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وایات  وری، گونه« سبع سنین»ر ونی آنها در فرزندپر  ها و تحلیل در

 1عباس پسندیده
 چکیده

کهود   تهرین مسهائل اسهالم اسهت، مطهالبی وجهود  کهه از مهم -در متون دینی برای تربیت 
که بخشی از آنها روایات سبع سنین است. بر پایه  این روایهات بهرای تربیهت سهه دوره دارد 
کهه  مشهخص سهازد چندگونهه نقهل در مشخص شده است. این پهژوهش در پهی آن اسهت 

کههدام از ایههن دورهایههن بههاره وجههود دارد و  . روش بررسههی، توصههیفی و چیسههتههها  مههراد هههر 
کم پنج نقل دارد 1تحلیل محتوا است. این پژوهش چند یافته دارد:  ( این موضوع دست 

( بر اساس مال  اعتبار سندی و اعتبار منبع، نقل مشههور 2ایی با هم دارند؛ ه که تفاوت
کلیههدواژه3ضههعی  اسههت؛ « الولههد سههید» هههای یههر دوره بهها رویکههرد ایجههابی  ( جمههع بههین 

کلیهدواژه«مرکز معنا»است،  مرزههای »ههای دو دوره دیگهر بها رویکهرد سهلبی  ، و اسهتفاده از 
، دوره نخست دوره بازی است، نه آموزش قرآن سازند. بر این اساس را مشخص می« معنا

کهردن  و ادب، و نه آموزش قوانین؛ دوره دوم دوره آموزش قرآن و آداب است، نه دوره بهازی 
یا آمهوختن قهانون و پهذیرش مسهتولیت؛ و بهاالخره دوره سهوم دوره الهزام بهه قهانون و پهذیرش 

 مستولیت است، نه بازی یا آموزش.
 .، مرکز معنا، مرز معناهای تربیت یث سبع سنین، دورهکود ، احاد ها: کلیدواژه

 مقدمه
هاسهههت. همهههه آرنو دارنهههد  داشهههتن فرزنهههد شایسهههته، خواسهههته طبیعهههی و فطهههری همهههه انسهههان

که روشنی بخش جان آنها  بخِش دیده و شادی فرزندانی سالم و صالح داشته باشند؛ فرزندانی 
رزنههد آنههها خههوب و شایسههته باشههد. اّمهها هههای ناشایسههته نیههز دوسههت دارنههد ف باشههند. حّتههی انسههان

خواهنهد نهه  یافتگان در مکتب قرآن، از این خواست طبیعی فراتر است. آنهها مهی هّمت پرورش
                                                   

 (.pasandide@hadith.ir. دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث )1
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کنهار خهانواده، پیشهوا و سرمشهِ  انسهان ههای  تنها فرزندانشان خوب و شایسته باشهند، بلکهه در 
که چگونهه مهی 2شایسته بشوند. نوی بلنهد دسهت یافهت و تهوان بهه ایهن آر پرسش مهم این است 

  3زمینه تحق  این آرنو را در مورد فرزندان فراهم ساخت؟
کههود  بهها توجههه بهه مراحههل رشههد اسههت. رشههد  یکهی از مسههائل اساسههی در ایههن زمینهه، تربیههت 
انسان در طول زمان یکسان نیست و لذا متناسب بها ههر مقطعهی از رشهد، بایهد روش خاصهی را 

گرفت. بر اساس همی های زندگی فرزندان از  ن منط ، در روایات اسالمی، دورهدر تربیت پیش 
ههایی بیهان  سالگی، به سه دوره هفهت سهاله تقسهیم شهده و بهرای ههر دوره وی گهی 21بدو تولد تا 

کهه مایل انهد نظهر اسهالم را بداننهد،  شده است. ایهن تقسهیم مهورد نظهر اههل ایمهان و دانشهمندانی 
گرفته است؛ اما بیشتر بر روی یر ن های چندگانه این موضوع تمرکز شده و  قل از میان نقلقرار 

الولههد سههید سههبع »در بههاره آن بحههث شههده و یهها سههلال و اشههکال مطههر  شههده اسههت و آن روایههت 
است؛ به عنوان نمونهه مرحهوم محمهد تقهی فلسهفی بهر اسهاس همهین روایهت، معتقهد ...« سنین 
 است:

کمال طفل در هفت سال اول زندگی، به علت ناتوانی جسم و نا رسایی فکر، مورد 
کنهد. پهدر و مهادر از روی  عطوفت و ترحم اسهت. او بهر پهدر و مهادر خهود آقهایی می

گفتهههه های او جامهههه عمهههل می رأفهههت و رحمهههت بهههه خواسهههته های وی  پوشهههند. از 
کهه حتهی المقهدور آنرده خهاطر نشهود. بهه ایهن  اطاعهت می نماینهد و مراقبهت دارنهد 

کرم در هفهت سهال اول سهیادت و آقهایی  فرمهوده اسهت: طفهل جهت، رسول ا
  4دارد.

 دارد: آیة اهلل ری شهری نیز با اشاره به همین روایت، بیان می
کهود ، فرمانهدهی او و اطاعهت والهدین اسهت؛ بهدین  مقتضهای سهیادت و آقهایی 
کند  کود  در هفت سال آغاز زندگی باید در خانواده آقایی و فرماندهی  که  معنا 

که برای او نیانخواهد، د و لذا هر چه می بار نباشد و در توان پدر و مهادر  ر صورتی 
کهود   باشد، باید تأمین شود )الولد سید سبع سنین(. نتیجهه تربیتهی فرمانهدهی 

بری مطله   بری صحیح پدر و مادر از او، فرمهان در هفت سال آغاز زندگی و فرمان
کود  خواهد بود )و  کود  در هفت سال بعدی زندگی  َعبٌد َسهبَع توأم با محّبت 

                                                   
ْعیٍن َو اْجَعْلَن . 2

َ
َة أ یِتَنا ُقّرَ ْنَو ِجَنا َو ُذّر

َ
َنا َهْب َلَنا ِمْن أ ّبَ ِقیَن ِإَماًماَر  (.74)سوره فرقان، آیه  ا ِلْلُمّتَ

کود ، ص . حکمت3  .7نامه 
 .352. جوان از نظر عقل و احساسات، ص4
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کههود ، دوران وزارت او در  ِسههنیَن(. پههس از سههنری شههدن هفههت سههال دوم زنههدگی 
  5رسد )و َونیٌر َسبَع ِسنیَن(. خانواده فرا می

که این بررسی در صدد پاسخ که نخسهت، چنهد نقهل در ایهن  سلالی  گویی به آن است، این 
را دارنههد؟ سههوم، « بههد و ونیههرسههید، ع»ههها همههین سههه عنههوان  بههاره وجههود دارد؟ دوم، آیهها همههه نقل

کدام از آنها چه اندازه است؛ آیا اعتبار یکسان دارند؟ و مهم که مهراد از  اعتبار هر  تر از همه، این 
کدام از این دوره را بیهان  توانهد مقصهود معصهوم گانهه چیسهت و چهه تحلیلهی مهی های سه هر 

