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  طلیعه:

ًَجَاًبى زر سي یت ّبی حىوت سزا ثِ حسبة هی آیس، ضزٍع فؼبلوِ سهبى  7831اس سبل 

 ثلَؽ، هربعجیي اصلی حىوت سزا ثِ ضوبر هی آهسًس.

 زر آى سهبى اًتربة ذسهتگشاری هربعجیي زر آستبًِ سي ثلَؽ ثِ زلیل ثَز:

 ثضبػت ّوىبراًی وِ گززّن آهسُ ثَزًس ثیطتز زر راستبی ذسهت گشاری ثِ سي ثلَؽ ثَز. -7

ًظز لبًًَی، تؼلین ٍ تزثیت رسوی وطَر تب سي ثلَؽ الشاهی ٍ اججبری است ٍ ثِ ّویي زلیل اس  -2

لجل سي  اس ایي اهىبى ٍجَز ًساضت وِ عزحی جبیگشیي ثزای سبذتبر ّبیی چِ ثسب غلظ ٍ رسوی

 ثلَؽ ػولیبتی ضَز.

ثِ ػٌَاى رسق ال یحتست پی ثززُ ضس. وِ اگز چِ ایي  زلیل سَمتب وٌَى ثِ یه  31پس اس سبل 

زلیل ًبذَزآگبُ ثَزُ ٍلی ثِ لغف ذساًٍس ایي ثبٍر زر پیص رٍی ذسهتگشاراى لزار گزفت وِ 

 نمونک حکمتسرا در حقیقت به تعلیم و تربیت از قبل از تولد می اندیشد.
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 سرا جایگاه کودک در پژوهش حکمت -1

لین ٍ تزثیتی اس لجل تَلس رلن         پذیزفتِ ضسُ است وِ ذسهبت تؼاهزٍسُ ایي یه اصل 

ذَرز. ثِ ػجبرت زیگز سبذتبر ضرصیتی افزازی وِ لزار است ثِ آى ّب ذسهبت تزثیتی زازُ هی

 ضَز ثبیس لجل اس تَلس زر ًظز گزفتِ ضَز.

وِ سزا جْت ذسهت گشاری ثِ سي ثلَؽ ایي است  حمیمت ًْفتِ زر ضزٍع فؼبلیت حىوت

جَیبًی آهبزُ ضًَس وِ  اهیس هب ایي است وِ حىوت ثزای سي لجل اس تَلس ثزًبهِ ریشی هی وٌس.

ثتَاًٌس فضبی هٌبست لجل اس تَلس را ثزای فزسًساًطبى ایجبز وٌٌس. زر اصل ذسهت گشاری ثِ افزاز 

لصس زر سي ثلَؽ تب اسزٍاج ٍ اضتغبل )استمالل( ذسهت گشاری ثِ پسراى ٍ هبزراًی است وِ 

 زارًس ثزای فزسًساًطبى تؼلین ٍ تزثیت ٍیژُ ای را ذسهت گشاری وٌٌس.

پس ثِ عَر ذالصِ هی تَاى گفت حىوتسزا ًوًَىی است ثزای سي لجل اس تَلس تب پس اس 

سري  هزي وِ زر ظبّز ضزٍع ػولیبتص را اس ثیي ثلَؽ تب اضتغبل )استمالل( لزار زازُ است، ایي

زُ هٌسی اس تؼلین ٍ تزثیت اس لجل تَلس تب ثؼس اس هزي ازاهِ هی یبثس فزآیٌس ثْثسیي زلیل است وِ 

 تَاى اػوبل هب را استفبزُ اس فؼبلیت  ّبی تزثیتی زر ػبلن ثزسخ زاًست. ٍ هی

ثِ ػٌَاى هثبل هب ذَضحبلین وِ حىوتجَیبًی زارین وِ زرراستبی پیگیزی ضغلطبى زًجبل 

ي ذَز ًیش فىز هی وٌٌس. ایي هثبل ٍ زیگز ًوًَِ ایجبز هَسسِ ذیزیِ ّستٌس یؼٌی ثِ ثؼس اس هز

 ّبی ایي چٌیٌی اس ًؼوت ّبی پزٍرزگبر است وِ هَظفین زر لجبلص ثِ آیِ سیز ػول وٌین.

