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ABSTRACT
The amount, conditions, situation and 
limits of easy taking and giving to children 
are among the most important influential 
issues in parenting.
The purpose of this study is to develop a 
model of facilitation in parenting based 
on Islamic sources. To achieve this goal, 
the semantic domain of facilitation was 
extracted based on dictionaries and 
religious texts.
Using the words and terms of this field, 
religious texts (Quran and Hadith) were 
searched and units of analysis related to the 
subject were identified.
By classifying and centralizing the 
identified texts were analyzed and 
conceptual components were extracted 
and determined.
The main components of the pattern of 
facilitation in Islamic texts were:
Procrastination, emancipation, age and 
rationality in religious teachings, not 
hindering involuntary bodily reflections, 
accepting less work, avoiding hard work, 

چکیده
مقــدار، شــرایط، موقعیت و حدود آســان گرفتن 
و مهلــت دادن بــه کــودکان از جملــه مهم ترین 
مباحث اثرگذار در فرزندپروری است. هدف این 
پژوهش تدوین مدل آسان گیری در فرزندپروی 
بر اســاس منابع اســالمی است. برای رسیدن به 
این هدف حوزۀ معنایی آســان گیری بر اســاس 
کتــب لغــت و متــون دینــی اســتخراج شــد. بــا 
استفاده از واژگان و اصطالحات این حوزه متون 
دینــی (قــرآن و حدیــث) جســتجو و واحدهــای 
تحلیــل مرتبــط بــا موضــوع مشــخص شــد. بــا 
طبقه بنــدی و مرکزی ســازی متــون مشــخص 
مفهومــی  مولفه هــای  و  گردیــد  تحلیــل  شــده 
اســتخراج و معین شد. مولفه های اصلی الگوی 
آســان گیری در متون اســالمی عبــارت بودند از: 
امهال، رهاســازی، تناسب سنی و عقالنی در امر 
به آموزه های دینی، مانع نشــدن از بازتاب های 
کــم، پرهیــز از  کار  غیــر ارادی بدنــی، پذیــرش 
واداری به کار سخت، شفقت ورزی، سازگاری و 
مدارا، یاریگری و گذشت از خطا. تحلیل داده ها 
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مقدمه
درباره  بحث  ازاین رو  دارد.  آنان  تربیت  در  اساسی  نقش  فرزندان،  با  والدین  ارتباط  کیفیت 
از  یکی  است.  بوده  تربیتی  علوم  دانشمندان  توجه  مورد  همواره  فرزندان،  با  رفتار  چگونگی 
مباحث مهم درباره نحوه ارتباط والدین با کودکان، بحث درباره میزان و نحوه آزادی دادن و 
آسان گیری بر کودکان است. کودکان پس از تولد، ارتباط خود را با محیط پیرامون گسترده تر 
می کنند. در خالل این ارتباط، بسیاری از نیازهای درونی آنها، اعم از جسمی، روانی و روحی 
برآورده می شود. خالقیت و ابتکار، اعتمادبه نفس، رشد شناختی و فکری و بسیاری از نیازهای 
(رایس،  می آید  به وجود  طبیعی  انکشاف  و  کشف  و  محیط  با  آزادانه  ارتباط  طریق  از  دیگر، 

1387، ص230، به نقل از: روملی).
و  عقل  زیادی  عامل  را  کودکی  در  کودک  لج بازی  و  بازیگوشی  کاظم؟ع؟  امام  روایتی،  در 

اندیشه وی در بزرگی می داند (کلینی، 1407، ج11، ص453).1

 هَکَذا.
َّ

ْن َیُکوَن ِإل
َ
: َما َیْنَبِغی أ

َ
َّ َقال  ِف ِکَبرِِه ثُ

ً
ِبِ  ِف ِصَغرِِه؛ ِلَیُکون  َحِلیما

1. ُتْسَتَحُب  َعَراَمُة الّصَ

compassion, tolerance, help and forgiveness.
Analysis of the data on the components 
of the child-rearing pattern showed that 
the child should be free to play for the first 
seven years.
The discipline of the child in the second 
seven years should always be with respect 
and preservation of his dignity, without 
coercion and with error and ignoring 
the shortcomings of the child. Religious 
teachings should also be taught to the child 
in a limited way at certain ages and then 
left to him until he reaches older ages.
In interaction with the child, with sufficient 
attention and love and responsible 
supervision; The principle of carelessness, 
mercy and compassion must be considered.
Keywords:Facilitate upbringing, respite, 
strictness, permission, parenting, release.

نســبت بــه مؤلفــه هــای الگــوی ســهل گیری در 
کــودک در هفــت ســال  فرزندپــروی نشــان داد 
اول بایــد آزاد باشــد تا بــه بازی بپــردازد. تادیب 
بــا  بایــد  در هفــت ســال دوم، همــواره  کــودک 
احترام و حفظ کرامت وی، بدون اجبار و توام با 
خطاپذیری و چشم پوشی از کاستی های کودک 
باشــد. آموزه هــای دینی نیز به صــورت محدود 
در ســنین خاصی به کودک آموزش داده شــود و 
سپس او را رها کرد تا رسیدن به سنین باالتر. در 
تعامــل با کودک، در عیــن توجه و محبت کافی 
و نظارت مســئوالنه؛ اصل مســامحت، رحمت و 

شفقت ورزی باید مورد توجه قرار گیرد. 
مهلــت  تربیــت،  در  آســان گیری  کلیدواژه هــا: 
دادن، ســخت گیری، اذن دادن، فرزندپروری، 

آزادی دادن.
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روان شناسان به آسان گیری و سخت نگرفتن والدین در فرزندپروری توجه ویژه ای داشته اند. 
بیش ازاندازه  کودک  دفعی  اعمال  برای  مقعدی  مرحله  در  که  والدینی  دارد  اعتقاد  فروید 
سخت گیرند، سبب بروز احساس شرم و شک در کودک خواهند شد (رایس، 1387، ص227). 
اریکسون موقعیت های دیگر را نیز افزوده است؛ مانند قاشق به دست گرفتن؛ جمع وجور کردن 
اسباب بازی ها؛ راه رفتن و... به عقیده وی، کودک در دوره خودمختاری در برابر شرم و تردید، 
کودک اجازه  وارد مرحله جدیدی از خودمختاری می شود و والدین باید با صبر و حوصله، به 
کند (برک، 1395، ج1، ص384). اریکسون معتقد است در حدود یک  که آزادانه عمل  دهند 
تا دوسالگی، میل به خودمختاری کودک شدت می یابد و کودک خواهان درجاتی از استقالل 
کار خود را با محدودیت کمتری از طرف مراقبین  می شود: شخصًا غذا بخورد؛ دنیا را بکاود و 
کافی برای انجام  کودک ایجاد شود و اجازه  ج از منطق برای  گر محدودیت خار انجام دهد. ا
کار به او داده نشود، دچار احساس شرم و شک درباره توانایی های خود می شود. فلیپ رایس 
(philp Rais) معتقد است که کودکان برای حفظ احساس فردیت، به کنترل آزادانه حیطه های 

فردی عمل نیاز دارند (رایس، 1387، ص228).
ج دهند و کارهایی به او تحمیل کنند  گر مراقبین کودک سخت گیری و بی حوصلگی به خر ا
که در حد توان او نیست، حس شرم در برابر دیگران و احساس ناتوانی در مهار خود و جهان 
پیرامون، در او تقویت می شود. سن سه تا شش سالگی سن ابتکار در مقابل احساس گناه است. 
کودک فرصت آزادی عمل بدهند تا احساس ابتکار و  والدین باید در قلمروهای مختلف، به 
گناهکاری در  کودک تقویت شود. والدین مستبد و تنبیه گر موجب ایجاد حس  خالقیت در 

کودک می شوند (دادستان، 1395، ص188_198).
گرفتن است.  و آسان  کردن  کنترل  از دوراهی های دشوار فرزندپروری، تعیین میزان  یکی 
و  اعمال  بر  قواعدی  آن  در  که  عمل،  آزادی  با  همراه  محبت آمیز  محیطی  در  کودکان 
کم است و درعین حال کودکان به کاوشگری و آزمایش چیزهای  محدودیت هایی بر رفتار حا
به  کودکان،  شدن  بزرگ تر  با  محیط  این  در  می شوند.  شکوفا  بیشتر  می گردند،  ترغیب  تازه 
آنان فرصت تصمیم گیری داده می شود. درنتیجه آنان به افرادی مستقل، با اعتمادبه نفس، 

پرجرئت، برون گرا و فعال تبدیل می شوند (رایس، 1387، ص230، به نقل از: روملی).
بر طبق نظریه شناختی _ رشدی پیاژه، کودکان با دست کاری و کاوش محیط خود، به طور 
که بیجا سخت گیر  کسب می کنند (برک، 1395، ج1، ص36). ازاین رو والدینی  گاهی  فعال آ
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رشد  جلوی  نمی دهند،  بی خطر  و  طبیعی  کارهای  به  را  کودکان  ورود  اجازه  و  مالمت گرند  و 
شناختی فرزند خود را می گیرند.

