
کودکان نقش بازی در تربیت دینی 
معصومه جوهری1، فاطمه سیفی کناری2

چکیده
کودکان با آن آشنا می شوند. رعایت برخی ضوابط  که  بازی از اولین ابزارهای تربیتی است 
در ب���ازی از جان���ب مربیان تربیتی می تواند ای���ن ابزار تربیتی را به یک���ی از رویکردهای مهم 
کن���د. برخی از ای���ن ضوابط در مت���ون دینی و  ب���رای ایج���اد و تقوی���ت تربیت دین���ی تبدیل 
که نقش بازی  س���یره اهل  بیت؟مهع؟ آمده است. س���ؤال اصلی در پژوهش حاضر این است 
کودک چیس���ت؟ این تحقی���ق ب���ه روش توصیفی-تحلیل���ی و به صورت  در تربی���ت دین���ی 
کتاب ها، مقاالت و فیش برداری و  که در آن با مراجعه به  گردآوری شده است  کتابخانه ای 
سپس با رجوع به روایات و سیره عملی پیامبر؟ص؟ و اهل بیت؟مهع؟ جایگاه و ضوابط بازی 
که بازی  کودکان بررس���ی می  ش���ود. از یافته  های تحقیق حاضر این اس���ت  در تربیت دینی 
نق���ش مهمی در دس���ت یابی ب���ه تربیت دینی ماندگار دارد. برای رس���یدن ب���ه این مطلوب، 
که همراه با شادی، نشاط و شادابی باشد. بازی باید  گونه  ای باشد  کودک باید به  بازی با 
کس���ب مهارت  های زندگی، ایجاد محبت نس���بت به دیگران، آمادگی  هم���راه با آموزندگی، 
گر والدین و مربیان  جسمانی برای مقابله با دشمن، تقویت بعد خداشناسی و... باشد. ا
کودک به  کنند از طرفی موج���ب عالقه  مندی  ک���ودک را رعایت  گی  ها و ش���رایط بازی با  ویژ
که همان  کودکی و بزرگس���الی ش���ده و از سوی دیگر رسیدن به مطلوب  دین داری در دوران 

تربیت دینی عمیق و ماندگار است برای آنها فراهم می  شود.   
کودک. کلیدی: بازی، تربیت دینی،  گان  واژ

1. مقدمه
کودکان قرار داده اس���ت. کودک  که خداون���د حکیم در باطن  تمای���ل به بازی یکی از غرایزی اس���ت 

کودک بس���یاری از مش���کالت روانی و عاطفی وی را حل  بالفطره میل به بازی دارد و توجه به بازی 

که بر رش���د زب���ان او تأثیر  کودک اس���ت  می  کند. بازی وس���یله ای برای رش���د همه جانبه و هماهنگ 

کودک تأثیر بسیاری دارد و به هماهنگی حواس  بس���یاری دارد. رشد زبان بر رشد ش���ناخت و ذهن 

کودکان زیر هفت س���ال  پنج گان���ه اش می انجام���د. بازی یکی از اهرم های اصلی تربیتی به ویژه برای 

کستان. کارشناسی فقه و اصول، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی العالمیه، از پا 1.  دانش پژوه 
گروه علمی- تربیتی فقه و اصول، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی العالمیه، از ایران. 2.  مدرس 

دوفصلنامه تخصصی مطالعات دین پژوهی / سال سوم/ شماره ششم/ پاییز و زمستان 1398/ 36-25
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که به تبیین تأثیر بازی بر تربیت اشاره  گرفته است  است. در این رابطه مقاالت و تحقیقاتی صورت 

کودک بررسی می  شود؛ زیرا برخی بازی ها در ذات  دارند. در این تحقیق نقش بازی در تربیت دینی 

خ���ود تأمین کننده هدف تربیت دینی هس���تند، اما بس���یاری از بازی ها باید توس���ط مربیان تربیتی 

کودک و بازی  کرد. بحث تربیت  جهت دهی ش���وند تا بتوان از آنها در راس���تای تربیت دینی استفاده 

از دیرباز مورد توجه همگان بوده است. در حال حاضر با پیشرفت تکنولوژی و غرب و انحرافات زیاد 

کرد، پس ضرورت دارد تا در این زمینه تحقیق مس���تقلی  کودکان بس���یار تالش  باید در تربیت دینی 

گیرد. این مقاله در چهار بخش ارائه شده است شامل: نقش و جایگاه بازی، انواع بازی  ها،  صورت 

کودکان برای روشن  شدن  گی ها و ملزومات بازی بر اساس روایات و تأثیرات بازی بر تربیت دینی  ویژ

جایگاه و نقش بازی در تربیت دینی.