 فَاَمّا بِنِعمَتِ رَبِِّکَ فَحّدِث
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 ضرورت وجود کودک سرا در حکمت سرا -2

 :سزا لزار هی گیزز ثِ زٍ زلیل وَزن سزا زر وٌبر ثمیِ ٍاحس ّبی حىوت

سزا  رصس ٍ ضٌبسبیی ذبًَازُ ّبی اصیلی وِ فزسًساًطبى زر آیٌسُ هی تَاًٌس هربعجیي حىوت -7

سبل آیٌسُ  71ثبضٌس ٍ ایي رصس آًمسر ضزٍرت زارز وِ ضبیستِ است هب اس ّن اوٌَى ثِ فىز 

 ثبضین.

سزا  ٌسُ هی ذَاٌّس ثزای فزسًساًطبى حىوتیضزٍرت اعالع رسبًی ثِ ذبًَازُ ّبیی وِ زر آ -8

را ثِ استرسام ثگیزًس ٍ السم است سیز ثٌب ٍ همسهبت السم ثزای آضٌبیی ثب هجبًی اًسبى ضٌبذتی 

 هجتٌی ثز اًگیشُ ، اًتربة ٍ ػول صبلح ًسجت ثِ فزسًساًطبى را زاضتِ ثبضٌس.

 سزا تىویل ضَز. زر ًوًَه حىوت نقشه انسانیزر یه جولِ السم است 
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 تعریف کودک سرا -3

سزا ثزای  همزر است ثِ عَر هطرص زر ًوبیِ ی سبسهبًی حىوت 59اس هحزم سبل  ضباهلل اى

سزا هحسَة هی ضًَس )اوٌَى زر سي ّفت اٍل یب زر  وسبًی وِ زر آیٌسُ هربعت حىوت

هی ضًَس( ػزصِ ای تحت ػٌَاى اٍایل ّفت سبل زٍم ّستٌس ٍ وَزن ٍ ًَجَاى اعالق 

 سزا ایجبز ضَز.وَزن

سزا است وِ وَزوبى ٍ ًَجَاًبًی را وِ زر آیٌسُ هی تَاًٌس  ىوتوَزن سزا ٍاحسی اس ح

 سزا ثبضٌس، اس عزیك ارتجبط ثب اٍلیبء آًْب رصس هی وٌس. هربعجیي حىوت

سزا ذسهت گشاری ثِ سي ثلَؽ تب اسزٍاج ٍ اضتغبل  ثب تَجِ ثِ ایٌىِ وبر اصلی حىوت

سزا ًوی ثبضس  هستمین حىوت)استمالل( است، ذسهبتی وِ ثِ وَزوبى زازُ هی ضَز ذسهبت 

 عزیك سیز است:ثلىِ ثِ زٍ 

 تمَیت اعالػبت ٍ تَاًوٌسی پسراى ٍ هبزراى.  .7

جَیبى سي ثلَؽ ٍ ثؼس اس آى جْت وبرٍرسی ٍ تمَیت ثٌیِ ی  ذسهبتی اس عزیك حىوت .2

 تزثیتی ضبى صَرت هی گیزز.

هستمیوی ثِ گًَِ ذسهبت  سزا ایي است وِ زر وَزن سزا ّیچ حىوت ی تأکیدینکته 

 وَزن ارائِ ًوی ضَز.
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 وظایف کودک سرا -4

 ذصَصیبت وَزن سزا زر لبلت ضزح ٍظبیف ایي ٍاحس زر ثٌس ّبی سیز ذالصِ هی ضَز:

ْزی ذَز را ثز فزسًساًطبى ثبٍر زارًس ٍ سراى ٍ هبزراى وَزوبًی وِ ٍالیت لضٌبسبیی پ .7

هثال اگز فزسًسضبى را ثِ هسرسِ لصس ًسارًس تؼلین ٍ تزثیت فزسًساًطبى را ٍاسپبری وٌٌس 

هی ثزًس هی زاًٌس وِ هسرسِ را ثِ استرسام گزفتِ اًس تب آًچِ السم است تَسظ هسرسِ ثِ 

فزسًسضبى ػزضِ ضَز یؼٌی ضٌبسبیی پسر ٍ هبزری وِ آهز ٍ ًبّی ثِ هسرسِ است ًب هأهَر 

 گذاضتي فزسًسش ثِ هسرسِ!

