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اهداف فصل: دانشجو بايد بتواند در پايان اين فصل:
١ــ ويژگی های عمومی کودکان ابتدايی را توضيح دهد.

٢ــ ويژگی های خاص کودکان در زمينه ی تربيت دينی را تبيين نمايد.
٣ــ درک کودکان از برخی از مفاهيم دينی را شرح دهد.

ما مربيان نيازمند دو گونه شناخت از کودکان هستيم:
١ــ شناخت از ويژگی های عمومی کودکان
٢ــ شناخت از ويژگی های خاص هر کودک

شناخت اّول از طريق مطالعه ی نظريات بزرگان و متخصصان و تجربيات آنان حاصل می شود 
و شناخت دوم حاصل تجربه و مهارت مربی در برقراری ارتباط فعال با کودک است. در اين جا فقط 
از شناخت اّول که شناخت ويژگی های عمومی است، در حّدی که مربوط به تربيت دينی است، بحث 
می کنيم و بقيه را به کتاب های روان شناسی واگذار می کنيم. شناخت ويژگی های خاص هر کودک نيز 

برعهده ی مربی است که خودش بايد به آن بپردازد.

فصل دوم

ويژگی های روان شناختی يادگيرنده
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١ــ مکارم االخالق، طبرسی، ص ٢٢٢
٢ــ وسائل الشيعه، ج ٥، ص ١٢٥

١ــ ويژگی های عمومی کودکان 

رسول خدا (ص) از بدو تولد کودک تا حدود بيست و يک سالگی را به سه دوره ی هفت ساله 
تقسيم می کند و برای هر کدام يک ويژگی کلی برمی شمارد. آن حضرت می فرمايد:
«فرزند در هفت سال اّول سيادت می کند   ٌد َسۡبَع ِسنين  الَوَلُد َسيِّ
و در هفت سال دوم اطاعت کننده است َوَعْبٌد َسۡبَع ِسنين 

و در هفت سال سوم مشاور است١» َو َوزيٌر َسۡبَع ِسنين 
هم چنين می فرمايد:

تو  همراه  و  مالزم  سال  هفت  و  بياموزد  ادب  سال  هفت  کند،  بازی  سال  هفت  فرزندت  «بگذار 
باشد»٢. 

اين تقسيم بندی سه دوره ای، از ابتدای تولد تا اوايل جوانی را در برمی گيرد. البته ممکن است 
اين دوره ها، متناسب با استعداد و محيط، در کودکان مختلف تفاوت داشته باشد و برخی زودتر و برخی 
ديرتر اين مراحل را بگذرانند. دوره ی اّول، دوره ی تحرک، جنب و جوش و بازيگوشی کودک است. 
رفتار  و  آداب  بنابراين  دارد؛  تبعيت  و  پذيرش  حالت  کودک  فرمانبرداری،  دوره ی  يعنی  دوم؛  دوره ی 
صحيح را پذيراست. دوره ی سوم که محدوده ی بلوغ و پس از آن را شامل می شود، دوره ی مشاوره 
در  می کند؛  همکاری  آن ها  با  مادر  و  پدر  همراهی  با  دوره  اين  در  نوجوان،  است.  نوجوان  وزارت  و 

تصميم گيری ها اظهارنظر می نمايد و آماده ی زندگی مستقل می شود.
هيچ يک از اين سه دوره، خالی از آموزش و تربيت نيست؛ بلکه هر دوره روش تربيتی و آموزشی 
می گيرد.  شکل  کودک  شخصيت  آن  در  که  اّول  دوره ی  خصوص  به  می کند؛  طلب   را  خود  ويژه ی 
برنامه ها  دقيق ترين  بلکه  نيست؛  آموزش  و  تربيت  برای  برنامه  نداشتن  معنی  به  سيادت  و  بازی  دوره ی 
که  به طوری  باشد؛  کودک  بازيگوشی  و  تحرک  همراه  بايد  برنامه ها  اين  اما  است  دوره  اين  به  مربوط 

حواس و اعضای بدنی کودک رشد کند و آماده ی ورود به مرحله ی ديگر شود.
از  بهره وری  و  آزادی  با  و  کلمه  واقعی  معنای  به  را  کردن  بازی  و  سيادت  دوره ی  کودکی  اگر 
خواسته هايش سپری کند، به سادگی به دوره ی اطاعت خواهد رسيد و برنامه پذير خواهد شد و نيز اگر 

اين دوران عاقالنه طی شود، به وزارت و معاونت پدر و مادر در محيط خانواده دست خواهد يافت.
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روشن است که منظور رسول خدا (ص) از اطاعت، داشتن حالت قانون پذيری و رفتار خالی از 
عصيان و چموشی و دوری از رفتارهای خودسرانه است، نه تسليم پذيری، خمودگی و چشم و گوش 
بياموزد،  والدين  و  مربيان  از  را  آموختنی ها  بتواند  دوم  ساله ی  هفت  در  کودک  اگر  زيرا  بودن،  بسته 
می تواند در سنين باالتر در مقام مشاور پدر و مادر عمل کند اّما کودکی که چشم و گوش بسته بوده و 

خمودگی بر او حاکم بوده، نمی تواند نقش معاونت و همکاری را در جوانی برعهده بگيرد.
با تلفيق اين دو کالم نورانی رسول خدا (ص)، رويکرد اصلی تربيتی، متناسب با ويژگی فرزند در 

هر يک از اين سه دوره، روشن می شود:

رويکرد اصلی برنامهويژگیدوره ها
تربيت و آموزش همراه با بازی و تحرکسيادتدوره ی اّول
تعليم آداب زندگی فردی و جمعیفرمان برداری و قانون پذيریدوره ی دوم
آموزش و تربيت از طريق همراهی با پدر مشاوره و وزارتدوره ی سوم

و مادر برای رسيدن به مرحله ی استقالل

در  نبايد  و  است  نازک  و  ظريف  گل  غنچه ی  می برد، چون  سر  به  اول  دوره ی  در  که  کودکی 
بجهد؛  کند؛  بازی  بدود؛  دارد  دوست  او  شود.  محصور  شده  زمان بندی  و  خشک  چارچوب های 

جست وخيز کند و به هر چيزی سرکشی کند و از اين راه زندگی را تجربه کند و ياد بگيرد.
آزادی در استفاده از حواس و عضالت است که زمينه ساز خالقيت و رشد و شکوفايی حسی و 
حرکتی کودک می شود. هنگامی که کودک با تمام قوا سرگرم بازی و فعاليت دلخواه است، نبايد او را به 

سوی برنامه ای که خود، تعيين کرده ايم تا در ساعت معينی انجام دهيم بکشانيم و پای آن برنامه بنشانيم.١
در  را  کودکان  و  می کنند  تنظيم  دبستان  يک  شبيه  را  تربيتی  محيط  مهدکودک ها  از  بسياری 
ساعت های معينی به اطاق خاصی می برند و نگهداری می کنند و از آنان می خواهند که در ساعات معينی 

می گذارند؛  آزاد  کارهايش  تمام  در  را  کودک  و  دارند  نادرستی  برداشت  تعبير «سيادت»  از  مربيان  يا  مادران  و  پدران  از  برخی  ١ــ 
به طوری که آسيب هايی را که آن کودک به محيط يا به ديگران وارد می کند، ناديده می گيرند. مثًال وقتی به مهمانی می روند، به بهانه ی آزاد بودن 
کودک، مانع آزار رساندن او به ديگران نمی شوند. اين کار، به جای اين که به رشد کودک کمک کند، سبب بی انضباطی و سرکشی او می شود. 
برخی از همين پدران و مادران در تمام هفته فرزند خود را به مهد کودک می فرستند و کودک را محصور در يک اطاق با نظم خاص می کنند. 
احيانًا  و  کنترل  غيرقابل  رفتارهای  بروز  برای  زمينه  ايجاد  نه  چارچوب هاست،  و  قالب ها  نظم ها،  اين گونه  نفی  خدا (ص)  رسول  سخن  معنای 

بی ادبانه از کودک.



٥٠

در جای خاص خود بنشينند و کار خاصی، مثًال نقاشی انجام دهند.
توجه کنيم که پدران، مادران و مربيان تربيت مسئول «زيستن حقيقی» کودک اند، همان زيستنی 

که بايد به «حيات طيبه» منجر شود.

تفکر در احاديث
در احاديث زير تفکر کنيد و پيام های تربيتی آن ها را يادداشت نماييد:

امام صادق (ع):
کودکان را درياب؛ زيرا که آنان سريع تر از ديگران به سوی خير می روند.١

امام علی (ع):
هر کس در کودکی تعليم نبيند، در بزرگ سالی روی تکامل و پيشرفت را نخواهد 

ديد.٢
امام علی (ع):

افکنند،  آن  در  چه  هر  است؛  گياه  از  تهی  زمين  مانند  نوجوان  و  کودک  قلب 
بپذيرد. ٣

توجه کنيم که کودک؛ يعنی موجودی زنده، آزاد، بی تصنع، بی تزوير و بی ريا. صريح و بی ترديد 
سخن می گويد و عمل می کند؛ ظاهرش با باطنش يکی است؛ عملش برابر خواست دل و سخنش مطابق 
فطری است که  موجود  همان  کودک  نيست.  عمل او  زبان و  دل،  ميان  فاصله ای  هيچ  دل است  نّيت 
از مادر متولد شده و خوبی های فطری اش را با خود دارد. استعدادهايش را داراست و آن ها را هدر 
نداده است. روح و روان کودک دست کاری نشده، با آفات تماسی نداشته، قالب بندی خاصی نشده، 
دست به دست نگشته، ميزان پذيرشش باالست؛ سراسر استعداد او فطری است (کاالرض الخاليه ــ 
امام علی (ع)). او از توانمندی فوق العاده ای برخوردار است. پس بايد به دانستنی های زير درباره ی 

کودک توجه کنيم:
 می دانيم کودک در اين سنين بيش تر در مرحله ی تفکر شهودی است، يعنی اساس ادراکات 

١ــ «عليك باالٔحداث فانهم اسرع الی کّل خير» ــ روضه ی کافی، ص ٩٣
٢ــ «من لم يتعّلم فی الصغر لم يتقّدم فی الکبر»؛ غررالحکم، ص٤٣،ج٩٩.

٣ــ «انما قلب الحدث کاالرض الخالية ما ُالِقَی فيها ِمن شیٍء َقِبَلْتُه.» نهج البالغه، نامه ی ٣١ (به امام حسن (ع))
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و آگاهی های او مشاهده از طريق حواس است. او بيش تر از طريق حواس پنجگانه ياد می گيرد و تجارب 
حسی خود را وسيع و وسيع تر می سازد. همين تجارب پايه ی شکل گيری انديشه های او درباره ی جهان 

پيرامون است.
طبقه بندی،  حافظه،  اطالعات،  جمع آوری  مانند  شخص،  هر  شناختی  مهارت های  رشد   
استدالل، تجزيه و تحليل و ارزيابی، با تقويت حواس پنجگانه و به کار گرفتن آن ها در کودکی ارتباط 
دارد. در واقع، حيات عقالنی آينده ی هر شخص وابسته به تجربيات حسی او در کودکی است. خداوند 

اين حقيقت را اين گونه به ما يادآوری می کند:
خداوند شما را بيرون آورد   َوالّلُه َاْخَرَجُکمْ 

از شکم مادرانتان هاِتُکمْ  ِمْن ُبطوِن ُامَّ
در حالی که هيچ چيز نمی دانستيد الَتْعَلموَن َشْيًئا 

و برای شما قرار داد   َو َجَعَل َلُکمُ 
گوش و ديدگان و دل ها ْفِئَدةَ  ْمَع َو اْالَبصاَر َواْالَ السَّ
تا شايد سپاس گزاريد.١ َلَعلَُّکْم َتْشُکرونَ 

پدران؛ مادران و مربيان بايد گوش و چشم و قلب کودکان خود را طوری پرورش دهند که در 
آينده به چنان رشد عقالنی برسند که سپاسگزار حقيقی خداوند در سخن و عمل باشند.

