم پیوسته دلیل را پشت سر هم 

کنند چرا که دلیل فطری در نفس حسب تخصص خود کشف می هر کسی بر

ي رماید: فکند، الله متعال میمی بشلللری، وجود خدا را اثبات ت 
ِ
ه  ال

ِ
ْطَرَة الل ف 

ْیَها
َ
َطَر الِناَم َعل

َ
ست که خ( }30روم: ) ف سانها را بر آن این فطرتی ا داوند، ان

یابد که با او از عظمت ون خود می، هر یک از ما نیرویی در در {اسلللت آفریده

و دلیل علمی محسللوم، وجود نظم و نظامی  گویدقدرت خداوند سللخن می

ای ورندهآبایست پدیداین نظم دقیق میکند، ستی را تأکید میدقیق در این ه

هداشللته باشللد وگرنه این مخلوقات را چه کسللی بوجود آورده اسللت؟ یا اینکه ب

اند که در این صلللورت، کسلللی صلللورت تصلللادفی و بدون علتی بوجود آمده
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نه این چیزها بوجود آمدهنمی ند چگو که این چیزها دا مال دیگر این ند! احت ا

تمال سللوم اینسللت که اند! و احاند و به امور خود پرداختهرا بوجود آورده خود

آورنده دارند که بوجودشان آورده و خالقی دارند که آنها را خلق آنها یک بوجود

سه ست، با نظر افکندن در این  یابیم که احتمالت اول و احتمال درمی کرده ا

مال اول و دوم ییر نابراین چون احت ند ب حال اسلللت لزم ممکن هسلللت دوم م

شد یعنی اینکه همهمی شن با صحیح و رو سوم،   ،مخلوقات یآید که احتمال 

باشد، و این چیزیست که در قرآن کریم خالقی دارند که آنها را آفریده و الله می

ست، الله متعال می ْي  فرماید:آمده ا
َ

ش ْیر  
َ

ْن ی ُقوا م  ْم ُخل 
َ
ْم  ءٍ أ

َ
ُقوَن  ُهُم  أ َخال 

ْ
*  ال

ْم 
َ
ُنوَن  أ  ُیوق 

َ
 ل

ْ
ََ َبل ْر

َ ْ
َماَوات  َو األ ُقوا السللِ

َ
یا آنها بی هیچ ( }36-35)طور:  َخل

د؟! انآیا آنها آسمانها و زمین را آفریده یا خود خالق خویشند؟! اندآفریده شده

 .{بلکه آنها جویای یقین نیستند!

خدا یو نیز از دلیل حسللل ها از سلللوی مبنی بر وجود  عا بت د جا ، اسلللت

ها و زمین اسللت انگیز در آفرینش آسللمانهمچنین دقت شللگفت ،سللتخدا

نان ید: میکه چ ما ْیل  َو فر
ِ
اَلف  الل َ  َو اْخت  ْر

َ ْ
َماَوات  َو األ ق  السلللِ

ْ
ي َخل ِن ف   ْ

َباب  
ْ
ل
َ ْ
ي األ ول 

ُ
سمانها و ( }190عمران: )آل الِنَهار  آَلَیاٍت أل   در آفرینش آ

ن
سلما م

شب و زمین شانه و آمد و رفت  ستروز، ن شنی( برای خردمندان ا ، و {های )رو

که می نان قت در آفرینش انسلللان چ ید: نظم و د ما اَل فر
َ
 ف

َ
ْم أ

ُ
ک ْنُفسللل 

َ
ي أ َو ف 

ُروَن  یات:  ُتْبصللل  یاتی اسللللت(و ( }21)ذار ما )نیز آ یا  در وجود خود شللل آ

 ها، حیوانات و چیزهای دیگر،، و نیز در آفرینش سلللتارگان، کوه{بینید؟!نمی

های آورنده اسلللت، براسلللتی که آیات و نشلللانهها بیانگر ابداع پدیدمامی اینت
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ها و همه چیز پراکنده است و تمامی آنها بیانگر وجود ها، جانخداوند در کرانه

نه اسلللت، و می گا تا و ی خالق یک مهکه برای  بایسلللتخدای  ی این وجود ه

کتا و وند یآمدنشلللان باشلللد که همگی آنها خداهدفی از بوجود  ،مخلوقات

را برای این  توانیم داسلللتان ابوحنیفهمی 1کنند.شلللریک را عبادت میبی

ید ند توح که جمعی از او خواسلللت گامی  یان داریم هن ّیت را  موضلللوع ب ربوی

بدانها گفت: پیش از سلللخن در این مسللل له به من  یوبرایشلللان اثبات کند، 

ست که به آب می شتی چی اک خودش خور  زند وبگویید نظرتان راجع به یک ک

گیرد و مواد د و خودش پهلو میگردکند و خودش برمیر را بار میو وسایل دیگ

 تمام اینها بدون تدبیر یکو البته  کند؟کی و دیگر وسلللایل را تخلیه میخورا

پذیر ل اسلللت اصلللالن امکانپذیرد، گفتند: چنین چیزی محامدّبر انجام می

امر در رابطه با یک کشلللتی محال  ابوحنیفه بدانها گفت: اگر این باشلللد،نمی

ممکن است که این چگونه باید باشد؟! لذا ییر 2جهان است در مورد تمام این

 آفرینش استوار و دقیق بدون یک خالق توانا و دانا باشد.

شکم خود کودک گفت: هنگامیتوان به همچنین می سام درد در  که اح

جه گرسلللنگیمی یا متو بات نمیکنی آ یذا خوهشلللوی؟ و خود بال  به دن د 

                                            
، و نیز بنگر به: 55از دکتر بسلللام عموش د  األسللل لة العقائدیة عند األطفال و اإلجابة علیها. 1

من  الحکمةعلی وجود الله و  األدلةو همچنین بنگر به:  129أفی الله شک؟ از حمد مرزوقی د 

شار:  سؤال و جواب، تاریخ انت سالم  سایت اإل میالدی، و نیز بنگر به:  7/4/2002خلقه للعباد، 

 .222، 211از عبام عقاد د  اإللهیة العقیدة نشأةالله کتاب فی 

ح. بنگر به: 2  .35تحقیق احمد شاکر د از ابن ابی العز حنفی با  الطحاویة العقیدة شر
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تا گرسلللنگینمی که احسلللام تشلللنگی گردی  گاه  ات را برطرف کنی؟ و آن

شنگیکنی آیا به دنبال چیزی نمیمی یراب سات را برطرف و تو را گردی که ت

رسلللد آیا احسلللام خوبی که بوی خوشلللی به مشلللامت مینماید؟ و زمانیمی

که به گل و تیرسد؟ وقبوی بدی به مشامت می کنی؟ و برعکس وقتی کهنمی

سمان و طبیعت پیرامون خود می شادی نمینگگیاه و آ سام   ؟کنیری آیا اح

کنیم نیازمند خدای بزرگی هسللتیم که همیشلله خودی احسللام میهما خودب

امنیت و آرامش نماییم، پس به او پناه ببریم تا احسللام  در هنگام نیاز خویش

گامی ناراحتی میهن ندوه و  بهکه احسلللام ا ناه کنیم خود ند پ به خداو خود 

کنیم و اگر احسللام خوشللبختی و بریم و دسللت دعا به سللوی او بلند میمی

 گوییم.شادی کنیم او را بخاطر آن حمد و س ام می

 گوید؟بیند و سخن میشنود و میآیا خداوند مثل ما می

ْد فرماید: بیند، چنانکه میشلللنود و میگوید و میخداوند متعال می
َ

ق

 
ِ
َع الل َهاَسم  ي َزْوج  َک ف 

ُ
ل ي ُتَجاد  ت 

ِ
 ال

َ
ْول

َ
سخن زنی را ( }1مجادله: ) ُه ق خداوند 

، {دکرد شنیکه درباره شوهرش به تو مراجعه کرده بود و به خداوند شکایت می

َریفرماید: و نیز می
َ
ْسَمُع َو أ

َ
َما أ

ُ
ي َمَعک ِنن   ْ ا 

َ
 َتَخاف

َ
 ل

َ
ال

َ
 :فرمود( }46)طه:  ق

، همچنین {بینم!شللنوم و میما هسللتم؛ )همه چیز را( مینترسللید! من با شلل

یرع فرماید: می وَن َبصللل 
ُ
َما َتْعَمل ِنُه ب   ْ  :انجام که خداوند آنچه را ( }112)هود

، اما سخن گفتن، شنیدن و دیدن او مثل ما نیست چرا که (بیند!دهید میمی

شنود، میهر سطحی  درصداها را  خداوند با مخلوقاتش متفاوت است، او

بیند شلنود و همه چیز را میبیند، همه چیز را میای میچیزها را با هر فاصلله
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شللنیدن و دیدن او شللبیه شللنیدن و دیدن مخلوقاتش نیسللت که نقص و  اما

ْي خداوند:  گیرد بلکهضلللعف آنها را فرا می
َ

ه  شللل ْثل  ْیَس َکم 
َ
یُع ل م 

ءع َو ُهَو السلللِ

یُر  ص  َب
ْ
ست! هیچ چیز همانند او) ال شنوا و بینا ست و او  ، {11شوری: ( }نی

 ودشللرا به رفتاری مسللتقیم پیوند داد چنانکه گفته  امر که این چه خوب اسللت

 سللت چیزهایی را بگوییم کهشللایسللته ماکه خداوند شللنوا و بینا اسللت آیا چون

 1لتی ببیند که مورد قبول او نیست؟از آن ناراضی است و ما را بر حا خدا

 شود؟می تشنهه و آیا خداوند گرسن

 ،رسلللدالله متعال دارای صلللفات کمال اسلللت و صلللفات نقص به او نمی

شنگی دو جلوه از جلوه ستند و جایز نمیگرسنگی و ت ضعف ه شد کهای  ه با

ضللعف به خداوند نسللبت داده شللود بنابراین خداوند نیازمند یذا و نوشللیدنی 

باشللد و ند نمیچرا که او خالق همه چیز اسللت و به هیچ چیزی نیازم 2نیسللت

ــمدبود درسللت نبود که خدا باشللد چون خداوند اگر به چیزی نیازمند می  ص

خورد و به خوراک و آشللامیدنی نیازی ندارد زیرا نیاز( اسللت که چیزی نمی)بی

ها اسللت، همچنین اوسللت که مخلوقات به او امید دارند که نیاز از تمام اینبی

 آنها را برطرف نماید.بدانها روزی دهد، خوراک دهد و نیازهای 

                                            
، و بنگر به: القرآن 35از دکتر بسام عموش د  األس لة العقائدیة عند األطفال و اإلجابة علیها. 1

اآلباء و  أجوبةاألطفال و  أس لةو همچنین بنگر به:  43از دکتر سعید علی د  رؤیة تربویةالکریم 

 .22األمهات از مجدی سید د 

 .35از دکتر بسام عموش د  طفال و اإلجابة علیهااألس لة العقائدیة عند األ . 2
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توان به کودک گفت که هیچ مجالی برای مقایسلله بین خالق چنین میهم

 و مخلوق نیست. 
ن
سازیم عین صفت و هی ت چنین نیست که هر آنچه می لزوما

شود، گونه نیست؟ خداوند متعال گرسنه و تشنه نمیما را داشته باشد، آیا این

سی دوچ سم: چه ک سؤالی از تو ب ر سخ بگذار  ست؟ کودک پا ساخته ا رخه را 

صور کنیم که دوچرخه خواهد داد دوچرخه ست، فرزندم بیا تا با هم ت ساز، در

خوری؟ چه چیزی پرسللد: چه چیزی میگوید و از مخترع خود میسللخن می

: این کار تو نیست، گویدبه او می سازگویی؟ دوچرخهنوشی؟ چه به آن میمی

ت ای اصلللیی کرد و چه چیزی بر وظیفهاهای خوبدانی چه اسللتفادههم اگر 

نیز پسللرم ما  افزوده خواهد شللد؟که حرکت با سللرعت و بدون مشللکل اسللت 

 معینی آفریده اسللتاینگونه هسللتیم، الله متعال ما را برای وظیفه و مأموریت 

  ُبُدون َیْع  ل 
ِ
ل  ْ ْنَس   

ْ
ِن َو اإل ج 

ْ
ْقُت ال

َ
َما َخل یات:  َو  را من جّن و انس ( }56)ذار

سؤالت فایده{فریدم جز برای اینکه عبادتم کنندنیا دارند ای به حال ما ن، این 

 کنند بلکهایم کمکی نمیای که بخاطر آن خلق شلللدهو به ما در ادای وظیفه

به سلللوی چیزهایی می ،برعکس ما را  کذهن  فهبرند  جام وظی مانع ان ما ه  ی 

پرسلللد؟ از ما سلللؤال می آید ونزد ما میاما دوچرخه چه زمانی به  شلللوندمی

گامی کل میهن چار مشللل جایی از آن د به که  هت تعمیر خرابی  شلللود ج

با دعا به  هم آورد، آیا اینگونه نیسلللت؟ به همین دلیل مااش روی میسلللازنده

ناه می له پ ند میال یازم بادت ن به ع که خود را  گاه  کهبریم آن مانی  یا ز  بینیم 

 رسد.ضرری به ما می
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 ت؟اس چقدرقدرت الله 