ِ تزثیت فزسًسضبى را زارًس. ٍ ایي زغسغِ ّن ّوِ ی پسراى ٍ هبزراًی وِ زغسغ :تَضیح ایٌىِ

غزیشی است ٍ ّن فغزی ٍلی ًگزش پسراى ٍ هبزراى ثِ تزثیت فزسًس حسالل هی تَاًس ثِ زٍ 

 صَرت ثبضس:

زغسغِ زارًس فزسًس ذَز را تزثیت وٌٌس ٍ ثِ ّویي هٌظَر تزثیت فزسًس را ثِ زیگز هزاوش ٍ  الف(

اگز تزثیت را ثِ ٍاحس ّبی آهَسضی ٍ فزٌّگی ٍاسپبری  افزاز هترصص یب هسػی هی سپبرًس. هثال

 ٍ تفَیض هی وٌٌس.
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ٍاسغِ ی ًمغِ ضؼف ذَزضبى ِ ة( ثبٍر زارًس وِ ٍالیت لْزی ٍالسیي سلت ضسًی ًیست هگز ث

وِ الجتِ زر ایي صَرت هَظفٌس ذَز را آًمسر لَی وٌٌس وِ ذَزضبى هسیز ٍ ذسهتگشار اصلی 

هسرسِ ٍ فؼبلیت ّبی رسوی جبهؼِ اًتظبری جش پطتیجبًی ٍ یبری زر  تزثیتی فزسًساًطبى ثبضٌس ٍ اس

 ذسهبتی وِ هی ذَاٌّس ثِ فزسًساًطبى ثىٌٌس، ًساضتِ ثبضٌس.

ٍ حساوثز  9سٍز حسالل هتطىل ًوَزى پسراى ٍ هبزراى زر لبلت گزٍُ ّبیی ثب ظزفیت ح .2

 ذبًَار 71

ثبضس تضبرة ٍ تؼبهل السم ثیي  ذبًَار 9اگز جوؼیت یىی اس گزٍُ ّب ووتز اس  :تَضیح ایٌىِ

ذبًَار ثبضٌس ثزگشاری ثزًبهِ ّبیی  71ذَثی صَرت ًوی گیزز ٍ اگز ثیطتز اس ِ پسراى ٍ هبزراى ث

وِ السم است زر هٌبسل ٍ یب هىبى ّبی هطبثِ تَسظ پسراى ٍ هبزراى هسیزیت ضَز ثب هطىل 

 اجزایی رٍثزٍ هی ضَز.

 هبزراى زر ذسهت گشاری ثِ فزسًساًطبى.ارائِ پیطٌْبز ّبیی جْت ارتمبی پسراى ٍ  .8

 لبثل تبویس است وِ صزفب پیطٌْبز است ًِ ذسهبت زّی!
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 پیطٌْبز ّبیی وِ ثِ پسراى ٍ هبزراى زازُ هی ضَز ضبهل هَارز سیز است:

 ّب ٍ هٌبثغ هغبلؼبتی هٌبست ثِ ذبًَازُ ّب. الف( هؼزفی وتبة

 هجٌبیی ذبًَازُ ّب پبسد زٌّس.ة( هؼزفی اًسبى ّبی فزّیرتِ وِ ثِ ًیبس ّبی 

، ػول صبلح ثِ ذبًَازُ ّب وِ پیزاهَى سزا ضبهل اًگیشُ، اًتربة ّبی حىوتح( ارائِ هجٌب

 تَاًوٌسی ّبیی وِ فزسًساًطبى پس اس سي ثلَؽ ثبیس ثِ آى ّب ثزسٌس، ًگزش ولی پیسا وٌٌس.