که در این مقاله به آن پرداخته می کهار شود، روش ت کند؟ از نکاتی  کهه بهه  حلیهل خاصهی اسهت 
کدام از دوره گرفته می   6ها به خوبی مشخص شوند. شود تا مراد از هر 

 های متفاوت حدیث سبع سنین نقل

گزارش های متفاوتی در منابع حدیثی نقل شده است. مجموع روایهات سهبع  این موضوع با 
گههروه مههی کههه آنههها را بهها عنههوان  سههنین، خههود چنههد  ْمِهههْل َصههِبیر»، «َدِع اْبَنههر»شههوند 

َ
اْلُغههاَلُم »، «أ

گونهه می« یرخی الصبی»و « الولد سید»، «یْلَعُب  ههای مختله  ایهن  نهامیم. در ادامهه بهه بررسهی 
 پردانیم: حدیث می

 «دع ابنک»های  الف( نقل
کلینههی در  کههه سههه « کتههاب العقیقههة، بههاب تأدیههب الولههد»مرحههوم  کههرده  هشههت حههدیث نقههل 

 است:« دع ابنر»بوده، و نخستین آنها از نقل حدیث اول آن از روایات سبع سنین 
ِبهی َعْبهِد 1

َ
هِد ْبهِن ِعیَسهی ْبهِن ُعَبیهٍد، َعهْن یهوُنَس، َعهْن َرُجهٍل، َعهْن أ . َعِلی ْبُن ِإْبَراِهیَم، َعهْن ُمَحّمَ

 »َقاَل:  اهلل
َ
ْفَلَح و ِإاّل

َ
ْلِزْمه َنْفَسر َسْبعًا َفِإْن أ

َ
هْن اَل َخیهَر َدِع اْبَنر یْلَعُب َسْبَع ِسِنیَن و أ هه ِمّمَ  َفِإّنَ

 7«.ِفیه

کرده است.  ایشان در این روایت فقط دو هفت سال نقل 

                                                   
کود ، ص . حکمت5  .171نامه 
که آیا در هفت سال نخست، ههیچ آمهوزش و تربیتهی 6 . البته در باره این روایت، مسائل دیگری نیز مطر  است؛ مانند این 

گونهه  باشد؟ آیا بین دختر و پسر تفاوتی هست؟ آیا این موضوع با یافته نباید وجود داشته ههای علمهی تطهاب  دارد؟ ایهن 
که هر چند پرسش های سه ها، پرسش از سبر تربیت فرزند بر اساس دوره پرسش های درستی هسهتند، امها  گانه است 

بایهد تعهداد روایهات، میهزان اعتبهار آنهها و ها، ابتهدا  خارج از موضوع این نوشهتار اسهت. پهیش از پهرداختن بهه ایهن پرسهش
که دارند به دست آیهد و سهنس بهه بحهث ههای بعهدی پرداختهه شهود. ایهن بررسهی فقهط در صهدد اسهت مرحلهه  مفهومی 

 نخست را انجام دهد.

 . 10601،   441، ص11، ج)دارالحدیث( الکافی. 7



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
کم

ت و ی
بیس

ماره 
، ش

 ومس

6 6 

کتاب  ، چنهد حهدیث در بهاره سهبع سهنین نقهل من ال یحضره الفقیهمرحوم شیخ صدوق در 
که حدیث  کلینی  4743کرده  گروه دع ابنر است. تفاوت نقل ایشان با مرحوم  آن، مربوط به 

که ایشان  کرده است:این است   هر سه هفت سال را نقل 
دع ابنر یلعب سبع سنین، و یلدب سبع سنین و الزمه نفسر سبع سنین، فإن أفلح . »2

 8«.و إال فإنه ممن ال خیر فیه
مرحوم طبرسی این حهدیث را بها اضهافه داشهتن هفهت سهال دوم، تقریبهًا هماننهد نقهل شهیخ 

کرده است:  صدوق بیان 
ر یلعب سهبع سهنین و یهلدب سهبعا و ألزمهه نفسهر سهبع دع ابن»قال:  . عن الصادق3

 9«.سنین، فإن فلح و إال فال خیر فیه
 «امهل صبیک»های  ب( نقل

کلینی در همان باب، حدیث دوم را به نقل   اختصاص داده است:« امهل صبیر»مرحوم 
ِد ْبِن َخاِلٍد، َعْن ِع 1 ْحَمَد ْبِن ُمَحّمَ

َ
ْصَحاِبَنا، َعْن أ

َ
ٌة ِمْن أ ْصهَحاِبَنا، َعهْن َعِلهی اْبهِن . ِعّدَ

َ
ٍة ِمهْن أ ّدَ

ِبهی َعْبهِد اهلل
َ
ْسَباٍط، َعْن یوُنَس ْبِن یْعُقهوَب، َعهْن أ

َ
ِتی َلهه ِسهّتُ »َقهاَل:  أ

ْ
هی یهأ ْمِههْل َصهِبیر َحّتَ

َ
أ

 َفَخ 
َ
َدِبر، َفِإْن َقِبَل و َصَلَح و ِإاّل

َ
ْبه ِبأ ّدِ

َ
ه ِإَلیر َسْبَع ِسِنیَن َفأ  10«.ّلِ َعْنهِسِنیَن، ُثّمَ ُضّمَ

کههرده اسههت. ایههن نقههل را مرحههوم شههیخ  کلینههی در ایههنمرحههوم  روایههت نیههز دو مرحلههه را نقههل 
کتههاب  11آورده اسههت. تهههذیب االحکهامطوسهی نیههز بها همههین عبهارت در  مرحهوم طبرسههی نیهز در 

کتاب  مکارم االخالق که سهه مرحلهه را نقهل المحاسنبه نقل از  ، شبیه این نقل را با این تفاوت 
 د، آورده است:کن می

احمل صبیر حتی یأتی علیه ست سنین، ثم أدبه فی الکتاب ست سنین، ثهم ضهمه . »2
 12«.إلیر سبع سنین فأدبه بأدبر، فإن قبل و صلح و إال فخل عنه

 «الغالم یلعب»های  ج( نقل
کلینی در سومین نقهل خهود، حهدیث  کهه در آن، ههر سهه « الغهالم یلعهب»مرحوم  کهرده  را نقهل 

                                                   
کتاب من الیحضره الفقیه، ج 8  .492ص  3. 
 .222. مکارم االخالق، ص9

 .10602،  441، ص11. الکافی)دارالحدیث(، ج10
 .28،  111، ص8. تهذیب االحکام، ج 11
 .222. مکارم االخالق، ص12
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 اله آمده است:مرحله هفت س
ه یْعُقهوَب 1 ْسَباٍط، َعْن َعّمِ

َ
ٍد اْلَعاِصِمی، َعْن َعِلی ْبِن اْلَحَسِن، َعْن َعِلی ْبِن أ ْحَمُد ْبُن ُمَحّمَ

