
 

 بازی در تربیت فرزندانهای اسبابها و آسیبنقش
 *االسالم والمسلمین حمید فالحتیحجت

 اشاره

ین نیازهای مادی و جسـمانی از دیدگاه اسالم، مسئولیت پدر و مادر در اداره و تأم
شود. پاسخ مناسب به نیازهـای روحـی، روانـی و عـاطفی و کودک االصه نمی

 از وظایف اطیر والدین است.  ،تربیت صحیح کودک
پدران و مادران باید کودکان اود را بـر  ،های پیشوایان دیناساس سفارش بر

یـین ایـن مسـئولیت در تب پایه و اصول دینی و مذهبی تربیت کنند. امام سجاد
 فرماید: مهم می

ا َحُق » مَّ
َ
َلَ  َان فَ  َوَلِدَك  أ َْ ـَك  ََ نَّ

َ
ِه َوأ مِرِه َوَشـرِّ َُ ْنما ِب ُه ِمْنَك َوُمَضاٌف ِإَلمَك ِفى َعاِجِل الد  نَّ

َ
أ

وَنِة َلُه َع  َُ ِه َواْلَم اَلَلِة َعَلى َربِّ ِب َوالدَّ َِ ُه ِمْن ُحْسِن اْْلَ ََ م ا ُولِّ ِه ِفمـَك َمْسُئوٌ  َعمَّ َِ َلى َطاَع
َثـِرِه 

َ
ـَزیِن ِبُحْسـِن أ ََ ْمـِرِه َعَمـَل اْلُم

َ
اَقٌب َفاْعَمْل ِفـى أ ََ َوِفى َنْفِسِه َفُمَثاٌب َعَلى َذِلَك َوُم

ِِ َلـهُ  ِه ِفمَما َبمَنَك َوَبمَنُه ِبُحْسِن اْلِقماِ  َعَلمِه َواْْلَْخ ِر ِإَلى َربِّ ِِّ ََ ْنما اْلُم  َعَلمِه ِفى َعاِجِل الد 
   9؛ِمْنه

                                                           

 . دکترای کالم اسالمی *
 .866، ص 6، ج من الیحضره الفقیه ؛ صدوق،689، ص تحف العقولشعبه حرانی، . ابن9
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این است که بدانی وجود او از وجود تو است و نیـک و بـدهای  ،فرزند بر تو حّق 
موظفی فرزندت را بـر آداب و  مسئول و وابسته به تو است. بدان که ،او در این دنیا

دهی، او را به اداوند بارگ راهنمایی کنـی و در اطاعـت ااالق پسندیده پرورش
یی. به رفتار اود در تربیت فرزندت توجـه کنـی، اش نماو بندگی پروردگار یاری

اگر بـه فرزنـد اـود  که داندپدری باشی که به مسئولیت اویش آگاه است و می
د، نمایـنیکی کند، در پیشگاه اداوند اجـر و پـاداش دارد و اگـر دربـاره او بـدی 

 « سااوار مجازات و کیفر اواهد بود.
بـه  ،آمـوزش در دوران کـودکی زمان طالیی تربیت است؛ چراکـه ،دوران کودکی

آسانی قاب  محوشدن و به دست مثابه حکاکی و نقاشی بر روی سنگ است که به
قلـب نوجـوان را  حضـرت علـی ،دیگـر یدر روایت 9فراموشی سپردن نیست.

   رده است.نشده که آماده پذیرش هر بذری است، ارزیابی کهمانند زمین کاشته
َما َقْلُب اْلَحَدِث کَ » ْلِقى ِفمَها ِمْن َشىَوِإنَّ

ُ
اِلمِة َما أ َُ ـَك اْْلَْرِض اْل َُ ْر َِ ُه َفَبا َْ ب  ء  َقِبَل َِ ِبـاْْلَ

َك َقبَل أن یقُسَو َقلُبَك، َو  ِغَل ُلب  ََ ماننـد زمـین اـالی اسـت کـه  ،دل نوجـوان 2؛یش
، مـن پـیش از آنکـه دلـت سـخت پسپذیرد. ود، آن را میهرچه در آن افکنده ش