کودک 2. نقش بازی در تعلیم و تربیت 
گی  های  کودکان در س���نین مختلف ویژ کردن اس���ت. بازی  ه���ای  کودکی بازی   گی  ه���ای دوره  از ویژ

خاصی دارد. ابتدا بازی با اش���یاء اس���ت و س���پس بازی با هم س���االن. کودک به تدریج به بازی  های 

گروهی  کودک به قواع���د و مقررات بازی  ه���ای  گروه���ی و اجتماع���ی روی م���ی  آورد. در این بازی  ه���ا 

کرده و با  کودک رفت���ار با دیگران را تمری���ن  ت���ن  داده و ب���ا دیگ���ران همکاری می  کند. ب���ه این صورت 

اصول و قواعد زندگی جمعی و رعایت انضباط عملی به تدریج آش���نا می  ش���ود و به رش���د اجتماعی 

کودکان، درک افکار و عواطف آنها را به دنبال خواهد داش���ت. بازی  و اخالقی می  رس���د. درک بازی 

کودک فرصت می  دهد  کند تا موفق ش���ود. بازی به  کمک  کودک  نقش آموزش���ی دارد و می  تواند به 

کودک  کند. بازی هوش، فک���ر، عزم و اس���تعدادهای مختلف را در  در نی���ل ب���ه هدف خود پای���داری 

گی  های بازی زنده نگه داشتن و شاداب   پرورش می  دهد و باعث نشاط روح او می  شود. یکی از ویژ

کردن روحیه است؛ زیرا بازی عبارت است از فعالیتی شادمانه، شور و شوق بازی، خودانگیختگی، 

کودکان دارد. که از بازی عاید می  شود، تأثیرات مثبتی در سالمت فکری  شادابی. وجدی 

3. انواع بازی
ک���ه در بازی ک���ودکان نهفته بس���یار فرات���ر از مفه���وم واژه  های���ی مانند تفریح و س���رگرمی  مفاهیم���ی 

کمک بازی نیروی اضافی  است. بازی و اس���باب آن ممکن است آموزش  محوری باشد. کودکان به 

کرده و برای خوب  زیس���تن در محی���ط اجتماعی آماده می  ش���وند. امروزه بازی  های  خ���ود را تخلی���ه 

گروه���ی قدیم���ی ش���ده  اند. بنابراین، اس���باب  بازی  ها ی���ا ابزارهایی  انف���رادی جایگزین بازی  ه���ای 
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کودک اهمیت  کمک می  گیرند نیز ب���ه اندازه بازی برای  که ک���ودکان برای بازی های مختل���ف از آنها 

که ناش���ی از اوضاع و احوال  کودک  گرایش  های  دارند. بازی  ها با توجه به محتوای آنها و تمایالت و 

که نظریه  پردازان روان  شناسی نسبت به کودک دارند به  درونی اوست و بر اساس نگرش و دیدگاهی 

انواع مختلفی تقسیم می  شوند. کودکان به بازی  های تقلیدی، نمایشی، نمادی و تخیلی به دلیل 

که در شناخت وضعیت روحی، روانی و درمانی او دارند تمایل بیشتری نشان می  دهند. اهمیتی 

3-1. بازی  های تقلیدی

غریزه تقلید یکی از غرایز نیرومند و ریش���ه  دار در انس���ان اس���ت. به برکت وجود همین غریزه اس���ت 

کودک بس���یاری از رسوم زندگی، آداب معاش���رت، غذاخوردن، لباس  پوشیدن، طرز تکلم، ادای  که 

کار می  بندد. انسان در تمام طول  کلمات و جمله  ها را از پدر و مادر و س���ایر معاش���ران می  آموزد و به 

عمر کم و بیش از دیگران تقلید می  کند، اما در سنین بین یک سالگی تا پنج سالگی بیشتر از این قوه 

استفاده می  کند. )مطهری، 1383، ص45( کودکان ابتدا تقلید را از پدر و مادر خود شروع می کنند. 

کارها و مشاغلی را تقلید  آنها بسیاری از فعالیت  های والدین خود را در خانه تقلید می  کنند. پسرها 

ک���ه فعالیت  های مربوط  که بیش���تر مربوط به مردان اس���ت و دختران عالقه  مند هس���تند  می  کنن���د 

که نقش بنا، دس���ت  فروش، مغازه  دار،  کنند. برای مثال پس���رها دوس���ت دارن���د  ب���ه مادران را تکرار 

که در نقش  کنند درحالی  که دخترها ذوق فراوان دارند  راننده، پزشک، خلبان، پلیس و ... را بازی 

کردن خانه، آشپزی، شست  وشو و اتوزدن لباس  ها را به صورت  کارهایی مانند تمیز  مادر و پرس���تار 

کودکان دارند.  بازی انجام دهند )قاضی، 1368، ص52(. بازی  های تقلیدی نقش مهمی در رشد 

که می  شناس���ند، بیارایند و همچون  ک���ودکان به فرصت  های���ی نیاز دارند تا خود را مثل بزرگ ترهایی 

که امکان چنین بازی  هایی را فراهم می  کنند وسایلی مانند لوازم  کنند. از جمله وسایلی  آنها عمل 

گون و مکعب  ها،  گونا خان���ه  داری، عروس���ک  ها، پارچه  های مخصوص خیاطی، ظرف  ها، قطع���ات 

کمک  کودک  ک���ه به  کوچک اس���ت  ان���واع ماش���ین  ها، هواپیما، قایق، تانک، تفنگ، میز و صندلی 

کرده و برای زندگی در آن  می  کنند با فرورفتن در نقش بزرگ ترها دنیای واقعی پیرامون خود را تجربه 

کودک بسیاری از مسائل  کودکان است و  آماده شوند. این بازی  ها از سه سالگی به بعد مورد توجه 

عاطفی و اجتماعی را با آنها می  آموزد )شهرآرای، 1362، ص8(.