کودکی است. آزادی باعث رشد  کردن  کودکان، برای تجربه  از نظر روسو، آزادی دادن به 
گذاشتن  آزاد  بر  عالوه  والدین  وی،  نظر  از  می شود.  دیگران  به  وابستگی  کاهش  و  استقالل 
کودک برای بازی، باید به ایشان عشق بورزند و فرصت کنجکاوی و تجربه را برایشان فراهم 

سازند (راموز، 1397).
قائمی (1358) در پژوهشی با عنوان »حدود آزادی در کودک: تربیت و آزادی های محدود« 
کودک پرداخته و معتقد است: »زندگی  به زیان های اجتماعی اعمال محدودیت در تربیت 
کودکان محدود، توأم با تعارض، تضاد، اضطراب، بدبینی، یأس و گاهی هم کمرویی است«. 
آزادی ازیک سو و سرکوب شدن این  کودک به خودجوشی و  را میل ذاتی  وی دلیل تعارض 

آزادی ازسوی دیگر می داند.
ایمانی (1367) در پژوهشی با عنوان »تربیت اجتماعی (مدارس)«، آزادی کودک را در امر 
تربیت مهم و اساسی برمی شمرد و بیان می کند: تربیت اجتماعی کودک نباید به گونه ای باشد 
که سبب سلب آزادی او شود. وی در ادامه به تأثیر انواع بازی ها بر رشد شخصیت اجتماعی 
کودک می پردازد. طبیعی است که بازی کودک باید در محیطی آرام و آزاد باشد تا کودک بتواند 

خودجوش و خالقانه به بازی بپردازد.
خانواده«  در  کودکان  خالقیت  »آسیب شناسی  عنوان  با  پژوهشی  در   (1384) نساجی زاده 
کودکان در خانواده پرداخته و به این نتیجه رسیده  به بررسی عوامل و موانع رشد خالقیت 
کودک، آزادی دادن به آنها در عمل و مانع نشدن از  که احترام و اعتقاد به توانمندی  است 

بازی های خودجوش و خالقانه، باعث رشد مطلوب خالقیت در کودکان می شود.
باقری (1385) در کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسالمی، به برخی اصول تربیتی که شامل 
طبق  است.  اصول  این  از  یکی  مساحمت  اصل  می کند.  اشاره  می شود،  نیز  کودکی  دوران 
کودک باید  از توان  ج  از تکالیف خار این اصل، اساس تکلیف بر »سهولت« است. بنابراین، 
کرد. وی در ادامه، نخستین مرحله تربیت را دوره تمهیدی معرفی می کند و آن  چشم پوشی 
را دارای دو زیرمرحله می داند: الف) بازی تا هفت سالگی؛ ب) تأدیب از هفت سالگی تا بلوغ 
شرعی. طبق این مرحله، رهاسازی کودک در هفت سال اول برای بازی و تأدیب وی به آداب 

اسالمی و انسانی از هفت سالگی تا بلوغ، الزمه تربیتی صحیح است.
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سروش محالتی (1388) در پژوهشی با عنوان »تأملی در مشروعیت اجبار در تربیت دینی« 
که نمی توان از مشروعیت اجبار و سخت گیری در انجام تکالیف  به این نتیجه رسیده است 
الهی در محیط خانواده دفاع کرد و وظیفه والدین صرفًا امر به تکالیف الهی و نهی از محرمات 
است؛ یعنی عالوه بر اینکه اجبار در تربیت دینی اثرات مخربی دارد، جواز آن از حیث شرعی 

قابل اثبات نیست.
مقدسی پور (1382) در پژوهشی با عنوان »اصول و روش های آموزه های دینی به کودکان«، 
نخستین اصل در آموزش را اصل سهولت می نامد؛ بدین مفهوم که در آموزش مفاهیم دینی به 
کودکان، باید توان شناختی، عاطفی و انگیزشی آنان را درنظر گرفت و از خشونت و سخت گیری 
کودکان در یادگیری  که هدف از آموزش این مفاهیم، باال رفتن شوق و انگیزه  کرد؛ چرا پرهیز 

مفاهیم دینی است؛ درحالی که با سخت گیری، از شوق و انگیزه کودکان کاسته می شود. 
در  مدیریت  و  حکومت  آیین نامه  دولت:  »داللت  عنوان  با  پژوهشی  در  تهرانی  دلشاد 
همگامی  و  همراهی  نشاط،  زمینه ساز  را  سخت گیری  عدم  و  تسهیل  اشتر«  مالک  عهدنامه 
کودک در تربیت می داند و سخت گیری را عامل بی میلی و به بار آوردن نتایج منفی در تربیت 

ذکر می کند (دلشاد تهرانی، 1388، ج1، ص76).
نوروزی و احمدی (1386) در پژوهشی با عنوان »درآمدی بر آسیب شناسی تربیت دینی«، 
مناسب ترین سبک تربیتی را حد میانه کمال گرایی افراطی و سهل انگاری، یعنی »آسان گیری« 
کمال گرایی افراطی، به سن، محدودیت ها و ظرفیت های متربی توجه نمی شود  می داند. در 
و سرزنش بیش ازاندازه، نپذیرفتن عذرخواهی، نشان ندادن نرمش، بی توجهی به تدریج در 
از اجبار وجود دارد. در سهل انگاری، هیچ ضابطه و هدف تربیتی وجود  تکالیف و استفاده 
سهل گیری،  سبک  در  اما  می گیرد؛  صورت  تربیت  بحث  از  موضوعی  خروج  درواقع،  و  ندارد 
ضابطه منعطف و نرم وجود دارد. ایشان در ادامه، دو روش برای تربیت سهل گیرانه معرفی 

می کنند: 1. مرحله ای کردن تکالیف؛ 2. تجدید نظر در تکالیف.
آن  فواید  و  فرزندان  آزادی  و  آسان گیری  میزان  به  حدودی  تا  یادشده،  پژوهش های  در 
پرداخته شده؛ اما هیچ  کدام از آنها با توجه به حوزه معنایی و تبیین مؤلفه های آسان گیری و 
تبیین یک الگوی مستقل، از روش تحلیل محتوای کیفی در متون دینی به کودکان نپرداخته 
کنون پژوهشی مستقل به تبیین الگوی آسان گیری در فرزندپروری با رویکرد  است. بنابراین تا
اسالمی نپرداخته است. درنتیجه این پژوهش ها درباره کم وکیف آموزش و امر به آموزه های 
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و  موقعیت  آسان گیری،  سن  تعیین  در  بعضًا  نظریات  این  ازسوی دیگر،  مسکوت اند.  دینی 
شرایط آن، با همدیگر اختالف دارند یا اینکه به تعیین سن خاصی اشاره نکرده اند. 

محدوده  و  کودکان  به  دادن  آزادی  مسئله  اتقاْن  با  است،  تربیت  و  تعلیم  دین  که  اسالم 
کرده است. روایات زیادی  ح  کردن سن و شرایط معین، مطر آسان گیری را همراه با مشخص 
ق این 

َ
درباره آسان گرفتن، اذن دادن، مهلت دادن به فرزند و همچنین زمان و شرایط و متعّل

آنها پرداخته می شود. طبق  که در یافته های پژوهش به  اذن و فرصت دادن ها وجود دارد 
ُجُل  »...َوالّرَ است:  مسئول  خود  فرزند  تربیت  زمینه  در  شخصی  هر  کرم؟ص؟،  ا پیامبر  فرموده 
سلیمان بن اشعث،1420ق،  ص1459؛  ج3،  1412ق،  (مسلم بن حجاج،  َبیِته ...«  هِل 

َ
أ َعلى   راٍع 

کودک، والدین چه وظیفه و  ج3، ص130)؛ اما تشخیص اینکه در هر مرحله از مراحل رشد 
از اوقات، مسئولیت والدین،  مسئولیتی برعهده دارند، بسیار مهم و حساس است. بسیاری 
کردن، تخفیف و چشم پوشی است. تشخیص زمان و  مهلت دادن، عدم سخت گیری، رها 
کمک می کند و رعایت نکردن آن،  کودک  رعایت این وظیفه، به رشد صحیح روحی و روانی 

پیامدها و آسیب های تربیتی زیادی درپی خواهد داشت. 
با  و  اسالمی  منابع  بر  تکیه  با  تربیت  امر  در  آسان گیری  میزان  و  حدود  بررسی  بنابراین، 
روش تحلیل محتوای متون دینی، از دو جهت اهمیت می یابد: ابتدا بر گستره علوم تربیتی 
فراروی  عملی  تربیت  برای  راهی  نقشه  اینکه  دیگر  و  می افزاید؛  اسالمی  منابع  بر  مبتنی 
امر، چه  کدام  اینکه در چه سنی و در  والدین، مربیان و مشاوران ترسیم می کند. شناخت 
میزان از آزادی و مهلت به فرزند داده شود، اهمیت فوق العاده ای دارد و از لغزش بسیاری 
از والدین و مربیان تربیتی در این امر مهم جلوگیری خواهد کرد. این پژوهش درصدد پاسخ 
کودکان چیستند؟  تربیت  با آسان گیری در  واژگان مرتبط  و  این پرسش هاست: مفاهیم  به 
فرایندی  و  ساختاری  عناصر  کدام اند؟  کودکان  تربیت  در  آسان گیری  مفهومی  مؤلفه های 

الگوی آسان گیری در تربیت کودکان چیستند؟ 

 وش  ژوهش
به منظور استخراج مؤلفه ها و تبیین ساختار مفهومی آسان گیری در تربیت کودکان بر اساس 
متون اسالمی (قرآن و حدیث)، از معناشناسی زبانی (language semantics) استفاده شد. این 
از نظریه حوزه های معنایی  کار با روش تحلیل مؤلفه ای (componential analysis) برآمده 
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دیگران،  و  شجاعی  از:  به نقل  1954؛  گربر،  وایز  1934؛   ،1931 (تریر،   (semantic fields)
کودکان،  تربیت  در  آسان گیری  مفهومی  مؤلفه های  استخراج  به منظور  شد.  اجرا   (1393
 (content Analysis) محتوا  تحلیل  اسالمی  متون  در  موجود  تبیینِی   _ توصیفی  جمالت 
شدند. مؤلفه های مفهومی (conceptual component)، به عنوان معنای اصلی پیام موجود 
گرفته شد (ن.ک: سرمد و دیگران،  کتب لغت، اصطالح و متون اسالمی در نظر  در جمالت 
_ تبیینی موجود  را جمالت توصیفی   (analysis units) 1380، ص133) و واحدهای تحلیل
پنهان متون  و  آشکار  این پژوهش، هر دو محتوای  در  اسالمی تشکیل می دادند.  در متون 
بررسی شدند و تحلیل داده ها، نه با شمارش واحدهای تحلیل، بلکه با بررسی مضمون اصلی 
جمالت توصیفی _ تبیینی در متون اسالمی و مقوله بندی آنها انجام شد. براین اساس تحلیل 
 Interpretive Content) و با رویکرد تفسیری (qualitative data analysis) محتوا، از نوع کیفی
(عباسی،  ص364)   :2011 بابی،3  ص3؛   :2015 ماشی،2  و  دریسکو1  (نک:  است   (Analysis

 .(1397
گزییش نمانه: جمالت توصیفی _ تبیینی موجود در متون اسالمی (قرآن  جامعه اسیاد و 
را  کودکان، جامعه اسناد  با  با حوزه معنایی سهل گیری در مواجهه  کریم و روایات) و مرتبط 
در این پژوهش تشکیل داده اند (ن.ک: بابی، 2011م، ص358). این جمالت روایات مورد 
مراجعه، بر اساس طبقه بندی طباطبایی (1393)، در منابع روایی سطوح الف، ب و ج قرار 
ک »ارتباط  کریم و روایات، دارای مال دارند. در پژوهش حاضر، جمالت انتخاب شده در قرآن 
با آسان گیری در مواجهه با کودکان« بودند (ر.ک: سرمد، 1380، ص133). نحوه این ارتباط 
کرد.  کودکان در آیات و روایات تعیین  را وجود واژه ها و مفاهیم حوزه معنایی سهل گیری با 
بدین ترتیب، هر واحد تحلیل که برای توصیف مؤلفه ها و تبیین ساختار مفهومی آسان گیری 