 «  ب و تربیِت تو شتافتم.ادردت مشغول شود، به گردد و ِا 
گیرد. کـودک بـرای شک  می کودکی در دوران ،بخش مهمی از شخصیت انسان

را  یشاـو اطـرافآنکه نگاهش به زندگی و محیط پیرامونش کام  شود، وسای  
 ،در نتیجـه .دنمایـرا درک مـی هـاآن ،اه احساساتکند و از ربا دستانش لمس می

 یجـا هـای بعـدی او بـرنقـش بسـاایی در برداشـت ،هـای ابتـدایی اوبرداشت
 گذارد. می

                                                           

ِلیم  في. »9 عی ِش  الته قی َغر کالنه  . ۴۴۴ص ،4 ج ،شرح رساله حقوق امام سجاد «علی الَحَجر. الصِّ
 .639ص  ،94نامه  ،نهج البالغه؛ 15، ص تحف العقولشعبه حرانی، . ابن2
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 بازی و کارکردهای آناسبابالف. 

سـهم قابـ  تـوجهی در دوران کـودکی دارد. کـودک بیشـتر  ،بازیبازی و اسباب
هـای رایـج بـازیاز اسـباب ،کنـد و در ایـن کـاراوقات اود را صرف بازی مـی

 ،روازایـن .سـازدبازی میاسباب ی، برای اودشگیرد یا از وسای  پیرامونمیبهره
سـاز و تأثیرگـذار ترین عوام  سبکیکی از مهم ،بازیاسباب که توان ادعا کردمی

 در شخصیت کودکان و نوجوانان است. 
سـاله تقسـیم شـده فـتمراح  تربیتی کودک بـه سـه دوره ه ،های دینیدر آموزه

زمـان  ،هفـت سـال دوم ؛ل، مرحله سـیادت کـودک اسـتاست؛ هفت سال اّو 
نظراـواهی و  بـرداری اسـت و سـومین هفـت سـال، سـّن پذیری و فرمانتعلیم

ترین کار کودک در هفت سال اوِل زندگی، بازی است. امام مهم 9مشورت است.
 2«تا هفت سال باید بازی کند. ،طف »فرمود:  صادق

بـرای نمونـه، بهتـرین  ؛زنـدنیا بر این ادعا مهر تأییـد مـی یره پیشوایان دینس
 ، هنگـام بـازی ایشـان بـا جـّد و امـام حسـین لحظات زندگی امام حسن

 بـر .بوده اسـت و پدر بارگوارشان حضرت علی بارگوارشان، رسول ادا
ود سجده نماز اـ پیامبر اسالم ،های تاریخی، در برای موارداساس گاارش
وایا بود و به زحمت بـر ر جستکه کودکی پ   کرد تا امام حسنرا طوالنی می

   3شد، بازی کند.سوار می پشت پیامبر
                                                           

َ  ِسِنیَن َو . »9 ٌد َسبی َ  ِسِنیَن َوَعبی ٌد َسبی َوَلد  َسیِّ َ  ِسـِنیَن.الی ، ص مکقارم االخقالق)طبرسـی، « َوِزیٌر َسبی
 (۴18، ص 64، ج وسائل الشیعه؛ حّر عاملی، 666

، من الیحضقره الفقیقه؛ صدوق، ۴8، ص 8، ج الکافی)کلینی، « دع ابنک یلعب سب  سنین.. »2
 (۴36، ص 9ج 
ٌق ِبِه َفَوَض . »3 َتَعلِّ َحَسن  م  ِبي  ِإَلی َصاَلٍة َوالی ِعَي النه ـا َسـَجَد َأَطـاَل د  ی َفَلمه ِبِه َوَصـله َقاِبَ  َجنی ِبي  م  َعه  النه

هِ  وِل الله َحَسن  َعَلی َکِتِف َرس  ِم َفِإَذا الی َقوی ِن الی ِسي ِمنی َبیی ت  َرأی وَد َفَرَفعی ج  م   الس  َقـوی َم َقاَل َلـه  الی ا َسله َفَلمه
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سـبب بردبـاری و  ،ردسـالیبازیگوشـی کودکـان در ا   از دیدگاه امـام کـاظم
ِبى»صبوری آنها در بارگسالی است:  َّْ َحب  َعَراَمُة ال ََ ْس ِلممـًا َح  ِفى ِصَغِرِه ِلمُکون َُ

تـا در سـنین  ؛اوب است کودک در سنین اردسالی بازیگوش باشـد 9؛ِفى ِکَبِره
  «بارگسالی بردبار و صبور شود.