3-2. بازی  های نمایشی

بازی  های تقلیدی و نمایشی با هم مشترکند و در حقیقت بازی نمایشی نوعی بازی تقلیدی است، 

کودک عالوه  بر  کودک س���عی ب���ه تقلید نقش دارد درحالی که در بازی نمایش���ی  ام���ا در بازی تقلیدی 
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کودک، پدری سخت  گیر و  تقلید نقش، انتظار خود از آن نقش را نیز بیان می  کند. برای مثال هرگاه 

مستبد داشته باشد در بازی تقلیدی خود، سخت گیر و مستبد می  شود، اما در بازی نمایشی انتظار 

محبت و هم دردی پدر با فرزند منعکس می  شود )مهجور، 1397، ص256(.

3-3. بازی  های نمادی

که از حدود ی���ک و نیم یا دو س���الگی آغاز  کودکانه اس���ت  بازی  ه���ای نم���ادی نقط���ه اوج بازی  های 

کمال خود می  رسد و تا هشت و نه س���الگی نیز ادامه می  یابد.  می  ش���ود، در پنج و ش���ش سالگی به 

کاربرد عالئم و  گش���وده و توانای���ی  کودک نی���ز به تدریج زبان  که  ب���ازی نم���ادی زمانی آغاز می  ش���ود 

نماده���ای زبان را دارد. )فرخنده و دیگران، 1370، ص43( بازی  های نمادی با بازی  های تقلیدی 

و نمایش���ی متفاوت اس���ت. در بازی  های تقلیدی و نمایشی، کودک با استفاده از وسایل موجود به 

برون  فکن���ی یا درون  فکنی امیال و خواس���ته  های خ���ود می  پردازد و از این طریق ب���ه لذتی درونی و 

کودک س���عی دارد  برونی دس���ت  یافته و خود را از قید تنش  ها رها می  کند. در هر دوی این بازی  ها 

کند، اما در  تا به اش���یاء و وس���ایل واقعی موجود در محیط خود دس���ت  یافته و با آن وس���ایل بازی 

که در بازی به آنها نیاز  کودک به ابزار و وسایلی است  بس���یاری اوقات محدودیت  ها مانع دس���ت یابی 

کودک برای حل مشکل خود به بازی  های  که  دارد )مهجور، 1397، ص257(. در این مرحله است 

نمادی روآورده، عناصر جدیدی وارد بازی او می  ش���ود، واقعیت  ها تغییر ش���کل می  یابند و اشیایی 

که وجود ندارند با اشیای دیگر نمایش داده می  شوند.

3-4. بازی  های تخیلی

که اشیاء یا حوادثی را در ذهن خلق می  کند بدون اینکه به صورت  تخیل فعالیت عالی ذهن است 

کرده و آنها  کند. ذهن هنگام تخی���ل روابط تازه  ای ایج���اد  مس���تقیم از داده  های حس���ی اس���تفاده 

که آنها را از قبل تجربه نکرده اس���ت. )ش���عاری ن���ژاد، 1383، ص212(  را ب���ه ش���کل  هایی درمی  آورد 

کند و  ک���ودک تخیل���ی ق���وی دارد و می  تواند جری���ان آب باریکی را به ص���ورت رودخانه بزرگ���ی تخیل 

کند. ک���ودک مانند یک اتومبیل حرک���ت می  کند و دور می  زند.  ک را تپه  ای فرض  کوچک���ی خا کوپ���ه 

کودک اس���باب  کار می اندازد. تخیل  کودک خودش را مانند راننده و بدن خود را مانند اتومبیل به 

بازی  ها را بزرگ می  کند و مواد بازی را تغییر می  دهد تا به این ترتیب بتواند در عالم خیال وارد شده 

کن���د و از بازی خود لذت ببرد. کودک ذهن���ی فعال و قوی دارد و  موج���ودات خیال���ی را واقعی فرض 

اس���باب بازی  ها در نظر او مواد واقعی هس���تند و او هر دو قلمرو واقع و خیال را نیک می  شناسد. در 

که اسباب بازی  ها و مواد را جان می  بخشد و هنگامی  انواع بازی  های تخیلی این پرتو تخیل است 
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کنند. برای  ک���ه خلق و خوی طفل دگرگون می  ش���ود اس���باب  بازی  ها ممکن اس���ت در نظر او تغیی���ر 

که قایق بود به خیال او  مثال جریان باریکی از آب ممکن اس���ت صورت خندق بگیرد یا تکه چوبی 

گاهی محل اختفای  کوچکی  که صندوق  خانه  کودک بسیار آسان است  کند. برای  جزیره  ای جلوه 

دزد و زمانی محل تاج  گذاری پادشاه باشد )قاضی، 1368، ص57(.