َ
. أ

ِبی َعْبِد اهلل
َ
ُم اْلکَتاَب َسهْبَع ِسهِنیَن، و »َقاَل:  ْبِن َساِلٍم، َعْن أ اْلُغاَلُم یْلَعُب َسْبَع ِسِنیَن، و یَتَعّلَ

ُم اْلَحاَلَل و اْلَحَراَم َسْبَع ِسِنیَن یَت   13«.َعّلَ

کتهاب  14این نقل را نیز مرحوم شیخ طوسی نیهز، بها همهین عبهارت، آورده اسهت. االصهول در 
کلمه  الستة عشر   15آمده است.« الکتاب»نیز این حدیث با تفاوت اندکی، بدون 

کتاب  کرده است:  خود حدیث را بدون مرحله دوم النوادرعلی بن أسباط نیز در   نقل 
الغههالم یلعههب سههبع »قههال :  . عهن إسههماعیل، )عههن( عمههه، عههن رجههل، عهن أبههی عبههد اهلل2

 16«.سنین، و یتعلم الحالل و الحرام سبع سنین
کههرده « و یههتعلم سهبع سههنین»، عبههارت مسههتدر البتهه مرحههوم نههوری در  را بههه حههدیث اضههافه 

کتاب را در دست داشته و یا  که یا نسخه دیگری از  ها آن را اضهافه  با استناد به دیگر نقلاست 
 کرده است.

 «الولد سید»های  د( نقل
گانههه در قالههب الولههد سههید بیههان شههده اسههت. مرحههوم طبرسههی  ههها، مراحههل سههه در برخههی نقل
 چنین آورده است:

الولههد سههید سههبع سههنین و عبههد سههبع سههنین و ونیههر سههبع سههنین، فههإن : ». و قههال النبههی1
 17«.ین، و إال فاضرب علی جنبه فقد أعذرت إلی اهلل تعالیرضیت أخالقه الحدی و عشر

این حدیث از طری  اهل سهنت نیهز بها تفهاوت انهدکی نقهل شهده اسهت. هیثمهی چنهین نقهل 
 کند: می
الولد سید سبع سنین و عبد سبع سنین و ونیر : ». عن أبی جبیرة قال: قال رسول اهلل2

اال فاضهرب علهی جنبهه فقهد اعتهذرت سبع سنین، فان رضیت مکاتفتهه ححهدی و عشهرین، و 
 18«.إلی اهلل عز و جل

                                                   
 .10603 ، 441، ص11. الکافی)دارالحدیث(، ج13
 .29  ،111ص ،8ج، االحکام بیدر تهذ. 14
 .342. االصول الستة عشر، ص15
 .17874،  165، ص15. مستدر  الوسائل، ج16
 .222ارم االخالق، ص. مک17
 .159، ص8ج ،در مجمع الزوائد. 18



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
کم

ت و ی
بیس

ماره 
، ش

 ومس

8 8 

کرده است.  19طبرانی نیز این حدیث را نقل 
 «یرخی الصبی»های  هـ( نقل

ههای احادیهث سهبع سهنین، بها تعبیهر یرخهی الصهبی آمهده اسهت. مرحهوم شهیخ  برخی از نقل
 چنین آورده است: صدوق، به نقل از امیرالملمنین

لدب سبعًا، و یستخدم سبعًا، و منتهی طوله فی ثالث و عشهرین یربی الصبی سبعًا و ی. »1
کان بعد ذلر فبالتجارب  20«.سنة، و عقله فی خمس و ثالثین ]سنة[، و ما 

 آمده است:« یرخی»با تعبیر  مکارم االخالقاین حدیث در 
یرخی الصبی سبعًا و یلدب سبعًا و یستخدم سبعًا و ینتهی طوله فی ثالث و عشرین و . »2
کان بعد ذلر فالتجاربعقل  21«.ه فی خمس و ثالثین، و ما 
کردن و « یربی» به معنای مهلت دادن است. ههر چنهد ههر دو واژه « یرخی»به معنای تربیت 

کههه بهها تعبیرهههای دع،  -هههای دیگههر  توانههد معنهها داشههته باشههد، امهها بهها توجههه بههه نقل جهها مههی در این
کلمههه یرخههی درسههت بههوده و یربههی تههوان احتمههال دا مههی -انههد  امهههل، یلعههب و سههید آمههده کههه  د 

 تصحی  شده است.

 ها اعتبار نقل
کهه همه  آن  گرد گهردد  کنار هم نههادن آنهها نبایهد موجهب پدیهد آمهدن ایهن تهوهم  آوری متون و 

عهر  حهدیث  شود. حدیث صحیح، هم ها یکسان نگریسته می متون ارزش برابر داشته، بدان
ک کهه حههدیث مکتهوب در  گونهه  کههن جایگههاهی ضهعی  نیسهت؛ همهان  تهب معتبهر و مقبهول و 

کتب غیرمعتبر و شاذ متأخر دارد؛ نیرا اعتمهاد، اعتبهار و اطمینهان  متفاوت با حدیث منقول از 
از ایههن رو، بههرای اسههتناد بههه احادیههث، بایههد تهها حههد  22بههه مههتن اول بسههی بههیش از مههتن دوم اسههت.

گونههه مههی کههرد. بررسههی بههه دو  باشههد: یکههی اعتبههار سههندی و توانههد  امکههان، اعتبههار آنههها را بررسههی 
که در ادامه به آنها می  پردانیم:  دیگری اعتبار منبع 

                                                   
 .170، ص6ج، معجم االوسط. 19
 .4746  ،493ص ،3ج ،هیالفق حضرهیمن ال . 20
 .223. مکارم االخالق، ص21
 .251. منط  فهم حدیث، ص22
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 الف( اعتبار سند
کتاب که به بررسی سندی پرداخته اعتبار سندی را بر اساس  درایهة »اند و نیز نرم افهزار  هایی 

 گانه به شر  نیر است: انجام خواهیم داد. اعتبار سندی روایات پنچ« النور
«ابنکدع»هاینقل

کلینی، مرسل بوده  و لذا حدیث ضعی  است. نقل مرحوم شیخ صدوق در 23نقل مرحوم 
کههرده و  الفقیههه نیههز مرفههوع و ضههعی  اسههت. مرحههوم طبرسههی نیههز ایههن حههدیث را بههدون سههند ذکههر 

کرد.  بیشتر باید بر اساس اعتبار منبع، نقل وی را ارنیابی 
«امهلصبیک»هاینقل

کلینی مسند بهوده نقهل مرحهوم شهیخ طوسهی در  24و جهز  احادیهث موثه  اسهت. نقل مرحوم 
نیهز بایهد در بحهث اعتبهار منبههع  مکهارم االخهالقنیهز مسهند و موثه  اسهت. اعتبهار نقههل  التههذیب

 بررسی شود.
«الغالمیلعب»هاینقل

کلینی و مرحوم شهیخ طوسهی، موثه  هسهتند. نقهل علهی بهن اسهباط نیهز  کهه بها  -نقل مرحوم 
 خواهد بود. موث  -همان سند است 