ما هرگاه که از توان یا قدرت محدودی سللخن بگوییم بدان معناسللت که از 

آوریم چرا که پایان قدرت به معنای آیاز یک صلللفت نقص سلللخن به میان می

باشد در نتیجه قدرت خداوند، مطلق و ضعف است و ضعف برای خداوند نمی

ست و از هیچ چیزی عاجز شد، میو ناتوان نمی نامحدود ا َه فرماید: با
ِ
ِن الل

َ
أ

ْي 
َ

 شلل
ِّ

ی ُکل
َ
یرع  ءٍ َعل د 

َ
. و اگر {خداوند بر هر چیز توانا اسللت؟!( }106)بقره:  ق

شلللود بنابراین الله متعال بر هر گوید باش و میچیزی را اراده کند به آن می

چیزی قادر و تواناسللت چرا که خالق همه چیز اسللت و هیچ چیزی در زمین و 

سمان او را ناتوان نمی ست ساز آ ستی که قدرت محدود، قدرت مخلوق ا د، برا

و نقصلللی ندارد به  اسلللت اما قدرت خالق، هیچ حد و مرزقدرتی مخلوق  ازیر 

سته شای ست چرا که فقط  یهمین دلیل، تنها الله  ست و دعا ا عبادت، درخوا

او قللادر و توانللا بلله برطرف کردن نیللازهللای مخلوقللات، روزی دادن، تحقق 

 1شان است.ها و تدبیر امور خواسته

 است؟ اندازهالله کجاست؟ و چه 

که کودک  یاز عمرشپس از آن له او را خلق کرده و می در آ که ال مد  فه

ست می سیار دو ست دارد و نعمتکودکان را ب شته ا های زیادی به او ارزانی دا

شرح دهیم که الله در این وقت می ست چنانکه توانیم برایش  سمان ا بر فراز آ

م  فرماید: می
َ
أ
َ
ِسَماء  أ ي ال سی ( }16)ملک:  ْنُتْم َمْن ف  آیا خود را از عذاب ک

                                            
و نیز  31از دکتر بسللللام عموش د  األسلللل لة العقائدیة عند األطفال و اإلجابة علیها. بنگر به: 1

 .58بنگر به: مختصر الفقه اإلسالمی از محمد تویجری د 
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فراز  ر، بنابراین خداوند متعال ب{دانیدآسلللمان اسلللت در امان میفراز بر که 

َو ُهَو فرماید: باشلللد، چنانکه میانی میاما علم او در هر مک آسلللمان اسلللت

ْیَن َما ُکْنُتْم 
َ
ْم أ

ُ
و نباید { او با شلللما اسلللت و هر جا باشلللید} (4)حدید:  َمَعک

بگوییم که خداوند در هر مکانی اسللت چرا که این امر بدان معناسللت که خدا 

سنت آمده  ست بلکه ما به آنچه در  ست نی ست و این، در داخل در همه چیز ا

ستیم، چنانکه پیامبر ستوانی پرسید: دختر ج از پایبند ه ؟ خداوند کجا

ست. فرمود:  فراز رگفت: ب سمان ا ستم من چهآ سی ه سول ک ؟ گفت: تو ر

ـــتخدایی، فرمود:  آسلللمان فراز ر و با اینکه ب 1،«آزادش کن که او مؤمن اس

 و صللدایمان را در هر جایی بشللنود.تواند ما را در هر جایی ببیند اسللت اما می

عی دارد مان العودک بر اینکه الله همیشللله از او اطتأکید کردن پیاپی برای ک

شود یک مراقب در درون خود کند و سبب مییایجاد م درونی در نفس کودک

اما در مورد حجم و اندازه خداوند باید گفت که خداوند با هیچ یک  حس کند.

سه نمی ست و بزرگتر از از مخلوقاتش مقای گردد چرا که او بزرگتر از هر چیزی ا

بزرگ باشللند خالق آنها بزرگتر ی مخلوقات اسللت، بنابراین اگر مخلوقات همه

ست؛ شد، دریاها را به حرکت درمیها را از هم فرو میست که کوهاو ا آورد و پا

دهد که در زمین فرو رود و هیچ چیزی در هسللتی جز با امر و به آب فرمان می

دهد، براستی که خالق نیازمند مخلوق نیست، آسمان یکی اش روی نمیاراده

                                            
 (.537. صحیح مسلم )1
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و او نیازمند  از مخلوقات خداوند است و وجود خدا در گرو وجود آسمان نیست

 1نیاز از همه چیز است.باشد چرا که الله متعال بیآسمان نمی

 بینیم؟بیند در حالی که ما او را نمیخداوند چگونه ما را می

ای که خداوند در دنیا به ما عطا کرده ضللعیف اسللت و توانایی حس بینایی

ها، دیدن بیشللتر چیزها را ندارد به همین دلیل اسللت که انسللان از تلسللکوپ

سکوپ ستفاده میمیکرو سان اگر ان پسکند ها و دیگر ابزارهای بزرگ کننده ا

، عاجز از دیدن چیزهای مخلوق ناتوان اسللت از باب اولی هم از دیدن خداوند

کند قدرت انسللان در دنیا او را برای دیدن خداوند یاری نمی و ناتوان اسللت ..

آوریم و باور داریم که او ایمان می توانیم خداوند را ببینیم اما به اولذا ما نمی

توانا است و هر  و قدرتمند بوده و بر هر چیزی ت داردمهربان است و ما را دوس

 گوییم، براسللتین درباره او سللخن میداند که ما اکنواو می داند؛چیزی را می

 ند،بیی ما را در آن  واحد میکه او بسللیار برتر و بالتر از ماسللت بنابراین او همه

ساختمان می سی که بالی  بیند ی مردم در خیابان را میرود و همههمانند ک

م، بینیبیند و ما وی را نمیبینند، پس او ما را میدر حالی که آنان وی را نمی

ستند که نمی سیاری ه شاهده کنیم با اینکه وجود دارند، و چیزهای ب توانیم م

شمان ما توان دیدن هر چیبه کودک می صدا را گوییم: چ زی را ندارد چنانکه 

که آنرا مینمی با این که آن را حس شلللنویم، و هوا را نمیبینیم  با این بینیم 

 - شاءاللهنْ -یدن خداوند را در دنیا ندارد اما کنیم، و چشمان ما توانایی دمی

                                            
 .45، 32دکتر بسام عموش د از  األس لة العقائدیة عند األطفال و اإلجابة علیها. 1
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شت که می شمان بهتری خواهیم دا شت، چ شاهده در به توانیم خداوند را م

اَر َو ُهَو اسللت که:  به همین دلیل 1نماییم ْبصللَ
َ ْ
اُر َو ُهَو ُیْدر ُک األ ْبصللَ

َ ْ
 ُتْدر ُکُه األ

َ
ل

یُر  َخب 
ْ
یُف ال ط 

ِ
بینند ولی او همه چشللمها چشللمها او را نمی( }103)أنعام:  الل

 . {بیند و او بخشنده و آگاه )از همه( چیز استرا می

 بیند؟خداوند چگونه همه ما را که بسیاریم می

صللورت عملی به این سللؤال جواب دهیم کودک را به خیابان هببرای اینکه 

جا می با او در آن به وی میبرده و  گاه کن و ایسلللتیم و  به مردم ن یا و  گوییم: ب

که می عداد کسللللانی را  ما بگو، و ت به  که می همراهبینی  بینی تو مردمی را 

شمرد، پس از آن با کودک به طبقه ساختمانی میخواهیم  به او  رویم وی دوم 

بیند بشمارد س س همراه او گوییم مردم را مشاهده کند و کسانی را که میمی

بیند را بشللمارد، داریم کسللانی که میرویم و او را وامیبه بالی سللاختمان می

صورتی بهتر ببیند و دقیقبعد، دوربینی برای او می تر به آوریم تا که مردم را به 

نان ب ردازد، از طریق ای مارش آ ثال برای او توضلللیح میشللل ما ن م که  دهیم 

 و برایش روشللن قیام بشللری و محدود خود قیام کنیمتوانیم امور را با منمی

داریم که قدرت خداوند بزرگتر از قدرت تمام مخلوقات اسللت و همیشلله در می

ْي کنیم که: را نهادینه می امر عقل او این
َ

 شلل
ِّ

ی ُکل
َ
َه َعل

ِ
ِن الل

َ
یرع أ د 

َ
ه: بقر ) ٍء ق

 .{خداوند بر هر چیز توانا است؟!( }106

                                            
س لة العقائدیة عند األطفال و اإلجابة علیها. 1 سام عموش د  األ ، و بنگر به: کیف 37از دکتر ب

طفلک  أس لةو همچنین بنگر به: من الیوم لن تهرب من  156تقولها ألطفالک از پل کولمان د 

 .108از عبدالله عبدالمعطی د  المحرجة
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توانیم سؤالی محسوم از کودک ب رسیم و بگوییم: آیا بر این باوری که می

ای را بیند یا اینکه فقط یک خیال یا سلللایهمان میمورچه ما را با تمام جزئیات

تواند جزء بسلللیار کوچکی از بیند؟ او جواب خواهد داد که مورچه تنها میمی

ا را ببیند و چه بسللا انگشللت پا به نسللبت آن همانند کوه بزرگی بشللمار پنجه پ

چه می که مور قدی  یا معت نه رود، خوب. آ ید: چگو ند از تو ب رسلللد و بگو توا

طبیعی  ،داد که این بینی؟ جواب خواهیصلللورت همزمان میهی ما را بهمه

 کرده استخداوند تو را با آن خلق های توست که متناسب با توانایی زیرااست 

هایی برای مورچه در محدود اسلللت و چه بسلللا خانه ،های مورچهاما توانایی

شد که این اماکن را بطور  سان با سیار آ شد و برای تو ب چندین مکان از اتاق با

نایی خاطر توا چه ب ما مور مان ببینی ا ند مسلللاحتی همز حدودش نتوا های م

چ چیزی همانند خداوند متفق هستیم که هی هم همانند تو را ببیند، و چون با

ست که با توانایی سب نی ست لذا منا ست و او بر هر چیزی توانا دود های محنی

زیرا  یم که به نسلللبت وی چیزی طبیعی اسلللتخود از خداوند چیزی بخواه

 قدرت الله بزرگتر از قدرت تمام مخلوقات اسلللت چرا که: 
ِّ

ی ُکل
َ
َه َعل

ِ
ِن الل

َ
أ

ْي 
َ

یرع ش د 
َ
 .{خداوند بر هر چیز توانا است؟!}( 106بقره: ) ٍء ق

 بیند؟آیا خداوند متعال مردم را در تاریکی می

هایی را ببیند که سلللربازان نیروی توانیم کودک را واداریم یکی از فیلممی

ز هایی ابینند و صللحنهدهد که با دوربین دید در شللب میزمینی را نشللان می

یا پرندگانی را به کودک نشلللان می وان تدهیم که در تاریکی برخی حیوانات 

 هایی که بدانهابیند و بازیهایی که می، همچنین بعضلللی فیلمدیدن دارند
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شان میبازی می شعهکند را برایش ن ستدهیم، و نیز برخی ا  رمثل لیز  - ها ه

دهد و ما را قادر به دیدن چیزها در تاریکی که پشلللت چیزها را نشلللان می -

ای که چگونه انسان ضعیف و مخلوق آیا دیدهگوییم: سازد، س س به او میمی

تواند گاهی اوقات در تاریکی ببیند؟ حال برای پروردگارمان چگونه بسللیط می

را خلق کرده است! بنابراین اگر خداوند به  1ی مخلوقاتاست که انسان و همه

قادر و چیره اسلللت  که  یا در حالی  قدرت برای اختراع آن ابزارها را داده آ ما 

ند این کار را انجام دهد؟ چرا که او بزرگترین و قدرتمندترین اسلللت و توانمی

 هیچ مانعی و هیچ حد و مرزی جلودار قدرت الله نیست.

ها بسته است هایمان هستیم و درها و پنجرهخداوند چگونه در حالی که در خانه

 بیند؟ما را می

شعه صویری از ا شان میت شکی را به کودک ن م: گویییدهیم و به او می پز

ستخوان سته ا ست توان سانی که خداوند آفریده ا شعه ایکسها را از طریق ان  ا

مشاهده کند در حالی که در درون جسم انسان بوده و از چشم او پنهان است، 

 او ما را اگر در 
ن
پس پروردگارمان چگونه است که انسان را آفریده است؟ مطم نا

بیند چرا که هیچ ا بسلللته باشلللد میهایمان باشلللیم و تمام درها به روی مخانه

چیزی مثل او نیسللت، او همانند انسللان نیسللت که دیوار و سللاختمان مانع از 

لله ا زیرادیدنش شللود، بنابراین ممکن نیسللت که خالق همانند مخلوق باشللد 

مناسلللب اسلللت که این جواب را به  همچنینمتعال بر هر چیزی توانا اسلللت، 

                                            
 .103از عبدالله عبدالمعطی د  المحرجةطفلک  س لةأ. من الیوم لن تهرب من 1
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به ند دهیم و جن تار کودک پیو بت و ذوق دینی درونی در کودکان را  یرف مراق

 1تقویت کنیم.