که در بازی  های تقلیدی و نمایشی  تفاوت این نوع بازی  ها با بازی  های تقلیدی و نمایشی آن است 

کرده است الگوبرداری می  کند درحالی  که در بازی  های  و حتی نمادی، کودک از آنچه دیده و تجربه 

که در سابق برخورد چندانی  گذشته خود رویدادی جدید  تخیلی، کودک با استفاده از تجربه  های 

با آن نداشته است، خلق می  کند.

4. انواع بازی در سیره عملی و روایی اهل بیت؟مهع؟ 

ک بازی 4-1. خا

کودکان را  که پیامبر؟ص؟ یکی از دالی���ل عالقه خود به  کودکان چنان اس���ت  جای���گاه این بازی برای 

کودکان نشوند. ک بازی  همین می داند و به والدین سفارش می کند مانع خا

4-2. آب بازی و شنا

ک ب���ازی ارزش باالی���ی دارد و  از آن به عنوان بهترین تفری���ح برای مؤمنان  ای���ن ب���ازی نیز مانند خا

یادش���ده و محبوب تری���ن تفری���ح نزد خداوند اس���ت. )متق���ی هن���دی، 1410، 625/15( پیامبر؟ص؟ 

ک بازی  سفارش کرده است که به فرزندانتان شنا یاد دهید. بر اساس روایات اهمیت این بازی از خا

کاربردی در زندگی افراد دارد. هم باالتر است؛ زیرا هم جنبه تفریحی و نشاط دارد و هم جنبه 

4-3. سواری دادن و اسب دوانی

که یک���ی از بازی های م���ورد عالقه  کرد  ب���ا مطالعه س���یره اه���ل بیت؟مهع؟ می ت���وان چنین اس���تنباط 

که ایشان نقش مرکب و یا شتر  گرفتن است. در سیره زندگی پیامبر؟ص؟ آمده است  کودکان سواری  

را بازی می کرد و به حسنین سواری می داد. )عالمه مجلسی، 1362، 37/25(

کالمی-فکری 4-4. بازی های 

 وقت���ی امام حس���ن و امام حس���ین؟امهع؟ کودکان خردس���الی بودن���د حضرت زهرا؟اهع؟ برای آنها ش���عر 

گفته  کودکی و همراه با بازی به فرزندان  ک���ه در دنیای  می خواند و با آنها بازی می کرد. این ش���عرها 

می شد، پیام ها و ارزش هایی را به همراه داشت. یکی از این شعرها این بود: 

که بتوانی از دین حق قید و بندها را  کن  کاری  پسرم حسن جان! تو مانند پدرت باش، 
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گوشه زندگی بر ما منت دارد.  که با نعمت های فراوانش در  کن  کنی. خدایی را پرستش  رها 
کینه توزان و دشمنان دین خدا دوستی مکن. )عالمه مجلسی، 1362، /ج43( پسرم با 

4-5. تیله بازی و تیراندازی

4-6. بازی های رزمی

4-7. بازی های ساده

گویا انجام برخی بازی های ساده از جانب  کودکان همراه با لذت اس���ت، اما  گرچه ذات بازی برای  ا

کودکان بوده است. تصریح هدف شادی و لذت  پیامبر؟ص؟ فقط با هدف لذت و ایجاد شادی برای 

که در بهشت خانه ای  کودکان در روایات اش���اره ش���ده اس���ت. پیامبر؟ص؟ فرمود: »به  درس���تی  برای 

کرده  کودکان را شاد  کس���ی وارد آن نمی ش���ود مگر اینکه  که به آن خانه ش���ادی می گویند،  قرار دارد 

باشد«. )متقی هندی، 1401(

ح معما در قالب اس���تاد- کودکی نقل ش���ده اس���ت طر که از امام صادق؟ع؟ در زمانی  بازی دیگری 

کسی پاسخ  گر  ح می کرد. ا گردی بود. امام صادق؟ع؟ نقش استاد را بازی داشت و معمایی طر ش���ا

ح می کرد و بازی به همین شکل ادامه می یافت. می داد، جای ایشان استاد می شد و معما طر

کودکان گی ها و ملزومات بازی با  5. ویژ
که پلی بی���ن بازی و تربیت دین���ی بزنند تا از طریق س���اده ترین و  گ���ر والدی���ن به دنبال این باش���ند  ا

کودکان به باالترین و با اهمیت ترین امور، یعنی تربیت انس���ان های  جذاب ترین موضوع در زندگی 

که با فطرت انس���ان و روح دین داری  دین مدار برس���ند، الزم اس���ت بعد از ش���ناخت برخی بازی ها 

کودکان و ملزومات آن را بشناسند تا از طرفی بعد مثبت تأثیرگذاری  گی های بازی با  عجین است ویژ

کنند و از طرف دیگر از معایب و آس���یب های محتمل در امان باش���ند. تنها  بازی بر تربیت را تقویت 

که پیش از آن ش���رایط بازی را ش���ناخته  کرد  زمان���ی می ت���وان از نقش بازی در تربیت دینی صحبت 

شده و رعایت شده باشد. 