با کودکان مناسب بود، شانس قرار گرفتن در نمونه پژوهش را داشته است. 
 وش یجزیه و یحلیل داده  ها: در این پژوهش، محتوای آشکار و پنهان متون اسالمی 
کار، نه با روش شمارش داده ها، بلکه با رویکرد  (قرآن و حدیث) تجزیه و تحلیل شدند. این 
تحلیل کیفی داده ها (qualitative data analysis) انجام شد (ن.ک: بابی، 2011م، ص364؛ 

1 Drisko, J. W.
2 Maschi, T.
3 Babbie, E.
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(بابی،  مقوله بندی  شیوه  از  داده ها،  کیفی  تحلیل  برای  ص6).  2015م،  ماشی،  و  دریسکو 
سه  به واسطه  ص207)   ،1380) همکاران  و  سرمد  نظر  طبق  کار،  این  شد.  استفاده  2011م) 
(data display)؛  داده ها  عرضه  (data reduction)؛  داده ها  تلخیص  شد:  انجام  فعالیت 

 .(conclusion drawing / verification) نتیجه گیری
کودکان در پژوهش  شیاه اجرا: استخراج مؤلفه ها و تبیین ساختار مفهومی آسان گیری با 

پیش رو، به ترتیب در سه اقدام انجام شد: 
کــه .1	 شــد  انجــام  مفاهیمــی  و  واژگان  جمــع آوری  هــدف  بــا  کــه  معنایــی  حــوزه  تشــکیل  11

به طــور مســتقیم و معکــوس از »آســان گیری« حکایت می کردنــد. برای تعیین حــوزه معنایی یا 
مرزبندی ویژگی های مرتبط با مفهوم آســان گیری، حوزه مفهومی (conceptual field) و حوزه 
واژگانــی (lexical field) بررســی شــدند (الینــز، 1977م، به نقل از: گیررتــس، 1393، ص140). 
بــرای اســتخراج واژگان و مفاهیــم مرتبط با آســان گیری از جمالت موجــود در کتاب های لغت، 
اصطــالح و متــون تخصصی، از روش تحلیل محتوا اســتفاده شــد. نتیجه ایــن گام، جمع آوری 
مفاهیــم و واژگان در حــوزه معنایــی آســان گیری و ســخت گیری بــود کــه مبنای جســت وجوی 

متون در منابع اسالمی قرار گرفت. 
ســخت گیری .1	 و  آســان گیری  مفهــوم  بــا  مرتبــط  تبیینــی   _ توصیفــی  جمــالت  جمــع آوری  11

بــا کــودکان در منابع اســالمی (قرآن و حدیث)، به واســطه جســت وجو بر اســاس کلیدواژه های 
کــدام از متــون اســالمِی  به دســت آمده در حــوزه معنایــی  آســان گیری انجــام شــد. اینکــه هــر 
یافت شــده، در مجموعه جمالت توصیفی و تبیینی مفهوم آســان گیری در مقابل ســخت گیری 
با کودکان قرار گیرد یا نه، مبتنی بر فهم متن و فهم مقصود از متون (ر.ک: مسعودی، 1389) 

و سپس فهم روان شناختی (پسندیده، 1386) از آنها بود. 
کــودکان، .1	 بــا  مواجهــه  در  مفهــوم  آســان گیری  در  مؤثــر  ویژگی هــای  اســتخراج  به منظــور  11

مقوله بندی متون دینی و مفهوم ســازی انجام گرفت. بدین منظور، ســه اقدام پیگیری شد: 1. 
تلخیص و مرکزی سازی مضمون جمالت آیات قرآن و روایات به منظور استخراج مضمون اصلِی 
مرتبط با مفهوم آســان گیری و ســخت گیری با کودکان؛ 2. عرضه مضمون های استخراج شــده 
ک موضوعی؛ 3. نتیجه گیری و مشــخص کردن مؤلفه ها  در گروه های متمایز بر اســاس اشــترا

به واسطه نام گذاری آنها.
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یا ته های  ژوهش
1. حااه معیایی سسای گیری د  گراگر سخت گیری

کودک فراتر از معنای یک واژه  با توجه به اینکه آسان گیری در برابر سخت گیری در تربیت 
از  شد.  تشکیل  معنایی  حوزه  موضوع،  با  مرتبط  اسالمی  متون  جمع آوری  به منظور  است، 
بررسی کتب لغت و اصطالح شناسی درباره »آسان گیری و سخت گیری نسبت به فعل یا تکلیف 
دیگری«، واژگان و مفاهیم در حوزه معنایی آسان گیری به دست آمد. جدول 1، نتایج مربوط 
به حوزه معنایی آسان گیری در برابر سخت گیری را بر اساس کتاب های لغت نشان می دهد. 

جدول 1. حوزه معنایی آسان گیری در کتب لغت و اصطالح و طبقه بندی تحلیل آن

لواژه ها یا مفاهیم منبعتوضیح و استدال

مهلت دادن (امهل)

به معنای عدم عجله، رفق و همراهی، 
فرصت دادن و آزاد گذاشتن در یک زمان 

خاص است. این مفاهیم به نوعی با 
مفهوم آسان گیری ممزوج اند.

ابن منظور (1414ق، ج11، ص633)؛ 
جوهری، (1376، ج5، ص1822)

ارخاء (تراخی) یا در سعه 
بودن

به معنای در سعه و آزادی بودن است. 
این مفهوم و مفهوم آسان گیری، الزم و 

ملزوم همدیگرند.

فیروزآبادی (1403، ج19، ص453؛ 
بستانی (1375، ص57)

رها کردن (دع، یترک)

یکی از معانی کلمه »دع«، کلمه »ذر«  یعنی 
رها کردن است. در مفهوم رها گذاشتن، 

مفهوم آسان گیری نیز نهفته است. 
ازهری (1421ق، ج3، ص87)

گذاشتن و رها  ترک کردن به معنای وا
کردن است. در این مفهوم نیز نوعی 

آسان گیری نهفته است.
جوهری (1376، ج4، ص1577)؛ 

ابن منظور (1414، ج10، ص405)

امر کردن (نأمر)

به معنای مکلف کردن دیگران و طلب 
کاری از آنان است. مکلف کردن دیگران 
به کاری، محدود کردن و عدم رهاسازی 
آنان را درپی دارد و این مفهوم، به نوعی 

در مقابل مفهوم آسان گیری است. 

راغب اصفهانی (1412، ص88)، فیومی 
(1414، ج2، ص21)

مانع نشدن از بازتاب های 
بدنی غیرارادی

مانع نشدن از بازتاب غیرارادی، مانند 
بول کردن صبی، به معنای عدم 

سخت گیری در این امر است. بنابراین در 
مفهوم توصیه به عدم قطع بول صبی، 

مفهوم آسان گیری نهفته است.

جوهری (1376ق، ص1941)؛ ابن منظور 
(1414ق، ج12، ص263)
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پذیرش کار کم (قبول 
میسوره)

پذیرش کار کم به معنای آسان گیری و 
عدم سخت گیری بر کودک است.

قرشی بنابی (1371، ج5، ص225)؛ 
صاحب بن عباد (1414ق، ج5، ص431)

گذشت از ناتوانی (تجاوز عن 
معسوره)

گذشت از ناتوانی به معنای پذیرش 
کاری است که در توان کودک است و 
چشم پوشی از کاری است که در توان 

کودک نیست. همچنین به معنای تخفیف 
دادن بر کودک نیز می باشد. در دل 

این مفاهیم، معنای آسان گیری و عدم 
سخت گیری بر کودک برداشت می شود.

حمیری (1420ق، ج2، ص1228)؛ 
جوهری (1376، ج3، ص871)

پرهیز از واداری به کار سخت 
(عدم ارهاق)

عدم ارهاق به معنای عدم سخت گیری، 
ج از  تحمیل نکردن کاری دشوار و خار

طاقت کودک است.

جوهری (1376، ج4، ص1487)؛ 
طریحی (1375، ج5، ص174)

شفقت ورزی (رحم کردن)

رحمت، مهربانی و رقتی است که مقتضی 
احسان است به مرحوم و شخصی که محتاج 
است. الزمه این مهربانی و رفع احتیاج، عدم 

سخت گیری و آسان گرفتن است.

راغب (1412)؛ قاموس (ج3، ص70)

سازگاری و مدارا (الرفق)

رفق و مدارا با کودک به معنای عدم 
خشونت و سازگاری با اوست. در دل 

مفهوِم خشونت نداشتن و سازگاری، مفهوم 
آسان گیری و عدم سخت گیری وجود دارد.

ابن منظور (1414ق، ج10، ص118)؛ 
قرشی بنابی (1371، ج3، ص110)

یاریگری (المعونه)
در مفهوم یاریگری، معاونت، همراهی و 
پشتوانه بودن برای کودک، مفهوم عدم  

سخت گیری و آسان گیری نهفته است.

راغب اصفهانی (1412ق، ص598)؛ 
ابن منظور (1414ق، ج13، ص298)

گذشت از خطا (عفو و ستر)
بخشش، چشم پوشی و پوشاندن 

خطاهای کودک، بر آسان گیری و عدم 
سخت گیری بر کودک داللت دارند.

طریحی (1375، ج1، ص299)؛ راغب 
اصفهانی (1412ق، ص396). 

2. ویژگی های سسای گیری د  گراگر سخت گیری د  یرگیت کادکای
اعف( مهلت دادی به کادک 

کودکان خود تا  که در امر تأدیب و تربیت، به  در منابع اسالمی به والدین توصیه شده است 
که در مدت هفت  از روایات مربوطه چنین برداشت می شود  هفت سال اول مهلت بدهند. 
کودک محدودیت ایجاد شود؛  سال اول نباید در امر تأدیب، با تشدید و سخت گیری، برای 
کردن او را فراهم ساخت. جدول 2 این مقوله و نحوه  بلکه باید با مهلت دادن، زمینه بازی 

استخراج آن از متون اسالمی را نشان می دهد.
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جدول 2. مقوله مهلت دادن در هفت سال اول و نحوه استخراج آن از متون اسالمی

سندمضمونویژگی

مهلت دادن

مهلت دادن به کودک جهت تأدیب و 
تربیت، تا رسیدن به هفت سالگی 

_ امهل صبیک حیت یأیت له ست سننی
_ یرخی الصب سبعا و...