 تواند مراقب همه مردم باشد؟داند؟ چگونه میخداوند چگونه همه اعمال را می

ند دارای  امر بایسلللت کودک را همیشللله بر اینمی خداو که  آموزش داد 

صلللفات کمال و زیبایی اسلللت و باید بداند که قدرت خداوند هیچ حد و مرزی 

ست چنانکه میکه او قاد ندارد چرا ْي فرماید: ر و قدیر ا
َ

ش  
ِّ

ی ُکل
َ
َه َعل

ِ
ِن الل

َ
ٍء أ

یرع  د 
َ
، و قدرت وی پیوسللته {خداوند بر هر چیز توانا اسللت؟!( }106)بقره:  ق

سازد و ما که هیچ چیزی در آسمان و زمین او را ناتوان نمیعظیم است طوری

ر مخلوقات هقدرت  کنیم زیراتش را با قدرت مخلوقات قیام توانیم قدر نمی

 دیکی ذهن کودکهم خداوند بزرگتر از آن است، و برای نز اندازه بزرگ باشد باز 

ه تواند هر چیزی کین را مثال بزنیم چنانکه دوربین میتوانیم ضلللبط دوربمی

آن باشللد را ثبت و ضللبط کند و خداوند که قدرتمندتر اسللت  دیددر محدوده 

شد چون که قدرت او صورت همزمان مهتواند بمی نامحدود راقب همه مردم با

 2علم دارد و علم او فراگیر و کامل بوده و بر همه چیز احاطه دارد. است و نیز

توانیم برای او مثال بزنیم و بگوییم: فرَ کنیم شرکت بزرگی همچنین می

ست که می شان ه شد لذا بدون اینکه بدانند برای خواهد مراقب کارمندانش با

اند و از طریق مانیتورهایی همه چیز را در تمام راقبت کار گذاشلللتهدوربین م

                                            
لة. من الیوم لن تهرب من 1 لک  أسلللل  جةطف بدالمعطی د  المحر له ع بدال و نیز بنگر  104از ع

 هل 19/2/1432طفلی؟ از مروه عاشور، سایت ألوکة،  أس لةبه: کیف أجیب عن 

 .42عموش د از دکتر بسام  األس لة العقائدیة عند األطفال و اإلجابة علیها. 2
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سمت شرکت بق شان میههای  ضعیفی که  یدهد، اگر بندهصورت همزمان ن

تواند همه آفریده اسلللت توان این کار را دارد آیا خالق بنده نمیاو را خداوند 

 صورتی همزمان ببیند؟هبندگانش را ب

 میرد؟میمیرد و خدا نچرا انسان می

مرگ از مقادیر الله اسلللت که برای مخلوقاتش تقدیر کرده اسلللت چنانکه 

َنا ُتْرَجُعوَن فرماید: می ْی
َ
ل  ْ ِم 

ُ
َمْوت  ث

ْ
َقُة ال ائ 

َ
 َنْفٍس ذ

ُّ
هر ( }57)عنکبوت:  ُکل

رگ ، بنابراین م{گردانند س شما را بسوی ما بازمیس چشدانسانی مرگ را می

 باشد.تر میاست که زندگانی مهمآیاز زندگانی آخرت  ،انسان

های زندگانی مخلوق است یکی از لزمه و ی ضعفبراستی که مرگ، جلوه

میرد باشللد چرا که او خلق نشللده و نمیدر حالی که ضللعف برای خداوند نمی

میرد، حیات و زندگانی خداوند همانند زندگانی اما انسللان مخلوق اسللت و می

میرد و جز شللود و هر مخلوقی میرگ منتهی میما نیسللت زیرا زندگانی ما به م

صفات کمال الله عزوجل باقی نمی ستلزم تمام  ماند، زندگانی کامل خداوند م

 1میرد(.ای که نمیاست و مهمترین آنها صفت حّی است )زنده

 من او را دوست دارم؟ همانطورکهآیا خداوند مرا دوست دارد 

ست و اخداوند متعال آمرزن ست ،فراد پاکده و مهربان ا ستگو در منش و را

وَنهُ فرماید: را دوسلللت دارد چنانکه می بُّ ُهْم َو ُیح  بُّ آنها را ( }54)مائده:  ُیح 

                                            
، و نیز بنگر به: 54از دکتر بسلللام عموش د  األسللل لة العقائدیة عند األطفال و اإلجابة علیها. 1

 الله حی لیموت از محمد راتب نابلسی، سایت موسوعة النابلسی للعلوم اإلسالمیة.
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 داشلللتن های دوسلللتجلوه از ،{د و آنان )نیز( او را دوسلللت دارنددوسلللت دار 

دارد، مراعاتشلللان را بندگان از سلللوی خداوند اینسلللت که آنان را گرامی می

دهد و گناهانشللان را شللان مینماید، روزیارشللان را تدبیر میکند، کار و بمی

بخشاید، و هر یک از ما لطف و مهربانی و بخشندگی خدا نسبت به خود را می

کند و به وی نزدیکی اش را که از او اطاعت میبندهآن کند، خداوند حس می

سباب جلبمی ست میمحبت خدا را بکار می یکنندهجوید و ا  رد؛داگیرد دو

اسلللبابی همچون مداومت بر نمازها، نیکی به پدر و مادر، صلللدقه و احسلللام 

، خواندن قرآن، مداومت بر اذکار و دیگر اعمال ورزیکردن به مردم، راسلللتی

 1دارد.لله متعال او را دوست میصالح، پس هر کس این امور را انجام دهد ا

*** 

 های مرتبط با به فرشتگان:پرسش

 باشند؟هستند؟ و چه شکلی میفرشتگان چه کسانی 

اند و خداوند آنها یکی از مخلوقات خداوند هسللتند که از نور آفریده شللده

هایی ها خلق کرده اسلللت، آنان دارای اراده، عقل و بالآنها را قبل از انسلللان

ها و توان آن را دارند که خود را مانند انسلللانهسلللتند و شلللمایل زیبایی دارند 

نوشللند، آنان بندگان خدا هسللتند و آنچه بدانها امر نمی خورند ودرآورند، نمی

دهند، فرشلللتگان در درجاتی از هم برتری دارند چنانکه شلللود را انجام میمی

                                            
س لة العقائدیة عند األطفال و اإلجابة علیها. 1 سام عموش د  األ بنگر ، و همچنین 58از دکتر ب

 هل. 19/3/1433به: أتمنی أن یحبنی ربی از امیمه جابر، سایت المسلم، تاریخ انتشار: 
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ف به تبلیغ وحی به رسلولن
ّ
شد، می برترین آنان جبرئیل اسلت که مکل با

شتگان حافظ که مکلف به حفظ و نگهداری  سرافیل و فر همچنین میکائیل، ا

ان در تمام اوقات هستند، درواقع تعداد بسیار زیادی از آنان وجود دارد از بندگ

 1ای ماموریت خاصی را بر عهده دارد که باید به انجام آن ب ردازد.و هر فرشته

 های فرشتگان چیست؟ نام

تعداد فرشلللتگان بسلللیار زیاد اسلللت و جز الله متعال کسلللی تعداد آنان را 

سرافیل، میکائیل، رضوان داند، برخی نامهای آنها عبانمی رتند از: جبرئیل، ا

، همچنین فرشلللتگان حامل عرش، فرشلللتگان حافظ اعمال و و مالک

 2فرشتگان دیگری نیز هستند.

 چرا خداوند آنان را آفریده است؟

خداوند متعال فرشتگان را برای انجام خیر و خوبی آفریده است، آنان خیر 

شر و بدی انجام نمی ستند و  شر را نمی دهندمطلق ه سند و فرشتگان و  شنا

در اصللل در آسللمان هسللتند جز اینکه نزول انسللان به زمین، مقتضللی نزول 

ست برای انجام مأموریت شتگان به آن بوده ا های معینی که خداوند بدانان فر

جه بت، تو یاری، آمرزشامر نموده اسلللت همچون مراق طلبی، ورزی، ابالغ، 

                                            
 (.16، 15، 12، 9األبرار از عمر اشقر د ) المالئکة. بنگر به: عالم 1

 .16األبرار از عمر اشقر د  المالئکة. بنگر به: عالم 2
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ضور در مجالس ذکر و امور دیگر،  شتگان دارای میح توان به کودک گفت: فر

 1بیر امور جهان.ند: عبادت خداوند، و اقدام به تددو مأموریت اصلی هست

 بینیم؟چرا فرشتگان را نمی

 خداوند آنان را آفریده ها توان دیدن فرشلللتگان به آن شلللکلی کهانسلللان

ند ا ببیآیند تا بتوانند آنان ر میهمین دلیل فرشتگان به شکل بشر درندارند به 

شند همانطور شته با شان تعامل دا شکل یک  که جبرئیلو با ای  یباعر ابه 

 2بینیم.درآمد چنانکه در حدیث آموزش امور دین می

 جنیان چه کسانی هستند؟

نان را از آتش خلق کرده  ها نیز یکی از مخلوقات خداوند هسلللتند که آ آن

ها  جام اوامر و ترک نواهی می هماسللللت، و آن به ان ند، مکلف  یانباشللل  جن

ا توانیم جنیان ر میرند، ما نمیمخلوقاتی هسللتند که مثل سللایر مخلوقات می

ا بهایی برایشلللان آفریده که ببینیم و توان این کار را نداریم، خداوند توانایی

توانند پرواز کنند، به سلللرعت چنانکه آنان می های انسلللان تفاوت داردتوانایی

آفرینش جن با انسللان تفاوت  3یر شللکل دارند،آمد و شللد نمایند و نیز توان تغی

ل آفریده شدهدارد چرا که انسان  اند و جنیان از آتش.ها از گ 

                                            
، و نیز بنگر به: 90ر بسلللام عموش د از دکت األسللل لة العقائدیة عند األطفال و اإلجابة علیها. 1

شقر د ) المالئکةعالم  ضرات فی اإلیمان 77، 52، 35األبرار از عمر ا ( و همچنین بنگر به: محا

 .53از دکتر محمد جهنی د  بالمالئکة

 .54از احمد نجار د  المالئکة حقیقة. بنگر به: 2

 (.22، 12، 11. بنگر به: عالم الجن و الشیاطین از عمر اشقر د )3
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 تر است: فرشتگان یا جنیان؟چه کسی قوی

میرند اما صور نمی دمیدن درفرشتگان مداوم زنده خواهند بود و تا در روز 

ت ملک الموی هفرشللتمیرند و چون اینگونه اسللت پس جنیان پیش از این می

ُه گیرد: هنگام آمدن زمان وفاتش میاسلللت که ارواح را به امر خداوند به 
ِ
الل

َها یَن َمْوت  ْنُفَس ح 
َ ْ
ی األ

ِ
به هنگام مرگ قبض میخداوند ا} َیَتَوف  (کندرواح را 

ستند بلکه حتی در زندگانی  1{42}زمر:  به همین دلیل، از این لحاظ قویتر ه

چنانکه در جنگ بدر زمانی که  ترسللندن از فرشللتگان میا که شللیاطیدنیا، چر 

نان فرسلللتاده بود به شلللیطان، فرشلللتگانی را دید که خداوند برای یاری مؤم

يکافران گفت:  ي َبر  نِّ ْم  ءع ْ 
ُ
ْنک ي م  نِّ َری ْ 

َ
  َما أ

َ
ي َتَرْوَن  ل نِّ  ْ  

َ
یُد أ د 

َ
ُه ش

ِ
َه َو الل

ِ
َخاُف الل

َقاب   ع 
ْ
ما )دوسلللتان و پیروانم( بیزارم! من چیزی من از شللل( }48)انفال:  ال

العقاب ترسلللم، خداوند شلللدیدبینید؛ من از خدا میبینم که شلللما نمیمی

 .{است!

 میرند؟آیا فرشتگان می

بله، فرشللتگان مخلوقات خداوند هسللتند، و هر چیزی هم بجز الله متعال 

  فرماید:می 2ی پایدار اسللت،زنده میرد چرا که اومی
َ

 شلل
ُّ

 ْي ُهَو ُکل
ِ
ل  ْ  

کع ٍء َهال 

ی ، همه{شللودچیز جز ذات )پاک( او فانی میهمه ( }88)قصللص:  َوْجَههُ 

اهل زمین خواهند مرد و تمام اهل آسلللمان نیز جز آنکه خداوند اراده کند 

                                            
 .98از دکتر بسام عموش د  األس لة العقائدیة عند األطفال و اإلجابة علیها. 1

عالم 2 به:  کة. بنگر  به:  18األبرار از عمر اشللللقر د  المالئ کةو نیز بنگر  قة المالئ مد  حقی از اح

 .66نجار د 



138 

 

ایسلللت که خواهند مرد و کسلللی بجز الله متعال باقی نخواهد ماند، او زنده

 میرد.گاه نمیهیچ

*** 

 :های آسمانیا کتابهای مرتبط بپرسش

 آسمانی چیست؟ هایکتابمنظور از 

ست تا کتاب سولن خود نازل نموده ا ستند که خداوند متعال بر ر هایی ه

شرایع و قوانین ب ردازند، سالت و تحکیم  تی برای ها هدایکتاب این به تبلیغ ر

اند تا که در دنیا و آخرت خوشللبخت شللوند و مردمان و رحمتی برای آنان بوده

یزی که از طریق وحی به ما رسللیده اینسللت که: خداوند متعال صللحف را بر چ

ابراهیم، زبور را بر داود، تورات را بر موسللی، انجیل را بر عیسللی و قرآن کریم را 

 1نازل نموده است. بر پیامبرمان محّمد

 چرا به قرآن نیازمندیم؟ و چرا قرآن، معجزه جاویدان است؟

ی دسللت انسللان اسللت نیازمند یک تهاگر یک دسللتگاه سللاده که سللاخ

شدمیدفترچه راهنما  ستفاده بهتر را یاد دهد پس انسان  با تا به ما چگونگی ا

که سلللاخته و مخلوق خداوند اسلللت از باب اولی نیازمند یک کتاب هدایت و 

راهنما اسلللت که راه موفقیت، رسلللتگاری و صلللالح در دنیا و آخرت را به او یاد 

یُر : فرمللایللدمی دهللد، خللداونللد َخب 
ْ
یُف ال ط 

ِ
َق َو ُهَو الل

َ
ُم َمْن َخل

َ
 َیْعل

َ
ل

َ
 أ

آیا آن کسی که موجودات را آفریده از حال آنها آگاه نیست؟! در ( }14)ملک: 

                                            
 .5، 4. بنگر به: اإلیمان بالکتب از دکتر محمد حمد د 1



139 

 

، و معجزه بودن قرآن بدین {حالی که او )از اسللرار دقیق( باخبر و آگاه اسللت!