 هـای طبیعـی وبازیکردن کودکان از اسـبابدستورات اسالمی، محروم مبنای بر
یافته در دامـن طبیعـت، شایسته نیست؛ چراکه انساِن پرورش ،بازی در طبیعت یا

 تر اواهد بود.ی، روحی و روانی سالماز نظر جسم
َراِب  َمرَّ َرُسـوُ  اللـِه »گوید: سعد میبنسه   َ ُبـوَن ِبـال ََ َعلـى ِصـبَمان  َوُهـ  َیل

ِبـى صَحاِب النَّ
َ
ـْبماِن  َفَقـا  َفَنهاُهْ  َبَُا أ  ِْ ـراَب َرِبمـُع ال  َُ ْعُهـْ  َفـِاَن  ال  2؛َِ

یکـی از یـاران  .کردنـدبـازی مـیبه کودکانی براورد که اـاک ادا رسول
 ،زیرا اـاک ؛کن انپیامبر فرمود: رهایش ؛ اماآنها را از این کار من  کرد پیامبر

ستان کودکان است.  «  ب 
کارکردهای متنوعی دارد؛ رشد اجتماعی کودک، آمـوزش احکـام و  ،بازیاسباب

معارف دینی، رشد عاطفی کودک، تفریح، بهداشت روانـی، آمـوزش و مهـارت 
   3بازی است.بخشی از کارکردهای مثبت اسباب ،همسئل حّ  

کارکردهـای  .گیرنـددر دو دسته آشکار و پنهان قرار مـی ،بازیکارکردهای اسباب
آشکار آن، همان تفریح، سرگرمی و آشنایی با مفاهیمی مانند انـدازه و حجـم، یـا 
                                                                                                                  

َت ِفي َصاَلِتَك  ِه َلَقدی َسَجدی وَل الله ـَك َفَقـاَل َلـمی َیا َرس  ـوَحی ِإَلیی َما ی  َها َکَأنه د  ج  َت َتسی نی َدًة َما ک  َهِذِه َسجی
ی َنَال َله  َحته َعجِّ ت  َأنی أ  ِني َکاَن َعَلی َکِتِفي َفَکِرهی وَح ِإَليه َوَلِکنه ابی مناققب آل )ابن شـهر آشـوب، .« ی 

 )6۴، ص ۴، ج طالبابی
 .04، ص 8، ج الکافی. کلینی، 9
 .63(، ص )کلمات قصار پیامبر ااتم شرح فارسی شهاب االخباری، . قضاع2
 .60ـ  41، ص بازی کودکان در اسالمبررسی پیامدهای تربیتی اسباب. ر.ک: شجاعی، 3
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 کارکرد پنهـان؛ اما های گوناگون و ایجاد االقیت در کودکان استشناات رنگ
ممکـن  ،روازایـن .شـودبه صورت غیرمستقیم به کودکان القـا مـی ،بازیاسباب

یند کـودک و حتـی اهای ظـاهری اوشـبازی، از نظر جذابیتاست یک اسباب
های فرهنگی و اجتماعی فراوانـی ولی کارکردهای نهفته آن، آسیب ؛والدین باشد

ی، فرهنـگ و آداب و بازی بـا جـنس، رده سـنّ اگر اسباب .را به همراه داشته باشد
 آورد. اواهد  بارهای فراوانی را به رسوم کودکان متناسب نباشد، آسیب

 بازیشناسی اسبابآسیبب. 