سالگی  چهار  حدود  در  خود،  شناختی  رشد  مسير  در  کودک  که  داريم  آگاهی  هم چنين   
تصويری کلی از پيرامون خود به دست آورده و تفاوت خود با ديگران را دقيقًا درک می کند. او هنگام 
مشاهده ی يک رويداد، توانايی درک همه ی جوانب آن را ندارد؛ تنها يک قسمت از آن را جدا می کند 
و می بيند و همان را کّل رويداد می پندارد و آن را تعميم می دهد. به همين جهت بسيار اتفاق می افتد که 

وجهی از يک حادثه که برای بزرگ ترها بی اهميت است، برای آنان مهم جلوه می کند.
 کودک در اين دوره فاقد نگرش نظام يافته است. او در اين سنين کم تر می تواند به بيش از 
يک ُبعد مسئله توجه کند. از اين رو مسائل هر قدر هم که پيچيده باشند، برای او ساده جلوه می کنند. 

به اين ويژگی کودک «تک کانونی بودن» می گويند.
١ــ نحل، ٧٨
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 يکی از ويژگی های کودک، توجه به چهره های تخيلی و خيال پردازی با استفاده از داده های 
حسی است که در حافظه اش ذخيره کرده است. البته قدرت تخيل از موهبت های خداوند به انسان و 
ابزار اصلی او در خالقيت و نوآوری و در حقيقت، از ابزارهای مهم رشد و تکامل اوست. اگر قدرت 
سرچشمه ی خالقيت ها قرار می گيرد. اين  شود،  تربيت  درست  صحيح و در جهت  تخيل به شيوه ی 
قدرت، در عين حال، می تواند سبب صفاتی مانند ترسويی و ُجبن يا خشونت در کودکان شود و در 

سنين باالتر زمينه های رفتن به سوی گناه را در آن ها فراهم کند.
قصه گــويی و داستان پردازی، فيلم هــای سينمايی و سريال هــای تـلـويـزيـونـی، کـارتـون ها، 
شعرخوانی و نقاشی، همه وارد دنيای تخيلی کودک می شوند و او را با خود به سرزمين های دور و 

می برند. نزديک 
با اين قوه و استعداد الهی چه کار خواهيم کرد؟ چگونه از آن بهره خواهيم برد؟

به اين شعر زيبای کودکانه توجه کنيد:
از هوا انگاری روی انگشت بهار 
بوی گل می بارد شاپرک می خندد 

شاپرک در چشمش عکس او در چشمه 
آسمانی دارد. مثل گل می خندد 

چشمه می جوشد باز شاپرک می داند 
مثل آواز بهار که بهار آمده است 
شاپرک می داند بر سر کوه، نسيم 

هست آغاز بهار١ باز چادر زده است 
اين شعر، کودک را در عالم خيال سير می دهد و در ميان گل ها، سبزه ها و پروانه ها می گرداند؛ 
زيبايی ها را تماشا می کند؛ گل را می بويد؛ با پروانه ها به اين سو و آن سو می دود و شاد و خندان، کناری 
می نشيند. در همين حال وقتی نام خدا را می شنود و اين زيبايی ها را از او می بيند و شادی خود را 
از او می يابد، احساسی از يک انس لطيف با خدا را در خود می يابد و تصويری بسيار زيبا، مهربان و 

صميمی، هر چند کودکانه، از خداوند در ذهن و خيال خود ترسيم می کند.

١ــ جعفر ابراهيمی شاهد، پروانه در باران
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توجه بيش تر
به اين نکته توجه کنيم که حضور کودکان در مراسم دينی به خصوص عزاداری 
امام حسين (ع) يک ضرورت مهم در تربيت دينی کودکان و رشد ابعاد شخصيتی آنان 
آن هاست.  از  بزرگ ساالنه  کارهای  خواستن  نيست،  جايز  دوره  اين  در  آن چه  است. 
بنشينند  ساکت  طوالنی  مدت  به  ما  کنار  در  کنيم،  وادار  را  آنان  که  نيست  نيازی  مثًال 
کودک  ذهن  از  فراتر  معنايی  که  کنند  حفظ  را  شعرهايی  يا  دهند  گوش  سخنرانی  به  و 
دارد يا شرح واقعه ای را که برای بزرگ ساالن است، درک کنند. اين بدان معنا نيست 
را  آنان  که  دارد  ضرورت  بلکه  کنيم؛  منع  عمومی  مجالس  در  حضور  از  را  کودکان  که 
به مجالس مذهبی ببريم تا بهره ی خاص خود راببرند و نقش مخصوص خود را ايفا کنند. 
آنان خود، به سراغ همان کاری می روند که می توانند انجام دهند و در ضمن آن کارها 

شخصيت اجتماعی خود را شکل می دهند.

 ويژگی شناختی کودک در زمينه ی تفکر دينی او نيز جاری است. بسياری از اموری راکه 
بزرگ ترها متعالی می دانند، برای کودکان امری ساده و عادی است و متناسب با درک ساده ی خود با 
آن مواجه می شوند. آنان در مراسم عزاداری امام حسين (ع) می دوند، بازی می کنند، می خندند و در 
عين حال کمک می کنند و با صداقت کامل امام را دوست می دارند. آنان به زيارتگاه ها می روند و آن جا 
را با مکان های ديگر متفاوت می دانند؛ در عين حال در همان جا بازی می کنند؛ با يکديگرُکشتی می گيرند 

و از بودن در چنان محيطی لذت می برند.
 درک آنان از مفاهيم پايه ای دين، مانند «خدا»، «پيامبر»، «امام»، «بهشت و جهنم»، «دعا» و 
«قرآن» درکی ساده و نزديک به امور محسوس است. آنان در اين سنين اين واژه ها را، مانند واژه های 
ديگر، از بزرگ ترها شنيده اند. کودکان در ابتدا که اين واژه ها را می شنوند، به معانی مبهم و غيرشفافی 
از آن ها دست می يابند. لذا در به کارگيری آن ها دقت چندانی ندارند و با تصور ويژه ی خودشان همراه 

است.
 توجه داشته باشيم که توانايی ادراکی کودکان محدود است و در حد رشد عقلی و ويژگی های 
روانی خود با مفاهيم متعالی ارتباط برقرار می کند. اين موضوع نقص محسوب نمی شود و نبايد کودک 
را تحت آموزش تحميلی قرار دهيم تا آن گونه که ما خدا را يا «مرگ» را می شناسيم، بشناسد ودرک 

کند. 
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طريق  از  حواس  تربيت  باشد.  کودک  روانی  و  شناختی  رشد  متناسب  بايد  ما  آموزش های   
جذاب،  پديده های  به  توجه  پيرامون،  طبيعت  زيبايی های  به  نگاه  حيوانات،  زندگی  مشاهده ی  امکان 
همکاری و مشارکت در تربيت و تنظيم اتاق، آذين بندی درجشن ها و مراسم، می تواند تأثير به سزايی در 

تربيت دينی کودکان داشته باشد.

توجه بيش تر
کودک نياز به انس و محبت دارد. اين نياز، مهم ترين حلقه ی اتصال ما با اوست. 
تربيت نيز بعد از برقراری اين حلقه ی اتصال امکان پذير می شود. «احساس انس» با انسان های 
جنبنده و پويا که محيط پيرامونش را فراگرفته اند، دل هايی که در کنار اويند، محيط زندگی، 
سروصداها، گفت و شنودها، حرکات، خنده ها و گريه ها، نگاه ها، لمس ها و هر چيزی که به 

انسان مربوط است، در کودک وجود دارد؛ اما انس اصلی او با انسان است و بس.
کسی که غذای کودک را به بهترين وجه فراهم می آورد؛ کسی که بهترين کاخ و 
باغ را برای او تدارک می بيند؛ کسی که بهترين وسايل تفريح و سرگرمی را برای او تهيه 
می کند و انتظار دارد که کودک راضی شود و آرام گيرد و به اين وضعيت عادت کند، 

در اشتباه است.
همان  و  شود  سرگرم  امور  اين  با  روزی  چند  يا  ساعاتی  کودک  است  ممکن 
سرگرمی او را راضی نگه دارد اما به محض «بيدار شدن و توجه»، و «فراغت از غفلت» 

فرياد می دارد که:
نه، نه، می خواهم انسان ببينم؛ انسان مهربان، وابسته به جان من، وابسته به خودم، 

يعنی مادر، يعنی پدر.
می خواهم به آن ها نگاه کنم؛ دست آن ها را لمس کنم؛ بوی تن آن ها را حس کنم؛ 

خود را در کنار آن ها و در آغوش آن ها يافته باشم.
اين نياز اصلی فرزند است و هر چه جز اين است، فرع است.

بدانيم که انس با معلمان و مربيان جايگزين محبت و انس با پدر و مادر نمی شود 
و نبايد بشود. گر چه ما بايد به کودک محبت بورزيم و با او صميمی باشيم اما بايد او 
هم چنان دلگرم و وابسته به پدر و مادر باشد. آنان که تربيت را «سازگار شدن با محيط» 
معتدل»  و  «سالم  کودک  می کنند.  خيانت  آنان  فطری  نيازهای  و  کودکان  به  می دانند، 
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کودکی نيست که با محيط سازگار شده است؛  بلکه کودکی است که استعدادهای فطری 
او شکوفا شده و به نيازهای واقعی او پاسخ داده شده است.