مهلت دادن به کودک درباره  تکالیف 
ج از توانایی و طاقت او خار

روا ِصبیاَنُکم إذا کانوا َبین ِتسِع ِسننَی  ُ _ ...فَ
وِم َما اسَتطاعوا ِمن ِصیاِم الَیوِم... ِبالّصَ

وِم ِإذا أطاَق _ وِبالّصَ

مهلت دادن به کودک درباره تکالیف 
ج از قدرت عقل و فهم خار

َم  ِ
ّ
 ِمَن الُقرآِن ُعل

ً
 الُغالُم وَقَرأ َشیئا

َ
_ إذا َعَقل

الَة الّصَ
الِة إذا َعَقل ِبُّ ِبالّصَ _ ُیؤَمُر الّصَ

تحلیل  که  شده  استخراج  مفهوم  سه  دادن«،  »مهلت  مقوله  ذیل  در   ،2 جدول  اساس  بر 
ح است:  محتوای آن بدین شر

مهلت دادن به کودک جهت تأدیب و تربیت، تا رسیدن به هفت سالگی: در دو روایت صدر .1
جدول توصیه شده است که در هفت سال اول، نسبت به تأدیب و تربیت کودک محدودیتی 
شود  داده  مهلت  او  به  و  ص223)1  1412ق،  (طبرسی،  باشد  فراخ  در  کودک  و  نشود  ایجاد 
کودکان  که نوعًا محور تربیت  (کلینی، 1407ق، ج6، ص47)2 تا در امور خود آزاد باشد؛ چرا

در این سن، بازی است.
ج از توانایی و طاقــت او: گروهــی از روایات در . 1 مهلــت دادن بــه کــودک دربــاره تکالیف خــار

زمینه آموزش و امر به انجام تکالیف دینی، هم سن خاص و هم مقدار طاقت کودک را مدنظر 
داشته اند3 (کلینی، 1407ق، ج3، ص409؛ طوسی، 1407ق، ج2، ص380) و در غیر از سنین 
یادشده، کودکان باید در مهلت باشند. ممکن است ذکر سن به دلیل ارشاد به این قضیه باشد 

که کودکان نوعًا در همان سنین گفته شده، به سن درک و فهم و طاقت جسمی می رسند.
ج از قدرت عقــل و فهم: در برخی روایات، به والدین . 2 رهــا گذاشــتن کودک درباره تکالیف خار

یَن َسَنًة، وَعقِلِه ف َخٍس وَثالثنَی َسَنًة،  ، وُمنَتی  طوِلِه ف َثالٍث وِعشر
ً
ُیسَتخَدُم َسبعا ، و

ً
ُب َسبعا ُیَؤّدَ ، و

ً
ِبُّ َسبعا 1. ُیرخی الّصَ

جارِِب. وما کاَن َبعَد ذِلَک َفِبالّتَ
َح 

َ
 َو َصل

َ
َدِبَک َفِإْن َقِبل

َ
ْبُه ِبأ ّدِ

َ
ْیَک َسْبَع ِسِننَی َفأ

َ
ُه ِإل َّ ُضّمَ ُه ِسّتُ ِسِننَی ثُ

َ
یِتَ ل

ْ
َک َحیّتَ َیأ  َصِبّیَ

ْ
ْمِهل

َ
: أ

َ
ِب َعْبِد اهَّلل؟ع؟ َقال

َ
2. َعْن أ

ِ َعْنُه.
ّ

 َفَخل
َّ

َو ِإل
ُن َنأُمُر ِصبیاَننا 

َ
کانوا َبین َسبِع ِسننَی، ون الِة إذا  روا ِصبیاَنُکم ِبالّصَ ُ کانوا َبین َخِس ِسننَی، فَ الِة إذا  3. إّنا َنأُمُر ِصبیاَننا ِبالّصَ

ُم الَعَطُش  َبُ
َ
، َفِإذا َغل

َّ
کَثَر ِمن ذِلَک أو أَقل ارِ أو أ

وِم إذا کانوا َبین َسبِع ِسننَی ِبا أطاقوا ِمن ِصیاِم الَیوِم إن کاَن إىل  ِنصِف الّنَ ِبالّصَ
وِم َما اسَتطاعوا ِمن ِصیاِم الَیوِم، َفإذا  روا ِصبیاَنُکم إذا کانوا َبین ِتسِع ِسننَی ِبالّصَ ُ ُیطیقوُه، فَ وَم و ُدوا الّصَ والَغَرُث  أفَطروا، َحیّت  َیَتَعّوَ

ُم الَعَطُش أفَطروا. َبُ
َ
َغل
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دســتور داده شــده اســت کودکانشــان را در صورتی که به ســن تعقل و طاقت جســمی رسیده اند، 
بــه نمــاز و روزه امر کنند (ابن حیــون، 1385ق، ج1، ص193)1 و در غیر این صورت، برای کودک 
هیچ گونه آموزش، واداشتن و مؤاخذه ای در نظر گرفته نشده است؛ بلکه باید آنان را رها گذاشت.
در روایات دیگری توصیه شده است که کودکان در سنین خاصی به انجام دستورات دینی 
کودکان مهلت داده شود (کلینی، 1407ق، ج3، ص409؛  امر شوند و پیش از آن سنین، به 

طوسی، 1407ق، ج2، ص380).2

ب(  ها گذاشتن کادک گرای باای
کنند تا به بازی بپردازند  کودکان خود را رها  که والدین  در برخی دیگر از روایات آمده است 
نیز  روایاتی  در  بزنند.  (کودکی)  صباوت  به  را  خود  کودک،  کردن  بازی  راستای  در  اینکه  یا 
توصیه شده است که در مورد بازی کردن کودک عجله نکنند و تا پایان بازی شان صبر کنند 
کودک« و مؤلفه های آن و  کردن  برآورده شود. جدول 3، مقوله »رها  آنها  تا نیازهای درونی 

همچنین چگونگی استخراج این مؤلفه ها را از متون دینی نشان می دهد.
جدول 3. مقوله رها کردن کودک برای بازی در هفت سال اول و نحوه استخراج آن از متون اسالمی

سندمؤلفهمقوله

رها کردن کودک برای بازی

_ دع ابنک یلعب سبع سننی..رها گذاشتن کودک برای بازی

کنمت مهربانی درباره بازی کردن کودک ان  یصیل...  کان  النب؟ص؟  ان   _
تومنون باهَّلل رمحمت الصبیان

_ من کان له ولد صباصباوت (کودکی)

_ خرج علینا رسول اهَّلل ف احدی صالیت عجله نکردن برای اتمام بازی کودک
العشاء وحامل حسنا او حسینا... فکرهت 

ان اعجله حیت یقضی حاجته

بر اساس جدول 3، رها گذاشتن کودک، در چند مؤلفه خالصه می شود که تحلیل محتوای 
ح است: آنها بدین شر

الَة. َم الّصَ ِ
ّ
 ِمَن الُقرآِن ُعل

ً
 الُغالُم وَقَرأ َشیئا

َ
وِم ِإذا أطاَق. إذا َعَقل ، وِبالّصَ

َ
الِة إذا َعَقل ِبُّ ِبالّصَ 1. ُیؤَمُر الّصَ

َنأُمُر ِصبیاَننا  ُن 
َ

کانوا َبین َسبِع ِسننَی، ون الِة إذا  روا ِصبیاَنُکم ِبالّصَ ُ کانوا َبین َخِس ِسننَی، فَ الِة إذا  َنأُمُر ِصبیاَننا ِبالّصَ 2. إّنا 
ُم الَعَطُش  َبُ

َ
، َفِإذا َغل

َّ
کَثَر ِمن ذِلَک أو أَقل ارِ أو أ

وِم إذا کانوا َبین َسبِع ِسننَی ِبا أطاقوا ِمن ِصیاِم الَیوِم إن کاَن إىل  ِنصِف الّنَ ِبالّصَ
وِم َما اسَتطاعوا ِمن ِصیاِم الَیوِم، َفإذا  روا ِصبیاَنُکم إذا کانوا َبین ِتسِع ِسننَی ِبالّصَ ُ ُیطیقوُه، فَ وَم و ُدوا الّصَ والَغَرُث  أفَطروا، َحیّت  َیَتَعّوَ

ُم الَعَطُش أفَطروا. َبُ
َ
َغل
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رهــا گذاشــتن کــودک در هفت ســال اول: طبق روایتــی از امام صادق؟ع؟ محــور تربیت در . 1
هفت ســال ابتدایی کودک، آزاد گذاشــتن او برای بازی است (کلینی، 1407ق، ج6، ص47).1 
بر اساس این روایت و روایات دیگری که به آموزش دادن کودک در حد فهم و درک و توانایی 
او در هفــت ســال اول اشــاره دارنــد، می تــوان گفت که محــور تربیت در هفت ســال اول، بازی 
گرچه آموزش های دینی در حد مختصر و با رعایت شرایط خاص وجود دارد. در  کردن است؛ ا

ادامه، به روایاتی که به آموزش دادن کودک توصیه می کنند، اشاره خواهد شد.
مهربانی درباره بازی کردن کودک: مهربانی و رحمت داشتن درخصوص بازی کردن کودک، . 2

هم در ســیره پیامبر؟ص؟ و هم در توصیه های ایشــان نقل شــده است (ابن شهرآشوب، 1379ق، 
ج4، ص71؛ ابن حیــون، 1385، ص3، ص86؛ مجلســی، 1403ق، ج43، ص296). بر اســاس 
اسناد مذکور، توصیه شده است که والدین حتی زمانی که به نماز ایستاده اند، درخصوص بازی 

کردن کودکان مهربانی کنند و نماز خود را طول دهند تا کودک به بازی بپردازد.
صبــاوت: برخی از روایات به والدیــن توصیه کرده اند که خود را به صباوت (کودکی) بزنند . 3

(کلینــی، 1407ق، ج6، ص50).2 صبــاوت بــا کــودکان، زمینــه را بــرای بــازی کــردن آنها فراهم 
می سازد و باعث لذت بری بیشتر آنها می شود.