سازی است. کودکـان دوسـت دارنـد شبیه ،یکی از امور طبیعی در دوران کودکی
ویــژه هــا و بــهبــازیاگــر اســباب .شــبیه چیاهــایی کــه دوســت دارنــد، باشــند

ها و فرهنگ دینی سـازگار ااتیار کودکان قرار دارد، با ارزشهایی که در عروسک
تـرین براـی از مهـم در ادامـه،آیـد. دسـت نمـیه نباشد، نتیجه مطلوبی از آن ب

 نماییم.را ارائه می بازی سالمنکردن به معیارهای انتخاب اسبابهای توجهآسیب

 فرهنگی. بدآموزی 1

رود داتران و شک  گرفته و انتظار می فرهنگ و باورهای مذهبی هما بر پای هجامع
هـایی ماننـد عفـاف وارد اجتمـاع زنان و مردان آینـده، بـا ارزش ، یعنیپسران آن

برهنه کـه کـودک دوسـت دارد در های نیمهگرفتن کودکان با عروسکنسشوند. ا  
سـازی نقش آن ظاهر شود و یا مانند او آرایش کند و لباس بپوشد، زمینـه نهادینـه

 کند. رو میهجاب و عفاف را برای ایشان با چالش جدی روبفرهنگ ح
هایی مانند مرد عنکبوتی بازیهای کارتنی و اسبابوقتی نونهاالن ما با شخصیت

های غربی درون آنها شـک  پردازیشوند، اشونت و قهرمانیا سوپرمن آشنا می
ای جدیـد، هـبـازیهـا و اسـباببسیاری از بازی، گیرد. تحقیقات نشان دادهمی
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کنند که در افاایش جرم و باهکـاری و تربیـت را القا می ایرفتارهای پرااشگرانه
 جو تأثیر بساایی دارد. نس  اشن و کینه

با اهـداف که معمواًل  وارداتی است ،های موجود در بازار ایرانبازیاسباببیشتر 
لیقه و تـدریج ذوق و سـشـوند و بـهای طراحـی و سـااته مـیو کارکردهای ویژه

کودکـان  ،امروزه ،روازاین .دهندهنجارهای رفتاری کودکان را تحت تأثیر قرار می
های پوشـش و آرایـش جدیـد ها، الگوها و سبکارزش ما مورد هجمه انواع ضّد 

 اند. قرار گرفته
هـا گام مهمی در انتقال ارزش ،بازیجهان غرب از طریق صنعت اسباب ،امروزه

زنـدگی بـه سـبک  تمام، دارد و با زیرکید نظر اود برمیو باورهای اجتماعی مور
کودکـان  ،هـای اـارجیبـازیسـازد. اسـبابغربی را در بین کودکان نهادینه می

و پسران را بـه مردانـی  ،مادری به آرایشگران ماهر داتر را به جای آشنایی با حّس 
 کند. بندوبار و اشن تبدی  میبی

ویج سبک زندگی و تفکـر غربـی از طریـق یکی از نمودهای تر ،یرببا عروسک
باربی که توسط کمپـانی متـ   بازی است. به اعتقاد کارشناسان، عروسکاسباب

بلکـه سـالح کارآمـدی در  ؛در آمریکا سااته شده، تنها یـک عروسـک نیسـت
زنی به نـام  ؛ساله است 65یا  43نماد یک زن  ،صحنه نبرد فرهنگی است. باربی

بـه عنـوان زنـی  ،کرد و پس از جنـگی آلمان ولگردی میهالی که در ایابانلی
 محبوب، اودفروشی را پیشینه اود کرد.

های متصـور آمیا جام  بیشتر زیباییای اغراقگونهبه ،طراحی چهره این عروسک
های برآمده، دما  و دهـان است. موی بور و طالیی، گردن باریک و کشیده، گونه

مجموع اعضـای  ،اداب و پوست روشنکوچک، چشمان درشت و آبی، چهره ش
 دهد. چهره باربی را شک  می
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تـرین محصول کار بـارگ ،رنگ باربیدوات و اوشهای ظریف، اوشلباس
انـد. تـاکنون هـیچ گرد هم جم  شده 9طراحان لباس دنیاست که در کمپانی مت 