٢ــ درک کودکان از برخی مفاهيم دينی

مفاهيم خاص دينی، مانند مفهوم خدا، معاد، پيامبری، نماز، حج، نيايش و معجزه، مانند ساير مفاهيم، 
از قاعده ی کلی شکل گيری مفاهيم در ذهن کودک پيروی می کند. توجه به اين نکته سبب می شود که 
آموزش دينی، مانند ساير آموزش ها، متناسب با ظرفيت های ذهنی آنان تنظيم و ارائه شود. تحقيقات نشان 
می دهد که کودکان، ابتدا با مفاهيمی که مصداق های محسوس و عينی دارند؛ آشنا می شوند و به ميزانی که 

ذهن آن ها رشد می يابد و تواناتر می شود، و مفاهيم مجردتر و انتزاعی تر را درک می کنند.
مفاهيم دينی حوزه های وسيع زندگی انسان را در برمی گيرد و عموم مفاهيم مربوط به زندگی وی 
مانند مفاهيم اخالقی، عبادی، اعتقادی وفلسفی و اجتماعی را شامل می شود. درک اين مفاهيم، برای 

کودک از قاعده ی کلی حرکت از مفاهيم محسوس به سوی مفاهيم معقول وانتزاعی، پيروی می کند.
پيش از آموزش هر موضوع و هر مفهومی بايد بدانيم که کودکان چه درکی از آن دارند. اين 

دانش از دو جنبه برای ما اهميت دارد:
اّوًال، به ما کمک می کند درباره ی آن موضوع به گونه ای با کودک سخن بگوييم که بفهمد و با 
ما ارتباط برقرار کند و پاسخ مناسب دهد. به طور مثال، می دانيم که کودک چهار، پنج ساله از رسالت 
پيامبر گرامی اسالم (ص) چيزی نمی داند و درکی از آن ندارد، اّما پيامبر را می شناسد و می داند که پدر 
و مادر، و ديگران به ايشان احترام می گذارند. ما از همين آگاهی وی کمک می گيريم و از خوبی های 

پيامبر اکـرم (ص) که مناسب سن اوست، سخن می گوييم.
ثانيًا، آگاهی از درک شناختی کودکان درباره ی مفاهيم دينی اين توانايی را به ما می دهد که مسير 
رشد هر مفهومی را بيابيم و در جهت ارتقای آن مفهوم در ذهن کودک برنامه ريزی کنيم. مثًال می دانيم 
که کودک سه، چهار ساله خداوند را شبيه انسانی می پندارد که دارای قدرت خارق العاده است و در 
جايی قرار گرفته که نمی تواند او را ببيند. ما بايد طبق برنامه ای دقيق کودک را به گونه ای تربيت کنيم 
که به تدريج و در اواخر دبستان بداند که برخی از اوصاف انسان محدوديت زاست و خداوند آن اوصاف 

را ندارد. اکنون به چگونگی درک کودکان از برخی مفاهيم دينی می پردازيم:
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١ــ٢ــ درک کودکان از مفهوم خدا: کودک به تبع آموزه های خانوادگی خداوند را باالتر 
از هر کس و هر چيزی می داند. وی در سنين ابتدايی خدا را بيش تر به صورت انسانی جسمانی تصور 
که  نمی کند  فکر  حداقل  يا  هست  همواره  که  است  پذيرفته  البته  می کند.  زندگی  مکانی  در  که  می کند 
می کند.  خيال پردازی  خداوند  درباره ی  برداشت،  همين  با  متناسب  کودک  برود.  دست  از  خداوند 
ممکن است او را در خانه ای مجلل جا دهد؛ ممکن است او را باالتر از ابرها تصور کند و گمان کند که 
وقتی بزرگ ترها رو به آسمان می کنند، او در آسمان است. احساساتی انسانی برای او فرض می کند. 
اگر پدر و مادر از مهربانی، صميميت و دانايی خداوند سخن گفته باشند، کودک تصوير خوشايند و 
اطمينان بخشی از خداوند دارد اّما اگر خداوند را ابزار کنترل کودک قرار داده باشند، بيش تر او را 

شبيه پدری سخت گير می يابد که هر لحظه بايد از او در هراس بود.
عينی  او  برای  را  خداوند  که  است  کودک  انسانی  شبه  و  جسمانی  محدود  تصور  همين  البته 
را  او  ما  گرچه  کرد؛  لمس  را  حضورش  و  بود  او  با  می توان  و  هست  که  و  می داند  می کند  واقعی  و 

نمی بينيم.
٢ــ٢ــ درک کودکان از مفهوم پيامبری و امامت: کودک تصويری از مفهوم پيامبری 
انسان ها را  خداوند  اين که  بگوييم از  سخن  با او  باره  اين  در  ندارد که  ضرورتی هم  ندارد و  امامت  و 
راهنمايی و هدايت می کند و اين هدايت از طريق فرستادن پيامبران و امامان است، در محدوده ی درک 

کودکان پيش دبستان نيست.
کودک، در محيط رشد خود، در کنار پدر و مادر و بستگان و به خصوص از طريق برنامه های 
کودک راديو و تلويزيون، با نام پيامبر اکرم (ص) و برخی از امامان (ع) آشناست. او متوجه شده که 
اين بزرگواران، انسان هايی قابل احترام و دوست داشتنی اند، مردم به آن ها عالقه دارند؛ بيش تر از پدر 
و مادر خود آن ها را دوست دارند؛ در شادی های آنان شادی می کنند و در ناراحتی های آنان ناراحتی 
و سوگواری می کنند. او دريافته است که پيامبر اکرم و ائمه ی اطهار دوستان خوب خدايند و خدا آنان 

را بسيار دوست دارد.
او می داند نام بسياری از هم ساالنش «محمد»، «علی»، «فاطمه»، «زهرا»، «حسن»، «حسين» و 
«صديقه» و … است. بنابراين، تصوير کامًال مثبت و سازنده ای از اين بزرگواران دارد و همين تصوير 
مثبت زمينه ی بسيار مناسبی برای تربيت دينی کودکان است. البته با توجه به محيط زندگی کودکان و 
نوع خانواده ها، اطالعات کودکان در اين باره متفاوت است اّما همين تفاوت ها می تواند فرصتی برای 

مربی باشد که کودکاِن آشناتر را به سخن بياورد و به گفت وگو بکشاند.
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خردسالی تصوری از  زندگی پس از مرگ: کودک، در سنين  کودکان از  ٣ــ٢ــ درک 
مرگ ندارد و نمی تواند بفهمد که می ميرد و اگر مرد، چه حالی پيدا می کند. او اندک اندک، جای خالی 
و نبود کسانی را که از دنيا رفته اند، احساس می کند و به تدريج درمی يابد که وفات يافتگان را ديگر 

نخواهد ديد و انتظار کشيدن برای آمدن آن ها بی مورد است.
پدران و مادران از همين درک تدريجی کودک استفاده می کنند و از تعبير «سفر» برای کسی که 

از دنيا رفته استفاده می کنند تا بعد از گذشت زمانی، کودک متوجه از دنيا رفتن افراد بشود.
اين موضوع را که خداوند جای بسيار زيبايی برای نيکوکاران آماده کرده که پس از مرگ، آن ها 
را به آن جا می برد، بايد برای آنان طرح کنيم و بگوييم که خداوند، خودش، از آن جای زيبا خبر داده و 
نام آن را «بهشت» گذاشته است. هم چنين از کار بد بدکاران و جای بدی که خداوند برای آن ها آماده 

کرده است، نيز سخن بگوييم.
ضرورتی ندارد که برای کودک از وجوه غيرحسی و غيبی معاد بگوييم. البته ايمان به غيب و 
اين که ايمان به معاد در مجموعه ی ايمان به غيب قرار دارد، بسيار اهميت دارد و پس از پايان دوره ی 

دبستان به صورتی بسياردقيق و ظريف بايد بدان پرداخت.
٤ــ٢ــ درک کودکان از مفاهيم اخالقی: کنترل اوليه ی رفتارهای کودک، بيش تر از طريق 
سنين  در  کودک،  می گيرد.  صورت  خانواده  اعضای  به خصوص  ديگران،  از  تقليد  و  بيرونی  عوامل 
خردسالی معموًال، اين رفتارها را همانندسازی می کند اّما در سنين باالتر که از اواخر دوره ی دبستان 
آغاز می شود، به سوی معيارهای درونی شده ی رفتار که بر خويشتنداری، تقوا و درک حسن و قبح 
افعال است، حرکت می کند. اين انتقال از عوامل بيرونی به عوامل درونی؛ يعنی اعتقادات و معيارهای 

اخالقی، درونی شدن اخالق ناميده می شود که فرايندی اساسی در رشد اخالقی است.١

١ــ روان شناسی کودک از ديدگاه معاصر، ای ميويس هترينگتون و راس دی. پارک، ترجمه ی جواد طهوريان و ديگران، جلد دوم. 
ص ٣٨٠



٥٨

اهداف فصل: دانشجو بايد بتواند در پايان اين فصل:
١ــ نقش و عوامل مؤثر در تربيت دينی را شرح دهد.

٢ــ نقش الگويی معلم دينی را تبيين نمايد.

فصل سوم

نقش و مسئوليت عوامل مؤثر در تربيت بدنی



٥٩

١ــ خانواده
از نظر اسالم، پدر و مادر مسئوليت اصلی تربيت فرزند را برعهده دارند و تربيت صحيح مهم ترين 
حق فرزند بر پدر و مادر است. آنان بايد به گونه ای برنامه ريزی کنند که خانواده به بهترين محيط تربيتی 
آماده ی  و  کند  کسب  را  اخالقی  فضايل  و  يابد  رشد  او  گوناگون  استعدادهای  و  شود  تبديل  کودک 

پذيرش مسئوليت های زندگی شود.
برای انجام اين مسئوليت ضروری است که اّوًال پدر و مادر نقش همسری خود نسبت به ديگری 
را به خوبی ايفا کنند و ثانيًا هر يک از آنان نقشی را که خداوند در خلقت آنان قرار داده، بر عهده بگيرند؛ 

يعنی پدر در خانواده، پدری کند و مادر، مادری؛ و هيچ عامل بيرونی مانع ايفای اين نقش نشود.

٢ــ معلم
چه کسی می تواند معلم و مربی دينی باشد؟

انسان  هدايتگر اصلی  بدانيم مربی و  بسيار مهم و حّساس است؛ وقتی که  پاسخ به اين سؤال، 
خداست و پس از او، پيامبران و امامان و اوليای الهی هدايت انسان را به عهده دارند که کاری بسيار 
عظيم و مسئوليتی بسيار سترگ است. اگر يک روز کودکی را برای تربيت به ما بسپارند، به اندازه ی 
فعاليتی که در آن روز انجام داده ايم، درسعادت يا شقاوت، در خدايی شدن يا شيطانی شدن او مسئوليم! 

آيا می توانيم بگوييم به اندازه ی توانايی خود، در آن يک روز درست عمل کرده ايم؟
پس اکنون که می دانيم، راه چه کسانی را پی می گيريم، بياييم ابتدا:

ــ با خدای خود پيمان ببنديم که در انجام مسئوليت خود سستی نورزيم.
ــ با اعتماد بر او قدم پيش گذاريم و با توّکل بر او اقدام کنيم.

ــ از رسول خدا (ص) و اهل بيت گرامی اش (ع) مدد بجوييم و خود را رهرو آنان بدانيم.
سپس با پشتکار و همت دائمی بکوشيم ويژگی های زير را روز به روز در خود رشد دهيم:

الف) نيت خدايی و اخالص: کودک ارزشمندترين امانت خداست و اگر تعهد کرديم که او 
را تربيت کنيم، بايد با اخالص و قّوت عالقه وارد عمل شويم. ميزان پيشرفت ما وابسته به نيت ماست. 
الزم است به طور دائم به خود تذکر دهيم و يادآور شويم که داريم کاری خدايی می کنيم؛ پس برای او و 

به خاطر آن هدفی که او معين فرموده کار کنيم.
يک  پيچيدگی های  تمام  با  است؛  کوچک  انسان  يک  کودک،  خود:  مخاطب  شناخت  ب) 
انسان. به همان مقدار که او را بشناسيم، می توانيم به او نزديک شويم و او را تربيت کنيم. عالمانه بودِن 
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عمل ما در گرو علم به نيازهای کودک، استعدادها و ويژگی های اوست؛ هم ويژگی ها و نيازهای عمومی 
کودکان و هم ويژگی ها و نيازهای خاصی که هر کودکی دارد.

ج) آگاهی از محتوای تربيتی: چه چيزهايی را می خواهيم به کودکان خود بياموزيم؟ چه 
می خواهيم  کجا  به  را  کودک  کنيم؟  تقويت  يا  آوريم  پديد  آن ها  در  بايد  را  مهارت هايی  و  توانايی ها 
بايد  را  روش هايی  چه  دهيم؟  آموزش  نبايد  را  چيزهايی  چه  آشناييم؟  خود  کار  اهداف  با  آيا  برسانيم؟ 

بگيريم؟ به کار 
برای پاسخ دادن به اين سؤال ها بايد به منابع موثق و قابل اعتماد مراجعه کنيم؛ به طور مستمر 
و  بزرگ  مربّيان  از  باشيم.  يادگيری  حال  در  همواره  و  دهيم  ارتقا  را  خود  عقالنی  تفکر  کنيم؛  مطالعه 
معلمان و استادان موفق بپرسيم و تجربه های آنان را جمع آوری کنيم و خالصه اين که دست از يادگيری 

برنداريم.