عجله نکردن برای اتمام بازی کودک: در سیره پیامبر؟ص؟ آمده است که حضرت قسمتی . 4
از نمــازش را بســیار طوالنی کردند تا نوه اش بر دوش او بــه بازی بپردازد و تا وقتی بازی کودک 
تمام نشــد، ســر از سجده برنداشــتند؛ و پس از نماز در پاسخ به سؤال حضار درباره طول دادن 
ســجده، فرمودند: کراهت داشــتم که با عجله، بازی کودک را قطع کنم (نسائی، 1411ق، ج2، 
ص229؛ ابن حنبــل، 1416ق، ج10، ص453). براین اســاس، عجلــه نکــردن و صبوری کردن 

درباره بازی کودک، یکی از وظایف توصیه شده به والدین است. 
از  دسته ای  دییی:  یکاعیف  به  امر  و  مختصر  سمااش  اا  بعد  کادک  کردی  مقاعه  ها 
در  و  کرده اند  تجویز  خاصی  شرایط  و  سنین  در  را  دینی  آموزه های  به  امر  و  آموزش  روایات، 
کودک توصیه نموده اند. جدول 4 چگونگی نتیجه گیری این مقوله و  کردن  غیر آن، به رها 
مؤلفه های آن را از متون اسالمی تا سن هفت سالگی نشان می دهد. در جدول 5 نیز از سن 

هشت سالگی به بعد نمایش داده می شود.

ن ل َخیَر فیِه.  َفإّنُه ِمَّ
ّ

إل َح، و
َ
ُب َسبَع ِسننَی، وألزِمُه َنفَسَک َسبَع ِسننَی، فإن أفل ُیَؤّدَ 1. اإلمام الصادق؟ع؟: َدع ابَنَک َیلَعُب َسبَع ِسننَی، و

ٌد َصَبا.
َ
ُه َول

َ
ْؤِمِننَی؟ع؟  َمْن َکاَن ل ُ ِمیُر الْ

َ
 أ

َ
2. َقال
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جدول 4. مقوله رها کردن کودک بعد از آموزش و امر به تکالیف دینی تا سن هفت سالگی و نحوه 

استخراج آن از متون اسالمی

سندمؤلفه مقوله

رها کردن کودک در زمینه آموزش و 
_ اذا بلغ الغالم ثالث سننی یقال له  رها گذاشتن کودک در سنین خاصامر به تکالیف دینی

قل ل اله ال اهَّلل سبع مرات...

از  کودک در زمینه آموزه های دینی، یک مؤلفه  کردن  بر اساس جدول 4، ذیل مقوله رها 
ح است: متون اسالمی استخراج شده که تحلیل محتوای آن بدین شر

از  که  روایات به والدین توصیه می کنند  از  گروهی  کودک در سنین خاص:  گذاشتن  _ رها 
کودکان خود بیاموزند؛  سن سه سالگی به صورت خیلی محدود، برخی از مفاهیم دینی را به 
کنند؛ سپس مفهومی دیگر به  کودک را تا سن سه سال و هفت ماه و بیست روز رها  سپس 
کودک بیاموزند. به همین ترتیب، در برخی سنین با توجه به رشد عقلی و انتزاعی و توانایی 
جسمی کودک، آموزش ها و تکالیف بیشتر می شود؛ تا اینکه کودک به سن هفت سالگی برسد 
ج از سنین معین، از والدین خواسته شده است که  (صدوق، 1413ق، ج1، ص281).1 در خار

کودکان خود را رها بگذارند.
جدول 5. مقوله رها کردن کودک بعد از آموزش و امر به تکالیف دینی از سن هشت سالگی به بعد و نحوه 

استخراج آن از متون اسالمی

سندمؤلفهمقوله

رها گذاشتن کودک بعد از 
آموزش و امر به تکالیف 

دینی

رها گذاشتن کودک در سنین خاص و 
مؤاخذه کودک در سنین دیگر

ُه: اغِسل 
َ
 ل

َ
ُه َسبُع ِسننَی قیل

َ
َّ ل تَ ...َفِإذا 

ُه، 
َ
 ل

َ
ُهما قیل

َ
َوجَهَک وَکّفیَک، َفِإذا َغَسل

ُه ِتسُع ِسننَی...
َ
َّ یترک َحیّت  َیمِتَّ ل ثُ  . ِ

ّ
صل

واداشتن کودک به انجام تکلیف، در حدی 
که کودک قادر به انجام آن است

اِن ِسننَی. 
َ

 ث
َ

 الُغالِم؟ َفقال
َ

... وَکم أیت  َعیل
 :

َ
الَة؟ قال : ُسبحاَن اهَّلِل َیتُرُک الّصَ

َ
َفقال

ِو 
َ

 َعیل  ن
ّ

: ُیَصیل
َ

ُقلُت: ُیصیُبُه الَوَجُع. قال
. ما َیقِدُر

بر اساس جدول 5، برای کودکان هشت سال به باال، ذیل مقوله رها گذاشتن کودک در آموزش و 
ُه 

َ
َّ ُیتَرُک َحیّت  َیمِتَّ ل  اهَّلل َسْبَع َمّراٍت. ثُ

َّ
ُه: ُقل ل إلَه إل

َ
 ل

ُ
َغ  الُغالُم َثالَث ِسننَی، ُیقال

َ
1. اإلمام الباقر و اإلمام الصادق؟امهع؟: إذا َبل

 
ُ

َّ ُیقال َبُع ِسننَی، ثُ ُه أر
َ
ُیتَرُک َحیّت  َیمِتَّ ل  اهَّلِل« َسبَع َمّراٍت. و

ُ
ٌد َرسول ّمَ ُه: ُقل: »ُمَ

َ
 ل

ُ
، َفُیقال

ً
َثالُث ِسننَی وَسبَعُة أشُهرٍ  ِعشروَن َیوما

َک؟ 
ُ
ما ِشال ُ ما َییُنَک وأّیَ ُ ُه: أّیُ

َ
 ل

ُ
َّ ُیقال ُه َخُس ِسننَی، ثُ

َ
َّ ُیتَرُک َحیّت  َیمِتَّ ل ٍد وآِلِه«. ثُ ّمَ  اهَّلُل َعیل  ُمَ

َّ
ُه ُقل: َسبَع َمّراٍت: »َصیل

َ
ل

ُه: اغِسل 
َ
 ل

َ
ُه َسبُع ِسننَی قیل

َ
َّ ل تَ ُه َسبُع ِسننَی، َفِإذا 

َ
َّ ُیتَرُک َحیّتَ َیمِتَّ ل ُه: أسُجد. ثُ

َ
 ل

ُ
ُیقال ِة و

َ
 َوجُهُه إىل  الِقبل

َ
ل َفِإذا َعَرَف ذِلَک ُحّوِ

. ... ِ
ّ

ُه، صل
َ
 ل

َ
ُهما قیل

َ
َوجَهَک وَکّفیَک، َفِإذا َغَسل
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امر به تکالیف دینی، دو مؤلفه وجود دارد که تحلیل محتوای آنها در متون اسالمی بدین شرح است:
رهــا گذاشــتن کــودک در ســنین خــاص: در روایتی که پیش تر هم ذکر شــد، آمده اســت که . 1

وقتی هفت ســال کودک تمام شــد، به او گفته می شود که صورت و دستانش را بشوید و سپس 
نماز بخواند؛ سپس کودک تا سن نه سالگی رها می شود. در سن نه سالگی به او وضو یاد داده 
گر کودک وضو نگیرد و نماز نخواند، تا حدودی سخت گیری و  می شود و به نماز امر می گردد. ا

گوش مالی می شود (صدوق، 1413ق، ج1، ص281).1 
در روایتی از والدین خواسته شده است که کودکان هشت ساله را درصورتی که نماز خواندن . 2

برایشــان ســخت و دشــوار اســت، به گونه ای که قادر به انجام آن هســتند، به نماز وادارند و در 
ج از مقدور، سخت گیری نکنند (همان).2 خار

ج( مانل نشدی اا باایاب های بدنی غیرا ادی
کرم؟ص؟ آمده است که برای بول کردن کودک نباید ممانعتی  در برخی روایات یا در سیره نبی ا
این  نتیجه گیری  چگونگی   6 جدول  کند.  حاجت  قضای  آرامش  با  کودک  تا  بگیرد  صورت 

مقوله از متون اسالمی را نشان می دهد.
جدول 6. مقوله مانع نشدن از نجس کاری و رها کردن کودکان و نحوه استخراج آن از متون اسالمی

سندمؤلفهمقوله

مانع نشدن و رها کردن 
کودک

مانع نشدن از بازتاب غیرارادی کودک 
هنگام بول کردن

، َفَیدعه َحیّتَ  َیقِضَی  ِبِّ
..ل ُتزرموا بالّصَ

ُه..
َ
َبول

مؤلفه  یک  کودک،  غیرارادی  بازتاب های  از  نشدن  مانع  مقوله  ذیل   ،6 جدول  اساس  بر 
ح است: استخراج شده است که تحلیل محتوای آن بداین شر

روایات  از  پاره ای  در  کردن:  بول  هنگام  کودک  غیرارادی  بازتاب های  از  نشدن  مانع 
و  نمی شدند  ناراحت  اصاًل  می کرد،  بول  پیامبر؟ص؟  آغوش  در  کودکی  وقتی  که  است  آمده 
نمی گذاشتند که دیگران بول کردن کودک را قطع کنند و او را آزاد می گذاشتند تا اینکه بول او 

تمام شود (طبرسی، 1412ق، ج1، ص65؛ مجلسی، 1403ق، ج16، ص240).3

ت  ُه ِتسُع ِسننَی، َفِإذا َتَّ
َ
َّ ُیتَرُک َحیّت  َیمِتَّ ل . ثُ ِ

ّ
ُه، صل

َ
 ل

َ
ُهما قیل

َ
ُه: اغِسل َوجَهَک وَکّفیَک، َفِإذا َغَسل

َ
 ل

َ
ُه َسبُع ِسننَی قیل

َ
َّ ل 1. ...َفِإذا تَ

ُه وِلَواِلَدیِه إن شاَء اهَّلل.
َ
الَة َغَفَر اهَّلُل عز وجل ل َم الُوضوَء َوالّصَ