«الولدسید»هاینقل
کههرد، امهها نقهههل اهههل سهههنت را  اعتبههار نقههل مرحهههوم طبرسههی را بایههد در بخهههش منههابع بررسهههی 

 اند. جز  احادیث موضوع دانسته 26و ابن جوزی 25مناوی
«یرخیالصبی»هاینقل

نیهز در  مکهارم االخهالق، مرفهوع و ضهعی  اسهت. اعتبهار الفقیهه نقل مرحهوم شهیخ صهدوق در
 شود. نابع بررسی میبحث م

گذشت، نقل موث  بوده و بیشترین اعتبار « الغالم یلعب»و « امهل صبیر»های  بنا بر آنچه 

                                                   
 .83، ص21، جمرآة العقول. 23
کهالموث »آن را  مهرآة العقهول. محمد باقر مجلسهی در 24 روضهة اسهت )همهان(. محمهد تقهی مجلسهی در  دانسهته« المرسهل 

کلینی را موث  دانسته است )المتقین  (.651، ص8، جروضة المتقین، نقل 

 .490، ص6ج  ،ریالقد ضیف. 25
 .177، ص1ج ،الموضوعات. 26
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 سندی را دارا هستند.
 ب( اعتبار منبع

گیری صحیح آنها در پهژوهش و تأثیرگهذاری آنهها بها توجهه بهه میهزان  بندی متون و جای درجه
کههه در پههژوهش گههر، اعتبههار در تحقیهه  و همچنههین در ذهههن پژوهش هههای  از موضههوعاتی اسههت 

کههه  انههد. نکتههه مهههم در پههژوهش غیرفقهههی چنههدان بههدان توجههه نکههرده هههای غیرفقهههی آن اسههت 
کثههر متههون خواهههد شههد؛ نیههرا  کههردن بههه روایههاِت بهها سههنِد صههحیح، سههبب از دسههت رفههتن ا بسههنده 
بسههیاری از احادیهههث غیرفقههههی بههها سههند معتبهههر و صهههحیح بهههه دسههت مههها نرسهههیده اسهههت. ایهههن 
که اهتمام پیشینیان در نقل احادیث فقههی، همهراه بها دقهت در  وضعیت از آن روی پدید آمده 

گیههری را لحهها   اسههناد و ارایهه  سههندی بههوده اسههت، ولههی در احادیههث غیرفقهههی ایههن سههخت
کههه جمههود و سههخت کههرده نمههی گیههری در اسههتفاده از اخبههار  انههد. بهها ایههن وصهه ، طبیعههی اسههت 

کردن بدان صحیح ها، موجب از دست رفهتن بسهیاری معهارف نهاب اسهالمی و  السند و بسنده 
که پژوهش گر معارف، به دست خویش و خودخواسته، خود  شیعی خواهد شد. سزاوار نیست 

کنههد و بههه  را از اقیههانوس عمیهه  سههخنان ائمههه کههه از  -ناچههار، بههه معههارف نههامطمتن  محههروم 
سههت متههون مختلهه  غیرفقهههی بهها روی آورد. بنهها بههر ایههن، بایسههته ا -جانههب دیگههران ارائههه شههده 

گون عقالیی، ارزش استفاده از قرینه گونا گذاری شده و جایگهاه واقعهی خهود را در پهژوهش  های 
 27بیابند.

از این رو، در ادامه به بررسی اعتبار منبع نیز خواهیم پرداخت. اعتبار منبع، بر اسهاس سهند 
متهون در ایهن سهند، دو رکهن گهذاری  گیهرد. مهدل ارزش صهورت مهی 28اعتبار منابع دار الحدیث

شهوند و  اساسی دارد: درجه و رتبه. بر این اساس، منابع بهه سهه درجهه اله ، ب و ج تقسهیم مهی
گاه تا ُنه رتبه می کدام از آنها نیزدر درون خود   توانند داشته باشند. هر 

که اعتبار منبع آنها بدین شر  است:  گانه، از هشت منبع نقل شده روایات پنج  اند 
 1ال  /  فیالکا

 3ال  /  کتاب من الیحضره الفقیه 
 4ب /  مکارم االخالق 
 2ال  /  تهذیب االحکام
 4ب /  االصول الستة عشر

 4ب /   (علی بن اسباط)النوادر 
                                                   

کمی تلخیص. 251، صمنط  فهم حدیث. 27  با 

 به بعد. 277، صمنط  فهم حدیث. ر.  : 28
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 9واسطه ب /  مجمع الزوائد 
 1ب /  معجم االوسط 

الغههالم »، «بیرامهههل صهه»، «دع ابنههر»بههه لحهها  منبههع، بههاالترین اعتبههار مربههوط بههه روایههات 
گهر منبههع و سهند را بهها ههم در نظههر بگیهریم، مههی« یرخههی الصهبی»و « یلعهب دع »تهوان نقههل  اسههت. ا
را هم معتبر دانست؛ نیهرا معیهار اعتبهار حهدیث نهزد عالمهان پیشهین، « یرخی الصبی»و « ابنر

کلینی، صحت سهند نبهوده اسهت؛ چهه بسها قراینهی در دسهت داشهته کهه یهر  مانند مرحوم  انهد 
تهههوان ایههن چههههار روایهههت را  سهههاخته اسههت. از ایهههن رو، مههی ضهههعی  السههند را معتبهههر مههی روایههت

کهه نقهل  کهه بهین مها رواج  -« الولهد سهید»معتبرترین روایات در این زمینه دانست و جالهب ایهن 
از اهل سنت بوده و به اعتراف خودشان جعلی است! هر چنهد بهه قرینهه  -دارد و مشهور است 

که دانهیم، امها ایهن  داریم، اصل صدور حدیث در این موضوع را معتبر می دیگر روایات معتبری 
کهه از اصهل ضهعی  اسهت، جهای  که نقلی را اصهل قهرار دههیم و بهه تحلیهل واژگهان آن بمهردانیم 

کنههار دیگههر نقل هههای معتبههر بایههد مههورد توجههه قههرار  تعجهب داشههته و درسههت نیسههت. ایههن نقههل در 
 گیرد، نه در رأس آنها.