 بایدم می، بر این اسللاخاتم پیامبران اسللت خاطر اسللت که پیامبر محّمد

باشلللد چرا که معجزه از او پیامبر دیگری  بعداش ادامه پیدا کند و جاویدان 

نخواهد بود پس باید حجت و برهان بر مردمان باقی بماند و بایسللتی تحدی تا 

قیامت ادامه پیدا کند، دلیل اعجاز قرآن بسلللیار زیاد اسلللت و مهمترین آن: 

ها را آن، عرب یوند بواسللطهاعجاز لغوی و بیانی اسللت؛ همان چیزی که خدا

ها و انسلللان اماد تحدی نمود دنکه پیشلللگامان بیان و دارای زبان فصلللیح بو

قرآن عظیمی بیاورند و این امر  همانند چنینجنیان از این عاجز ماندند که 

 1بیانگر ربانی بودن منبع قرآن است.

 های پیشین نشده است؟دار حفظ کتابعهده چرا خداوند

هایی دارد دهد، و حکمتهر چیزی که بخواهد انجام میال متعخداوند 

دارند دانیم اما دلیل روشن بیان میدانیم و برخی دیگر را نمیکه برخی را می

اند بر همین اسلللام تداوم آنها مطلوب و های پیشلللین، معجزه نبودهکه کتاب

نه  نداشرایع و قوانینی موقت برای مردمی معین بوده چونمدنظر نبوده است 

 2برای همه جهان.

                                            
األس لة و نیز بنگر به:  4فات العلم الحدیث از محمد سید محمد د . بنگر به: اإلسالم و مکتش1

ها بة علی جا فال و اإل ند األط یة ع ئد قا به:  105از دکتر بسللللام عموش د  الع و همچنین بنگر 

ی البحوث اإلعجللاز البیللانی للقرآن الکریم أرکللانلله و مظللاهره از دکتر حسللللین ترتوری، مجللله

نگر به: ْعجاز القرآن البیانی و دلئل مصللدره الربانی از ، و نیز ب225د  23، شللماره اإلسللالمیة

 .5دکتر صالح خالدی د 

 .105از دکتر بسام عموش د  األس لة العقائدیة عند األطفال و اإلجابة علیها. 2
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 کنند که هیچ چیزی از قرآن تغییر نکرده است؟چه دالیلی ثابت می

سی مطرح می  ک
ن
سؤالی را معمول سطه و پس چنین  کند که در مرحله متو

 عقالنی برای کودک اثبات بنیانیبایسلللت با آرامش و از آن اسلللت بنابراین می

ا هرگاه تکرار شللوند تأیید گوییم: چیزهصللحت قرآن را شللرح دهیم و به او می

ید قرار میمی تأک ند مورد  یدا کن ند و هرگاه انتشللللار پ ند و قرآن از گرد گیر

ا تواتر ر  کودکاموریسللت که به صللورت متواتر برای ما نقل شللده اسللت و برای 

دهیم که نقل جماعتی از جماعتی اسلللت که اتفاق آنها بر دروغ، توضلللیح می

نند، مسلمانان نقل قرآن را نسل اندر نسل به داباشد، این را همه میمحال می

کنند و آن را در نمازهایشللان اند و در مجالس خود آن را مدارسلله میارث برده

مرد که پیر هدافتااتفاق می دهند حتی اگرخوانند و به فرزندان خود یاد میمی

 تباهرها اشکودکان قبل از بزرگت هخواندکلمه از قرآن را اشتباهی محترمی یک 

مصلللون از هرگونه  ،تا اینکه آن را بری از هرگونه اضلللافهدادند او را تذکر می

، و اگر انکار این دلیل ممکن به ما رسللاندندکمبود و محفوظ از هرگونه تحریف 

و  ، صلللحابه بزرگواربود به انکار حقایقی ثابت همچون وجود پیامبر

تاریخ می عافراد مشلللهور  مام  که ت ید و این چیزیسللللت  جام رد آنرا اقالن ان

ا و جنیان را به تحدی و مبارزه هانسان ،کنند، همچنین الله متعال در قرآنمی

اند، در تمام یده که همانند آن را بیاورند اما همگی ناتوان و عاجز گشلللتهطلب

شللود و اعجاز در کتاب مقدم قرآن هیچ اختالف، تناقض و نقصللی یافت نمی

و سخنان موجود در آن بیانگر اینست که  گذاری، احکاماخبار، تشریع و قانون

سان سانقرآن از نزد ان ست چرا که عمل و گفتار ان ستخوش تغییر و ها نی ها د
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ست و او عهده ؛گیردنقص قرار می شده بلکه قرآن از جانب الله ا دار حفظ آن 

 1است.

*** 

 :های مرتبط با پیامبرانپرسش

 انبیاء و رسوالن چه کسانی هستند؟

ه کرد و بل آدم هسلللتند که الله متعال با نبوت به آنان وحی میآنان از نسللل

امر نمود، اولین نفر  ششلللان به عبادتتبلیغ رسلللالت برای اقوام خود و دعوت

است، البته تعدادشان بسیار است چون  شان محّمدو آخرین آنان آدم

سللت اند فرسللتاده اهای زمین که بر آن زیسللتهی امتخداوند آنها را برای همه

پیامبری بوده که قومش را دعوت کند و به راه  ،چنانکه در تمام مراحل تاریخ

 راست راهنمایی نماید.

 چرا خداوند پیامبران را فرستاده است؟

هدایت آنها و تبلیغ رسلللالت  دم،الله متعال پیامبران را بخاطر رحمت به مر 

ست بنابراین رسول ست که قومش او ،پروردگارشان فرستاده ا صی ا ا به ر  شخ

به خیر و خوبیخوبی می ند و پیش از نزول وحی بر او،  ناسللل گواهی ش اشللل

دهند، خداوند پیامبران را الگویی حاضر در برابر مردم قرار داده است که با می

                                            
و حفظ القرآن الکریم، مرکز الفتوی، سللللایت  صللللحةعلی  األدلة العقلیة و التاریخیة. بنگر به: 1

علی أن القرآن کالم الله،  األدلةمیالدی و نیز بنگر به:  21/5/2001ر: اسللالم وب، تاریخ انتشللا

 میالدی. 5/11/2001محمد منجد، سایت اإلسالم سؤال و جواب، 
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دهند و آنچه برایشللان مفید اسللت را برایشللان می درماخالق و رفتار به مردم 

دارند لذا با ارسال بار است دور میدهند و آنها را از آنچه برایشان زیانشرح می

شللود و مردم بر دینی واحد که عبادت خداوند پیامبر، حجت بر مردم اقامه می

آیند چرا که مردم نیازمند هدایتگری هسلللتند که جمع می 1به یگانگی اسلللت

ها شان به راه راست هدایت کنند به همین دلیل الله متعال کتابآنان را با زبان

سو  شن و لن با زبان قومرا بر این ر شکلی رو سالت به  شان نازل فرمود تا که ر

 بیانی سلیم برسد.

 آیا پیامبران از اشتباه معصوم هستند؟

سان پیامبران ستند و مثل جزئی از ان شر،ها ه صفات  سایر ب معانی و 

انسللانی دارند اما خداوند آنان را در امور متعلق به رسللالت عصللمت بخشللیده 

 شللانیت کرده که مرتکب اموری شللوند که به رفتار و اخالقاسللت و از این حما

به سلللخنان و اعمال آنها کند تا الگوی نیکی گردند که مردم وارد می خدشللله

زدن به تبلیغ رسلللالت آنان  ای برای طعنهکه این امر دروازه مبادا قانع شلللوند،

 انییشللود اما با این حال آنها انسللان هسللتند و اشللتباه عادی که به رسللالت ز

همانند: اشللتباه در برآورد مکان مناسللب برای  زندرسللاند از آنها سللر مینمی

 2دعوت. ازکشاورزی یا جنگ و یا برآورد میزان استقبال 

                                            
و نیز  123از دکتر بسللام عموش د  األسلل لة العقائدیة عند األطفال و اإلجابة علیها. بنگر به: 1

 طریق اإلسالم. ْرسال الرسل از محمد عثیمین، سایت حکمةبنگر به: 

و همچنین بنگر  131از دکتر بسام عموش د  األس لة العقائدیة عند األطفال و اإلجابة علیها. 2

 .4األنبیاء از محمد دلیمی د  عصمةبه: 
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 کیست؟ محّمد

آخرین پیامبران است که خداوند برای بندگانش برانگیخته است  ایشان

ست،بن عبدال و نامش: محّمد شی ا شمی قری و در روز ا له بن عبدالمطلب ها

ه متولد شللد، در حالیالول سللادوشللنبه از ماه ربیع
ّ
که در شللکم ل فیل در مک

پدر مادرش نیز در  شمادرش بود  فت و  یا فات  یاسلللالگی او  6و ، رفت از دن

 اشسالگی 8ر عهده گرفت س س در پدربزرگش عبدالمطلب سرپرستی او را ب

رسللتی او شللد، محّمد دار سللرپوفات یافت، بعد از آن، عمویش ابوطالب عهده

یده می نام خاطر اخالق بزرگ و والیش، صلللادق امین  هل ب شلللد، وی در چ

سال قومش را در مکه به اسالم دعوت  13سالگی به پیامبری مبعوث گردید، و 

کرد س س زمانی که آزار و اذیت کافران شدت گرفت به مدینه هجرت نمود می

نجا بین انصلللار و مهاجرین سلللال در آنجا اسلللتقرار یافت، در آ 10و به مدت 

سال  شان در  شت، ای شریعت و حکم خدا را در آنجا برپا دا برادری برقرار کرد و 

 1یازدهم هجری پس از ابالغ رسالت و ادای امانت وفات یافت.

 راستی پیامبری رسولخدا چگونه قابل اثبات است؟ 

 اشللدبترین آنها قرآن کریم میمهمبسللیار اسللت که   دلیل نبوت پیامبر

سل ،ها و گهرهای خوداعجازی همچنان با گنج چرا که این کتاب   سل اندر ن  ن

، همچنین از دلیل درسللتی نبوت پیامبر: سللیرت و سللازدمبهوت می مات و را

ستانش  شمنانش پیش از دو ست که د  تعریف و مجید آن بهصفات اخالقی او

                                            
 .74. بنگر به: أصول الدین اإلسالمی از محمد تویجری د 1
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نیز از دلیل صللدق اند چنانکه لقب صللادق امین را به او داده بودند، و هپرداخت

نبوتش: معجزات متواتر اوسللت که معاصللران وی شللاهدش بوده و مردم نسللل 

یت کرده ها را روا ندر نسللللل آن عت ا یل دیگر: این شلللری ند، همچنین از دل ا

ستواری است که مملو از کمال و زیبایی می شارتا شد، دلیل دیگر: ب هایی با

ت، از دلیل دیگر: این های پیش از اسلللالم آکنده از آنهاسلللاسلللت که کتاب

انتشلللار مداوم دین اسلللالم در هر زمان و مکان اسلللت، و نیز از دلیل صلللدق 

 1آینده است. رویدادهایهای گذشته و از نبوتش: خبر دادن از امت

 خدا چگونه در یک شب به آسمان عروج نمود؟رسول

یامبر یتبا بُ  پ تا ب به همراه راق  جا  قدم برده شللللد سللل س از آن الم

ست و هیچ  لجبرئی سمان عروج کرد، و الله متعال بر هر چیزی توانا ا به آ

کند، و همانطور که امروزه چیزی در آسلللمان و زمین او را عاجز و ناتوان نمی

شاهده می سته با عقل خود، هواپیمایی م ضعیف توان سان  کنیم که چگونه ان

سه بعدی را  انتقال تصویر به شکل بسازد که از سرعت صدا فراتر رود و ویژگی

دهد بنابراین اختراع کند چنانکه شللخص را همزمان در چندین مکان قرار می

 تر و قدرتمندتر از مخلوقاتش است.بلندمرتبه الله متعال بزرگتر،

 آخرین پیامبر است؟ چرا محّمد

و چون که  ربط داردهدایت و ارشلللاد  به حکمت امر ارسلللال پیامبران

و تحریف شلللدند  امبران دسلللتخوش نقصهای پیشلللین پس از مرگ پیکتاب

                                            
 (.128 ،112، 105، 48، 18، 9، 4از منقذ سقار د ) النبوة. بنگر به: دلئل 1
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نمود که رسلللولی را به همراه کتابی ارسلللال نماید که  حکمت خداوند اقتضلللا

ن دار حفظ آدسلللتخوش چنین نقص و تحریفی قرار نگیرد بلکه خداوند عهده

که کتابی روشلللن و - قرآن یتا روز قیامت شلللده اسلللت و بخاطر اینکه معجزه

باشللد منطقی اسللت که ماندگار می -شللدبای مردم میحجتی اسللتوار بر همه

 خاتم و آخرین انبیاء و رسولن باشد. خدارسول

 خدا را دوست داشته باشیم؟ چرا باید رسول

از ارکان ایمان است بلکه حتی ایمان به خدا جز  چرا که دوست داشتن وی

با دوسللت او شللود و دوسللت داشللتن تکمیل نمی با دوسللت داشللتن پیامبر

ن نکه خداوند او را از بیهمچنین برای ایعال قرین گشته است، داشتن الله مت

را  محّمد متعال مردم برای ادای این رسللالت عظیم برگزیده اسللت. خداوند

به عنوان بهترین مردم در نسللب، اخالق، گفتار و کردار برگزیده اسللت چرا که 

ز او را ا دهد، و چونکهخداوند داناتر است به کسی که به او امانت رسالت را می

 ی ماسللتپس وظیفهمیان تمام مردم برای این مأموریت بزرگ برگزیده اسلللت 

ی ویژه را از بین تمام مردم به او اختصللاد دهیم زیرا اوسللت که مردم تبکه مح

ست و بهترین پیامبر برای امتش و مهربانترین  شنا نموده ا شان آ را با پروردگار

بر  هیچ کسی به اندازه ویالله متعال برای آنها بوده است، بنابراین پس از فرد 

ندارد، یامبر  1ما منت  یاری را در راه دعوت مردم  پ تحمل اذیت و آزار بسللل

گامی کرده اسلللت ید هن ندوهگین گرد نگ و ا طب و دل وی ت خا که مردم م

                                            
از دکتر امانی رمادی، سللایت صللید الفوائد و نیز بنگر به:  . بنگر به: أطفالنا و حب الرسللول1

 .58، 53و تعظیمه از عبدالله خضیری و عبداللطیف حسن د  النبی محبة
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 ربخاطاش بخاطر مهربانی بر آنان و آوردند و ناراحتیدعوتش به او ایمان نمی

ْم  فرماید:اوند میبه جهنم بود، خدورودشان  ه  ار 
َ
ی آث

َ
عع َنْفَسَک َعل َک َباخ 

ِ
َعل

َ
ل

َ
ف

 
ن
َسفا

َ
یث  أ َحد 

ْ
ا ال

َ
هذ ُنوا ب  ْم ُیْؤم 

َ
ْن ل  ْ :خواهی بخاطر اعمال گویی می( }6 )کهف

نان، خود را از یم و اندوه  یاورند!ببر از بینآ به این گفتار ایمان ن به  ،{ی اگر 

شتر همین دلیل پیامبر شتن و محبت  از همه کس بی ست دا ستگی دو شای

 ما را دارد.