َّ
هیا. َفِإذا َتَعل

َ
الِة، وُضرَِب َعل یِه، واِمَر ِبالّصَ

َ
َم الُوضوَء، وُضرَِب َعل ِ

ّ
ُه ُعل

َ
ل

 :
َ

ِ الَیوَم والَیوَمنِی، َفقال
ّ

َدُه وُهَو ل ُیَصیل
َ
ِت َول ُجِل َیْ  وأنا أمَسُع _ َعِن الّرَ

َ
لُت أَبا احَلَسِن الّرِضا؟ع؟ _ أو ُسِئل

َ
2. عن احلسن بن قارن: َسأ

. ِو ما َیقِدُر
َ

 َعیل  ن
ّ

: ُیَصیل
َ

: ُقلُت: ُیصیُبُه الَوَجُع. قال
َ

الَة؟ قال : ُسبحاَن اهَّلِل َیتُرُک الّصَ
َ

اِن ِسننَی. َفقال
َ

 ث
َ

 الُغالِم؟ َفقال
َ

وَکم أیت  َعیل
 

َ
ا بال

َ
ّب هِلِه، َفُر

َ
َیُه، َفَیأُخُذُه َفَیَضُعُه ف ِحجرِِه؛ َتکرَِمًة ِل ُه ِبالَبَرَکِة أو ُیَسّمِ

َ
غیرِ ِلَیدُعَو ل

ِبِّ الّصَ
3. کاَن صیل اهَّلل علیه وآله ُیؤیت  ِبالّصَ

ُه ِمن ُدعاِئِه أو 
َ
َّ ُیفرُِغ ل ُه، ثُ

َ
، َفَیَدُعُه َحیّتَ  َیقِضَی َبول ِبِّ

، َفیقول؟ص؟: ل ُتزرِموا بالّصَ
َ

یِه، َفَیصیُح َبعُض َمن َرآُه حنَی بال
َ
ِبُّ َعل الّصَ
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3. دیبر مقاعه های مریبط با سسای گیری
امور  به  کودک  وانداشتن  با پذیرندگی،  والدین  که  روایات توصیه شده است  از  در دسته ای 
در  کنند.  کمک  خود  فرزندان  به  یاورانه،  رفتار  و  چشم پوشی  و  ستر  گذشت،  و  عفو  دشوار، 
همه این موارد، به نوعی مفهوم تسهیل و عدم تشدید و سخت گیری یافت می شود. جدول 
7 چگونگی نتیجه گیری این مقوله ها و مؤلفه های آنها را از متون اسالمی نشان می دهد. الزم 
به ذکر است که تمامی مقوله هایی که در ذیل می آید، هم مخصوص کودکان زیر هفت سال 

و هم باالتر از آن است.
جدول 7. دیگر مقوله های مرتبط با ترخیص و نحوه استخراج مؤلفه های آنها از متون اسالمی

سندمؤلفهمقوله

پذیرش اموری که انجام دادنش برای پذیرش کار کم
کودک آسان است.

  
ُ

_ رحم اهَّلل من اعان ولده عیل بره... َیْقَبل
یتجاوز َعْن َمْعُسورِِه... َمْیُسوَرهُ ... َو

چشم پوشی از اموری که انجام دادنش گذشت از ناتوانی
برای کودک دشوار است.

یتجاوز َعْن َمْعُسورِِه _ َو
الِة إذا َعَقل... ِبُّ ِبالّصَ _ ُیؤَمُر الّصَ

ُه َموِضعا ِمن 
َ
_ إذا عاَتبَت احَلَدَث فاترک ل

 اُلکاَبَرِة
َ

ُه اإِلخراُج َعیل
َ
 َیِمل

ّ
َذنِبِه ِلَئال

_ إذا عاَتبَت َفاسَتبِق
پرهیز از واداری کودک به 

کار سخت
وانداشتن کودک به کار سخت در امورات 

مختلف

شفقت ورزی

دوست داشتن کودک و ترحم به او در 
زندگی و هنگام وعده دادن

وُهْم  ِإَذا َوَعْدُتُ ْبَیاَن َوارمحوهم و وا الّصِ ِحّبُ
َ
_ أ

 َفُفوا
ً
َشْیئا

غیرِ َرمَحُتُه ف َتعلیِمِه...مهربانی در تعلیم
_ َحُق  الّصَ

_ ...اما مسعمت صراخ الصب...

هرفق و یاری دادن به کودک در امور زندگییاریگری
َ
غیرِ ... َوالّرِفُق ِبِه، َواَلعوَنُة ل

_ َحُق  الّصَ

عفو و پوشیدن خطا در تعامل با کودکگذشت از خطا

َدُه عیل  ِبّرِِه، وُهو أن 
َ
_ َرِحَم اهَّلُل َمن أعاَن َول

یعفو َعن َسّیئِتِه
یِه

َ
تُر َعل ... َوالَعفُو َعنُه َوالّسِ غیرِ

_ َحُق  الّصَ
ُه َموِضعا ِمن 

َ
_ إذا عاَتبَت احَلَدَث فاترک ل

 اُلکاَبَرِة
َ

ُه اإِلخراُج َعیل
َ
 َیِمل

ّ
َذنِبِه ِلَئال

_ إذا عاَتبَت َفاسَتبِق
َدِب ِعنَد 

َ
 اهَّلِل؟ص؟ َعِن ال

ُ
_ َنی  َرسول

الَغَضِب

جدول 7، شش مقوله را نشان می دهد که وجه مشترک همه آنها عدم تشدید و سخت گیری 
َبُه َبعد.  َثو

َ
م، َفِإذا انَصَرفوا َغَسل ِ ى  ِبَبوِل َصِبهّیِ

َ
ُه َیَتأّذ ّنَ

َ
ُغ ُسروُر أهِلِه فیِه، ول َیَروَن أ

ُ
َیبل َتسِمَیِتِه، و
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ح است: است. تحلیل محتوای این مقوله ها و مؤلفه های آنها بدین شر
پذیرش اموری که برای کودک آســان اســت: در روایتی از والدین خواسته شده است که در . 1

تعامل با کودک، نســبت به امور در حد توان کودک، پذیرندگی داشــته باشند (کلینی، 1407ق، 
ج6، ص50).1

چشم پوشــی و گذشــت از اموری که برای کودک دشــوار اســت: در ادامه روایت سابق آمده . 2
ج از توان کودک چشم پوشــی شــود (همان).2 روایتی دیگر، زمان  اســت که نســبت به امور خار
امر کردن به کودکان برای انجام برخی اعمال دینی را وقتی می داند که کودک به تعقل رسیده 
باشد (ابن حیون، 1385ق، ج1، ص193).3 بنابراین، والدین نباید از کودک بخواهند کاری را 

که در توانایی او نیست، انجام دهد.
وانداشتن کودک به کارهای سخت: در ادامه روایتی که ذکرش گذشت، توصیه شده است . 3

که والدین فرزندان را به کاری وادار نکنند (همان).4 
شفقت ورزی با کودک: این مقوله دارای دو مؤلفه است: . 4

الف) دوست داشتن کودک و محبت به وی: برخی روایات به محبت کردن و ترحم داشتن 
به فرزندان در زندگی و وفا به وعده هایی که به آنان داده شده است، توصیه کرده اند (کلینی، 

1407ق، ج6، ص49)؛5 
ب) عطوفت در آموزش: در روایتی دیگر، به مهربانی در هنگام تعلیم و آموزش دادن به 

کودکان توصیه شده است (صدوق، 1413ق، ج2، ص625).6
یاریگری و رفتار یاورانه و حمایت کننده با کودک: در روایتی، رفق و مدارا با کودک و کمک . 5

کردن به او، از جمله حقوق کودکان بر والدین شمرده شده است (همان).7 
عفو و گذشت و پوشیدن خطاهای کودک: برخی روایات از والدین خواسته اند که در تعامل با . 6

کودک، همواره با عفو و گذشــت رفتار کنند و از خطاهای کودک چشــم بپوشــند؛ و این امر، از جمله 

  َمْیُسوَرهُ ... .
ُ

 َیْقَبل
َ

 ِبّرِِه َقال
َ

ُت َکْیَف ُیِعیُنُه َعیل
ْ
 ُقل

َ
 ِبّرِِه َقال

َ
َدُه َعیل

َ
َعاَن َول

َ
 اهَّلل؟ص؟ِ  َرِحَم اهَّلُل َمْن أ

ُ
 َرُسول

َ
 َقال

َ
ِب َعْبِد اهَّلل؟ع؟ َقال

َ
1. َعْن أ

َیَتَجاَوُز َعْن َمْعُسورِِه... . 2. ... َو
الَة.  َم الّصَ ِ

ّ
 ِمَن الُقرآِن ُعل

ً
 الُغالُم وَقَرأ َشیئا

َ
وِم ِإذا أطاَق. إذا َعَقل ، وِبالّصَ

َ
الِة إذا َعَقل ِبُّ ِبالّصَ 3. ُیؤَمُر الّصَ

 ُیْرِهُقُه... .
َ

4. ... َول
م. ُکْم َتْرُزُقوَنُ ّنَ

َ
 أ

َّ
 َیْدُروَن ِإل

َ
ْم ل ُ ْم َفِإّنَ ُ  َفُفوا لَ

ً
وُهْم َشْیئا ِإَذا َوَعْدُتُ وُهْم َو ْبَیاَن َواْرمَحُ وا الّصِ ِحّبُ

َ
 اهَّلِل؟ص؟  أ

ُ
 َرُسول

َ
 َقال

َ
ِب َعْبِد اهَّلل؟ع؟ َقال

َ
5. َعْن أ

غیرِ َرمَحُتُه ف َتعلیِمِه... .
6. َحُق  الّصَ

ه.
َ
غیرِ ...، َوالّرِفُق ِبِه، َواَلعوَنُة ل

7. َحُق  الّصَ
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حقوق کودکان بر والدین شــمرده شــده اســت (همان).1 در روایتی دیگر، از والدین خواســته شــده 
اســت کــه در هنــگام معاتبه فرزند خــود، جایی برای بازگشــت و فرصتی برای خــروج وی قرار دهند 
(ابن ابی الحدید، 1363، ج20، ص333).2 برخی از روایات نیز از تکرار سرزنش کردن نهی کرده اند 
(تمیمی آمدی، 1410ق، ح3747).3 پیامبر؟ص؟ در روایتی از تأدیب هنگام غضب نهی کرده  است 
(کلینی، 1407ق، ج7، ص260؛ طوســی، 1407ق، ج10، ص148).4 این روایت، خود بر آســان گیری 
و اغمــاض والدیــن از خطاهــای کودک داللت می کند؛ چراکه غضب نشــان دهنده عدم گذشــت از 

خطاهاست.

خیصه و مرکزی ساای مؤعفه های مفهامی سسای گیری د   راند رو ی
جدول 8، خالصه مقوله ها و مؤلفه های مفهومی آسان گیری در متون اسالمی را نشان می دهد.