 ایات مختلف سبع سنینجدول اعتبار رو
 ار منبعاعتب اعتبار سندی منبع حدیث

 1ال  /  مرسل و ضعی  الکافی «دع ابنک»های  نقل
 3ال  /  مرفوع و ضعی  من الیحضره الفقیه
 4ب /  بدون سند مکارم االخالق طبرسی

 1ال  /  مسند و موث  الکافی «امهل صبیک»های  نقل
 2  / ال مسند و موث  تهذیب االحکام
 4ب /  بدون سند مکارم االخالق

 1ال  /  مسند و موث  الکافی «الغالم یلعب»های  نقل
 2ال  /  مسند و موث  تهذیب االحکام
 4ب/ مسند و موث  االصول الستة عشر
 1ب/ مسند و موث  نوادر علی ابن اسباط

 4ب /  بدون سند مکارم االخالق «الولد سید»های  نقل
 9واسطه ب/ موضوع وائدمجمع الز

 1ب/ موضوع  معجم االوسط

 3ال  /  مرفوع من الیحضره الفقیه «یرخی الصبی»های  نقل
 4ب /  بدون سند مکارم االخالق
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 بررسی متن
گههام نخسههت، بایههد  ههها و اعتبههار آنههها، نوبههت بههه بررسههی مههتن مههی پههس از بررسههی نقل رسههد. در 

حلیهل آن پرداخهت. در مرحلهه نخسهت و پهیش از ها را روشن سهاخت و سهنس بهه ت تفاوت متن
کم بر احادیث را مشخص ساخت. این متون از دو  کلی حا پرداختن به جزئیات، باید ساختار 

کلی تشکیل شده ههای هفهت سهاله و یهر بخهش پایهانی. در  گر دوره اند: یر بخش بیان بخش 
گروه از نقل  کنیم: ها را از این منظر بررسی می ادامه هر 

 تار احادیثالف( ساخ
، هر سه نقل، با یر متن تقریبًا مشهتر ، بخهش پایهانی را دارنهد؛ امها «دع ابنر»های  در نقل

کلینهی دو دوره هفهت سهاله و نقل در بخش دوره  مکهارم االخهالقو  الفقیههههای  ها، نقهل مرحهوم 
کرده  اند.  سه دوره هفت ساله بیان 

کمهی تفهاوت، در نقل بینهیم. در ایهن متهون،  مهی« یرامههل صهب»ههای  همهین وضهعیت را بها 
کرده دورهدو  التهذیبو  الکافی های نقل را! قسهمت  دوره، سهه مکارم االخالقاند و نقل  را بیان 

گروه نخست تفاوتی دارد.   پایانی نیز همانند هم است؛ هر چند با قسمت پایانی 
که مدت زمان دوره اول در نقل  نکته که وجود دارد این  و مهدت زمهان  التهذیبو  الکافیای 
کهههه در قسهههمت مکهههارم االخهههالقههههای اول و دوم در نقهههل  دوره ، شهههش سهههال بیهههان شهههده اسهههت 
  گیری به آن خواهیم پزداخت. بندی و نتیجه جمع

گههروه سههوم نیههز همههین وضههعیت مشههاهده مههی و  التهههذیب، الکههافیهههای  شههود؛ یعنههی نقل در 
کردهاصول ستة عشر گهزارش النهوادرانهد، امها نقهل  ، سه هفت سال بیان  ، فقهط دو هفهت سهال را 
گروه فاقد قسمت پایانی است. کرده است. نقل  های این 

گروه چهارم و پنجم، وضعیت یر گهروه بخهش پایهانی دارنهد و ههر دو  اما  سهانی دارنهد؛ ههر دو 
کرده کهه بهرای ههر  گروه سه دوره هفت ساله را بیان  اند. تنها تفاوت آنهها در نهوع مهأموریتی اسهت 

گرو  ه بیان شده است.دوره در هر 
کهه دومهین دوره در متهونی دو دوره ها بهه نظهر مهی با توجه به مجموع نقل ای، در جایگهاه  رسهد 

گهروه نخسهت، نقل هفت سال سوم می کنیهد! در  مکهارم و  الفقیهه ههای نشهینند، نهه دوم. دقهت 
کردهاالخالق انهد. در  رار دادهاند و بین آنها مرحله تأدیب را ق ، مرحله الزام را برای دوره سوم بیان 

کهرده و بهین آنهها مرحلهه مکهارم االخهالقگروه دوم نیز نقهل  ، مرحلهه انضهمام را در دوره سهوم بیهان 
گههروه سههوم نیهههز اواًل نقل ، سهههه االصههولو  التهههذیب، الکههافیهههای  تأدیههب را قههرار داده اسههت. در 
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که سه دوره دوره گهروه چهها ای بودن را بیش از پهیش تقویهت مهی ای هستند  رم و پهنجم نیهز کنهد. 
)در برخههی  الکهافی، الفقیهههای هسههتند. در مجمهوع، منههابعی ماننهد  ههای آنههها سهه دوره همهه نقل

ههههای تربیهههت را  ، دورهالمعجهههمو  مجمهههع الزائههد، مکههارم االخهههالق، االصهههول، التههههذیبههها(،  نقل
که با استناد به آن می گانه دانسته سه که به احتمال نیاد، در مت اند  کرد  ای  ون دو دورهتوان ادعا 
 رخ داده است. 29سقط

 جدول ساختار متون روایات سبع سنین
 های مختلف متن بخش منبع حدیث

«
ر
ع ابن
د

» 

 الکافی
َدِع اْبَنر 
یْلَعُب َسْبَع 
 ِسِنیَن 

 
ْلِزْمه َنْفَسر 

َ
و أ

 َسْبعاً 
ْن اَل َخیَر  ه ِمّمَ  َفِإّنَ

َ
ْفَلَح و ِإاّل

َ
َفِإْن أ

 ِفیه.

 الفقیه
دع ابنر 
بع یلعب س
 سنین

و یلدب 
 سبع سنین

و الزمه نفسر 
 سبع سنین

فإن أفلح و إال فإنه ممن ال خیر 
 فیه

 مکارم االخالق
دع ابنر 
یلعب سبع 
 سنین

و یلدب 
 سبعاً 

و ألزمه نفسر 
 فإن فلح و إال فال خیر فیه سبع سنین،

«
ر
صبی
هل 
ام

» 

و  الکافی
 التهذیب

ْمِهْل َصِبیر 
َ
أ

ِتی َله 
ْ
ی یأ َحّتَ

 َن ِسّتُ ِسِنی
 

ه ِإَلیر  ُثّمَ ُضّمَ
َسْبَع ِسِنیَن 
َدِبر

َ
ْبه ِبأ ّدِ

َ
 َفأ

 َفَخّلِ َعْنه
َ
 َفِإْن َقِبَل و َصَلَح و ِإاّل

 مکارم االخالق

احمل صبیر 
حتی یأتی 
علیه ست 
 سنین،

ثم أدبه فی 
الکتاب 
 ست سنین،

ثم ضمه إلیر 
سبع سنین 
 فأدبه بأدبر

 فإن قبل و صلح و إال فخل عنه

«
ب
یلع
الم 
الغ

» 

و  الکافی
 التهذیب

اْلُغاَلُم یْلَعُب 
 َسْبَع ِسِنیَن 

ُم  و یَتَعّلَ
اْلکَتاَب 
 َسْبَع ِسِنیَن 

ُم اْلَحاَلَل  و یَتَعّلَ
و اْلَحَراَم َسْبَع 
 ِسِنیَن 

 هههههههههههه

الستة  االصول
 عشر

اْلُغاَلُم یْلَعُب 
 َسْبَع ِسِنیَن 

ُم َسْبَع  و یَتَعّلَ
 ِسِنیَن 

ُم اْلَحاَل  َل و یَتَعّلَ
و اْلَحَراَم َسْبَع 
 ِسِنیَن 

 هههههههههههه

الغالم یلعب  النوادر
  سبع سنین،

و یتعلم الحالل 
و الحرام سبع 
 سنین

 ههههههههههههه

«
لد 
الو  «سید

الولد سید سبع  مکارم االخالق
 سنین

و عبد سبع 
 سنین

و ونیر سبع 
 سنین،

فإن رضیت أخالقه الحدی و 
عشرین و إال فاضرب علی 
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 های مختلف متن بخش منبع حدیث
قد أعذرت إلی اهلل جنبه ف