*** 

 :های مرتبط با روز آخرتپرسش

 روز آخرت چیست؟

روز آخرت روزی اسلللت که خداوند در آن، مردمان را برای حسلللاب و کتاب 

انگیزد و به این دلیل آخرت نامیده شلللده که روزی پس از آن نیسلللت، برمی

در آن روز، مردم را به  شلللود چرا که خداوندهمچنین روز حسلللاب نامیده می

کند، لذا هر کس عمل اند محاسلللبه میخاطر اعمالی که در دنیا انجام داده

کند و هر کس عمل انجام دهد و خداوند را اطاعت کند وارد بهشلللت می نیک

کند، روز آخرت روزی بد انجام دهد و خداوند را نافرمانی کند وارد جهنم می

ست که در آن زندگانی دنیا برای  سد، همچنین روز ی مردم به پایان میهمها ر
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کنند و شلللود یعنی روزی که مردم از قبرهای خود قیام میقیامت نامیده می

 1روند.شوند و بخاطر حساب و کتاب به سمت آسمان میبلند می

 روز قیامت چه زمانی است؟ و چرا آن روز از ما پنهان است؟

ف ماید: ب  اهلل م راه میانی اسوو اند ک  روز قرامب چ  زمهرچ کس نای

 ِیاَن ُمْرَساَها
َ
وَنَک َعن  الِساَعة  أ

ُ
ل
َ
ْکَراَها  *َیْسأ ْن ذ  ْنَت م 

َ
یَم أ َک ُمْنَتَهاَها  *ف  ی َربِّ

َ
ل  ْ

اَها *
َ

ُر َمْن َیْخشللل ْنذ  ْنَت ُم
َ
َما أ ِن  ْ : نازعا رامب ( }42-45 ) باره ق و از تو  ر

تو را با یا آوری این سوو ن چ   شووو   پ سووند ک   ر چ  زمانی واقم میمی

نهایب آن ب  سوووی پ ور گار تو اسووب )و هرچ کس دا خدا از زمان   کار  

داوند خ .{ت سند  ا ن کسانی اسب ک  از آن میکار تو فمط برم آگاه نرسب( 

سب تا  ر عال ک  ن تالش  ش   ا و ه  روز  ب  خ ج  هرمآن ا از ما پنهان  ا

ت ک کارهای بد ب ای آن روز آما ه شووویم  و  از   ی  انجام کارهای خوس و

ک   و اگ  انسووان از آن روز خ    اشووب دا اندکی ق ل از آن زمان توب  نای

 2شد. نرا بسرار برش   از وضررب کنونی پ  از فسا  می

 حساب چیست؟ 

ند اولین و آخرین انسلللان خداو که  یان را جمعاین که  ها و جن نان آورد چ

ِن  فرماید:می  ْ  
ْ

ل
ُ

یَن  ق ر  یَن َو اآلْخ  ِول 
َ ْ
وٍم  * األ

ُ
یَقات  َیْوٍم َمْعل ی م 

َ
ل  ْ َمْجُموُعوَن 

َ
 ل

همگی در موعد روز معّینی گردآوری  بگو: اّولین و آخرین،( }50-49 )واقعه:

                                            
و همچنین بنگر  68از دکتر بسللام عموش د  األسلل لة العقائدیة عند األطفال و اإلجابة علیها. 1

 .6خر از محمد تویجری د به: الیوم اآل 

 .67از دکتر بسام عموش د  األس لة العقائدیة عند األطفال و اإلجابة علیها. 2
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حسلللب  سلللازد بعد هم بر. سللل س آنان را از اعمالشلللان باخبر می{شلللوندمی

 عمل خیر و خوبی انجام داده ،هر کس لذاکند اعمالشلللان آنها را مجازات می

د، یابمینیز آنرا باشد یابد و هر کس عمل شر و بدی انجام داده آن را می باشد

 َیَرُه فرماید: الله متعال می
ن
ِرٍة َخْیرا

َ
 ذ

َ
ْثَقال  م 

ْ
َمْن َیْعَمل

َ
  * ف

َ
ْثَقال  م 

ْ
َو َمْن َیْعَمل

 َیَرُه 
ن
ّرا

َ
ِرٍة شلل

َ
ای کار خیر انجام موزن ذّرهپس هر کس ه{ )8-7زلزله: آیات ( ذ

 .}بیند!ای کار بد کرده آن را میو هر کس هموزن ذّره بیند!دهد آن را می

 مرگ چیست؟

 معنای کامل مرگ و ز  ،سللالگی و کمتر 6کودک در سللن 
ن
نده شللدن معمول

باره را نمی مددو مه فه یان حتمی ه پا که مرگ،  ها اسلللت را ی انسلللانو این

 معنای مرگ و مطابقت آن بر همه 8 تا 6فهمد اما از سن نمی
ن
 یسالگی معمول

سالگی کامالن مرگ و  10سالگی تا  8نماید و کودک از سن ها را فهم میانسان

اش را تجربه کند مرگ یکی از خانواده ،فهمد و چه بسللا کودکرسللتاخیز را می

 هدربار دانیم به هنگام شلللنیدن اش با مرگ باشلللد، و ما نمیو اولین رویارویی

 از بیان این امور
ن
از  آکنده ،مرگ و قبر چه احسلاسلی خواهد داشلت بلکه یالبا

 و تالش برای یوبایسلللت بدون دروغ گفتن بر این میترم خواهد شلللد بنابر 

قانع کردنش به اینکه شللخص مرده مثالن مسللافر اسللت اقدام به شللرح معنای 

ه از دیگران بمرگ کنیم چرا که اگر به وی دروغ بگوییم به سلللرعت حقیقت را 

 دست خواهد آورد.

ست که پیش از رویارویی ضای خانواده کودک بهتر ا اش با مرگ یکی از اع

ای مرده را به او نشان دهیم چرا که یک گنجشک مرده، درخت مرده یا حشره
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 س سدهد، این امر مفهوم مرگ را به شکلی محسوم برای کودک توضیح می

رود تا در جهانی که شلخص مرده میشلرح دهیم  بکوشلیم به سلادگی برای او

شلللویم به کسلللانی که که بزرگ میاینکه همگی ما هنگامیدیگر زندگی کند و 

گردیم و باذن الله با آنان در بهشلللت زندگی میاند ملحق میپیش از ما مرده

مهم اسلللت که کودک بداند مرگ به معنای پایان نیسلللت بلکه انتقال  کنیم،

ی ازات کارهااسللت و انتقال انسللان بدکار به مج انسللان مؤمن به زندگی بهتری

میراند بدین معنا نیسلللت که ما را که خداوند ما را میباشلللد، و زمانیبدش می

ما را می که  ندارد بل تا در جوار او زندگدوسلللت  ند  بهشلللت در  ی کنیم؛میرا

 1اش را نداریم.زیبایی انگیزی که توان تصوردل

 میرند؟پس چرا بعضی از کودکان می

 شللر و بدی انجام نمی
ن
کنند به اشللتباه نمی عامدانهدهند و کودکان عموما

ها  یک از آن عال هر  ند مت خداو یل  که میهمین دل مت خود میردرا   ،به رح

میرد و که انسلللان میماید، و هنگامینکند و وارد بهشلللت میاسلللتقبال می

خالق  ماند چنانکه به سللویرود روح او همچنان باقی میجسللمش از بین می

یک و بال می یاد ن ته  مال خوب او در دلرود و پیوسللل ندگار اع ما های مردم 

                                            
س لته الحرجة. بنگر به: طفلک و 1 شاهیناز عبدالفتاح د  أ س لة طفلک و نیز بنگر به:  76از  أ

 .168از ابو المجد حرک د  الحرجة
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بایسلللت که انسلللان با انجام کارهای خوب و پایبندی به د بنابراین میباشلللمی

 1های شریعت اسالمی برای دیدار پروردگارش آماده گردد.آموزه

 رویم؟میریم کجا میهنگامی که می

رسد ایمان در دنیا مشخص نموده به پایان میکه خداوند بر  یزمانی که وقت

یکی از  ،شلللویم که مکان مخصلللود مردگان اسلللت و قبربه قبر منتقل می

های بهشللت اسللت برای کسللی که به پروردگارش ایمان دارد، از او اطاعت باغ

دهد لذا تا برپایی اعمال صالح انجام می ،اش در دنیاکند و هنگام زندگانیمی

 2برد.ناز و نعمت بسر می در شقیامت در قبر

ـــنودآیا مرده می ـــد؟ آیا میبیند؟ چگونه زیر خاک نفس میو می 3ش خورد و کش

 خوابد؟نوشد و میمی

شللنود و اگر برایش دعا کنیم به او رسللانده سللالم کردن ما را می ،بله مرده

ست شود اما همانند ما نفس نمیمی شیدن نی شد چرا که او نیازمند نفس ک ک

                                            
س لته الحرجة. بنگر به: طفلک و 1 شاهیناز  أ س لة طفلک و نیز بنگر به:  77عبدالفتاح د از  أ

 .170از ابو المجد حرک د  الحرجة

و نیز  159از عبدالله عبدالمعطی د  الحرجةطفلک  أسلل لة. بنگر به: من الیوم لن تهرب من 2

و همچنین بنگر به:  7بنگر به: ابنی مکتشللف کیف أعینه علی ْکتشللافه از منصللور السللنی د 

 .104-103و أحاوره از دکتر سلوی مرتضی د  طفلی أس لةکیف أجیب عن 

سالم کردن به اهل قبور از پیامبر. 3 شده که فرمود روایتی در  سالم علیکم ندوارد  : "قولوا ال

سرزمین  شما ای  سالم بر  شاء الله بکم لحقون" )متفق علیه(، یعنی: " دار قوم مؤمنین وْنا ْن 

شما ملحق خواهیمْمؤمنان، و ما  شاء الله به  ست، یعنی  ن  شد"، و این خطاب به اهل مقابر ه

فرمودند:  دهد، پیامبرشنوند، و در حدیثی دیگر آمده که میت جواب سالم زنده را میآنها می

"ما من مسللللم یمر علی قبر أخیه کان یعرفه فی الدنیا فیسللللم علیه ْل رد الله علیه روحه حتی 
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 باشللد به همین دلیلدر زندگانی دیگری اسللت که مثل زندگانی ما نمیزیرا او 

ابتدای زندگانی دیگر، برزخ اسلللت و دارای قوانین و ماهیت مختلفی اسلللت و 

                                            
یش( که او را در دنیا مابر قبر برادر )دینییرد علیه السللالم" یعنی: "هیچ مسلللمانی نیسللت که 

سالم میشناخته رد می سدش برمیشود و بر او  گرداند تا کند مگر اینکه خداوند روحش را به ج

شنود و پاسخ سالم زنده را می ،جواب سالمش را بدهد"، و این دلیل روشنی هست بر اینکه میت

 ..دهد.می

ب یات  که مداولی این روا نا نیسللللت  ند ن مع خداو قت  که هر و ند بل باخبر هسللللت یا  هل دن یت از ا

باخبر می ها را  هد آن حدیثبخوا یامبر یسللللازد زیرا در  که از پ عد از  طولنی  در مورد زندگانی ب

س شده ا یعنی الذین ماتوا قبله  -: "...فیأتون به أرواح المؤمنین ندفرمود پیامبر تمرگ وارد 

 به من أحدکم بغائ -
ن
م أشللُدّ فرحا به یقدم علیه، فیسللألونه: ماذا فعل فالن؟ ماذا فعل فالن؟ فلُه

به ْلی أمه الهاویة...  هب 
ُ
ّ الدنیا، فإذا قال: أما أتاکم؟ قالوا: ذ

فیقولون: دعوه، فإنه کان فی یم 

آیند روایت نسلائی و حاکم(، یعنی: "...پس )ارواح مردگان مؤمن پس از مرگشلان( می-)صلحیح 

تر از کسللللانی میاند( و آنها )در این مالقات( خیلی خوشللللحالمرده نزد ارواح مؤمنان )که قبال

چکار کردند  یگویند: فالن و فالنش برگردد و به این مرده میاخانوادهشللوند که یک مسللافر به 

گویند: او را رها کنید زیرا پرسللند(، سلل س میمرده می)یعنی حال و احوال زندگان را از این تازه

سؤال میا نجات یافته، تا آنجاییتازه از هم و یم دنی صی  شخ او  :گویدمیت می آنکنند و که از 

پاسللللخ می که در  مد؟ مالئ یا ما ن با ارواح قبال مرده مگر نزد شلللل لذا  ند ) خ برد به دوز ند: او را  گوی

شان ست مالقات کند("، این روایت و برخی روایات دیگر ن ست که میت از مؤمنان نتوان دهنده این

 ها خبر ندارد مگر اینکه خداوند متعال آنها را باخبر کند. دهحال و احوال زن

شته از این، اگر خداوند متعال میت را از حال و احوال زنده ست گذ ها باخبر کند معنایش این نی

شود تا دعای زنده قبول گردد که او آزادانه می سطه  شفاعت کند و یا وا شخص زنده  تواند برای 

شده و میت، زیرا عمل سی  منقطع  شد و چه ک ست، چه پیامبر با ساخته نی ستش  دیگر کاری از د

 حل کند از شرکرا دیگر، و اگر کسی از میت چیزی طلب کند و به او متوسل شود که مشکالتش 

ج مییرود یعنی آن شخص از دااکبر به شمار می شود زیرا هیچ فرقی با طلب کردن ره اسالم خار

سلللایت جامع . )نیسلللت سلللاختهیچ کاری از دسلللتشلللان هم بت و هم میت ه چونکهاز بت ندارد 

 (.فتاوای اهل سنت و جماعت
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تنفس، خوردن، نوشلللیدن، خواب و عملی در آن نیسلللت بلکه یا نعمت مداوم 

 1است یا عذاب مداوم.