جدول 8. خالصه مقوله ها و مؤلفه های مفهومی آسان گیری در متون اسالمی

مضمونمؤلفهمقوله

مهلت دادن

مهلت دادن به کودک جهت تأدیب و 
تربیت

محور تربیت کودکان در هفت سال اول، 
بازی است. ازاین رو باید به کودک مهلت 

داده شود تا به بازی بپردازد.

ج از توان پرهیز از واداری کودک به تکالیفی که در مهلت دادن در تکالیف خار
توانش نیست.

ج از تعقل ج از مهلت دادن در تکالیف خار پرهیز از واداری کودک به تکالیف خار
درک و فهمشان

رها کردن کودک

رها گذاشتن کودک برای پرداختن به بازی

_ کودک در هفت سال اول رها شود تا به 
بازی بپردازد.

_ مهربانی و ترحم و عدم سخت گیری 
درباره بازی کودک

_ توصیه به صباوت با کودکان
_ صبر داشتن و عجله نکردن برای اتمام بازی کودک

آموزش مفاهیم دینی در برخی از سنین و رها رها گذاشتن کودک در سنین خاص
کردن کودک در خالل و خارج از این سنین

ُه فیما َبیَنُه وَبنَی اهَّلل.
َ
َیدُعَو ل َدُه عیل  ِبّرِِه، وُهو أن َیعُفَو َعن َسّیئِتِه، و

َ
یِه. َرِحَم اهَّلُل َمن أعاَن َول

َ
تُر َعل .. َوالَعفُو َعنُه َوالّسِ غیرِ

1. َحُق  الّصَ
 اُلکاَبَرِة.

َ
ُه اإِلخراُج َعیل

َ
 َیِمل

ّ
ُه َموِضعا ِمن َذنِبِه ِلَئال

َ
2. إذا عاَتبَت احَلَدَث َفاتُرک ل

ُن الُعتَب.  ّوِ ُیَ نِب، و
َ

َک أن ُتَکّرَِر الَعَتَب؛ َفِإّنَ ذلَک ُیغری ِبالّذ 3. إّیا
َدِب ِعنَد الَغَضِب.

َ
 اهَّلِل؟ص؟ َعِن ال

ُ
4.  َنی  َرسول
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مانع نشدن از بازتاب های 
بدنی غیرارادی

مانع نشدن و رها کردن کودک در هنگام 
نجس کردن و بول کردن

توصیه به عدم قطع بول کودک در هنگام 
نجس کردن

توصیه به پذیرش اموری که انجام پذیرش کار کم و در حد توان کودکپذیرش کار کم
دادنش برای کودک آسان است

بخشش و چشم پوشی از اموری که برای گذشت از ناتوانی
کودک دشوار است

توصیه به چشم پوشی از اموری که انجام 
دادنش برای کودک دشوار است

پرهیز از واداری کودک به 
کار سخت

عدم سخت گیری و اجبار در تعامل با 
کودک

توصیه به سخت گیری نکردن بر فرزندان و 
عدم اجبار آنها در امور

شفقت ورزی

دوست داشتن کودک و ترحم به او در 
زندگی و هنگام وعده دادن به وی

توصیه به مهربانی و ترحم داشتن 
نسبت به کودکان

توصیه به مهربانی و محبت هنگام آموزش مهربانی در تعلیم
و تعلیم دادن به کودک

یاری دادن به کودک و رفق و مدارا با او در یاریگری
امور زندگی

توصیه به یاریگری، همراهی، همدلی و 
حمایت از کودک

عفو و پوشیدن خطای کودک در تعامل گذشت از خطا
با وی

_ توصیه به عفو و گذشت و پوشش 
خطاهای کودک در تعامل با وی

_ توصیه به عدم سرزنش و تکرار عتاب در 
تعامل با کودک

_ توصیه به عدم سرزنش و معاتبه در 
تعامل با کودک

بحث و نتیجه گیری
یافته های این پژوهش نشان داد، محدوده، موقعیت ها و مؤلفه های آسان گیری در روایات 
اسالمی این گونه است که کودکان در هفت سال اول باید رها شوند تا به بازی بپردازند؛ آن گاه 
در سنین معین، آموزه های دینی را به صورت مختصر و متناسب با درک و فهم ایشان و بدون 
درصورتی که  هشت سالگی،  سن  در  آنکه  مگر  داد؛  آموزش  ایشان  به  سخت گیری،  و  تشدید 

کودک تن به نماز ندهد، مقداری باید او را مؤاخذه کرد. 
ایشان  از  را  آسان  و  سهل  امور  و  باشند  داشته  پذیرندگی  باید  کودک  با  تعامل  در  والدین 
که در  ج از توانشان بپرهیزند. الگوی موقعیت ها و مؤلفه هایی  بپذیرند و از تحمیل امور خار

روایات به آسان گیری و عدم سخت گیری توصیه شده است، در موارد ذیل خالصه می شود:
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1. مهلت دادی د  باای
سال  هفت  در  که  کرده اند  توصیه  والدین  به  گفتار،  در  هم  و  رفتار  در  هم  اطهار؟مهع؟،  ائمه 
کریم نیز مغفول نمانده  کودکان قرار دهند. اهمیت بازی در قرآن  اول، بازی را محور تربیت 
است. قرآن کریم در داستان حضرت یوسف؟ص؟ نقل می کند که برادارن او برای اینکه بتوانند 
که به ما  گفتند  کردن پدرشان، به آن حضرت  یوسف را با خود به صحرا ببرند، برای راضی 
ا  َمّنَ

ْ
َك لا َتأ

َ
بانا ما ل

َ
وا یا أ

ُ
اجازه بده یوسف را با خود به صحرا ببریم تا در آنجا به بازی بپردازد: »قال

حاِفُظون « (یوسف: 11 و 12). این 
َ
ُه ل

َ
ا ل

َ
ِإّن َعْب َو

ْ
 َیْرَتْع  َوَیل

ً
ُه َمَعنا َغدا

ْ
ْرِسل

َ
ناِصُحوَن. أ

َ
ُه ل

َ
ا ل

َ
ِإّن َعلى  ُیوُسَف َو

کردن قوی ترین  بازی  و  دارد  زیادی  اهمیت  بازی،  به  کودک  نیاز  که  مطلب نشان می دهد 
منطقی است که یعقوب؟ع؟ را تسلیم خواسته فرزندانش می کند (مکارم شیرازی، 1371، ج9، 

ص334؛ قرائتی، 1388، ج4، ص167).
دستورهای ائمه؟مهع؟ به رها کردن کودک برای بازی کردن، صباوت، تحمل و صبر والدین 
اهمیت  برای  خوبی  گواه  کودکی،  در  بازی  روان شناختی  آثار  ذکر  و  کودکان،  بازی  اتمام  تا 
تأثیر بازی بر سالمت و رشد جسمی و روانی اوست  کودک در هفت سال اول و  کردن  بازی 
(کلینی، 1407ق، ج6، ص47 و 50؛ ابن شهرآشوب، 1379ق، ج4، ص71؛ نسائی، 1411ق، 
کم نیشابوری، 1420ق، ج3، ص726).  ج2، ص229؛ ابن حنبل، 1416ق، ج10، ص453؛ حا
کودکی را عامل زیادی  کودک در  کردن  کاظم؟ع؟ شیطنت، لج بازی و بازی  در روایتی، امام 
عقل و اندیشه وی در بزرگی می داند (کلینی، 1407، ج11، ص453). 1در روایتی دیگر، محور 
تربیت کودکان تا هفت سال، آزاد گذاشتن آنها برای پرداختن به بازی ذکر شده است (کلینی، 

1407ق، ج6، ص47).2 
آن  در  که  آزاد،  بازی های  است.  کودک  اجتماعی  رشد  مهم  عوامل  جمله  از  بازی،  انواع 
کودک با یک رفیق خیالی می آمیزد، سبب تجربه ایفای نقش های متعدد در کودک می شود و 
بازی های منظم یا سازمان یافته، باعث انتقال کلیت روابط شکل گرفته در مجموعه به کودک 

می گردد (ایمانی، 1367).
کودکان، آزادی عمل و عدم سخت گیری بر آنان  یکی از عوامل بسیار مهم رشد خالقیت 
باشد  برخوردار  عمل  آزادی  از  او  که  می شود  شکوفا  زمانی  کودک  ابتکار  و  خالقیت  است. 

 هَکَذا.
َّ

ْن َیُکوَن ِإل
َ
: َما َیْنَبِغی أ

َ
َّ َقال  ِف ِکَبرِِه ثُ

ً
ِبِ  ِف ِصَغرِِه؛ ِلَیُکون  َحِلیما

1. ُتْسَتَحُب  َعَراَمُة الّصَ
ن ل َخیَر فیِه.  َفإّنُه ِمَّ

ّ
إل َح، و

َ
ُب َسبَع ِسننَی، وألزِمُه َنفَسَک َسبَع ِسننَی، فإن أفل ُیَؤّدَ 2. اإلمام الصادق؟ع؟: َدع ابَنَک َیلَعُب َسبَع ِسننَی، و
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نگاهی نو به تربیت اسالمی، فوایدی برای بازی بیان شده  کتاب  (نساجی زاده، 1384). در 
است؛ از جمله اینکه »بازی زمینه نضج فیزیکی و کنترل بدنی کودک را فراهم می آورد. بازی 
هشیار  بخش  گسترش  باعث  و  دارد  اساسی  نقش  کودک  شخصیت  ساختمان  تکوین  در 
ذهن در اثر ارتباط با اشیا و محیط، تخلیه هیجان ها و تعادل یابی می شود. بازی در تحول 
گرو آن است. بازی در  کودک در  کودک اثر دارد و پیشرفت زبان و روابط اجتماعی  اجتماعی 

رشد خالقیت تأثیر شگرفی دارد« (باقری، 1385).
این  دارای  کودکان  به  دادن  مهلت  حوزه،  این  در  روایات  محتوای  تحلیل  اساس  بر 
مؤلفه هاست: رها گذاشتن کودک؛ مهربانی نسبت به بازی؛ صباوت؛ و عدم عجله برای اتمام 
بازی. نظریه ها و پژوهش های زیادی هستند که از جهاتی با این الگو مطابق و از جهاتی دیگر 