 تعالی

و  مجمع الزوائد
 معجم االوسط

الولد سید سبع 
 سنین

و عبد سبع 
 سنین

و ونیر سبع 
 سنین

فان رضیت مکاتفته ححدی و 
عشرین و اال فاضرب علی 

جنبه فقد اعتذرت إلی اهلل عز و 
 جل

«
بی
لص
ی ا
رخ
ی

» 

یربی الصبی  الفقیه
 سبعا

و یلدب 
 سبعاً 

و یستخدم 
 سبعاً 

طوله فی ثالث و و منتهی 
عشرین سنة، و عقله فی 
خمس و ثالثین ]سنة[ و ما 
 کان بعد ذلر فبالتجارب

یرخی الصبی  مکارم االخالق
 سبعا

و یلدب 
 سبعاً 

و یستخدم 
 سبعاً 

و ینتهی طوله فی ثالث و 
عشرین و عقله فی خمس و 
کان بعد ذلر  ثالثین و ما 

 فالتجارب
گهر  کهه ا که وجود دارد، این  روایهات دو دوره را بهه تنههایی مبنها قهرار دههیم، دوران نکته مهمی 

کردن بهه خهود، مربهوط بهه هفهت سهال  کار الزام یا منضم  تربیت فقط چهارده سال خواهد بود و 
شود؛ اما وقتی با استفاده از روش خانواده حدیث، آنها را با هم ببینیم، به قرینه روایهات  دوم می

کرده که سه دوره بیان  کهار الهزام و انضهمام مربهوط بهه مرحلهه  شخص میاند، م معتبری  کهه  شود 
کمی نیست.   سوم است، نه دوم! و این تفاوت 

کهه نمهی این نشان می کهرد. در  دههد  تهوان و نبایهد بها احادیهث غیهر فقههی، بهه سهادگی برخهورد 
که الزام و انضمام  کودکی و نوجوانی، خیلی فرق است بین این  تربیت فرزند، به وی ه در سنین 

گونهه متهون تسهامح  در هفت سال دوم انجام دهیم یها در هفهت سهال سهوم. نمهیرا  تهوان در ایهن 
گفت:  و یها بها « مگر حهالل خهدا حهرام یها حهرام خهدا حهالل شهده اسهت»کرد و با رویکردی فقهی 

گفت:  کالمی  این متهون نیهز «. کند مگر بهشت و جهنم، و یا اعتقادات ما را خراب می»رویکرد 
کهه اشهتباه  ترین دوران ا دارند. این دوران از حساسحساسیت خاص خود ر های زندگی اسهت 

جهها  توانههد تغییههر دهههد. بنهها بههر ایههن، این در آن، سرنوشههت یههر فههرد را حتههی در مقیههاس آخرتههی مههی
کرد تا تکلی  روشن شود.  جای تسامح نیست و باید بررسی دقی  

 ب( عبارت احادیث
کلمات استفاده شده در احاد گهروه نخسهت، غیهر از آنچهه در مراد از عبارت،  یث اسهت. در 
گذشههت، تفههاوت جههدی بههین نقل ههها  شههود؛ تعبیرههها در بههاره دوره ههها دیههده نمههی بحههث سههاختار 
که در نقل  کلمه سنین  تر دارد و در بخش  برای دوره دوم اضافه الفقیهیکسان است، به جز یر 
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که پایانی نیز عبارت وجهود  مکهارم االخهالقدر نقل  ها تقریبًا یکسان است، به جز تفاوت اندکی 
 توان از نوع نقل معنا دانست. های اند  را می دارد. این تفاوت

کهه در بههرای دوره  گذشهت، تنهها تفههاوت ایهن اسهت  کهه  گهروه دوم، غیهر از تفهاوت سههاختار  در 
 مکهارم االخهالقاستفاده شده است و در نقهل « أمهل»از واژه  التهذیب و الکافی نخست در نقل

تههوان إحمههل را تصههحی  شههده أمهههل  ، مههیالتهههذیبو  الکههافیبهها توجههه بههه اعتبههار  «.إحمههل»از 
 دانست.

کلمههه  کههه وجههود دارد، در وجههود  گذشههته از تفههاوت سههاختار، تنههها تفههاوتی  گههروه سههوم نیههز  در 
کهه احتمهال درج یها  االصهول، و عدم وجود آن در نقهل التهذیبو  الکافیالکتاب در نقل  اسهت 

گر منبع معتبر را مال  قرار دهیم، می . در اینآورد سقط را به وجود می که  جا نیز ا کرد  توان ادعا 
، بهرای دوره مکهارم االخهالقسقط شهده اسهت. همچنهین در نقهل  االصولکلمه الکتاب در نقل 

کثهر روایهات، «! سبع سنین»آمده و برای دوره سوم « ست سنین»اول و دوم  کهه ا با توجهه بهه ایهن 
اند و دوره سوم در همهین روایهت نیهز هفهت سهال بیهان شهده، بهه  کرده ها را هفت ساله بیان دوره

که عبارت ست سنین درست نباشد. نظر می  رسد 
شود. فقط در قسمت پایانی  گانه نقل چهارم هیچ تفاوتی دیده نمی های سه در عبارت دوره
ارت عبه الزوائهد مجمهع، امها در نقهل «رضهیت أخالقهه»عبهارت  مکارم االخهالقاحادیث، در نقل 

آمهده اسهت. احتمهال « رضهیت مکانفتهه»عبهارت االوسط  المعجمو در نقل « رضیت مکاتفته»
کنههه  و بههه معنهههای سرپرسهههتی و حمایهههت  دارد مکاتفههة، تصهههحی  مکانفهههه باشههد. مکانفهههه از 

کت  بوده و به معنای همراهی است.  30است. گر باشد، از   مکاتفه هم ا
کهه در  بیر دوره اول به چشم مهیو باالخره در عبارت نقل پنجم، تفاوتی در تع خهورد و آن ایهن 

هههر چنههد هههر دو احتمههال معنههای «. یرخههی» مکههارم االخههالقآمههده و در نقههل « یربههی» الفقیهههنقههل 
« یرخهههی»در روایهههات دیگهههر، تعبیهههر « امههههل»و « دع»صهههحیح دارد، امههها بههها توجهههه بهههه تعبیرههههای 