تفکر
اگر بخواهيم درباره ی خدا با کودکان ٧ تا ٩ ساله سخن بگوييم. بهتر است به چه 

چيزهايی اشاره کنيم؟

د) شايستگی در اسوه بودن: ما مربيان برای کودکان خود اسوه ايم وهر عمل ما برای آن ها 
يک نماد است؛ نماد درستی، اعتماد و مقبوليت. درس هايی که کودک از رفتار و عمل ما می گيرد، 

عميق تر، پايدارتر و فراوان تر از درس هايی است که از کالم ما می گيرد.
بزنيم و  کودکان حرف  سخن، در عمل خود با  بکوشيم که بيش و پيش از  آگاهانه  بايد  بنابراين 

به آنان بياموزيم. اين گفتار رسول خدا (ص) همواره در نظرمان باشد که:
دعوت کننده ی مردم باشيد   کونوا ُدعاَة الّناِس 

به سوی خودتان َعلٰی َاْنُفِسُکمْ 
به غير زبانتان بَِغْيِر َاْلِسَنِتُکمْ 

نگاه تيزبين کودک به ماست و دائمًا از رفتار ما فيلم برداری می کند و آن را در ضمير خود نگه 
می دارد و به تدريج شخصيت خود را شکل می دهد و نقش ثابت و پايدار خويش را به دست می آورد.

به ياد داريم که رسول خدا (ص) فرموده است:
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علم در کودکی َغرِ  َاْلِعْلُم فِی الِصّ
مانند نقش در سنگ است. َکالنَّْقِش ِفی اْلَحَجرِ 

اگر ما که به عنوان يک مربی با کودکان زندگی می کنيم، آداب دينی را در عمل مراعات کنيم، 
در  بگوييم؛  آن ها، «سالم»  با  مالقات  هنگام  وقتی  گرفت.  خواهند  دينی خو  آداب  با  تدريج  به  نيز  آنان 
ابتدای غذا خوردن «بسم الّله» و در پايان آن «الحمدالله» بگوييم و از خداوند تشکر کنيم؛ به بزرگ ترها، 
به خصوص پدر و مادر آن ها احترام بگذاريم. نماز را سروقت به جای آوريم، هنگام سختی و گرفتاری 
ديگران از خود فداکاری نشان دهيم؛ در مقابل نامحرم عفاف و حجاب را مراعات کنيم و باالخره، پاکی 
و پاکيزگی را سرلوحه ی کار خود قرار دهيم، کودکان از ما سرمشق خواهند گرفت و در بسياری از 

موارد همان گونه عادت خواهند کرد.
چه لذت بخش و زيباست که کودکی با اسوه قرار دادن ما رفتار پسنديده ای را ياد بگيرد و در 

زندگی انجام دهد! و چه پاداش بزرگی از خداوند در انتظار ماست!

نمونه يابی
در زندگی گذشته ی خود تأمل کنيد و نمونه هايی از الگوپذيری سازنده و الگوپذيری 
آسيب زا را بيابيد و با هم کالسی های خود در ميان بگذاريد و درباره ی علت آن ها بحث 

کنيد.

هــ) توانايی برخورد مناسب با سؤال های کودکان: ذهن فعال و پر جنب وجوش کودکان، 
آموختن است.  ابزاری برای همين  پرسيدن های آن ها  کنجکاوی ها و  آموختن است.  درحال  همواره 
سؤال های کودکان در عين سادگی، عميق و جّدی است. از اين رو بايد سؤال های آنان را جّدی بگيريم 

و قبل از پاسخ دادن به آنان مدتی درباره شان فکر کنيم.
همواره الزم نيست به پرسش های کودکان پاسخ کامل بدهيم و آن ها را قانع کنيم. به تدريج به 
که  می آموزيم  کودکان  به  آورد.  خواهند  به دست  بعدها  را  سؤال ها  برخی  پاسخ  که  می آموزيم  کودکان 
آن ها محدوديت هايی دارند که با رشد و افزايش سن، اين محدوديت ها را پشت سرخواهند گذاشت و 
مجهوالتشان به تدريج به معلوم تبديل خواهد شد و سؤال های جديدی که برتر از سؤال های قبلی است، 

برای آن ها پديد خواهد آمد و درهای جديدتری از علم به رويشان باز خواهد شد.
به کودکان می آموزيم که برخی از سؤال ها پاسخ دارند، اّما اطالعات او برای کسب آن پاسخ ها 
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پاسخ  تا  می گرديم  مناسب  فرصت  به دنبال  بلکه  نمی کنيم،  عجله  سؤال ها  به  پاسخ  در  است.  محدود 
ما   اثربخش باشد. اگر هنگام سؤال کردن کودک مشغول کاری هستيم و تمرکز الزم را برای پاسخ دادن 
به او نداريم يا پاسخ ما نياز به مطالعه دارد يا کودک را در شرايط مناسب نمی بينيم، پاسخ را به زمان ديگر 
واگذار می کنيم. البته در بيش تر اوقات، زمان مناسب، همان زمان سؤال است؛ همان زمانی که کودک 

دغدغه ی يافتن پاسخ را دارد و آماده ی شنيدن آن است. 
سؤال های کودکان از حوزه ی دين، معموًال سؤال هايی عميق است. ساده کردن پاسخ، نيازمند 
تمرين و ممارست قبلی است. حتمًا بايد از تمثيل کمک بگيريم. اگر در لحظه ی سؤال کردن کودک، 
پاسخ  بعد  و  می پرسم  ولی  نمی دانم  را  پاسخ  «اکنون  بگوييم:  کودک  به  صادقانه  نمی دانيم،  را  پاسخ 

می دهم.»

نمونه يابی
سعی کنيد تعدادی از سؤال های کودکان را به همان نحوی که آنان مطرح می کنند، 

تنظيم کنيد. سعی کنيد پاسخ هايی برای برخی از آن ها آماده کنيد.

نيازمنديم؛  کودک  با  خالص  و  بی غرضانه  رابطه ی  عميق ترين  به  ما  صميميت:  و  محبت  و) 
مثل محبت مادری و پدری به فرزندش و بالعکس، تا وقتی با کودکان روبه رو می شويم، هّم ما مصروف  

خدمت به او باشد و هيچ امر خارجی ما را سست نکند.
آشنای  زبان  حرکات،  و  حاالت  زبان  نگاه،  زبان  يعنی  روان شناسی،  زباِن  تفهيم:  قدرت  ز) 
کودکان است. بايد با اين زبان آشنا شويم و در حّد توانايی کودکان با آن ها سخن بگوييم. هنگام سخن 
گفتن، واضح و شفاف و صريح و کوتاه بگوييم؛ به خصوص وقتی با موضوعاتی بسيار جّدی و مبنايی 

و مفاهيمی متعالی مواجه هستيم.
تربيتی  تعليمی و  اثر  دوام  سهل تر و  کار او  باشد،  بيش تر  مربی  مقبوليت  هرقدر  مقبوليت:  ح) 
زيادتر خواهد شد. مقدمه ی مقبوليت، آشنايی است. بايد اجازه دهيم کودکان ما را بشناسند و با همان 
فهمی که دارند، ما را آزمايش کنند. آنان در عين خردسالی، در اولين مواجهه ی با ما دست به امتحان 
می زنند؛ به ما می نگرند؛ می خندند، از جای خود برمی خيزند؛ ادا درمی آورند؛ صدايشان را بلند می کنند 

تا با عکس العمل های ما آشنا شوند و ما را بشناسند.
يک مربی هوشيار در همين موقعيت، با بردباری عجيب، خود را در اختيار کودکان می گذارد؛ 
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کنار آن ها می نشيند؛ به آن ها نگاه مهرآميز می کند؛ با حاالتش، با حرکاتش، با قيافه اش و با نگاه هايش، 
که زباِن مفيد و رايج برای رابطه با کودکان است، اجازه می دهد که به او نزديک شوند؛ او را درک کنند 

و بشناسند.
شايد اين کار، چند روز از وقت کالس را بگيرد. اّما موفقيت معلم و مربی در گرو آن است که 
می  خواهيم  که  بزن؛  حرف  ما  با  حاال  پذيرفتيم،  را  بگويند: «تو  او  به  کودکان  چشم های  اندک  اندک 

بشنويم.»
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بخش دوم

 برنامه ی درسی
 تربيت دينی در دوره ی

ابتدايی
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توجه به عناصر اصلی هر برنامه و نقش و جايگاه هر يک و ارتباط اين عناصر با هم، مخصوصًا 
در برنامه ی تعليم و تربيت دينی، معلم را ياری می دهد تا با فهم صحيح و آگاهانه، نحوه ی صحيح آموزش 

را با توجه به توانمندی ها و امکانات موجود طراحی و اجرا کند.

١ــ هدف
الف) ويژگی های هدف

نخستين عنصری که در هر برنامه ی درسی بايد بدان توجه شود، «هدف» است؛ زيرا همان طور 
که امام صادق (ع) می فرمايند: راهروی يا رونده ای که هدف را نمی شناسد، هر مقدار قدم بردارد، از 

هدف دورتر می شود و هر چه سريع تر حرکت کند بيش تر از هدف فاصله می گيرد١.
شناخت هدف و مقصود نهايی باعث می شود تمامی حرکات و فعاليت های يک معلم، از پرسش و پاسخ 

تا نگاه و خنده و اخم او، در جهت نيل به مقصود قرار گيرد و هر فعاليتش او را به هدف نزديک تر سازد.
در  که  همان طور  است.  عليهم السالم  معصومان  سنت  و  کريم  قرآن  دينی  اهداف  اصلی  منبع 
سيره ی معصومان آمده، هر هدفی در زمان و سن خاص متناسب با ويژگی های روان شناختی دانش آموز، 

آموزش داده می شود.
در واقع اهداف مانند نورافکنی مسير حرکت را برای رونده مشخص می سازد و پيش روی او 
را تاهدف نهايی روشن می کند. به بيان ديگر اگر بخواهيم تعريفی از هدف ارائه دهيم و به ويژگی های آن 

اشاره کنيم، می توانيم بگوييم، اهداف:
١ــ انتظارات واقعی ما را از دانش آموز مشخص می کند (يعنی می دانيم که او در پايان، بايد قادر 
به انجام چه کاری باشد. به طور مثال چنان چه هدف ما آموزش يک نماز دو رکعتی باشد، دانش آموز 

١ــ قال الصادق (ع):
ۡيِر ِاالّٰ ُبۡعدًا.  اصول کافی، ج١، ص٤٣ يُدُه ُسۡرَعُة السَّ

ٰ
ِق ٰال َيز

ٰ
اِئُر َعٰلی َغۡيِر الطَّري َرٍة کَالسّٰ ٰ

الَعاِمُل َعٰلی َغۡيِر َبصي

فصل اّول

عناصر اصلی برنامه
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بايد بتواند در پايان آموزش يک نماز دو رکعتی را صحيح بخواند.)
٢ــ به تمام فعاليت های معلم دينی جهت می دهد و گام هايی را که بايد بردارد، مشخص می سازد؛ 
يعنی همان طور که برای رسيدن از نقطه ای به نقطه ی ديگر الزم است گام هايی در طول يکديگر برداريم 
تا مسير موردنظر طی شود، هر يک از فعاليت های معلم نيز، به منزله، يک گام است که چنان چه براساس 

الويت در طول يکديگر قرار گيرد، او را در رساندن هرچه سريع تر و آسان تربه هدف ياری می کند.
می سازد.  آشکار  معلم  برای  را  موردنياز  زمان  و  مکان  و  فعاليت ها  دادن  انجام  نحوه ی  ٣ــ 
به عنوان نمونه چنان چه آموزش وضو موردنظر  باشد، شايد بهترين مکان فضايی است که کودکان در 
کنار حوض آب يا رودخانه بتوانند در آن برای وضو تمرين کنند و بهترين زمان، زمانی است که نزديک 

به اذان باشد و کودکان از نظر روانی آمادگی الزم را داشته باشند.
٤ــ وسايل، ابزار و لوازمی را که برای رسيدن به آن هدف الزم است، تعيين می کند.