5-1. ملزومات بازی در رابطه با والدین 

کودکان 5-1-1. لزوم شرکت و همراهی والدین در بازی با 

 در س���یره اهل بیت؟مهع؟ این نکته بس���یار دیده می شود. به  ویژه در رابطه با سیره عملی پیامبر؟ص؟ 

که بیشتر قابل  دسترسی است و در نقل های تاریخی آمده است.



ان
ودک

ی ک
دین
ت 
ربی
در ت
ی 
 باز
ش

نق

31

کودک کودکانه با  5-1-2. رفتار 

کند«. )حر عاملی، بی تا،  کودکانه رفتار  کار دارد با او  کودک س���ر و  کس با   پیامبر؟ص؟ می  فرماید: »هر 

)203/15

کودکان 5-1-3. عدم تحمیل قوانین بزرگ ترها در قوانین 

که وقتی وارد دنیای  کودکان قوانین خود را دارد و با توجه به روایات، این بزرگ ترها هستند  دنیای 

کودکان قوانین خود را  کنند به  کنند نه اینکه سعی  کودکان می شوند باید از قوانین خود صرف نظر 

کنند.  بیاموزند یا تحمیل 

5-1-4. عزت مداری در بازی

ک���ودکان باید  ک���ردن اس���ت. والدین بعد از ب���ازی با  کودکان���ه بازی   عزت  م���داری در ب���ازی در عی���ن 

کودک  ش���دن در حین  گر تمام ع���زت و ابهت خود را به بهای  کنند و ا نقش ه���ای قبل���ی خود را ایف���ا 

بازی از دس���ت بدهند دیگر نمی توانند تربیت را در بخش ه���ای دیگر زندگی ادامه دهند و این خود 

کودک می شود. نقض غرض از هدف بازی با 

5-1-5. لزوم تشویق به بازی 

کودک به آن  که  کودکان به بازی، یعنی تشویق به موضوعی  شاید این نکته با توجه به اشتیاق خود 

مشتاق است ابهام  انگیز باشد، اما وقتی سخن از نقش بازی در تربیت در میان است ابهام برطرف 

می ش���ود. لزوم تش���ویق به بازی مناس���ب و هدف دار تعبیر دقیق تر این نکته اس���ت به عبارت دیگر 

کودک در فضای بازی نامناسب است و یا از یک بازی خاص مناسب غافل است یا زمانی  که  زمانی 

ک���ه هم ب���ازی ندارد و یا یک بازی برای رس���یدن ب���ه هدفی خاص در زمانی خاص تعریف می ش���ود، 

کلیدی تشویق و دعوت به بازی پررنگ می شود. این نکته به ویژه در  که نقش نکته  مواردی است 

کودکان به بازی های نامناس���ب رس���انه ای و بی تحرک روی آورده اند اهمیت  که بیش���تر  زمان فعلی 

کالمی؛  بیش���تری می یابد. پیامبر؟ص؟ از س���ه طریق این موضوع را انجام می دادند: نخست تشویق 

کودکان و شروع بازی با آنها و سوم تشویق از طریق  دوم تش���ویق عملی از طریق هم بازی  ش���دن با 

که خود نوعی تشویق عملی است. کردن شرایط بازی  در اختیار قراردادن و فراهم  

گی های بازی کودکان در رابطه با رعایت ویژ 6. ملزومات بازی با 
گرفته  ش���ود رس���یدن به  گی ها نادیده   گر این ویژ ک���ه ا گی های خاصی دارد  ک���ودکان ویژ بازی ه���ای 

کودکان بازی- گی های ذاتی  اهداف تربیت دینی دشوار و یا ناممکن می شود. یکی از مهمترین ویژ
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که در موقع بازی  کردن نمود بیش���تری می یابد. تغییر این قاعده ذاتی و یا س���عی  گوش���ی آنهاس���ت 

که در این صفت نهفته اس���ت،  کردن آن س���بب می ش���ود ثم���رات مفیدی  در ح���ذف و قالب بندی 

کند و شایس���ته  کودکی بازی گوش���ی  که بچه در  حاصل نش���ود. در روایت آمده اس���ت: »خوب اس���ت 

گر شیطنت بعد منفی این صفت باشد بازیگوشی  که جز این باشد« )کلینی 1392، 65/6(. ا نیست 