 رسد. تر به نظر می صحیح
 گانه های سه ج( تحلیل معنای دوره

که پیش های سه ترین بخش این بررسی، تحلیل معنای دوره مهم گونه  تهر  گانه است. همان 
ههای سهید، عبهد  تمرکز شده است و بر اساس معنهای واژه« الولد سید»گذشت، بیشتر بر روایت 
کهه اواًل روایههات معتبرتههری  هههای سهه و ونیهر بههه تحلیهل دوره گانههه پرداختهه شههده اسهت؛ در حههالی 

                                                   
کنفر ... )30 کنفت الرجل: إذا قمت بأمره و جعلته فی   (.206، ص4، جالنهایة. 
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که م گرفهت و تحلیهل  یوجود دارد  گیرنهد و ثانیهًا مجمهوع روایهات را بایهد در نظهر  توانند مبنها قهرار 
کهه بهر اسهاس ایهده خهانواده حهدیث شهکل  -کرد، نه یر روایت را. در نگاه مجموعی به روایات 

کهه در ادامهه  های سه توان تحلیل دقیقی از مراد روایات از دوره می -گیرد  می گانه به دست آورد 
 دانیم.پر به آن می

که تحلیل بهر اسهاس همهه متهون در ایهن روایهت شهکل  که وجود دارد، این  نکته بسیار مهمی 
کرد: یکی بررسی  خاصی دارد. در این متون، برای تحلیل مراد هر دوره از دو روش باید استفاده 

کلیدواژه«. های مجاور های دوره واژه»و دیگری بررسی « دوره های هم واژه» ههایی هسهتند  اولی، 
کلیدواژه که برای توصی  هر دوره نقل شده که برای توصهی  دو  اند، ولی دومی،  هایی هستند 

کلیهههد واژه  دوره دیگهههر بیهههان شهههده کهههه مهههورد بحهههث قهههرار دههههیم، یهههر سهههری  انهههد. لهههذا ههههر دوره را 
کلیههدواژه هههای مربههوط بههه دو دوره دیگههر. رویکههرد روش  مخصههوص بههه خههود دارد و دو سههری نیههز 

« تفریقهی»اسهت، امها رویکهرد روش دوم رویکهرد سهلبی و « تجمیعهی»بی و نخست، رویکرد ایجا
کهه بهر اسهاس پهنج کهه در ایهن موضهوع وجهود دارد، حهدود پهنج  است. توضیح، ایهن  گونهه روایتهی 

کهه همهه ایهن تعبیرهها و واژه کنهار ههم  تعبیر برای هر دوره وجود دارد. یر اقدام این اسهت  هها در 
گیرند و به یهر جمهع کهه مهراد از ههر  تحلیهل برسهیم. در ایهن اقهدام، معلهوم مهی بنهدی و قرار  شهود 

کهه عهالوه بهر آن، ببینهیم مهراد از ههر دوره «چه چیز است»مرحله  چهه »؛ امها اقهدام دوم ایهن اسهت 
که تعبیرهای دوره« چیز نیست های مجاور را نیز بررسی و مراد آنهها را  و این مبتنی بر این است 

کنار ههم معنهای دقیه   دیگر دورهبه دست آوریم و سنس آن را از  کنیم. این دو اقدام در  ها نفی 
را مشهخص « مرکهز معنها»ههای ههر دوره،  دهد؛ نیهرا تحلیهل بهر اسهاس واژه هر دوره را به دست می

کردن تحلیل واژه می کنهد. قهرار  را معهین مهی« مرزهای معنها»های دیگر،  های دوره سازد و اضافه 
کنار هم، تحلیل دقی گرفتن معنای مرکزی و مرزهای مع دهد.  تری از روایت به دست می نا در 
کنهیم و سهنس  های ههر دوره مهراد از ههر دوره را مشهخص مهی بنا بر این، نخست با استناد به واژه
تهر بههه  کنههیم تها تصهویر دقیه  جهوار را از آن نفهی مهی هههای ههم بهرای تکمیهل مهراد ههر دوره، مهراد دوره

 دست آید.
دورهایهمهتحلیلبراساسواژه

 های دوره نخست بررسی واژه
ْمِهههْل َصههِبیر»، «َدِع اْبَنههر یْلَعههُب »بههرای دوره نخسههت پههنج تعبیههر وجهههود دارد: 

َ
اْلُغهههاَلُم »، «أ

کهردن « دع«. »یرخهی الصهبی»و « الولد سید»، «یْلَعُب  کهردن و تهر   از ریشهه ودع بهه معنهای رهها 



ت 
روایا

«
نین

ع س
سب

 »
گونه

ی، 
پرور

رزند
در ف

 
لیل 

 تح
ها و

آنها
ونی 

در
 

 

 

17 

که فرزند را 31است. کند.  از این رو معنای جمله این است  کن تا هفت سال بازی  « أمهل»رها 
اسهت و ههر چنهد  32از ریشه مهل نیز به معنای سکون، وقار، رف ، مهلت دادن و شتاب نکهردن

کهه در دوره نخسهت مهلهت  کلمه بازی در این بخش نیامده، ولی علی القاعده مراد، آن است 
گرفته شود. تعبیر سهو کار  کهود  بازی داشته باشد تا بعدًا برای تربیت به  کهردن  گویهای بهازی  م 

کمی بررسی است. سید در لغت عهرب « سید»است و نیاز به توضیح ندارد. اما تعبیر  نیازمند 
کهریم، و رئهیس مههردم  بهه معنهای متهولی مهردم بههودن، صهاحب اختیهار، مالهر، شههری ، فاضهل، 

کنههدی در « یرخههی» 33اسههت. گشههایش، نرمههی و انعطههاف،  از ریشههه رخههو بههه معنههای وسههعت و 
گذاشتن است. اقدام، کهه در  از مجموع این اطالعهات چنهین بهه دسهت مهی 34آسانی و رها  آیهد 

کهود  بههرای 1دوره نخسهت، سهه وی گههی اساسهی دارد:  کههردن  ( مهلههت دادن، میهدان دادن، رهها 
( نرمهی، انعطهاف، سهکون و 2بازی و شتاب نکهردن در مواه  سهاختن او بهه چیهزی غیهر از آن؛ 

ک کردن و نافذ بودن حکم او.3ود ؛ وقار در برخورد با این وضعیت   ( سیادت در بازی 
 های دوره دوم بررسی واژه

ُم  در باره دوره دوم، سه تعبیر اساسی آمده است: تأدیب )یلدب سهبع سهنین(، تعلهیم )یهَتَعّلَ
اْلکَتههاَب َسههْبَع ِسههِنیَن( و عبههد )عبههد سههبع سههنین(. تأدیههب از ریشههه ادب بههه معنههای دعههوت بههه 

 35ههها، آمههوزش آداب و اخههالق حسههنه و ملاخههذه بههه خههاطر آن اسههت. شههتیههها و نهههی از ز نیکههی
گذاشههتن و متمههایز سههاختن اسههت و در ایههن  36تعلههیم نیههز از ریشههه علههم در اصههل بههه معنههای اثههر 

کههه ایههن خههود نههوعی تمههایز و  37کههاربرد بههه معنههای آمههوزش دادن و خههارج سههاختن از جهههل اسههت
مههی و انعطههاف )ذل(، انقیههاد و خضههوع برجسهته سههاختن اسههت. عبههد نیههز در اصههل بههه معنههای نر