٥  ــ نحوه ی ارزش يابی، مالک های موردنظر و ساير ابزارهای سنجش پيشرفت تحصيلی مناسب 
با تربيت دينی را مشخص می سازد.

٦  ــ بايد با توجه به مصداق های عينی باشد و از واقعيت های ملموس سرچشمه بگيرد تا برای 
مخاطب قابل درک و فهم باشد.

٧ــ بايد بيش تر به جنبه های عاطفی و عملی آن توجه کرد؛ اگر چه توجه به جنبه های دانشی نيز 
ضروری است.

ب) اهداف تعليم و تربيت دينی دوره ی ابتدايی
آموزش  عالی  شورای  تصويب  به  که  دينی  تربيت  و  تعليم  درسی  برنامه ی  راهنمای  اساس  بنابر 
و پرورش رسيده، اهداف درس دينی در سه حيطه ی شناختی، عاطفی و کنشی (رفتار و عمل) تعيين 
شده است؛ يعنی دانش آموزان بايد در پايان دوره ی ابتدايی به شناخت ها، گرايش ها و رفتارهای معينی 
برسند. تعيين اهداف در اين سه قلمرو به برنامه ريزان و معلمان کمک می کند که آن ها صرفًا در اهداف 
شناختی متمرکز نشوند؛ بلکه محتوای درسی و روش های تدريس و نيز ارزش يابی را به گونه ای تنظيم 

کنند که دانش آموز به هر سه هدف برسد. اين اهداف عبارت اند از:
حيطه ی شناختی:

١ــ آشنايی با مهربانی، دانايی، توانايی و يگانگی خداوند
٢ــ آشنايی با معنا و مفهوم ساده ی پيامبری و امامت

٣ــ آشنايی با معنا و مفهوم ساده ی معاد و جهان آخرت
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٤ــ آشنايی با خودشناسی در محدوده ی موضوعات دوره ی ابتدايی
٥  ــ آشنايی با اهم امور اخالقی و آداب اسالمی موردنياز در زندگی کودک و نوجوان

٦  ــ آگاهی از برخی مراسم مهم اجتماعی دين اسالم و انقالب اسالمی
٧ــ دانستن برخی اطالعات اوليه و ساده ی قرآنی؛ دانستن احکام شرعی و موردنياز کودک و 

نوجوان
حيطه ی عاطفی:

١ــ محبت و عالقه مندی نسبت به خداوند
٢ــ محبت و احترام نسبت به پيامبران، معصومان عليهم السالم و اوليای دين

٣ــ گرايش نسبت به انجام کارهای نيک و دوری از بدی ها
٤ــ عالقه مندی و تمايل بيش تر به شناخت خود

٥  ــ تمايل به انجام آداب اسالمی و دستورات اخالقی اسالم
٦  ــ گرايش و عالقه مندی به مشارکت در مراسم دينی و مراسم مربوط به انقالب اسالمی

٧ــ عالقه مندی نسبت به تالوت و فهم قرآن کريم
٨  ــ تمايل به عمل به احکام شرعی
حيطه ی کنشی (رفتار و عمل):

١ــ ارتباط با خدا از طريق دعا و نماز
٢ــ تالش برای الگو گرفتن از سيره ی پيامبران و امامان معصوم صلوت الّله عليهم

٣ــ تالش برای شناخت بيش تر خود
٤ــ تالش برای انجام کارهای نيک، آداب دينی و دستورات اخالقی و دوری از بدی ها

٥  ــ همکاری و مشارکت در برپايی مراسم دينی و انقالب اسالمی
٦  ــ تالش برای قرائت و فهم قرآن
٧ــ تالش برای عمل به احکام شرع

اين سه هدف را با هم مقايسه کنيد و ببينيد که چه رابطه ای ميان آن ها وجود دارد؟

ج) محل تحقق اهداف
آيا هدف ها تنها داخل مدرسه بايد محقق شوند يا فعاليت ها و عوامل و مؤسسات بيرون از مدرسه 
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نيز در آن دخالت دارند؟ می توان گفت محيط مدرسه تنها محل تحقق هدف های دينی نيست و بايد بين 
فعاليت های فراگيران و محيط های ديگر خارج از مدرسه، به خصوص محيط خانواده ارتباط و تعامل 
وجود داشته باشد؛ زيرا فرد به طور دائم با ديگران ارتباط متقابـل دارد و چيزهـايـی را از همه جـا و 
همه کس فرامی گيرد. خانواده، هم ساالن، اجتماع، مدرسه، مسجد و … همه از عوامل تأثيرگذار در 

تربيت دينی و يادگيری اند و بر تحقق يا عدم تحقق آن ها اثر می گذارند.
نکات  از  دينی  مسائل  ديگر  و  حجاب  نماز،  موضوع  به  والدين  توجه  نحوه ی  نمونه  به عنوان 
مهمی است که در داخل خانه اتفاق می افتد و از آن جايی که اين افراد معموًال نقش الگويی دارند، اين 
محيط های  همه ی  تا  بود  مواظب  بايد  جهت  همين  به  است.  مؤثر  بسيار  فرد  دينی  تربيت  در  موضوع 

تأثيرگذار در تربيت دينی واجد ويژگی های الزم باشند.
عالوه بر اين، در تربيت، حرکات و اعمال اهميت بيش تری از کلمات دارند و در روايات بسياری 
تأکيد شده که مردم را با رفتار خود دعوت به دين کنيد١. هم چنين مشاهده ی واقعيت ها و پديده ها در 
يادگيری و نيل به هدف ها تأثير زيادی دارد؛ به ويژه در سنين کودکی که فرد دارای تفکر عينی است و 
بيش تر يادگيری ها و تقليدهای او از طريق مشاهده انجام می گيرد. از اين رو هر آن چه را که از والدين و 
معلمان می بيند، در رفتار خود منعکس می سازد. به عنوان نمونه پدری که در رفتار خود با ديگران، در 
سالم پيش دستی می کند و يا به احترام افراد در برابر آنان از جای برمی خيزد، بدون کالم و حرف زدن، 
اثر خود را در رفتار فرزند باقی می گذارد و اين موضوع باعث «سازندگی شخصيت» کودک می شود؛ 
زيرا هدف ايجاد تغيير و تحول در بينش ها، نگرش ها، منش ها، عاليق و عادات اوست نه صرف يادگيری 

طوطی وار بعضی از مفاهيم و به دست آوردن اطالعات در موضوعات دينی.

سؤال: آيا هدف ها با توجه به زمان حال بايد نوشته شوند يا افراد را برای آينده 
آماده کنند؟

٢ــ محتوای ياددهی ــ يادگيری درتعليم و تربيت دينی
پس از انتخاب هدف، محتوای برنامه ی درسی انتخاب و سازماندهی می شود. گرچه در تعيين 
هدف های آموزشی دينی، بررسی و داشتن دقت ضروری است اما تالش برای تحقق آن ها ضروری تر 
است. نخستين گام برای ايجاد امکان برای تحقق اهداف دينی، انتخاب محتوای آموزشی مناسب و 

١ــ کافی، چاپ اسالميه، ج ٣ ص ١١٨
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متون  از  محتوا  انتخاب  در  هم چنين  می شوند.  تأمين  محتوا  به وسيله ی  هدف ها  چون  است.  مطلوب 
دينی، بايد دقت الزم از نظر صحت و سقم مطالب و اسناد مربوط به آن به عمل آيد تا استناد آن ها به منابع 

دينی درست باشد و موجب بدآموزی نشود.
به عنوان نمونه انتخاب يک داستان اخالقی با پردازش مناسب می تواند عواطف و احساسات 
مناسب را در کودک برانگيزد و از اين طريق هدف درس را حاصل کند. مثًال داستان «لبخند پيامبر» در 
کتاب هديه های آسمان پايه ی سوم، عالوه بر  توجه کودک به حفظ طبيعت و نگهداری از پرندگان، اين 
احساس خوشايند را در کودک به وجود می آورد که پيامبر به عنوان راهنمای مردم تا چه حد به حقوق 

همگان اعم از انسان، حيوان و گياه، توجه داشته و آن ها را رعايت می کرده است.
تعريف محتوا

در تدريس بايد مطلبی را به کسی آموزش داد که به آن مطلب محتوای آموزشی می گويند. هر 
محتوايی مجموعه ای از دانش ها، مهارت ها و گرايش هايی است که می بايد ياد گرفته شوند و با يادگيری 

آن ها، اهداف محقق می شوند.
کتاب  بی درنگ  چيست؟  يادگيری  محتوای  که  می شويم  روبه رو  سؤال  اين  با  وقتی  اغلب  ولی 
درسی دينی در نظر ما مجسم می شود و گمان می کنيم تمامی مطالبی را که فراگير الزم است در يک 

ماده ی درسی فراگيرد، در کتاب درسی موجود است.
نکته ی مهم اين است که محتوای يادگيری تنها در کتاب درسی نيست. با اين که عمده ی 
تدريس  ضمن  در  و  است  ديده  تدارک  تدريس  برای  معلم  آن چه  اما  است  درسی  کتاب  همان  محتوا 
يکديگر  با  دانش آموزان  تعامل  از  آن چه  هم چنين  است.  يادگيری  محتوای  نيز  می کند،  جلوه  و  بروز 
حاصل می شود، بخشی از محتوا را تشکيل می دهد؛ يعنی عالوه بر مفاهيم، مهارت ها و نگرش هايی که 
تهيه کنندگان محتوای برنامه ی درسی انتخاب کرده اند، رابطه ی معلم دينی با دانش آموزان و رابطه ی 
دانش آموزان با يکديگر نيز منشأ ديگر محتواست. البته چون اين قبيل موضوعات در کنترل نيست و 
مرتبط  آگاهانه  اعمال  برنامه ريزی که به طور عمده با  کرد، در بحث  نمی توان از قبل آن ها را پيش بينی 
است، کم تر مورد توجه قرارمی گيرد اما طرح اين بعد پنهان محتوا از اين نظر اهميت دارد که برنامه ريزان 
و مجريان، محتوای آموزش را بسته ای تصور نکنند که مواد موردنياز را در داخل آن ريخته اند و کليد 
را به معلم داده اند و او داخل کالس باز می کند و به ذهن دانش آموز منتقل می نمايد؛ بنابراين می توان 

گفت:
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گرايش هايی  و  مهارت ها  مفاهيم،  مجموعه  از  است  عبارت  آموزشی  محتوای 
مسير  در  و  می شود  سازماندهی  و  انتخاب  دينی  تربيت  و  تعليم  برنامه ريزان  سوی  از  که 

فعاليت های ياددهی ــ يادگيری به دانش آموزان ارائه می شود.