که نیازمند صبر و برنامه ریزی والدین است. وقتی  کودکان است  نوعی تحرک فعال مثبت از جانب 

کودکان  که باید خود را با  بازی  گوش���ی در زبان روایات تأیید شده است، پس این بزرگ ترها هستند 

کودکان به سبب ضعف دقت و مشغول  بودن به بازی صبر  کنند، یعنی بر عدم حرف شنوی  همراه 

کنند،  که این بازی گوش���ی س���بب به  هم  ریختگی محیط می ش���ود برنامه ریزی  کرده و برای مواردی 

که  گاهی این خطا آن قدر تکرار می  شود  که  کاری اشتباه است  کودکان  کردن بازی گوشی  اما محکوم  

کودکان در رفتار  کودکی می  شود می ش���ود. بردباری در برابر بازی گوشی  سبب ضعیف  ش���دن روحیه 

که نوه های پیامبر؟ص؟ در نماز بر پش���ت ایش���ان س���وار می شدند و  پیامبر؟ص؟ دیده می ش���د. زمانی 

گذاشته و سپس مجدد به سجده  ایش���ان یا س���جده را طوالنی می کرد و یا به آرامی ایشان را بر زمین 

رفته و باز همان قضیه تکرار می شد.

کودکان گی بازی  7. ویژ
کودک؛ پرورش بعد جس���می و ایجاد تحرک؛ آمادگی برای  کس���ب لذت برای  کودک باید باعث  بازی 

مقابله با دش���من و آموزش و ایجاد تمرکز او ش���ود. بهترین زمان برای آم���وزش و تربیت دینی زمانی 

کودک در حالت نش���اط و صمیمیت با والدین اس���ت. برای رس���یدن به اهداف چهارگانه  که  اس���ت 

کرده و جنبه رقابتی به خود بگی���رد. موضوع رقابتی  بودن  کمی تغییر  گاهی الزم اس���ت قالب ب���ازی 

ک���ه تأمین کنن���ده انگیزه برای بازی کنان در راس���تای رس���یدن ب���ه اهداف اس���ت در بازی های  ب���ازی 

گرفتن با هم  کشتی   مختلف در س���یره اهل بیت؟مهع؟ دیده می ش���ود. پیامبر؟ص؟ نوه هایش���ان را به 

تش���ویق می  ک���رد. حس���نین؟امهع؟ در مورد خوش نویس���ی و خ���ط نیز با ه���م رقابت می کردن���د. )عالمه 

مجلس���ی، 1362، 61/43( رقابت در اسب دوانی و دیگر بازی ها نیز در زمان پیامبر؟ص؟ و با سفارش 

ایشان انجام می شده است.

8. ملزومات بازی در رابطه با رعایت شرایط بازی
کلی در این دو مورد عدم محدودیت  منظور از شرایط بازی توجه به زمان و مکان بازی است. قاعده 

که در رابطه با زمان بازی باید از جانب والدین رعایت شود عدم  تا حد ممکن است. اولین نکته ای 
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کودکان به بازی است. نمود این نکته در داستان بازی پیامبر؟ص؟  کردن نیاز  ایجاد تأخیر در برطرف  

که  کودکان و تأخیر در رفتن به مس���جد به خوبی آش���کار می ش���ود. پیامبر؟ص؟ در پاس���خ به بالل  ب���ا 

برای نماز به دنبال ایشان آمده بود، فرمود: »ای بالل برای من تنگ  شدن وقت نماز بهتر از تنگ-

کودکان است« )جاللی ش���اهرودی، بی  تا، ص14(. این موضوع نشان دهنده این است  ش���دن دل 

که به تأخیر انداختن  ک���ودکان به بازی مانند نیاز آنها به غذا و خواب، نیازی فوریتی اس���ت  ک���ه نیاز 

کودک  گرچه به ظاهر آسیب جسمی به دنبال ندارد، اما آسیب های روحی ناشی از آن در جسم  آن ا

کلی به آیات  در درازمدت نمایان می ش���ود. از دیگر ش���رایط بازی توجه به مکان بازی است. نگاهی 

ک���ه نباید محدودیت مکانی  و روایات مربوط به بازی و س���یره عملی اهل بیت؟مهع؟ نش���ان می دهد 

کودکان در فضاهای باز و طبیعی صورت  کودکان قائل شد و مطلوب است بازی  خاصی برای بازی 

گیرد. بازی حسنین؟امهع؟ در مسجد، کوچه و خانه در سیره این بزرگواران اشاره شده است. توجه به 

ک و آب دو عنصر  که خا که در روایات در مورد انواع بازی آمده اس���ت نشان می دهد  س���فارش هایی 

که در محیط طبیعی و باز استفاده می  شود.  کودکان است  طبیعی مطلوب برای بازی 

که برادران  در آیه 12 س���وره یوس���ف به بس���ط مکان بازی و طبیعی  بودن آن توجه شده است؛ آنجا 

کند  یوس���ف؟ع؟ خطاب به یعقوب؟ع؟ گفتند: »فردا او را با ما بفرس���ت تا ]در چمن [ بگردد و بازى 