تنها  ،عروسکی به اندازه باربی لباس زیبا، متنوع و اشرافی بر تن نکرده است و این
به داتری ااتصـاص دارد کـه نماینـده فرهنـگ آمریکـایی و نمایشـگر یـک زن 

از  ،گرایـیگرایـی و مصـرفگرایـی، اشـرافعیـار آمریکـایی اسـت. عریـانتمام
 ،کننـده آنهایی کـه زرق و بـرق ایـرهلباس ؛های اصلی لباس باربی استمؤلفه
 کند.باربی را بیشتر می های شهوانی اندامجلوه

گـوی ن باربی، برای آنکه بتوانند نقش تربیتی او را بیشتر جلوه داده و پاسـخطراحا
اند. بـاربی پرسـتار، های متنوعی ظاهر کردهسالیق گوناگون باشند، او را در نقش

ی بهایی اسـت کـه بـاراز جمله نقش ،معلم، باربی البان و باربی اواننده باربی
اصـالت  و ا حفو اسـتی  بـدنیدر آن ظاهر شده است. همچنین، این عروسک ب

باربی هنـدی، آفریقـایی،  :های مختلفی مانندها و ملیتدر رنگ ،آمریکایی اود
 چینی و لهستانی نیا ظاهر شده است. 

هــای واالی اســالمی ماننــد بــاربی بــا گــرفتن نقــش سیاســی و تمســخر ارزش
ی و دهـد. بـاربی انتحـارطلبی، آن را امری غیرمنطقی و منفور جلوه میشهادت

بــا فشــاردادن ضــامن کمربنــد  «اللــه اکبــر»طلــب کــه بعــد از فریــاد شــهادت
طلبی را در میـان شود، در پی آن است تا فرهنگ شهادتش منفجر میا انتحاری

 2به باد سخره گیرد. آن را و هدور جلوه دفمسلمانان نازیبا و من
یـه و بلـو  زودرس، سـوء تغذ :پیامـدهای منفـی نظیـر ،بازی کودکان بـا بـاربی

صـدها نفـر از زنـان و  همـین سـبب، گرایی و تجم  را به همراه دارد؛ بهمصرف
                                                           

1  . Mattel. 
 .454ـ  31، ص 40، پایش سبک زندگی، سال سوم، ش «بازیپرونده ویژه: اسباب». ر.ک: 2
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 9آمیا بر پا کردند.این عروسک راهپیمایی اعتراض بر ضّد  ،مردان در آلمان

 القای مفاهیم جنسی به کودک  .2

ترین وظایف دینـی والـدین، تربیـت جنسـی کودکـان اسـت. بسـیاری از از مهم
رگسـالی، در دوران کـودکی افـراد ریشـه دارد. مقصـود از انحرافات جنسی در با

 ،های رشد اود، از جملـه دوران کـودکیآن است که فرد در دوره ،تربیت جنسی
ای پرورش یابد که با جنسیت اود آشنا شده و آن را بپذیرد، قدردان وجـود گونهبه

را  بـودن از لحـا  اجتمـاعیاویش باشد و به آن افتخار کند. نقـش مـرد یـا زن
فراگیرد، احکام و آداب دینی در ارتبـاط بـا مسـائ  جنسـی مربـوط بـه رابطـه بـا 
همجنس و جنس مخالف را یاد بگیـرد، آمـادگی روانـی بـرای ازدواج و تشـکی  
اانواده را پیدا کند، با مسائ  مربوط به زندگی اانوادگی و روابط با همسـر آشـنا 

هـای جنسـی که عواطف و فعالیتایگونهشود و در سایه آن، به آرامش برسد؛ به
 2کار گیرد.اویش را در جهت قرب به ادا و جلب اشنودی او به

وجودآوردن شرایط مناسب بـرای رشـد سـالم به ،هدف از تربیت جنسی کودکان
جنسی، شناات و انتظار درست از هویت جنسـی، ارضـای صـحیح و بهنجـار 

دامنـی در زمینـه پـاکجنسـی و ایجـاد  هـایغریاه جنسی، پیشگیری از انحراف
 سازی داتر و پسر برای زندگی سالم اانوادگی است. جامعه و آماده