 بهشت چیست و چه چیزی در آن است؟

مان است( و مکان زیبایی است و در آن هر )خانه امن و ا السالم بهشت دار

کنیم و هر چیزی که دوسللت بداریم، بهشللت مکانی چیزی اسللت که آرزو می

ست که مردم نیکوکاری که کار خوب انجام می شتدهند بدانجا میا  روند، به

ی هر یک از حسللب بهره که مؤمنان بر دارای هشللت دروازه یعنی درجه اسللت

ها و نانکه صلللاحب نیکیشلللوند چها و رحمت خدا وارد آن مییآنان از نیک

 باشدیتر مهای کمدر مقام زیباتر و بالتر از مقام صاحب نیکی حسنات بیشتر

ضایت و نعمت زندگی می شی، ر شتیان در خو شت اما همگی به کنند، در به

خت زندگی می ته نمیکنیم، در آن خوشلللب مار و خسللل ند، بی خداو شلللویم و 

لله داریم باذن اکه دوسلللت میرا دیگر پیامبران و تمام کسلللانی  خدا،رسلللول

که دوسللت  ایخوراکی و نوشللیدنی خواهیم دید، در بهشللت هر نعمت، لذت،

 2بداریم و بخواهیم وجود دارد.

                                            
 .79از دکتر بسام عموش د  األس لة العقائدیة عند األطفال و اإلجابة علیها. 1

به: 2 جة. بنگر  لک الحر لة طف جد حرک د  أسلللل  به:  27از ابو الم فال و نیز بنگر  لة األط أسلللل 

سایت  المحرجة شه حکمی،  شار: ، تألوکةاز عای هللللل و همچنین بنگر به:  17/1/1343اریخ انت

 .156کیف تقولها ألطفالک از پل کولمان د 
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 جهنم چیست و چرا خداوند آن را آفریده است؟

ا العذاب )مکان عذاب( اسلللت؛ مکانی که خداوند آماده نموده ت جهنم دار

از خداوند نافرمانی  دهند،کنند، مردم را آزار میام کسلللانی که کار بد میتم

 کنند با آن مجازات کند.نمایند و اوامر او را اطاعت نمیمی

 شود؟ به بهشت خواهند رفت یا جهنم؟سرنوشت حیوانات چه می

ف نیسللتند بلکه مخلوقاتی مسللّخر هسللتند که خداوند آنها را 
ّ
حیوانات مکل

ن آفریده است بنابراین هیچ حساب و کتابی و مجازاتی ندارند و در بخاطر انسا

ز ا شوند س س الله متعال قصاد برخیحیوانات حشر می یروز قیامت همه

ها را از برخی دیگر می به دیگر گیر آن که  خداری  ند شلللا که از گوسلللف نان د چ

گیرد و چون خداوند قصللاد میان گوسللفندان شللاخ زده اسللت قصللاد می

نات ها میر  حیوا به آن یان برد  پا به  یدا  ما خاک »: فر ها  لذا آن ید  خاک شلللو

 1.«گردندمی

*** 

                                            
و نیز بنگر به:  81از دکتر بسللللام عموش د  األسلللل لة العقائدیة عند األطفال و اإلجابة علیها. 1

 31/5/2001مصلللیر الحیوانات یوم القیامة از محمد منجد، سلللایت اإلسلللالم سلللرال و جواب، 

 میالدی.
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 :قضا و قدر بامرتبط  هایپرسش

 معنای قضا و قدر چیست؟

 فرماید: قضللا و قدر یکی از ارکان ایمان اسللت، الله متعال می
ِ

َق ُکل
َ
َو َخل

ْي 
َ

َقِدَرُه  ءٍ شللل
َ
 َتْقد   ف

ن
ت اندازهو همه چیز را آف( }2)فرقان:  یرا

ّ
گیری رید، و به دق

ضا و قدر: علم خداوند ب ،{نمود! ه مقادیر چیزها قبل از وجود آنها و و معنای ق

 1نیز کتابت، مشی ت و خلق آنهاست.

 افتد پیش از آنکه اتفاق بیفتد؟داند چه اتفاقی میخداوند چگونه می

 یایبازاسللباب یتوان با یک مثال محسللوم به کودک گفت: سللازندهمی

تواند چه کاری انجام دهد بازی میداند که اسلللبابکند میکه با آن بازی می

ت که آنرا سلللاخته و کارهای آن را پیش از آنکه تو به آن دسلللت بزنی زیرا اوسللل

های ای به تواناییجانبهی کامل و همهچرا که او احاطه مشللخص کرده اسللت

کار و حرکت کند، خداوند  تواند با آنهایی دارد که میبازی و زمینهآن اسللباب

سی سان توانا بر متعال هم ک ست زیراست که این ان  این چیزها را خلق کرده ا

تر و دارای کمال سلللازندگی اسلللت، او با علم خود به هر الله قدرتمندتر، عالم

اطه اح اثنای آفریدن و پس از آفریدن آن ،چیزی که آفریده پیش از آفریدنش

سان ودارد ست که ان شته،زمان و مکا ، الله ا ست، پس او گذ  ن را خلق کرده ا

 داند.هر چیزی را می یحال و آینده

                                            
 .36. بنگر به: اإلیمان بالقضاء و القدر از دکتر محمد حمد د 1
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 آیا ما مجبور هستیم؟ آیا انسان در کارهای خود اختیار دارد؟

ست و در موارد سان در مواردی مجبور ا ست چنانکه ما  ،دیگر یان مختار ا

لد شلللد پدر ن،بر متو چه کسلللی  که  مدت زندگی مجبوریم، در این و  مرگ و 

یا نخواندن و ایمان یا  نکه در نماز خواندمادرمان باشلللد مجبوریم، در حالی 

 یما در ضمن اراده یکفر دارای اختیار هستیم، و با وجود این اختیار اما اراده

اختیار را از ما  ا که خداوند متعال اگر اراده کنداسلللت بدین معن خداوند

کار را می ما را از ترک کردن چیزی منع کند و اگر اراده کنسللللب کند این  د 

 اسام ر کرده که انسان مختار باشد و بردهد اما چنین مقّد نماید انجامش می

ل الله متعال مورد محاسلللبه قرار گیرد و این همان معنای قوهم این اختیار 

یَن فرماید: اسللت که می م 
َ
َعال

ْ
ُه َربُّ ال

ِ
اَء الل

َ
ْن َیشلل

َ
 أ

ِ
ل  ْ اُءوَن 

َ
ویر: )تک َو َما َتشلل

 اراده کند -پروردگار جهانیان-کنید مگر اینکه خداوند و شلما اراده نمی( }29

ی برای کودک لمی جبر و اختیار را با روشلللی عتوان مسللل له، می{و بخواهد!

گوید: آیا آورد و به کودک میای میلیوانی شللیشلله ،شللرح داد: چنانکه مربی

 جواب خواهد داد: بلهکودک  توانی این لیوان را بر زمین بزنی تا بشلللکند؟می

شللود؟ کودک پرسللد: چه چیزی مانع تو از این کار میمربی از او می توانم،می

دهد: این کار اشلللتباه اسلللت و نباید انجامش دهم، مربی چنین جواب می

عال در ازل میمی ند مت خداو ید:  که تو این لیوگو ان را نخواهی دانسللللت 

 بد یدانست که بچهر ازل میهمچنین د ی خوبی هستی،شکست چون بچه

سی مانع تو از انداختن این لیوان بر زمین  ست، آیا ک شک این لیوان را خواهد 

شللده اسللت؟ یا آیا کسللی کودک بد را مجبور به شللکسللتن لیوان کرده اسللت؟ 
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شلللود: انسلللان باشلللد. سللل س به او گفته میهدایت و گمراهی هم چنین می

زده اسلللت و از او خواسلللته نشلللده از داند خداوند چه چیزی برای او رقم نمی

سللرنوشللت خود اطالع یابد بلکه از او خواسللته شللده که ایمان بیاورد به اینکه 

علم خداوند، کامل و فراگیر است و نوشتن مقادیر نیز جزو آن است و انسان از 

اراده و میزان انجام اوامر و ترک نواهی سؤال خواهد شد و این در حیطه قدرت 

 1و اراده اوست.

 چرا خداوند برخی مردم را هدایت کرده و برخی دیگر را هدایت نکرده است؟

ند مه خداو هد یه که میمردم را  نان یت کرده اسلللت چ ید: ا ما َو فر

 ،{را به راه خیر و شللّر هدایت کردیم! نسللانو ا}( 10 )بلد: َهَدْیَناُه الِنْجَدْین  

اشللته که برای مردم راه معنای این هدایت آنسللت که خداوند هدایتی را بیان د

د شومیای که حق، روشن دهد به گونهراست و مستقیم را شرح و توضیح می

ده آزادی اختیار و انتخاب را به مردم داگردد، و خداوند و باطل نیز روشلللن می

کنند و کسللانی هم اسللت لذا کسللانی هسللتند که راه درسللت را انتخاب می

 2ند.کنه راه نادرست را انتخاب میهستند ک

                                            
و نیز بنگر به:  145از دکتر بسللام عموش د  األسلل لة العقائدیة عند األطفال و اإلجابة علیها. 1

سی د  ضاء و القدر از  72-71احفظ الله یحفظک از محمد دبی و همچنین بنگر به: اإلیمان بالق

 .185محمد حمد د 

 .156از دکتر بسام عموش د  العقائدیة عند األطفال و اإلجابة علیهااألس لة . 2
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ـــانی از ما گمراه می ـــته که کس ـــوند چرا ما را مجازات اگر خداوند در ازل نوش ش

 خواهد کرد؟

ها هیچ شناختی از آن ندارند و آنچه از این علم، علمی الهی است و انسان

ین اسلللام، انسلللان همآن دارند فقط ظن و گمان و توهم و جهل اسلللت، بر 

گیرد و د مورد محاسلللبه قرار میدهبخاطر اعمالی که در زندگی دنیا انجام می

زده  ه خداوند برایش رقمند کبه ییبی علم پیدا کمجالی برای بنده نیسللت که 

ر مکتوب در آنچه گذشللته اسللت حجت یقدتچرا که  اسللت تا آن را انجام دهد

 متعال شللود: خداوندباشللد نه در امور آینده، همچنین به کودک گفته میمی

دهی و است پس چرا آنچه به نفع توست را انجام میامور دنیا را برای تو نوشته 

توان برای او مثالی زد و گفت: اگر کنی؟ و میآنچه به ضلللرر توسلللت را رها می

سان اراده شهری  یان شهر کندسفر به  شد یکی از  ،و آن  شته با سیر دا دو م

شد و دیگر سیرها، امن با سیر را انتخاب خواهد کرد؟ البته  ،ناامن یم کدام م

در مورد آخرت نیز چنین اسللت و انسللان  یر اول را انتخاب خواهد کرد،که مسلل

کند که انجام اوامر خداوند و راه امن را برای رسلللیدن به بهشلللت انتخاب می

توانسللتیم قدر برای مردم حجت بود نمیقضللا و دوری از نواهی اوسللت، و اگر 

جام  ها برای ان که آن کاران را دسلللتگیر کنیم چرا  نایت یک از ج جرم و هیچ 

به همین دلیل بر انسلللان واجب   1آوردند،ر را دلیل میقَد  ،های خودجنایت

 َو ی و تسلللیم الله متعال گردد زیرا خداوند اسللت که راضلل
ُ

 َعِما َیْفَعل
ُ

ل
َ
أ  ُیسللْ

َ
ل

                                            
 .134-130. بنگر به: اإلیمان بالقضاء و القدر از محمد حمد د 1
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وَن 
ُ
ل
َ
أ ولی در  تواند بر کار او خرده بگیردنمی هیچ کس( }23)أنبیاء:  ُهْم ُیسللْ

 زیرا خلق و امر از آن  اوست. ،{ایراد است!کارهای آنها، جای سؤال و 

 اند؟چرا خداوند ما را آفریده؟ اصل جهان چیست؟ چرا حیوانات آفریده شده

عال می ند مت ید: خداو ما ُبُدون  فر َیْع  ل 
ِ
ل  ْ ْنَس   

ْ
ِن َو اإل ج 

ْ
ْقُت ال

َ
َما َخل  َو 

ما  او ،{نندمن جّن و انس را نیافریدم جز برای اینکه عبادتم ک( }56)ذاریات: 