کردن  و م���ا به خوب���ی نگهبان او خواهیم بود«. به یقین مکان زندگ���ی یعقوب؟ع؟ جایی برای بازی  

که برادران برای بردن یوسف؟ع؟  داشته و این قوم در محیطی طبیعی زندگی می کردند، اما علتی 

که س���بب می شود یعقوب؟ع؟ به این  بیان می کنند بازی در محیطی وس���یع، طبیعی و تازه اس���ت 

کند تا هوایی به  گوسفندان و شتران  گاه  امر رضایت دهد تا یوسف؟ع؟ را با ایشان روانه مرتع و چرا

ح ش���ده در مورد  کند )طباطبایی، 1382، 11/24(. البته نکات مطر بدنش بخورد و جس���ت وخیزی 

که ب���ازی تنها در محیط ب���از و طبیعی امکان پذی���ر و یا مطلوب  م���کان بازی به معنای این نیس���ت 

کرد، اما بازی در  کشتی را در منزل حضرت زهرا؟اهع؟ برای حسنین برگزار  است؛ زیرا پیامبر؟ص؟ بازی 

محیط های باز و طبیعی بهتر است.

9. نقش بازی در تربیت دینی 
کید می ش���ود، پس بازی و  کودکی بس���یار تأ کودکان در دوران  در روایات بر بازی  گوش���ی و ش���وخی با 

تأمین نش���اط، پیوندی ضروری با هم دارند. یکی از اهداف بازی دست یابی به تربیت دینی همراه 

کنید؛ زیرا دوست ندارم در دین شما  با نش���اط و ش���ادابی اس���ت. پیامبر؟ص؟ فرمود: »تفریح و بازی 

َکالّنقِش ِفی الَحَجِر؛ یادگیری  َغر  ُم فی الِصّ
ّ
خش���ونتی دیده ش���ود« )پاینده، 1363، ص 105(. »و الَتعُل
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کردن نقش بر س���نگ اس���ت« )عالمه مجلسی، 1362، 224/1(. یادگیری  کودکی همچون حک  در 

کودکی یادگیری ماندگار اس���ت. بنابرای���ن، تربیت دینی ماندگار همراه با نش���اط  از طری���ق ب���ازی در 

و از س���ر ش���وق ایجاد می شود. دس���ت یابی به تربیت دینی س���هل و س���ریع از دیگر نقش  های بازی 

گرچه تربیت و از جمله تربیت دینی امری مش���کل و طوالنی است، اما استفاده از ابزار بازی  اس���ت. ا

کنند و بازی باید همراه با بازی گوشی  کند. کودکان باید بازی  کمک  می تواند در تسهیل و تسریع آن 

کودکی حذف شود. بشارت تأثیر مستقیم توجه به این  باش���د و شایسته نیس���ت این امور از دنیای 

کودک در خردسالی مایه  عناوین در تربیت دینی به طور صریح در روایات آمده اس���ت: »بازی گوش���ی 

کودکی بازی گوش باشد تا در  فزونی عقل در بزرگس���الی اوس���ت« )پاینده، 1363، ص105(. »کودک در 

بزرگسالی بردبار شود« )کلینی، 1392، 32/6(. 

دس���ت یابی به رش���د عقالنی و اخالقی در تربی���ت دینی نیز تبیین کننده نقش ب���ازی در تربیت دینی 

است. تربیت دینی بدون عقالنیت و اخالق نه تنها تربیت دینی نیست، بلکه به طور اساسی تربیت 

که با نگاه به انواع  گزاره  هایی است  نیست. دست یابی به تربیت دینی همراه با تولی و تبری از دیگر 

گی های بازی در دین و س���یره اهل بیت؟مهع؟ حاصل می ش���ود. تعبیر تولی به تقویت بعد  بازی و ویژ

اجتماعی و محبت بین دوس���تان از طریق بازی روش���ن تر است. این تعبیر از درون مضامینی مانند 

کودکان قابل  دعوت به بازی های دسته جمعی و رقابتی و توجه به ترحم و محبت در حین بازی با 

ک���ودکان در بازی محبت  ک���ودکان صحنه تمرین زندگی اس���ت. وقتی   اس���تخراج اس���ت. بازی برای 

کنند در زندگی هم همین رویه را ادامه خواهند داد. نمونه محبت  دیدن در بازی،  ببینند و محبت 

گرفتن او در حین بازی است. همچنین  رفتار پیامبر؟ص؟ با امام حسین؟ع؟ و بوسیدن و در آغوش 

کودکان تمرین محبت ورزی برای زندگی در حین بازی  کینه  نداشتن  کردن بعد از دعوا و  زود آشتی  

کودکان آمادگی جس���می برای مقابله با دش���من در  اس���ت. )کلین���ی، 1392، 55/6( وقت���ی در بازی 

کشتی فراهم می شود آمادگی روحی برای  بازی های تیراندازی، اس���ب دوانی، شنا، شمش���یربازی و 

مقابله با دش���من و دشمن شناس���ی نیز تقویت می ش���ود. تربیت دینی اصیل نی���ز در بعد اجتماعی 

چیزی جدا از تولی و تبری نیست.