متفاوت اند. 
و  می یابد  ادامه  یازده سالگی  تا  و  می شود  آغاز  کودک  تولد  از  بازی  که  است  معتقد  پیاژه 
کودکان را به  کودک از طریق بازی به شناخت جهان پیرامون دسترسی می یابد.  پیاژه بازی 
سه مرحله تقسیم می کند: 1. تمرینی (از تولد تا دوسالگی)؛ 2. نمادی (از دو تا پنج سالگی)؛ 
3. باقاعده (از چهار تا هفت سالگی ادامه می یابد و تا کهن سالی به تکامل می رسد). از دیدگاه 
کافی برای درونی سازی تجربه ها داشته باشد تا به تعادل ذهنی و  کودک باید فرصت  پیاژه، 

عاطفی دست یابد (سلیمانی، 1375).
کودک  عقلی  رشد  بر  بازی  تأثیر  کردن،  فراهم  فرصت  دادن،  آزادی  حیث  از  پیاژه  نظریه 
اما  دارد؛  مطابقت  پژوهش  این  در  یافته شده  الگوی  با  کودکان،  برای  بازی  زمینه  ایجاد  و 
کودک، در هفت سال  از حیث تعیین سن و سال متفاوت است. از نظر اسالم، محور تربیت 
اول، بازی است و در هفت سال دوم، مالزم والدین بودن و تأدیب است؛ و نقش یادگیری از 
طریق الگوبرداری و آموزش، بسیار بااهمیت است (کلینی، 1407ق، ج6، ص47)؛ 1 اما از نظر 
کودک تا یازده سالگی به انجام بازی های قاعده دار وابسته است و تا  پیاژه، رشد شخصیت 

کهن سالی نیز ادامه می یابد.
از نظر برک، ایجاد رابطه محبت آمیز، توجه به کودک و رابطه کالمی در زمان بازی کردن او، 
زبان و هوش بهر بهتر را در دوره نوپایی و اوایل کودکی پیش بینی می کند (برک، 1395، ج1، 

 ِ
ّ

 َفَخل
َّ

ِإل َح َو
َ
 َوَصل

َ
َدِبَک َفِإْن َقِبل

َ
ْبُه ِبأ ّدِ

َ
ْیَک َسْبَع ِسِننَی َفأ

َ
ُه ِإل َّ ُضّمَ ُه ِسّتُ ِسِننَی ثُ

َ
یِتَ ل

ْ
َک َحیّتَ َیأ  َصِبّیَ

ْ
ْمِهل

َ
: أ

َ
ِب َعْبِد اهَّلل؟ع؟ َقال

َ
1. َعْن أ

َعْنُه.
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ص357). این ویژگی با مؤلفه مهربانی و صباوت با کودک، مطابقت دارد.
کودکان  ذهنی  تحول  در  بازی  و  بدنی  فعالیت های  »بررسی  عنوان  با  پژوهشی  در 
فعالیت های  که  کودکانی  در  ذهنی  رشد  میزان  که  شد  حاصل  نتیجه  این  پیش دبستانی«، 
بدنی و بازی های آموزشی داشته اند، از کودکان فاقد آن بیشتر است (سلمان، 1372). به طور 
کلی، بازی در ابعاد مختلف جسمی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی کودک تأثیرگذار است (بهشتی 

و منطقی، 1390، به نقل از: شعاری نژاد، 1375؛ انگجی و عسکری، 1385).

2. سسای گیری بعد اا امر و حین سمااش دستا ات دییی  
با توجه به روایاتی که در یافته های پژوهش ذکر شدند، در هفت سال اول کودک، والدین باید 
آموزه های دینی را به صورت مختصر و متناسب با فهم و درک و سن او، به او بیاموزند و در زمان 
کنند.  مناسب به صورت محدود و بدون سخت گیری، او را به انجام امور دینی متناسب، امر 
سپس کودک را آزاد بگذارند و سخت گیری نکنند. در هفت سال دوم، والدین باید کودکشان را 
به آداب فردی و اجتماعی تأدیب کنند (صدوق، 1413ق، ج1، ص281؛ کلینی، 1407ق، ج3، 
که آموزه های  ص409؛ طوسی، 1407ق، ج2، ص380؛ ابن حیون، 1385، ج1، ص193)؛ چرا
دینی متناسب با فطرت است و به هیچ گونه تشدید و سخت گیری در آموزش آنها نیاز نیست. 
گاهی دادن از طریق آموزش و امر کردن به مقدار و  کاری که باید انجام دهند، آ والدین تنها 

کیفیت معین مفاهیم دینی است که باید متناسب با درک و فهم و سن کودک باشد.
که در توانش هست، به پا دارد.  کودک باید نماز را به هر نحو  اما از هشت سالگی به بعد، 
به  را  او  باید  گوش مالی  با مقداری  نگیرد،  و وضو  نماز نخواَند  کودک  گر  ا نه سالگی،  در سن 
»اصول  عنوان  با  پژوهشی  در  مقدسی پور  ص281).  ج1،  1413ق،  (صدوق،  واداشت  نماز 
را اصل سهولت می نامد.  آموزش  در  اولین اصل  کودکان«،  به  آموزه های دینی  و روش های 
منظور از اصل سهولت این است که در آموزش مفاهیم دینی به کودکان، باید تواِن شناختی، 
که  چرا کرد؛  پرهیز  سخت گیری  و  خشونت  از  و  گرفت  نظر  در  را  کودکان  انگیزشی  و  عاطفی 
هدف از آموزش این مفاهیم، باال رفتن شوق و انگیزه کودکان در یادگیری مفاهیم دینی است؛ 
کاسته خواهد شد (مقدسی پور، 1382).  کودکان  درحالی که با سخت گیری، از شوق و انگیزه 
پیامدهای  دارای  را  دینی  تربیت  در  اجبار  شیوه  اینکه  بر  عالوه   ،(1388) محالتی  سروش 

نامطلوب تربیتی می داند، مشروعیت اجبار در محیط خانواده را قابل دفاع نمی داند.
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با توجه به تحلیل محتوای روایات مربوط به حوزه آموزه های دینی، در هفت سال اول، 
این سهولت،  و  است  آمیخته  ترخیص  و  نوعی سهولت  با  آموزه های دینی  به  امر  و  آموزش 
اما در  کامل باشند؛  آزادی  کودکان باید در  از این پس  امر، به نهایت خود می رسد و  از  پس 
گر کودکشان نماز نخواند، او را مؤاخذه کرده،  هشت سالگی، به والدین توصیه شده است که ا
بگیرد  روزه  توان،  به قدر  که  بخواهند  کودک  از  نه سالگی  در  و  کنند  سخت گیری  مقداری 

(صدوق، 1413ق، ج1، ص281).

کیفیت ا ضای نیااهای کادک 3. سسای گیری د  
که  کرده اند  امامان معصوم؟مهع؟ به والدین سفارش  گذشت،  که پیش تر  روایاتی  با توجه به 
کودک و تأمین نیازهای آنان (مانند خوردن و آشامیدن، پوشیدن، انجام  در مقابله خود با 
نرم خو،  کودکان  با  و...)،  نجس کاری،  و  کردن  بول  کودک،  اشتباهات  حین  عادی،  امور 
بر معاتبه و سرزنش اصرار نکنند؛ به هنگام عصبانیت  و آسان گیر باشند.  گذشت  با مهربان، 
کنند  کودک چشم پوشی  کمک کننده باشند و از اشتباهات  کم و  تأدیب نکنند؛ پذیرنده امور 
ج1،  1412ق،  طبرسی،  50؛  و  ص49  ج6،  1407ق،  (کلینی،  باشند  داشته  رحمت  آنها  به  و 
ص65؛ مجلسی، 1403ق، ج16، ص240؛ صدوق، 1413ق، ج2، ص625؛ صدوق، 1376، 

ص363).
بیش ازاندازه  دفعی  اعمال  برای  مقعدی  مرحله  در  که  والدینی  است،  معتقد  فروید 
سخت گیرند، سبب بروز احساس شرم و شک در کودک خواهند شد (رایس، 1387، ص227). 
کودک از تولد تا یک سالگی، تعیین کننده میزان  که نوع رابطه مادر و  اریکسون بیان می کند 
اعتماد یا بی اعتمادی کودک به جهان پیرامون است. سبک مقتدرانه در تربیت، مناسب ترین 
سبک در ایجاد حس اعتماد در کودک است و سبک های مستبدانه، سهل انگارانه و طردکننده 
مادران، باعث ایجاد احساس بی اعتمادی می شود و به صورت نشانه هایی مانند افسردگی، 

ناامیدی و خشم بروز می یابد. 
گر مراقبین کودک در سال های دوم و سوم زندگی _ که سن استقالل عمل کودک در مقابل  ا
که در حد توان  کارهایی را  ج دهند و  شرم و تردید است _ سخت گیری و بی حوصلگی به خر
کودک نیست، بر او تحمیل کنند، حس شرم در برابر دیگران و احساس ناتوانی در مهار خود 
و جهان پیرامون، در او تقویت می شود. سن سه تا شش سالگی سن ابتکار در مقابل احساس 
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تا  بدهند  کودک  به  را  مختلف  قلمروهای  در  عمل  آزادی  و  فرصت  باید  والدین  است.  گناه 
احساس ابتکار و خالقیت در کودک تقویت شود. والدین مستبد و تنبیه گر موجب ایجاد حس 

گناهکاری در کودک می شوند (دادستان، 1395، ص188_198).
قائمی (1358) زیان های اجتماعی زیادی برای سرکوبی آزادی کودکان و اعمال محدودیت و 
سخت گیری در تعامل با کودک ذکر می کند: فرار از زندگی، خودخوری و از دست دادن اعتمادبه نفس، 

و مقابله به مثل با رفتارهایی مانند بددهنی، حمله و تعرض، از جمله این زیان هایند.
با توجه به مجموع روایات مربوط به حوزه تعامل با کودک، مراد از سهل گیری و آزاد گذاشتن 
بلکه  نیست؛  به وی  و بی محبتی  و بی توجهی  به حال خود  کودک  کردن  رها  کودک، هرگز 
با عدم  که والدین نسبت به فرزندان خود رحمت و عطوفت داشته باشند و  مراد این است 
تشدید و سخت گیری و با ارضای نیازهای فطری کودک، مانند نیاز به بازی و نیز آزادی برای 
کشف هویت و توانایی های خود، به شکوفایی استعدادها و توانایی های کودکان کمک کنند. 
از بیماری ها و اختالالت، نظیر اضطراب،  کودک، زمینه بسیاری  با  سخت گیری و تندخویی 
رفتارهای  و  بزهکاری  لج بازی،  ناایمن،  دلبستگی  هویت،  بحران  اعتمادبه نفس،  عدم 

ناسازگارانه را در شخصیت کودک به وجود می آورد. 
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