یده  هدفی آفر بادت خودش  کهرا برای  ما سلللود  اسلللت وع به  طه آن  بواسللل

ساند و نتایج را در آخرت برمی شت  ر ست چنانکه به سب اعمال قرار داده ا ح

برای نیکوکاران و جهنم برای بدکاران اسللت. تمامی این جهان مخلوق خداوند 

ها و زمین را ماناسللت و جهان با علم و دقت آفریده شللده اسللت، خداوند آسلل

ستارگان ست، و نیز  سیارگان را در آن پراکنده ا شانهرا به آفریده و  ها و عنوان ن

زینت خلق کرده اسلللت و خورشلللید را آفریده تا گرما و حرارت به ما دهد و در 

و حیوانات را مسلللّخر  ها ایفای نقش نماید،ابودی میکروبرویاندن گیاهان و ن

د: فرمایشود: الله متعال میمی خورد و بر آنها سواریانسان آفریده که از آنها م

 ُموَن
َ
 َتْعل

َ
ُق َما ل

ُ
یَنةن َو َیْخل َتْرَکُبوَها َو ز  یَر ل  َحم 

ْ
 َو ال

َ
َغال ب 

ْ
 َو ال

َ
َخْیل

ْ
( 8)نحل:  َو ال

سترها و الیها را آفریدا و} شد، و سبها و ا شما با شوید و زینت  سوار   تا بر آنها 

، بنابراین آماده کردن زمین برای سکونت و {دانیدکه نمیآفریند چیزهایی می

پیش از آفرینش انسلللان از باب گرامیداشلللت و تکریمی و آفریدن این چیزها 

اسللت که خداوند به انسللان اختصللاد داده اسللت، افزون بر آن، تمامی این 

ند می خداو تایش  مد و سللل به ح بادت نپرداز چیزها  خدا را ع ها نیز  د یعنی آن

ْي فرماید: خداوند متعال میکنند، می
َ

ْن شل ْن م   ْ ْن َو  ه  َو لک  َحْمد  ُح ب 
بِّ  ُیسلَ

ِ
ل  ْ ٍء 
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ن
ُفورا

َ
 ی

ن
یما ِنُه َکاَن َحل   ْ یَحُهْم   َتْفَقُهوَن َتْسب 

َ
تسبیح و چیز، همه ( }44)ْسراء:  ل

مد او می یدح ها را نمی گو ما تسلللبیح آن بار و آمرزنده ولی شللل ید؛ او برد فهم

  1.{است

 خداوند کسانی را که پیامبری نزدشان نرفته است محاسبه خواهد کرد؟آیا 

آنها نیز مورد بازخواسللت و حسللاب قرار خواهند گرفت چرا که خدا به آنان 

دهد و به آنها عقل داده اسلللت پس آنان را در روز قیامت مورد آزمایش قرار می

ر شوند و اگیکند، اگر پاسخ مثبت دادند و اطاعت کردند وارد بهشت مامر می

 گردند.نافرمانی کردند وارد جهنم می

 چرا شّر وجود دارد؟

لی دو فص فصل اول یک داستان   یاین دنیا سرای آزمایش است و به منزله

سرای جزا، ست و آخرت  ساب و کتاب و گرفتن حقوق مظلومان از ظالمان  ا ح

ست و به منزله ستان میا صل دوم دا شد به همین دلیل، وجود ای ف شرار و با

ایان مسللل له مجازات نکردن آنها در دنیا، ابتال و آزمایش اسلللت و به معنای پ

همگی در روز قیامت به پا خیزند تا هر انسانی به جزای  بایستنیست بلکه می

 َیَرُه فرماید: لش برسلللد، الله متعال میاعما
ن
ِرٍة َخْیرا

َ
 ذ

َ
ْثَقال  م 

ْ
َمْن َیْعَمل

َ
* َو  ف

ْثَق   م 
ْ

 َیَرُه َمْن َیْعَمل
ن
ّرا

َ
ش ِرٍة 

َ
 ذ

َ
ای کار پس هر کس هموزن ذّره( }8-7)زلزله:  ال

                                            
من خبق الحیوان و النبات قبل اإلنسللان، مرکز الفتوی، سللایت اسللالم وب،  الحکمة. بنگر به: 1

 میالدی. 18/5/2006
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هد آن را می جام د ند!خیر ان بد و هر کس هموزن ذّره بی کار  ندای  آن را  ک

 1.{بیند!می

 چرا خداوند اشرار را آفریده است؟

خوبی انجام خداوند متعال مردم را آفریده و به آنها آزادی داده که خیر و 

نی انسللا توانی انسللانی نیکومنش باشللی و یاپس تو می یا شللر و بدی،دهند 

ت و این نعم یک از این دو انتخاب را ب ذیری،بایسللت نتایج هر اما می بدمنش

توانند افرادی حکمتی از جانب الله متعال اسلللت چرا که اشلللرار و بدکاران می

ر ، اگخوب باشللند و نقش ما اینسللت که به آنها برای خوب شللدن کمک کنیم

ن ذیرفتند و بر انجام شر و بدی پافشاری کردند وظیفه ما اینست که جلوی شر 

شد و به ما پاداش دهد، خداوند  شته با ست دا آنها را بگیریم تا خداوند ما را دو

متعال خالق همه چیز در این زندگانی اسلللت و این زندگانی نیز سلللرای ابتال و 

َحَیاَة  ماید:فرد چنانکه الله متعال میباشللامتحان می
ْ
َمْوَت َو ال

ْ
َق ال

َ
ي َخل ذ 

ِ
ال

ُن َعَمالن  ْحسلللَ
َ
ْم أ

ُ
ک یُّ

َ
َوُکْم أ

ُ
َیْبل آن کس که مرگ و حیات را آفرید تا ( }2)ملک:  ل 

شما ب صادیق ابتال و{کنیدهتر عمل میشما را بیازماید که کدام یک از   ، و از م

 2نحرف است.و م صفتشیطانهای آزمایش: وجود شر و بدی به دست انسان

                                            

 .22-21األبناء( از دکتر عبدالکریم بکار د  تربیةلقواعد فی . بنگر به: القواعد العشر )أهم ا1

 .155 از دکتر بسام عموش د األسئلة العقائدیة عند األطفال و اإلجابة علیها. 2



161 

 

 آیند؟چرا برخی از مردم، معلول و ناقص به دنیا می

د کند تا صبر پیشه کننخداوند متعال آنان را با نقص و بیماری آزمایش می

لهو نیکی که ال ند و برای این مای ته ن ندوخ ما  های بیشلللتر ا نعمتی را برای 

سللالم و  بیشللتر ما را ارزانی داده اسللت تا متوجه شللویمیادآور شللود که به ما 

سالمت آفریده است لذا این نعمت وی را شکر گوییم، همچنین تا ضعف ما را 

به یرور و  ،نشلللان سلللازد در نتیجهاطر در برابر قدرت و توانایی خود برایمان خ

از روز  همکاری کنیم و پس گرتکبر دچار نشللویم بلکه فروتنی نماییم و با همدی

جسلللمی سلللالم و سلللالمت  اند باحسلللاب، کسلللانی که کار نیک انجام داده

 1به زندگی ابدی خواهند پرداخت. در بهشت ُپر ناز و نعمت شاءاللهْن

ی کنند و برخها زندگی میچرا فقیر و ثروتمند هست؟ چرا برخی بدکاران در کاخ

 ها؟نیکوکاران در کوخ

باشلللد و دنیا هسلللت از الله متعال می یتمامی روزی و رزقی که در زندگان

سان به ان زیادکند بنابراین گاهی روزی دگانش را امتحان میبن متعال خداوند

بخشلللد تا بخشلللش او به دیگران را بیازماید و گاهی هم او را از روزی زیاد می

که آمحروم می هد  حان قرار د تا صلللبر و تحملش را مورد امت ند  یا دزدی ک

 نیمنش هر اندازه که در این زندگاو انسلللان نیک ورزد؟کند و کینه نمینمی

ی انسان شود اماو در روز حساب بزرگتر میموقت، صابر و بردبار باشد پاداش ا

                                            
 میالدی. 7/6/2007، مرکز الفتوی، سایت اسالم وب، متعددة. بنگر به: ردود علی شبهات 1
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در  کندبخشد و به آنها بدی مینمی ناش زیاد است و چیزی به دیگراکه روزی

 قدر نعمت خداوند را ندانسته است. قیامت عذاب داده خواهد شد زیرا روز

ا بر درجات مختلفی توانیم به کودک بگوییم: خداوند مردم ر همچنین می

یده اسلللت  ند -آفر ند هسلللت ها فقیر و برخی نیز ثروتم که - برخی از آن  تا این

ضعیف کمک کند، و حکمت خداوند چنین  شد و قوی به  ثروتمند به فقیر ببخ

اقتضا کرده که مردم در همه چیز متفاوت از هم باشند چنانکه زبان و رنگ آنها 

تفاوت هسلللتند و اخالق مختلفی مختلف و متعدد اسلللت و دارای نژادهای م

ند، برخی خودخواه و برخی نیز  بل هسلللت عال و برخی نیز تن دارند، برخی ف

بخشللنده هسللتند، در اموال و مادیات با هم متفاوت هسللتند چنانکه بعضللی 

ها آزمایش خداوند است چرا که فقیر و بعضی نیز ثروتمند هستند و تمامی این

ندی مایش اسلللت  ،هم ثروتم مایش .. و هم فقرابتال و آز حان ثروتمند ، آز امت

اینسلللت که: آیا خواهد بخشلللید؟ زکات خواهد داد؟ بخشلللش خواهد کرد؟ 

صللدقه خواهد پرداخت؟ و آزمایش فقیر اینسللت که: آیا صللبر خواهد کرد؟ آیا 

هد  یا رشلللوه خوا خت؟ آ هد پردا به تالش خوا یا در زمین  هد بود؟ آ قانع خوا

ها ابتال و آزمایش اسلللت اما ضلللمانت گرفت؟ دزدی خواهد کرد؟ تمامی این

 ،خدا اسلللت و ثروتمندی و فقر یبرای هر دو طرف اینسلللت که روزی بر عهده

که هر کس بر هد بود بل یا جهنم نخوا به بهشلللت  حسلللب میزان  مانع ورود 

ف میدارایی
ّ
نیازی و باشلللد، و اگر مردم دارای یک سلللطح از مال و بیاش مکل

لله نداشلللتند، اکردند و به یکدیگر نیازی یثروت بودند به همدیگر خدمت نم

 فرماید: متعال می
ن
ّیا  ُسْخر 

ن
 َبْعُضُهْم َبْعضا

َ
ذ َیِتخ  تا یکدیگر را ( }32)زخرف:  ل 
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یعنی: تا برخی از آنها برخی دیگر را به  {«و با هم تعاون نمایند»ر کرده مسلللّخ 

بدین به حرکت در میکار گیرند، و  نه چرخ زندگی  ما اگگو ید ا مه مردم آ ر ه

 1دارای یک سطح از ثروت باشند زندگی متوقف خواهد شد.

 دهد؟ها برای انسان روی میشویم؟ و چرا مصیبتچرا مریض می

سانی را آزمایش می صبر خواهد کالله متعال هر ان د ر کند که آیا بر بیماری 

پاداش بزرگی به صابران خواهد داد که  یا خشمگین خواهد شد؟ و خداوند

ؤمن در روز قیامت خوشلللحال خواهد شلللد. براسلللتی که بیماری، شلللخص م

صیبت ستند که خداوند مقدر نموده تا درجات افراد م ها و دردها، تقدیراتی ه

خودشلللیفتگی و  لبهایمان و اخالقمان را از یرور،را بواسلللطه آنها بال ببرد و ق

 شللود تکبر پاک سللازد، و مؤمن در آن حال با دعا و صللبر به پروردگارش نزدیک

گردد و پروردگارش او را دوسلللت هایش افزوده میدر نتیجه، بر ایمان و نیکی

توانیم مثال ماشین فهمد، و میارزش سالمتی و نعمت را می ،دارد و انسانمی

را برای کودک بزنیم و از او ب رسللیم: چرا ماشللین سللاخته شللده اسللت؟ بخاطر 

سازنده اما، آیا این چنین نیست؟ کردنحرکت  شین را مجهز به  شرکت  چرا ما

یر خآن تناقض ندارد؟  داشلتن حرکت متوقف سلاختن باترمز کرده اسلت؟ آیا 

ساخته  شین  ست، ما ضروری ا شین  سالم ماندن ما بلکه بکارگیری ترمز برای 

 سازد بخاطر اینکه بهشده تا حرکت کند و ترمز آنرا در وقت مناسب متوقف می

که خداوند ما را آفریده تا با عبادت وی و ی نرسد، بنابراین همانطور راننده آسیب

                                            
فال از نوال1 به: المربون و تسللللاؤلت األط فه د  . بنگر  به:  96خلی لة و همچنین بنگر  األسلللل 

 .160از دکتر بسام عموش د  العقائدیة عند األطفال و اإلجابة علیها
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تا مان کند مصلللیبتنعمتهایش بر ما خوشلللحال انسلللان به ها را نیز آفریده 

مأموریت بزرگی که برایش آفریده شلللده یادآوری کند در نتیجه از  تفاوت بهبی

کند و از او کشلللد و پروردگارش را یاد میکاری و یفلت خود دسلللت میبیهوده

 1ماند.کند و منتظر کسب پاداش می، صبر میطلبدآمرزش می

 حیوانات و حشرات موذی را آفریده است؟ آیا خداوند

خالق همه چیز اسللت و او پروردگار همه چیز اسللت، او همانگونه  ،خداوند

ه خلق کردکه این مخلوقات را با قدرتش آفریده اسلللت آنها را با حکمتش نیز 

نا و حکیم اسلللت داند که ما هایی در مورد آنها میچیز  و اسلللت چرا که او دا

به نسلللبت  ارزانی داشلللتهدانیم چرا که علوم و معارف ما که خداوند به ما نمی

اید: فرممین دلیل الله متعال میعلم و حکمت خداوند بسیار ناچیز است به ه

 یالن ل 
َ
 ق

ِ
ل  ْ م  

ْ
ل ع 

ْ
َن ال یُتْم م  وت 

ُ
شما و جز اندکی از دانش، ب( }85سراء: )ْ َو َما أ ه 

هایی را بشلللناسلللیم که توانیم تمام حکمتلذا ما نمی ،{داده نشلللده اسلللت!