فعاليت
هر يک از شما يک درس از کتاب هديه های آسمان سال سوم را بررسی کنيد و 
معلم و در  توسط  بايد  ديگری  نکات  کتاب، چه  نوشته شده در  محتوای  ببينيد عالوه بر 

تعامل معلم با دانش آموز به وی ارائه شود؟

مفاهيم و موضوعات دينی دوره ی ابتدايی به تفکيک هر پايه
موضوعات و مفاهيم دينی که محتوای آموزشی بر محور آن ها تهيه می شود، به تفکيک هر پايه 

به شرح زير است:

پايه ها
موضوعات

پايه ی پنجمپايه ی چهارمپايه ی سومپايه ی دوم

خداشناسی

ــ مهربانی خدا
ــ نعمت های الهی

ــ دعا، راه گفت و گو 
با خداوند

ــ بخشندگی خدا
ــ نـيـازمـنـدی انسان 

به نعمت های الهی
ــ شکرگزاری در برابر 

نعمت های خداوند

ــ دانـايـی و تـوانـايـی 
خداوند

ــ دانايی و توانايی خدا، 
مايه ی دلگرمی انسان

ــ يگانگی و بی همتايی 
خداوند

ــ خداوند، يگانه يار و 
پشتيبان ما

معصومان  دعاهای  ــ 
عليهم السالم

پيامبری

ــ پيامبران بزرگ الهی
ــ مـهـربـانـی پيـامبـر
اسالم (ص) باکودکان

ــ حـضرت ابـراهيـم، 
يکی از پيامبران بزرگ 

الهی
(ص)  اسالم  پيامبر  ــ 

در کودکی
از  نمونه ای  آسيه،  ــ 

زنان مؤمن

مــوسی،  حـضرت  ــ 
يکی از پيامبران بزرگ 

الهی
ــ اخالق و رفتار پيامبر 
اکرم (ص) با خويشان

ـ حضرت خديجه (س)  ـ
نمونه ای از زنان مؤمن

عيسی،  حضرت  ــ 
يکی از پيامبران بزرگ 

الهی
پيامبر  رفتار  تأثير  ــ 

اکرم (ص) بر مردم 
ــ حضرت مريم (س)، 

نمونه ی زنان مؤمن
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امامت

(ع)،  اطهار  ائمه ی  ــ 
بهترين انسان ها

ــ اهل بيت پيامبر (ع)
و  دوم  اول،  امامان  ــ 

سوم
ــ امام دوازدهم

و  چهارم  امامان  ــ 
پنجم و ششم

ــ امام زمان (عج)
زهرا (س)  حضرت  ــ 

برترين زن و مادر
ــ حضرت زينب (س)، 

قهرمان کربال

ــ امامان هفتم و هشتم 
و نهم

زمان  امام  مهربانی  ــ 
به شيعيان

ــ امامان دهم و يازدهم 
و دوازدهم

شيعيان  وظايف  ــ 
امـام  غيبت  زمان  در 

زمـان (ع)
ــ معنای امامت

(ره)،  خمينی  امام  ــ 
از پيروان ائمه (ع) در 

زمان معاصر

جهان آخرت

و  عـمـل  تـنـاسب  ــ 
نتيجه در زندگی

ــ جهان آخرت، محل 
پاداش و جزا

جهنم،  و  بهشت  ــ 
جزای اعمال نيک و بد 

در جهان آخرت

از  خداوند  آگاهی  ــ 
همه ی اعمال ما، حتی 
ديگران  که  آن هايی 

نديده اند.
ــ ثبت و ضبط همه ی 

اعمال ما در دنيا

ــ تالش بيش تر امروز، 
نتيجه ی بهتر فردا 

ــ معاد، يکی از اصول 
دين

ــ قرآن، کتاب دينی ــ پيام های قرآنیــ پيام های قرآنیــ پيام های قرآنیقرآن
مسلمانان

آداب و اخالق

ــ آداب سالم کردن،
ــ پاکيزگی
ــ خوردن
ــ آشاميدن

ــ حجاب و پوشش 
اسالمی

ــ نظم و ترتيب
ــ احترام به پدر و مادر 

و معلم
ــ حفظ و مراقبت از 

طبيعت

ــ رفتار مناسب با 
خويشان، دوستان و 

همسايگان
ــ دوست خوب

ـ کمک کردن به ديگران ـ

ــ آداب سخن گفتن
ــ برنامه ريزی
ــ صرفه جويی
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احکام

ــ وضو
ــ نماز دو رکعتی
ــ اوقات اذان

ــ تکليف و مقدمات آن
ــ نماز سه و چهار 

رکعتی
ــ روزه

ــ طهارت
ــ حجاب
ــ تقليد

ــ نماز آيات
ــ تيمم

ــ نماز جماعت
ــ يادآوری احکام 

دوم و سوم

ــ امر به معروف و 
نهی از منکر

ــ غسل جمعه و نماز 
جمعه

ــ مال حرام و حالل

مراسم اسالمی

ــ جشن والدت 
پيامبر اکرم (ص)

ــ جشن والدت امام 
زمان (ع)

ــ جشن نماز

ــ ماه رمضان و 
عيد       فطر

ــ جشن تکليف 
دخترها

ــ روز والدت حضرت 
زهرا (س) و روز مادر

ــ عاشورا

ــ جشن عيد مبعث
ــ زيارت

ــ نماز جماعت
ــ حضور در مسجد

ــ بزرگداشت انقالب 
اسالمی

ــ نماز جمعه
ــ عيد غدير

کلی  موضوع  هشت  باره ی  در  ابتدايی  دوره ی  در  دينی  تربيت  و  تعليم  می بينيد،  که  همان طور 
است: ١ــ توحيد ٢ــ پيامبری ٣ــ امامت ٤ــ جهان آخرت ٥  ــ اخالق و آداب ٦  ــ احکام ٧ــ مراسم 

اسالمی ٨  ــ قرآن
هر يک از اين موضوعات دارای مفاهيم جزئی است که محدوده ی آموزش در آن موضوع در 
دوره ی ابتدايی را به ما نشان می دهد. به طور مثال درباره ی توحيد و خداشناسی، از پايه ی دوم تا پنجم 

بايد مفاهيم زير تعليم داده شود:

پنجمچهارمسومدوم

ــ مهربانی خدا
ــ نعمت های الهی

ــ دعا، راه گفت وگو 
با خداوند

ــ بخشندگی خدا
نعمت های  به  انسان  نيازمندی  ــ 

الهی
ــ شکرگزاری در برابر نعمت های 

خداوند

ــ دانايی و توانايی خداوند
خدا،  توانايی  و  دانايی  ــ 

مايه ی دلگرمی انسان

بی همتايی  و  يگانگی  ــ 
خداوند

يگانه يار و  خداوند،  ــ 
پشتيبان ما

معصومان  دعاهای  ــ 
عليهم السالم
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اين  چارچوب  در  بايد  می شود،  تهيه  معلم  يا  مؤلفان  به وسيله ی  که  تربيتی  و  تعليم  محتوای  هر 
مفاهيم باشد. می دانيم که هر يک از موضوعات هشتگانه دارای مفاهيم زيادی اند اما اختصاص اين 
تعداد به دوره ی ابتدايی به مبانی ای برمی گردد که در بخش اول توضيح داده شد. يکی از اين مبانی، 

ويژگی های روان شناختی کودک است.
در تدوين محتوای تعليمی و تربيتی هر يک از موضوعات هشتگانه بايد نکاتی را که برخاسته از 

مبانی است، مراعات کرد:
اما  است  تجسم  و  تخيل  از  آميخته ای  خدا،  درباره ی  کودکان  تصور  (توحيد):  خدا  ١ــ 
مطمئنًا  نهايت،  در  کند.  برقرار  رابطه  خدا  با  بتواند  کودک  که  می شود  باعث  تصورات  اين  به  هر حال 
زمانی فرا می رسد که در اثر رشد توانايی های ذهنی و آموزش های مناسب، باورهای ساده و بنيادين خود 

را مورد نقد و بازنگری قرار می دهد و به درکی عميق تر می رسد.
از آن جا که کودک در اين دوره، نمی تواند از خداوند تصوری کامًال غيرمادی داشته باشد، نبايد 
در صدد تلقين اين مفهوم به وی باشيد. هر چه بيش تر درباره ی خدای غيرمادی، مجرد، يا خدای … 
توضيح بدهيد، او تصوری مبهم ترخواهد داشت اما ضمنًا نبايد بر روی تصاوير ذهنی و تصورات وی 
نيز صحه گذاشت. بنابراين بهتراست بيش تر درباره ی زيبايی مخلوقات او و مهربان و دوست داشتنی 

بودن او گفت و گو کنيد.
ــ درباره ی حقيقت خداوند نيز با آنان سخنی نمی گوييم و اگر کودکی پرسيد که خداوند چيست، 

با فضاسازی خاص به او پاسخ می دهيم که: «نمی توانم بدانم او چيست». 
اين فضاسازی اين گونه است که به کودک نشان دهيم خداوند آن قدر بزرگ و عظيم است که 
درک ما از او همواره محدود است. همين امر باعث می شود که خدا نزد او عظيم تر و بزرگ تر از هر 
چيزی جلوه کند. اين که بگوييم خدا مثل فالن چيز و فالن چيز است، صحيح نيست. چون کودک 
آن چيزها را می شناسد و با محدوديتشان آشناست در نتيجه، خداوند را نيز موجودی دررديف همان ها 

تصور می کند و گمراه می گردد.
به طور مثال، اگر کودکی از بزرگی خداوند سؤال کرد، به او بگوييم: «من نمی دانم خدا چقدر 
خدا  نيست.  او  از  بهتر  و  قوی تر  بزرگ تر،  جهان،  اين  در  چيزی  هيچ  که  می دانم  ولی  است.  بزرگ 

عظيم تر از آفتاب، بزرگ تر از کوه ها و آسمان هاست. او آفريدگان خود رادوست دارد».
اين جمله ی آخر که به جمالت قبل اضافه شد، سبب می شود که کودک، پس از شنيدن جمالتی 
در عظمت و بزرگی خداوند، به سوی احساسی از صميميت و مهربانی نزديک شود تا پس از درک 
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عظمت خداوند، خود را از او دور از دسترس نبيند.
تا  داد  پاسخ  مادی  مثال های  قالب  در  کودک  سؤال های  به  بايد  هميشه  می کنند  گمان  برخی 
ندارد، بلکه در برخی  بتواند تصويری از موضوع به دست آورد. اين کار نه تنها همواره ضرورتی  او 
موارد، به خصوص درباره ی خداوند خطرناک است و ذهن کودک را سر در گم می کند، زيرا پس از 
آن، کودک به سؤال های ديگری می رسد که با پاسخ اّوليه قانع نمی شود. بنابراين بهتراست به گونه ای 

به کودک پاسخ دهيم که با سؤاالت بعدی او در بن بست قرارنگيريم.
به اين پرسش و پاسخ که ميان يک کودک چهار پنج ساله با مادرش اتفاق افتاده، توجه کنيد:

٭: اّما خدا کجا زندگی می کند؟
ــ: او در همه جا حضور دارد.
٭: آيا او در اتاق من نيز هست؟

ــ: بله
٭: آيا او در کمد لباس، جعبه ی اسباب بازی ها و در يخچال ما نيز هست؟

ــ: بله
٭: آخر چطوری

ــ: هيچ کس نمی داند.
٭: چرا؟

ــ: زيرا او خداست. او مثل ما ناتوان نيست. او محدوديت های ما را ندارد. او هر کجا باشيم، 
با ماست.