ســازی تربیــت صــحیح جنســی کودکــان، بــرای زمینــه پیشــوایان معصــوم
داشـتن حـریم  ،هـااند. یکی از این توصـیهبه والدین داشته بسیاریهای سفارش

یی اـود را در فضـا اصوصی برای والدین است و اینکه والدین ارتباطـات ویـژه
در روایتـی از پیـامبر  دور از مح  حضور کودکان انجام دهنـد. امـام صـادق
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 کند: نق  می اکرم
مِقٌا یراُهمـا » ََ ـُه وِفـى الَبمـِت َصـِبى ُمسـ ََ ًَ َضِشى امَرأَ ِی َنفسى ِبمِدِه َلو أنَّ َرُج َوالَّ

یـًة َکاَنـت  ویسَمُع َکََمُهما وَنَفَسُهما ما أفَلَح أَبدا؛ إَذا َکاَن  ُضَمـًا َکـاَن  اِنمـًا، أو جاِر
سوگند به کسی که جانم در دست اوست  اگر کسی با همسـرش درآمیـاد  9؛َ اِنمةً 

گفتن و صدای نفس ایشان را باشد که آنان را ببیند و سخن رو در اتاق کودکی بیدا
زنـی  مرد زناکار و اگر داتر باشد، ،شود. اگر پسر باشدبشنود، هرگا رستگار نمی

 «شود.زناکار می
هـای اـارجی بـازیبیشتر کودکان به اسـباب ،گرفتهصورت اساس تحقیقاِت  بر

هـا را بـازیگونـه اسـباب و والدین نیا برای جلب رضایت آنان، این 2عالقه دارند
هـا ارند. امروزه در فرهنگ غرب، طرز تفکر غالب آن است که در همه زمینهمی

آالیـش کودکـان را شود و این نگرش، دنیای بـیه میهای جنسی استفاداز انگیاه
نیا تحت تأثیر قرار داده و مضامینی ماننـد برهنگـی و مسـائ  جنسـی در حـریم 

 بازی کودکان وارد شده است. ها و اسباببازی
پـذیر و هـای بسـیار انعطـافهایی که دارای بـدنروشدن کودک با عروسکهروب

هـای بـدن آنـان برجسـته شـده و القاکننـده عریان هستند و برای از قسمتنیمه
تحریـک  را کنجکاوی و غریـاه جنسـی او تردید، حّس مفاهیم جنسی است، بی

زمینـه بـروز مشـکالت جنسـی را بـرای او بـه وجـود  ،در گذر زمـان نماید ومی
 3آورد.می

بـازیکن در ابتـدای بـازی،  0،ای ماننـد بـازی سـیماهای رایانهدر برای از بازی
                                                           

 .055، ص 0، ج الکافی . کلینی،9
 .11، ص فرهنگ و جامعهپایه، . بهروز گران2
 .38، ص بازی کودک در اسالم. شجاعی، 3

4. Sims Pla.  
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، نژاد، اندام، نوع پوشش و حتی آرایش صـورت و زیـور آالتـش را جنسیت، سن
بخشـد. کند و آرزوهای درونی اود را در فضای بازی نمود عینی میانتخاب می

ارتباط با جنس مخـالف آشـنا  و گراییجنسبا مفاهیمی مانند هم ،در ادامه بازی
کودکـان و  ،این طریـقهای متنوعی را تجربه کند. از تواند ارتباطشده و آزادانه می

زمینـه انحـراف جنسـی آنـان و  ،نوجوانان با بسیاری از مفاهیم جنسی آشنا شـده
 شود.فراهم می هامسائلی نظیر بلو  زودرس برای آن

 های جسمی تحرکی و اختاللکم .3

بازی مفید، عالوه بر پـرورش قـوای روحـی و عـاطفی و رشـد االقیـت اسباب
کودک را نیا افاایش دهد تـا کـودک در ضـمن  های جسمیباید مهارت ،کودکان