خاطر آن خلق کر  نات را ب ند این حیوا متخداو های ده اسلللت، و نیز از حک

 رینش و تدبیر اواین حیوانات، ظهور نظم و دقت سلللازندگی الله در آف آفریدن

شللان را روزی گیچرا که با وجود تعداد بسللیار آنها اما هم در مخلوقاتش اسللت

سیله آنها افراد را آزمایش میمی سان دهد و بو ضعف و عجز ان کند، همچنین 

شکار می ست آ سیار کوچک ا سبب یک مخلوق که ب کی و پزش البتهکند، را به 

ده اسلللت تعدادی از داروهای سلللودمند از زهر مار و شلللبیه آن تجربه ثابت کر 

                                            
مد د 1 مد ح قدر از دکتر مح بالقضللللاء و ال مان  به: اإلی ماذا  160-152. بنگر  به: ل و نیز بنگر 

 .میةاإلسالالنابلسی للعلوم  موسوعةخلق الله اإلنسان از دکتر محمد راتب نابلسی، 
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ه را که سلللبب از بین رفتن های مزرعموش ،اینکه روباه شلللود کماگرفته می

 ،اربو نیز بسیاری از این حیوانات زیان خوردمی شودمحصولت کشاورزی می

ای از تعادل موجود در د طوری که حلقهنشویذای دیگر حیوانات سودمند می

آورد که خداوند در کمال دقت آفریده طبیعت و محیط زیسلللت را بوجود می

 1است.

 ز نماز بخوانم؟روبار در شبانه 5چرا باید 

هایی برای تزکیه و هایی که خداوند بر ما فرَ کرده اسللت وسللیلهعبادت

پالیش نفس مؤمن و تعالی روح او هسلللتند، و تالشلللی که برای آن صلللرف 

سه با خیری که به دنبال دارد بمی ست،شود در مقای و چون که  2سیار اندک ا

ماز در مل اجن که شلللا عا اسلللت  ندن، ذکر و د ندگی در برگیرنده خوا زای ب

گردد هر خواندن، ذکر و دعای محض می شلللود برتر ازترین صلللورت میکامل

اه با عبودیت و بندگی سلللایر شلللده همر چرا که نماز دربردارنده تمام موارد یاد

 3است. اعضا

باشللند، با شللوند چرا که در نماز با الله میمؤمنان برای نماز خوشللحال می

کند، و ما به این لله نیز دعایشلللان را اجابت میخوانند و اتمام وجود او را می

                                            
به: 1 جة. بنگر  لک الحر لة طف جد حرک د  أسلللل  به:  31از ابو الم مةو نیز بنگر  من خلق  الحک

از محمد صللللالح منجد، سللللایت اإلسللللالم سللللؤال و جواب، تاریخ انتشللللار:  الضللللارةالحیوانات 

 میالدی. 26/6/1999

 .6از دکتر یوسف قرضاوی د  الحیاة. بنگر به: اإلیمان و 2

 .234صیب از امام ابن قیم د . بنگر به: الوابل ال3
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ست، و دلیل نماز می ست خوانیم که خداوند ما را بدان امر کرده ا شه دو همی

بادت می داریم له را ع ما ال نابراین  جام دهیم ب ند را ان خداو کنیم چون اوامر 

شماری های بیست و شایسته است که بخاطر نعمتی مادهندهخالق و روزی

به م  فرماید: ه اسلللت عبادت شلللود، او میا دادکه 
َ
ه  ل

ِ
ل َمَة ال ْع وا ن 

ُعدُّ ْن َت  ْ َو 

توانید آنها گز نمیو اگر نعمتهای خدا را بشمارید، هر ( }18)نحل:  ُتْحُصوَها

ستی که عبادت {یدبگیر آماررا  شکرگذاری. برا شتن و  ست دا ن ماما بیانگر دو

سالمت بدارد و برای به نیازمندی ما به  از خداوند و اعتراف ست تا که ما را  او ا

به  عال  له مت ند، ال ما دور ک بدی را از  هد و شلللر و  مال خیر توفیق د جام اع ان

سودی عبادت ما نیازی ندارد چرا که او بی ست و از آنها  نیاز از ما و از اعمال ما

 ها اوامری از نزد خداوند هسللتند که از ما خواسللته او را بهبرد بلکه عبادتنمی

و بیان داشللته اسللت، و این  آورده ای عبادت کنیم که پیامبر محّمدشللیوه

الله عبادت اینکه الله را بر راه و روش رسولهمان معنای شهادتین است یعنی 

ها برای ما وسللیله اسللت تا به پاداش بزرگی دسللت کنیم، همچنین این عبادت

ا نین اقتضللحکمت خداوند چدا کنیم که سللبب ورود به بهشللت اسللت زیرا پی

عمل کردن پاداشللی ندهد به همین  ینموده که به هیچ انسللانی جز بواسللطه

 باشلللد و نیازمند بهایقیمت می، بهشلللت کالی خداوند اسلللت که گراندلیل

 1باشد.بسیار زیادی است که طاعت و عبادت می

                                            
و نیز بنگر به: المربون و تسللاؤلت  32. بنگر به: أسلل لة طفلک الحرجة از ابو المجد حرک د 1

فه د  فال از نوال خلی به:  35األط بة و همچنین بنگر  فال و اإلجا ند األط یة ع ئد قا لة الع األسلللل 

 .151، 148از دکتر بسام عموش د  علیها



167 

 

 در نمازم دعا کردم که زود بزرگ شوم اما خداوند دعایم را اجابت نکرد؟

باید آنها را رعایت نمود و از آداب دعا اینسلللت که دارد که میدعا آدابی 

دعاکننده به قواعد و قوانینی احترام بگذارد که خداوند متعال برای پیشلللبرد 

خوانیم و او خیری را که برای ما این جهان قرار داده است، ما خدا را به دعا می

ر از در خیابان پُ  دهد، چه بسلللا از پدرت بخواهی کهکند انجام میانتخاب می

ست دارد و باور  شین با دوچرخه بازی کنی اما او اجازه ندهد چرا که تو را دو ما

و از بخشلللندگی  ی تو برایت بهتر اسلللت،دارد که موافقت نکردن با خواسلللته

سه حالت دارد: اول اینکه دعای ما را اجابت  ست که دعای ما  خداوند متعال ا

 و نکه خداوند بواسطه دعای ما مصیبتم ایسازد، دوکند و آن را محقق میمی

کند و سوم اینکه خداوند فع میتدریج برای ما روی خواهد داد را دبالیی که به 

سللازد تا که آنچه بهتر از آنسللت را متعال آن را برای ما در روز قیامت ذخیره می

 1در بهشت محقق سازد.

 چرا من مثل دوستم زیبا نیستم؟

با شکلی آفریده است که او را از دیگران متمایز  هر کسی را خداوند زیرا

ستی که همهمی ست، همانطور که خداوند سازد، برا ی آفرینش خداوند نیکو

یٍم فرماید: متعال می ن  َتْقو  ْحسلللَ
َ
ي أ اَن ف  ْنسلللَ  

ْ
َنا اإل ْق

َ
َقْد َخل

َ
ما ( }4تین: ) ل

ر به منحص، و هر کسی با آفرینش {انسان را در بهترین صورت و نظام آفریدیم

گردد بنابراین کسللی که الله متعال او را بسللیار زیبا آفریده فرد خود متمایز می

                                            
به: أسلللل لة طفلک 1 به: من الیوم لن تهرب  35الحرجة از ابو المجد حرک د . بنگر  و نیز بنگر 

 .111از عبدالله عبدالمعطی د  المحرجةطفلک  أس لةمن 
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ضی می ست باید را سی که زیبا نی شکرگذاری کند و ک شتر  ست خدا را بی بای

سی ک شکرگذاری میگردد و ب ذیرد، و ک سی همه  صبر می کند و ک ماید نکه 

 1دارای درجات و پاداش بزرگی هستند.

 آورد؟ما را دوست دارد چرا اتفاقات بدی برای ما پیش می اگر خداوند

کند تا نیکوکار از بدکار متمایز گردد و چه خداوند متعال ما را آزمایش می

کند تا به او پناه ببرد و همیشلله به خداوند بسللا خداوند انسللان را آزمایش می

را  ، دوسلللتداران خودنزدیک باشلللد چرا که خداوند بوسلللیله ابتال و آزمایش

نان را یربال آزمایش می تا آ تا اینکه و درجات نمایدکند  بال ببرد و  شلللان را 

تا که دیگران هم صلللبر پیشللله کنند و بدانها اقتدا و نیز الگوی دیگران شلللوند 

مبران ابال و آزمون پی»فرموده:  خدالنمایند، به همین دلیل اسللت که رسللو

آزمایش کسللانی سللخت ، سلل س تر و دشللوارتر اسللتمردمان سللخت یهاز هم

 یبنابراین انسلللان به اندازه 2،«تری از پیامبران دارندی پاییناسلللت که درجه

مایش قرار می ندتر بود بال و دینش مورد آز پایب که اگر در دینش،  نان گیرد چ

تر اسلللت و به همین خاطر، پیامبران را با بالیا و آزمایشلللات آزمایش او سلللخت

 برخی از آنان کشللته شللدند، برخی دیگر بزرگی امتحان کرده اسللت، چنانکه

ان شللاذیت و آزار دیدند و برخی هم به بیماری شللدیدی مبتال شللدند و بیماری

، و پیامبر ما هم در مکه و مدینه بسللیار مورد طولنی گشللت همچون ایوب

اذیت و آزار قرار گرفت اما با این حال صللبر کرد، منظور اینسللت که اذیت و آزار 

                                            
 .95. بنگر به: المربون و تساؤلت األطفال از نوال خلیفه د 1

 ( تخریج نموده است.992. آلبانی آن را در صحیح الجامع )2
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سلل س باید  1دهد،شللان روی میحسللب تقوا و ایمان و تقوا بربرای اهل ایمان 

این امر در نفس کودک جایگیر شلللود که الله متعال هر چیزی که اراده کند 

جام می هد و هران هد حکم می د که چه بخوا کاری  عال از  ند مت خداو ند و  ک

 گیرد چرا که او بالترین فرمانروایانکند مورد سللؤال و بازخواسللت قرار نمیمی

 است.

ئه نمودیم هاییپرسلللشترین و پرتکرارترین ها رایجاین که ارا ند  از  ،بود

 خواستاریم که مفید بوده باشد. متعال خداوند

*** 

                                            
و نیز بنگر به: ْذا أحب الله عبدا ابتاله  156پل کولمان د  . بنگر به: کیف تقولها ألطفالک از1

 .فهل هذا صحیح؟ از ابن باز، سایت شیخ ابن باز
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 :سخن پایانی
 داریم که معتقدیم در ها را خدمت شللما بیان میدر پایان برخی توصللیه

 زمینه تربیتی، اهمیت دارند.

 ان و مادران بیشللتر کرد چرا که سللازی پدر بایسللت تالش را برای آگاهمی

های ی دورهها سللتون اصلللی تولید نسللل هسللتند که از طریق ارائهآن

شرده می سالم را خانوادگی ف ست و آگاهی  توانند فرزندانی با تربیت در

 به جامعه تحویل دهند.

 مه ماده کردن نرمبرنا کارتونریزی و آ های دارای افزارهای آموزشلللی و 

سالمی که کیف شد تا که مورد هویت ا سطح جهانی مطلوب با یت آن در 

 توجه و استقبال قرار گیرد.

 های های پژوهشی در زمینه برنامهها و نشستتشویق و برپایی کنفرانس

مان ی ما و هویتآموزشلللی هدفمند برای کودکان که به تولید مواد ویژه

 1.آیدعنوان یک جایگزین برای سرگرمی ما بکار میانجامد و بهمی

  همچنان هم تولید محتوای ما در باب فرهنگ کودکان، فقیر و ضلللعیف

های مواردی اسلللت که های موجود درواقع ترجمهاسلللت و اکثر برنامه

شد لذا میهای دیگر میها و محیطمربوط به فرهنگ ها بایست تالشبا

ندان  تاب دوچ هت جبران این ضلللعف بویژه در حوزه ک مل ج را برای ع

                                            
تاثیر البرامج 1 به: مدی  مانیةعلی تصللللورات  اإلعالمیة. بنگر  عازمی و األطفال اإلی بدر   از دکتر 

 .24دکتر فهد لمیع د 
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 نمود. 

 م نا نههطراحی بر کان و های آموزشلللی در زمی مانی کود یت ای ی ترب

ها بکارگیری مربیان و مشاوران آموزشی در این زمینه، چنانکه این برنامه

شد که البته  سطوح آموزشی مختلف کودک با برای مربیان و معلمان در 

 در محتوای آنها، تفاوت سنی کودکان در نظر گرفته شود.

 چنانکه دربردارنده ترکیبات و های آموزشلللی رسلللمیی برنامهتوسلللعه ،

های ایمانی معاصللر، عناصلللری تربیتی و معرفتی باشلللد که به پرسلللش

 پردازد.جانبه میصورتی همهمتناسب با عصر حاضر و به
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