کودکان عجین اس���ت، یعنی  که ب���ا فطرت  کید در اس���الم بازی هایی اس���ت  برخ���ی بازی های مورد تأ

ک بازی و آب ب���ازی. انجام این  کش���ش دارن���د مانند خا کودکان از درون به س���مت چنین بازی هایی 

که تربیت اصیل از  کودکان  می ش���ود. این به آن معناس���ت  بازی ها س���بب بس���ط روحیات فطری در 

کودکان تقویت  طریق دست یابی به تربیت دینی مبتنی بر فطریات اتفاق می افتد. وقتی بعد فطری 
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شود، دیگر امور فطری نیز در آنها تقویت می  شود. عالوه بر بها دادن به بازی های فطری، بهادادن به 

کودکان  که در حین بازی  صفات فطری در حین بازی می تواند سبب بسط این موضوع شود. زمانی 

مانع تراش���ی برای بروز فطریاتی مانند اشک  ریختن، دعوا و آشتی آنها نباشد، مانعی برای پیوندهای 

کودک با خداشناس���ی نیز نمی  ش���ود؛ زیرا اصلی ترین بعد فطری انس���ان فطرت خداشناسی و  اصیل 

کودکان است. بسط و توجه به فطرت از طریق بازی، یعنی بها دادن به بعد خداشناسی 

کالم در حین بازی، خ���ط و رقابت در  کید بر تقویت زب���ان و بالغت  ک���ه بیان ش���د، تأ در بازی های���ی 

خوش نویس���ی، شناخت مبانی و محتوای دینی در حین بازی، توجه به ارائه الگو و بازی نقش های 

گزاره دیگر نقش بازی در تربیت دینی را  گردی مورد توجه است. تقویت تمامی این امور  استاد-شا

گر دین تبلیغ  تبیین می کند، یعنی دس���ت یابی به مبلغان دینی توانمند در راس���تای تربیت دینی. ا

کسب مهارت های اولیه برای تبلیغ دین  گس���ترش نمی یافت. یکی از زمینه های  نمی ش���د هیچ گاه 

گرچه در نهای���ت برای موضوع تبلی���غ دین تنها  کودکان اس���ت. ا و تمری���ن نمادی���ن آن بس���تر بازی 

که هر یک از  کس���ب می کنند، اما این نکته نباید از نظر دور بماند  معدودی از افراد صالحیت الزم را 

افراد جامعه در رابطه با تبلیغ دین وظیفه دارند. به نظر می رسد این نکته مدنظر اهل بیت؟مهع؟ نیز 

گزاره دیگری را روش���ن می کنند  کنار هم قرار بگیرند  گر در  گزاره های تربیت دینی ا بوده اس���ت. تمام 

گر تربیت دین���ی از زمینه عالقه  ک���ه مؤید دس���ت یابی به تربیت دینی مبتنی بر عالقه مندی اس���ت. ا

ک���ودکان آغاز ش���ود با عالقه من���دی به دین داری در بزرگس���الی ادام���ه می یابد. ای���ن موضوع نتیجه 

گر روندهای تربیتی در انتخاب  تربیت دینی مبتنی بر نش���اط، س���هولت، محبت و فطریات اس���ت. ا

کیدات و دستورات دینی باشند، دست یابی  نوع بازی و رعایت شرایط و ملزومات بازی مبتنی بر تأ

گزاره تربیت دینی عمیق، دور از ذهن نخواهد بود.  به 

10. نتیجه  گیری
ک آنه���ا باش���د و عنصر ذاتی  ک���ودکان انتخاب می ش���ود مبتنی ب���ر فطرت پا که ب���رای  گ���ر ب���ازی ای  ا

کودک اس���تمرار یابد و محدود  بازی گوش���ی در روند آن جریان داش���ته باش���د و در بعد زمانی زندگی 

گر بازی های  که سبب می شود حتی ا نش���ود در نهایت تبدیل به عادتی فکورانه در بزرگس���الی شده 

کودکی فراموش ش���ود، تربیت دینی مبتنی بر بازی فراموش نش���ود. به هر میزان این ش���رایط  دوره 

ح  و نکات رعایت نش���ود، نباید انتظار دس���ت یابی در بحث تربیت دینی داش���ت. رعایت نکات مطر

ش���ده در همه بازی  ها برای دست یابی به تربیت دینی دخیل است، اما در مورد تربیت دینی مبتنی 

کیدات و دستورات  بر عالقه مندی و انتخاب نوع بازی و رعایت شرایط و ملزومات بازی مبتنی بر تأ
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دینی اهمیت بیشتری دارد و تعیین کننده وقوع یا عدم وقوع آن خواهد بود.
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