کودک در اين گفت وگو درمی يابد که نه تنها مربی اش، بلکه «هيچ کس» نمی داند که چگونه خدا 
جهت  اين  از  و  نمی داند  کس  هيچ  را  سؤال ها  از  خيلی  پاسخ  که  درمی يابد  ترتيب  بدين  جاست.  همه 
مشکلی هم پيش نخواهد آمد. پس ضرورتی ندارد که وی پاسخ هر سؤالی را بداند. هم چنين، وقتی 
بهتر  را  او  به  خود  نيازمندی  می شود،  خداوند  مقابل  در  خود  کوچکی  متوجه  مسير  اين  در  کودک 

درمی يابد و به او نزديک تر می شود.
ــ بهتر است بيش تر از صفات قابل درک خداوند و کارهای او با کودک سخن بگوييم. دانايی، 
و  آفريدن  نکردن،  فراموش  بودن،  ما  مراقب  و  مواظب  شنيدن،  ديدن،  توانايی،  و  بخشندگی  مهربانی، 

رسيدگی کردن از جمله صفات و کارهايی است که می توان درباره ی آن ها با کودکان سخن گفت.
البته توجه داشته باشيم که ضروری نيست از کلماتی چون حکمت يا مغفرت به عنوان صفات 
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بهتر  بگوييم.  حکيمانه و گذشت های او  بگوييم؛ بلکه می کوشيم از کارهای  خداوند، با کودک سخن 
است خداوند در گفت وگوی ما با کودکان حضور داشته باشد؛ مثًال هنگامی که کودک گل زيبايی را 

می بيند، با او درباره ی خداوند که خالق گل است، سخن بگوييم به اين خاطره توجه کنيد:
معلم  مشغول اند.  مدرسه  باغچه ی  تماشای  به  آن ها  و  آورده  مدرسه  حياط  به  را  کودکان  معلم 
می خواهد کودکان را با گل ها و درختان باغچه و با ميوه ها و برگ های درختان آشنا کند. در اين حال 
گفت وگويی ميان آن ها اتفاق می افتد. معلم از فرصت استفاده می کند و در ضمن اين گفت وگو، ذهن 

کودکان را به سوی خالق حکيم و زيبايی آفرين می برد و خداشناسی کودکان را تقويت می کند.
ــ محتوايی که برای توصيف خداوند تنظيم می کنيم، بايد از همه ی جهات زيبا باشد. در بحث 
گرايش های فطری گفته شده که يکی از گرايش های فطری انسان، زيبايی دوستی است. از آن جا که 
خداوند زيباست و زيباترين است، ما هم بايد بتوانيم او را به زيبايی توصيف کنيم. با استفاده از شعر، 
منظره ی طبيعی و هر ابزار آموزشی، بايد اين زيبايی را به دانش آموز منتقل کنيم. با اين کار هم حس 
زيباگرای دانش آموز را رشد داده ايم و هم او را مجذوب خداوند کرده ايم. محتوايی که دارای زيبايی 

نباشد، کاربرد آموزشی، به خصوص برای خداشناسی، ندارد.
نيز  اصل  اين  بيدارکند.  کودکان  در  را  حقيقت جويی  حس  بايد  تربيتی  و  تعليمی  محتوای  ــ 
مبتنی بر نکته ای است که در بحث ويژگی های انسان گفته شد. محتوا بايد قدرت تفکر را رشد دهد؛  
جست  وجوگری را تحريک کند و قدرت منطق و استدالل را در حّد همان دانش آموز ابتدايی تقويت 

کند.
ــ محتوايی که درباره ی خداست و او را توصيف می کند، وقتی به زيبايی تنظيم شود و صفات 
زيبای او را به خوبی بيان کند، حس تقديس و تکريم دانش آموزان را برمی انگيزد و آن چه را که گرايش 

به عبادت می ناميم، در او رشد می دهد.
آمد،  مبانی  در  کتاب،  همين  در  که  همان طور  نيست.  بزرگ ترها  مخصوص  تنها  عبادت  درک 
مهم ترين بخش عبادت توصيف خداوند به خوبی ها و زيبايی ها و دور کردن او از بدی هاست. وقتی که 
ما مهربانی خداوند را در محتوايی زيبا به دانش آموز می فهمانيم و او درمی يابد که خدا مهربان است و 

اين مهربانی را  بيان می کند، خدا را عبادت و پرستش کرده است.
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تطبيق دهيد
يکی از درس های کتاب هديه های آسمان را که درباره ی خداوند است، بررسی 

کنيد و ببينيد که اين معيارها تا چه ميزان در آن ها رعايت شده است.

به سؤاالت کودکان درباره ی خدا چگونه پاسخ بدهيم.
نکته ی حائز اهميت اين است که بدانيم کودک در بسياری از موارد صرفًا به دنبال پاسخ صحيح 
از  اين که  و  است  وجود  ابراز  و  خود  بيان  سؤال،  طرح  از  او  هدف  معموًال  بلکه  نيست؛  استداللی  و 

بزرگ تر خود سؤال خوبی کرده باشد.
در مواجهه با سؤاالت کودکان می توان به سه شيوه عمل کرد:

را  او  چرا  کجاست؟  «خدا  کند:  سؤال  شما  از  کودکی  اگر  کودک:  فکر  کردن  عوض  ١ــ 
نمی بينيم؟»، به جای اين که فورًا به او پاسخ دهيم، بهتر است بدانيم آيا او برای اولين بار است که اين سؤال 
را می کند و يا اين که واقعًا دغدغه ی ذهنی او شده است. اگر اولين بار است که او چنين سؤاالتی را طرح 
می کند يا به ندرت چنين سؤاالتی را می نمايد، بهتراست از او بپرسيم: «اگرگفتی امروز کجا می خواهيم 
برويم؟» يا «امروز دوست داری با کدام اسباب بازی بيش تر بازی کنيم؟»، «آيا ميل داری که پرتقال و سيب 
بياورم و با هم بخوريم؟» و … چنان چه فکر کودک از طرح سؤال، به موضوعات ديگری کشيده شود، 
معلوم است که چنين سؤاالتی مسئله ی اصلی او نبوده و حواس او به خوراکی و يا اسباب بازی جلب شده 

و سؤال را فراموش کرده است؛ پس لزومی ندارد که فعًال به سؤال او پاسخی بدهيم.
٢ــ پاسخ با توجه به مسائل عينی و يا ملموس کودک: اگر کودک نسبت به طرح سؤال 
اصرار داشته و مايل به دريافت جواب همين سؤال بود، می توان با استفاده از مثال های عينی و قابل 
لمس و فهم کودک به او توضيح داد؛ مثًال به صورت او فوت کنيم و يا اين که با کف دست به پشت 
دست او بزنيم و از او بپرسيم: «چرا چشمت را بستی؟»، شايد بگويد چون هوا به چشمم خورد. از او 
بپرسيد: هوا کجاست؟ «چرا آن را نمی بينيم؟» يا در مورد مثال دست بپرسيد: آيا دستت درد گرفت؟ 
درد آن کو؟ «چرا آن را نمی بينيم؟»  و سپس بيان شود که همه ی چيزهايی که دراطراف ما وجود دارد، 

با چشم ما قابل ديدن نيست و خدا هم وجود دارد، ولی با چشم نمی توان آن را ديد.
٣ــ سؤال از خود کودک به منظور آگاهی از ميزان درک کودک از مفهوم خدا (توپ 
را در زمين کودک انداختن): در برخورد کودک با چنين سؤاالتی روش سوم اين است که سؤال 
را به خود او برگردانيم تا متوجه شويم که او نسبت به خدا چگونه فکر می کند تا براساس آن، جمالت 
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و پاسخ های خود را تنظيم کنيم. چنان چه او بگويد خدا چون در آسمان هاست، او را نمی بينيم. با اين 
پاسخ متوجه می شويم که کودک تصوری مکانی از خدا دارد و چون او را با عظمت و بلند مرتبه می داند 
يا چون ديده است که هنگام دعا دست به سوی آسمان دراز می کنيم، فکر می کند که خدا در آسمان 
است. البته ما نبايد اين تصور او را تقويت کنيم. بلکه بايد بتوانيم در فرصت های مناسب به اصالح آن 

بپردازيم.
اگر ادامه دهيم و از او بپرسيم که خدا چه کار می کند؟ شايد جمله هايی شبيه اين عبارات بگويد: 
دنيا را زير نظر دارد، مواظب ماست، گل ها و درخت ها و … را می آفريند. جمالت درست و مناسب او 
را انتخاب کرده، بر آن صّحه می گذاريم و همان ها را پر و بال می دهيم و در ضمن همين گفت وگو برخی 
ابهام های او را برطرف می کنيم. هم چنين به او می آموزيم که همان طور که به تدريج بزرگ تر می شود 
خدا  درباره ی  می تواند  به تدريج  می آورد،  به دست  بيش تری  دانش  خود  پيرامون  چيزهای  درباره ی  و 
هم بيش تر بداند و بفهمد. بدين ترتيب اين اطمينان برای کودک حاصل می شود که در آينده می تواند 

پيرامون اين موضوع بيش تر فکر کند و با پرسش از پدر، مادر و معلم به درک بهتری برسد.
٢ و ٣ــ پيامبری و امامت: همان طور که درباره ی خداوند گفته شد، هر محتوای آموزشی ای 
شکوفا  را  فطری  گرايش های  که  باشد  گونه ای  به  بايد  می شود،  تهيه  نيز  امامت  و  پيامبری  برای  که 
اخالقی»،  خير  به  زيبايی گرايی»، «حقيقت طلبی»، «گرايش  بتواند «حس  آموزشی  محتوای  يعنی  کند؛ 
معصومان  اخالقی  و  معنوی  زيبايی  بايد  محتوا  بنابراين  کند.  تقويت  را  پرستش»  و «حس  «خالقيت» 
بزرگوار را به خوبی ترسيم کند. در عين حال، برانگيزاننده ی تفکر باشد و همه ی مطالب را به دانش آموز 
القاء نکند و به دانش آموز اجازه ی قضاوت و داوری دهد. هم چنين دانش آموز را در معرض ساختن 

ايده ی جديد قرار دهد و خالقيت او را زنده کند.
به تدريج نسبت پيامبر اکرم و امامان معصوم (صلوت الله عليهم) را درک کند و با نام آنان آشنا 

باشد. دريابد که چهارده معصوم با ديگران تفاوت دارند و پيش خدا و مردم از همه عزيزترند.
روش اصلی يادگيری نام ها، شعرخوانی و کارهای دسته جمعی است. برای درک نسبت پيامبراکرم 

و ائمه ی اطهار نيز بايد از اطالعات خانوادگی آن ها کمک گرفت. به اين گفت وگو توجه کنيد:

معلم: حسين، نام پدر و مادرت چيست؟
حسين: پدرم، احمد و نام مادرم معصومه است.
معلم: شنيدم پدر  بزرگت به مسافرت رفته است.



٧٨

حسين: بله، به مشهد رفته است.
معلم: می دانی تو چه نسبتی با پدر  بزرگت داری؟

حسين: بله، گاهی به من می گويد: «نوه ی عزيزم»؛ من نوه ی اوهستم.
معلم: چند تا پدر بزرگ داری؟

حسين: دو تا، اسم آن يکی «عباس» است. مادرم به او «پدر» می گويد.
نسبتی  چه  هم  با  (ع)  حسين  امام  و  (ع)  حسن  امام  می دانيد  آيا  معلم: بچه ها، 

دارند؟
کودکان: بله؛ آن ها باهم برادرند.