 زُ ای زاضتِ اًس.ت( هؼزفی زیگز گزٍُ ّبی ذَزجَش هززهی وِ تجزثیبت ذَة ٍ لبثل استفب

 ث( هؼزفی هزاوش هرتلف هجبسی ٍ حمیمی وِ ذسهبت ٍیژُ هزثَط ثِ وَزوبى زارًس.

 ....ج( 

سزا ارائِ  ثبس ّن تبویس هْن ایي ثٌس ایي است وِ ّیچ گًَِ ذسهبت هستمین تَسظ حىوت

ضَز ٍ فمظ ذسهبت زر لبلت ارائِ ی آگبّی ٍ اعالع زّی هی ثبضس حتی ایي ذسهبت زر ًوی

لت آهَسش ًوی ثبضس ثلىِ هؼزفی سزًد ّبست ثِ ػجبرت زیگز آزرس زّی است ًِ هغلت لب

 زّی!
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هسیزیت ثزگشاری ّوبیص ّبی حسالل فصلی ٍ حساوثز سبلیبًِ ثیي ّوِ وسبًی وِ زر  .1

ي ّوبیص ّب هؼبرفِ اٍلیِ سهزُ ضٌبسبیی وَزن سزا لزار گزفتِ اًس. ّسف اصلی ای

ار وززى هجوغ ثیي ذبًَازُ ّب ثب ّسف هؼزفی فْزست ّب ثِ یىسیگز است ٍ ثزگشذبًَازُ

ُ ّبی گی ثیي گزٍّبی وبری است وِ ًیبس ثِ یه هیبى زار زارز. ثِ ػجبرت زیگز ّوبٌّ

 هرتلف وِ ثتَاًٌس هیشثبى گزٍُ ّبی زیگز ثبضٌس.

َم است وِ چگًَگی هؼص 71سبالًِ جلسبت تَسل ٍ ضفبػت جَیی اس  ثزتزیي ّوبیص ًین

 ي ًبهِ ّیئت وَزوبى ٍ ًَجَاًبى لزآى ٍ ػتزت تمسین هی گززز.یآى زر لبلت آئ

توبس حسالل یه ثبر زر سبل ثب وَزوبى زر هَلؼیت ّبی ًمبط ػغفی اس سًسگی وَزوبى  .9

تَسظ هتَلی پیگیزی فؼبلیت ّبی وَزن سزا ثب ّسف گزفتي یه ثبسذَرز ػوَهی ٍ 

 سهبى ثلَؽ اٍ ازاهِ هی یبثس.ایجبز یه ارتجبط والهی ٍ ػبعفی اٍلیِ وِ ایي ارتجبط تب 
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 سرا آفت شناسی کودک سرا در حکمت -5

سزا هوىي است آفت ّبیی را ثِ ّوزاُ زاضتِ ثبضس وِ  تطىیل ٍاحس وَزن سزا زر حىوت

 تَجِ ثِ ایي آفت ّب حبئش اّویت است:

 سزا ثِ وَزوبى ذسهت رسبًی هی وٌس. زر اًظبر ػوَهی چٌیٌی تصَر ضَز وِ حىوت .7

اًسبًی فؼبل زر ًوًَه ذسهت گشاری ثِ سي ثلَؽ تحلیل ثزٍز ٍ ًیزٍیص را صزف ًیزٍی  .2

 وَزن سزا وٌس.

ٍالسیٌی وِ ثب وَزن سزا هزتجظ هی ضًَس اًتظبر پیسا وٌٌس وِ ػالٍُ ثز فْزست زّی ثِ  .8

 ایطبى پطتیجبًی فزٌّگی، تزثیتی، ٍ تؼلیوی ًیش ثِ وَزوبًطبى زازُ ضَز.

 َجِ ثِ هَارز سیز پیطگیزی ٍ اصالح ضَز:آفبت هذوَر ثبیس ثِ ٍسیلِ ت

 اعالع رسبًی .7

 تبویس ثِ ضزح ٍظبیف وَزن سزا  .2

 ًظبرت ٍ زلت جْت ػسم ػسٍل اس ٍظبیف وَزن سزا  .8