بـا  ،انـدازد. امـروزهکـار و آنهـا را بـه شودهای جسمی اود آگاه از توانایی ،بازی
ای و تلفـن همـراه، سـالمت های رایانهبازی ویژهبه ،هاگسترش نس  جدید بازی
 ی مواجه شده است. های جّد جسمی کودکان با چالش

-بـازیبه دنبال ،های بدنی و ورزشینی به فعالیتکودکان به جای ااتصاص زما

شـدن میـاان کـم به واسطه مصرف ،هاروند و با انجام این بازیای میهای رایانه
آنـان را در پـی  انرژی و فقدان تحرک، متابولیسم بدن کاهش یافتـه و اضـافه وزِن 

 دارد.
واری و سـشـنا، اسـب :هـایی ماننـدها و ورزشبه بازی توصیه پیشوایان دین

 فرزند بر پـدر ایـن حّق  ،توان ارزیابی کرد. در روایتیتیراندازی را در این راستا می
 گونه بیان شده است: 

این است که مادرش را گرامی دارد و نـامش را نیکـو سـازد و  ،فرزند بر پدر حّق »
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 9«کتاب ادا را به او بیاموزد و او را پاک گرداند و به او شنا یاد دهد.

 شدن در فرایند اجتماعیاختالل  .4

هـا و ااـتالل در های جدید، مسئله اعتیاد بـه ایـن بـازییکی از پیامدهای بازی
هـای هـای اودکـار و یـا بـازیبازیشدن کودکان است. اسبابفرایند اجتماعی

فردی هستند و بیشترین ارتبـاط کـودک در  یهایبازی معموالً  ،ای و موبایلیرایانه
هـا و اطالعـات موجـود در صـفحه بـازی، تصـاویر، دادهببا اسبا ،هااین بازی

به معنای دورشدن از جم  همسـاالن اسـت.  ،کامپیوتر یا تلفن همراه است و این
استفاده زیاد از این اباار، به معنای جداشدن از تعام  و ارتباط از گروه همسـاالن 

  تدریج، اعتیاد به بازی اواهد بود.به ،است و نتیجه این جایگاینی
های فراوانـی وجـود دارد نمونه ،در سیره تربیتی اه  بیت عصمت و طهارت

های گروهی میان همساالن را ایجاد کرده و اـود نیـا که ایشان زمینه انجام بازی
گرفتند. تمـرین اـط توسـط امـام حسـن و امـام وظیفه داوری آن را بر عهده می

 رت علـیو حض در زمان کودکی و داوری توسط حضرت زهرا حسین
چنـین  ،در روایتـی 2جمعی است.های دستهای از بازینمونه ،و پیامبر اسالم

 آمده است: 
 بـازی بـود. پیـامبر را دید که با کودکان مشـغول امام حسین ،پیامبر»

هایش را باز کرد. طف ، گاهی از این طـرف و گـاهی از جلو آمد و یکی از دست
بـه انـده گـرم و  کرد و پیامبر ادافرار می آن طرف، از دست رسول ادا

ها را زیر چانه طفـ  و او را گرفت. یکی از دست ،اندید. سرانجامدلنشین او می
َنـا ِمـْن »دست دیگر را پشت سر او قـرار داد و او را بـاال آورد و بوسـید و گفـت: 

َ
أ
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َحبَّ ُحَسمنًا ُحَسمٌن ِسْب 
َ
َه َمْن أ َحبَّ اللَّ

َ
ى أ مـن از  9؛ٌط ِمَن اْْلَْسـَباِ  ُحَسمن  َوُحَسمٌن ِمنِّ

و حسین از من است. هرکس حسین را دوست بدارد، اداونـد دوسـتش  ،حسین
 «یکی از اسباط پیامبران است. ،دارد. حسین

تنها فرزنـدان اـود را از بـازی بـا همسـاالن نه اساس این روایت، پیامبر بر
 شـد. ایـنمـی نآنابازی بلکه مشوق آنها بود و گاه اودش نیا هم ،داشتبازنمی

هـای گروهـی و ضـرورت حضـور کـودک در جمـ  نشانگر اهمیت بـازی امر،
 .شدن استکردن فرایند اجتماعیهمساالن برای طی
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