يکی از کودکان: خانم، کدام بزرگ  است؟
يکی ديگر از کودکان: خانم، من می دانم؛ امام حسن (ع) بزرگ تر است.

در  (ع)  حسين  امام  همراه  او  آن هاست.  خواهر  «زينب»  خانم،  ديگر:  کودکی 
کربال بود و از کودکان مواظبت می کرد.

معلم: پدر و مادر آن ها را می شناسيد؟
کودکی ديگر: بله، پدر آن ها امام علی (ع) است.

کودکی ديگر: مادر آن ها حضرت فاطمه (س) است.
معلم: ُخب بچه ها، آيا می دانيد پدر  بزرگ آن ها چه کسی است؟

بچه ها: بله، «حضرت محّمد» (ص) پدر  بزرگ آن هاست.

اين قبيل گفت وگوها بايد به شکل های مختلف صورت بگيرد تا به تدريج نام اين بزرگواران و 
ارتباط ِنَسبی آن ها با يکديگر در ذهن کودکان بنشيند.

از  اطالعات  از  بسياری  است.  ضروری  بسيار  معصوم (ص)  چهارده  تولد  جشن  برگزاری  ــ 
راه اين جشن ها به دانش آموز منتقل می شود و به خصوص نام امامانی که کم تر برده می شود، در خاطر 

کودکان می ماند.
کرد.  برگزار  کودکان  حّد  در  و  ساده  مفاهيمی  با  می توان  نيز  را  غدير  عيد  و  مبعث  عيد  جشن 
خاطره ی اين جشن ها، دست مايه ی اصلی و اّولی عشق و محبت به پيشوايان است و بايد حتمًا از اين 

مراسم بهره برد.
به تدريج  (ع)،  اطهار  ائمه ی  برای  (ص)  اکرم  پيامبر  بودن  پدر  بزرگ  موقعيت  از  استفاده  با  ــ 
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به کودکان می آموزيم که ايشان معلم و راهنمای ائمه (ع) بوده اند، تا کودکان به جايگاه ممتاز و برتر پيامبر 
پی ببرند.

ــ کم کم به آن ها آموزش می دهيم که پيامبر اکرم (ص) و حضرت فاطمه (س) و ائمه ی اطهار(ع) 
ما  برای  هميشه  آنان  می کند.  ناراحت  را  آنان  ما  ناراحتی  کوچک ترين  که  دارند  دوست  را  ما  آن قدر 
دعا می کنند که ما درزندگی موفق شويم؛ بيمار نشويم و آزار نبينيم. همين که ما مريض می شويم، حّتی 

بيش تر از پدر و مادر برای ما دعا می کنند؛ آنان نيز واقعًا پدر و مادر ما هستند.
آثار  کنند،  احساس  (ص)  بزرگوار  معصومان  فرزندان  را  خود  خردسالی  از  کودکان  که  اين 

گران قدری در بزرگ سالی دارد که مهم ترين آن پيوند قلبی و عاطفی پايدار با آن بزرگواران است.
ــ با ذکر داستان های ساده و شيرين درباره ی دوران کودکی پيشوايان بزرگوار، رفتار محبت آميز 
آن  سوی  به  را  کودکان  عواطف  می توانيم  به خوبی  مردم،  با  صميمی شان  رابطه ی  و  کودکان  با  آن ها 
بزرگواران جلب کنيم و با اين کار، به تدريج کودکان تالش می کنند پيامبر اکرم (ص)، حضرت فاطمه (س) 

و ائمه ی بزرگوار (ع) را اسوه و سرمشق خود قرار دهند و رفتار آنان را تقليد کنند.
بازگويی اين مطلب که آنان در زندگی خود، به افراد نيازمند کمک می کردند و آنان را راهنمايی 
می کردند و سعی داشتند مردم را از گرفتاری ها نجات دهند و برای نجات آن ها فداکاری می کردند؛ اين 
که با زيردستان مهربان و صميمی بودند؛ اين که انسان هايی دانا و با فضيلت بودند، پر تالش و فعال و با 

پشتکار بودند، همه می تواند در تلقی و نگرش کودکان نسبت به پيشوايان خود تأثير مثبت بگذارد.
مؤمنان  از  و  فرستاده  درود  (ص)  اکرم  پيامبر  بر  فرشتگانش،  و  خود  خداوند،  که  می دانيم  ــ 
خواسته که بر پيامبر اکرم درود فرستند.١ پيامبر اکرم (ص) نيز چگونگی صلوات فرستادن بر خود را 
آموزش داده و فرموده وقتی اين صلوات کامل است که همراه با درود بر اهل بيت گرامی ايشان باشد. 
علت اين درود هم روشن است. هر کس که در راه خدا قدم بردارد و صابر و شکيبا باشد، شايسته ی 
درود خداست.٢ يعنی هر مؤمنی که اين گونه باشد، شايسته ی درود است. اين خانواده ی بزرگوار که 
اسوه ی ايمان، عمل صالح و صبر و پايداری در راه خدا بودند، شايسته ترين افراد برای درود الهی اند. 

به همين جهت همواره با نام پيامبر اکرم (ص) عبارت:
ٍد» ٍد و آِل ُمَحمَّ ُهمَّ َصِلّ َعلٰی ُمَحمَّ «َالّلٰ

و در هنگام ذکر نام يکی از ائمه ی اطهار عبارت:
١ــ احزاب، ٥٦
٢ــ بقره، ١٥٧
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الُم» «َسالُم الّلِه َعَلْيِه» يا «َعَلْيِه السَّ
و هنگام ياد از فاطمه ی زهرا عبارت:

الُم» «َسالُم الّلِه َعَلْيها» يا «َعَليَها السَّ
را بر زبان جاری می سازيم. اين کار بايد در حضور کودکان با صدای بلند و با تلفظ صحيح انجام گيرد 
تا آن ها به اين ذکرها عادت کنند و از کودکی اين عبارت ها را تمرين نمايند؛ گر چه ممکن است در ابتدا 
معنی آن را ندانند اّما اين حس را دارند که اين جمالت به خاطر بزرگی و عظمت و رابطه ی محبت آميز 

مردم با آن ها به کار می رود.

تطبيق دهيد
يکی از درس های کتاب هديه های آسمان را که درباره ی پيامبران و امامان است، 

بررسی کنيد و ببينيد که اين معيارها تا چه اندازه در آن ها رعايت شده است.

آهسته  را  خويش  شناخت  دامنه ی  خود،  رشد  مسير  در  (معاد):  کودکان  جهان آخرت  ٤ــ 
آهسته و گام به گام از مفاهيم ساده و حسی، به سوی مفاهيم پيچيده و عقلی گسترش می دهند. بنابراين، 
آموزش حرکت از مفاهيم ساده به پيچيده و از حسی به عقلی موردنظر است. لذا در دوره ی ابتدايی 
بيش تر بايد از بهشت و نعمت های آن و به طور مختصر از جهنم و عذاب های آن و نيز حوادث ملموس 

پيرامونی آن سخن گفت و در اين آموزش به نکات زير توجه کرد:
ــ موضوع معاد به گونه ای مطرح شود که به تعادل روحی دانش آموزان لطمه وارد نسازد و وقتی 
از کالس خارج می شوند و در محيطی خلوت قرار می گيرند و با خود فکر می کنند، دچار اضطراب و 

ترس بی مورد نشوند.
توجه و ياد مرگ و جهان آخرت برای بزرگ ترها يکی از عوامل اصلی سازنده ی اخالق نيک 
است و قرآن کريم، پس از ياد خدای متعال، آن را مؤثرترين عامل تربيتی می داند اّما چون اين موضوع 
در حّد درک کودکان نيست، چنين کاربردی برای آنان ندارد. بنابراين نبايد آنان را به ياد مرگ و قيامت 

بيندازيم و از اين روش برای تربيت آنان استفاده کنيم.
ــ بسياری از کودکان برای ديدن و يا رفتن به جايی به نام بهشت شوق دارند و حاضرند کارهايی بکنند 
که نهايتاً آن ها را به بهشت می برد. اين امر به تأکيد بزرگ ترها و ميزان شنيده های کودکان بستگی شديدی دارد. 

البته، بهشت و جهنم در ذهن آنان در همين نزديکی هاست. ولی آنان خود را جهنمی نمی دانند.
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ما بايد از اين ديدگاه کودکان به صورتی استفاده کنيم که کرامت اخالقی را در آنان پرورش دهيم؛ 
بدين صورت که در فرصت های مناسب يادآوری کنيم که انسان بهشتی و کسی که اهل بهشت است رفتار 
خوبی دارد و از رفتار بد به دور است و کسی که اهل جهنم است، رفتار بدی دارد؛ نه اين که، هر وقت 
رفتار ناشايستی از کودک ديديم، او را از نرفتن به بهشت يا وارد شدن به جهنم بترسانيم. کودکی که در اين 

سنين قرار دارد، ممکن است به سرعت نااميد شود و شوق و انگيزه ی رفتن به بهشت را از دست بدهد.
آشنايی کودکان با کسانی که به بهشت می روند يا اهل جهنم اند، می تواند سبب دوستی و نزديکی 
ياران  و  حسين (ع)  امام  که  می دانند  کودکان  بيش تر  شود.  بدکاران  از  دوری  احساس  و  بهشتيان  به 
و  می کنند  زندگی  بهشت  در  رقيه،  حضرت  و  اصغر  علی  حضرت  بهشت اند.  در  ايشان  خانواده ی  و 
دشمنان امام حسين (ع) در جهنم اند. خوب است کودکان با نام های ديگری هم که به بهشت می روند، 
و  (ره)  خمينی  امام  مانند  بوده اند،  او  زمان  در  و  او  محيط  در  که  کسانی  نام  به خصوص  شوند؛  آشنا 
شهدای بزرگ و شهيدان شهر آن ها، به ويژه شهدايی که در خانواده ی آنان بوده است. اين آشنايی هم 
عالقه ی او را به آنان زياد می کند، هم به تدريج سبب گرايش فکری به راه آنان می شود و به ماندگاری 

فرهنگ اسالمی کمک می کند.
تقويت  می کند،  تقويت  را  آخرت  برای  عمل  انگيزه ی  بزرگ سالی  در  که  عواملی  از  يکی  ــ 
روحيه ی دورانديشی و کار برای آينده است که بايد از همان دوران کودکی بدان توجه شود. قرآن کريم 
اين موضوع را به ما تذکر داده و فرموده يکی از عوامل از دست دادن بهشت، عدم دورانديشی و دنبال 

کردن آرزوها و خواست های «عاجل» و نزديک است.١
آينده  در  آن ها  ثمرات  به  رسيدن  برای  را  کارها  از  برخی  که  بياموزيم  کودکان  به  است  خوب 
انجام دهند. کاشتن دانه برای رشد در آينده، آب دادن به گلدان، ياد گرفتن سرود برای اجرا در جشِن 
چند روز بعد و اموری از اين قبيل، حس دور انديشی را تقويت می کند و سبب می شود که در آينده 

به  دورانديشی های بسيار بزرگ تر بپردازد و عمل برای آخرت و سعادت اخروی اهميت يابد.

تطبيق دهيد
يکی از درس های کتاب هديه های آسمان را که درباره ی معاد است، بررسی کنيد 

و ببينيد که تا چه مقدار اين معيارها در آن رعايت شده است.

١ــ اسراء، ١٨ ــ قيامت، ٢٠ــ انسان، ٢٧