که مستلزم اطاعت اسهت. بنها بهر  39و در اصطال  مملو  بودن و ضد آزاد بودن 38است است 
کهه آزاد نیسهت و بایهد مطیهع و خاضهع باشهد و دیگهری  این، دوره دوم دو وی گی دارد: یکهی ایهن 
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که در این دوره باید آموزش ببیند و ادب بیاموزد.   این 
که در نقل نکته قابل بررس آمهده اسهت. « الکتاب»، موضوع تعلیم، التهذیبو  الکافیی این 

کریم است؟ یا خواندن و نوشتن؟ و یها  کتاب چیست؟ آیا مراد قرآن  که مراد از  سلال این است 
کتههاب را در  دانسههته « علههم القههرآن و العربیههة» روضههة المتقههینهههر دو؟ مرحههوم مجلسههی مههراد از 

شهاهدی بهر ایهن  ه تعلیم قوانین حهالل و حهرام اسهت _که دور را _شاید بتوان دوره سوم  40است.
که در دوره دوم فقط خواند قرآن را یهاد مهی معنا گیهرد و در دوره سهوم معهارف  دانست؛ بدن بیان 
 آن را.

 های دوره سوم بررسی واژه
ه ِإَلیههر»، «الزمههه نفسههر»بههرای دوره سههوم، پههنج تعبیههر آمههده اسههت:  ُم اْلَحهه»، «ُضههّمَ اَلَل یههَتَعّلَ

الزام از مهاده لهزم بهه معنهای همراههی طهوالنی و پیوسهته، و جهدا «. یستخدم»و « ونیر»، «واْلَحَراَم 
کهردن و همهراه نمهودن اسهت. 41نشدن است.  42ماده ضمم نیز به معنای دو چیز را بها ههم جمهع 

گذشهت. و امها ونیهر از مهاده ِونر بهه معنهای ثقهل و سهنگینی  معنای تعلیم نیهز در بحهث پیشهین 
که بار سنگین شخص دیگری را به دوش می کسی است  البته ابن فارس  43کشد. است و ونیر 

کهه عبهارت اسهت از ملجهأ و پنهاه، ولهی معتقهد  کهرده اسهت  معنای دومی هم بهرای )و.ز.ر( بیهان 
کهه ونیهر از ِونر اسهت و آنچهه معنهای پناهگهاه مهی دههد، از َوَنر اسهت. ابهن اثیهر در معنهای  است 

کهرده اسههت. اسهتخدام نیههز از مهاده خههدم بهه معنههای طهواف و چرخیههدن  ونیهر ههر دو معنهها را وارد 
گر به خدمت 44چیزی دور چیز دیگر است. گفته می ا گهرد  کار، خادم  کهه  شود به خاطر آن است 

کنایه از انجام همه امور او است.  صاحب خود می  چرخد و این نیز 
گذشت، می که در دوره دوم نیز  بر اساس آنچه  گفت  سه وی گهی مههم وجهود دارد: یکهی توان 

کم بر زندگی  که همان قوانین حا همراهی و پیوستگی با والدین، دیگری آموختن حالل و حرام 
 است و سوم، پذیرش بار مستولیت و انجام امور محّول شده.

 گانه به شر  نیر است: های سه های دوره در مجموع، وی گی
                                                   

 .651، ص9، جروضة المتقین. 40
 .541، ص12، جلسان العرب؛ 247، ص4، جالنهایة؛ 739، ص1، جالمفردات؛ 245، ص5، جمعجم مقاییس اللغة. 41
 .357، ص12، جلسان العرب؛ 512، ص1، جالمفردات؛ 357، ص3، جاییس اللغةمعجم مق؛ 16، ص7، جالعین. 42
؛ 282، ص5، جلسهان العهرب؛ 179، ص5، جالنهایهة؛ 845، ص2، جالصهحا ؛ 108، ص6، جمعجم مقاییس اللغة. 43

 .657، ص2، جالمصبا  المنیر
 .162، ص2. معجم مقاییس اللغة، ج44
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 گانه های سه های دوره جدول ویژگی
 گیویژ دوره

هفت سال 
 اول

کود  برای بازی و شتاب نکردن در موا  ساختن او به  کردن  مهلت دادن، میدان دادن، رها 
 چیزی غیر از آن

کود .   نرمی، انعطاف، سکون و وقار در برخورد با این وضعیت 
کردن و نافذ بودن حکم او  سیادت در بازی 

هفت سال 
 دوم

 آزاد نبودن و مطیع و خاضع بودن 
 آموزی و ادبآموختن 

هفت سال 
 سوم

 همراهی و پیوستگی با والدین
 آموختن حالل و حرام

 پذیرش بار مستولیت و انجام امور محّول شده
هایمجاورتحلیلبراساسواژه

گذشت، تحلیل بر اساس واژه که  گونه  کهه  های ههم همان  جهوار بهر ایهن منطه  اسهتوار اسهت 
 دیگر است. بر این اساس: های  مرز وی گی هر دوره، نفی وی گی دوره

کتهاب، ادب  دوره اول دوره • کود  را مطیع و خاضع خواسهت و آمهوزش  که نباید  ای است 
گذاشت.  و قانون به وی داد و انتظار مالزمت داشت و مستولیتی بر دوش وی 

کود  نباید فقط به بازی مشغول شود و نبایهد در ایهن امهر  دوره دوم دوره • که دیگر  ای است 
کرد کهه مهالزم والهدین شهود و آمهوزش قهانون ببینهد و  مسامحه  و البته در حدی هم نیسهت 

 مستولیت بمذیرد.

کهود  نبایهد فقهط بهه بهازی مشهغول شهود و نبایهد در  و دوره سوم دوره • که ههر چنهد  ای است 
کرد، امها در عهین حهال نبایهد انتظهار اطاعهت و خضهوع داشهت و آمهوزش  این امر مسامحه 

کتاب را هم باید پ گذرانده باشد. یشادب و   تر 

کنون بر اساس این یافته کرد. ها می ا  توان تحلیل نهایی را ارائه 
تحلیلجامع

ههای ههر دو روش اسهتفاده نمهود. مهدل اسهتفاده از ههر دو یافتهه  در تحلیل جامع باید از یافته
که وی گی حاصل از تحلیل واژه ل گیرد و وی گی حاصه های هر دوره، محور قرار می نیز آن است 

کننههد. بههر ایههن اسههاس  هههای مجههاور، مههرز و محههدوده وی گههی محههوری را بیههان مههی از تحلیههل واژه
گفت:  می  توان 
وی گی اصلی دوره اول، آزاد بودن در بازی و نرمش تام با او و نافذ بودن خواسهت او اسهت.  •

کههه اواًل الزم نیسههت مطیههع و  کنههیم، بههدین معناسههت  گههر وی گههی دو دوره بعههد را از آن نفههی  ا



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
کم

ت و ی
بیس

ماره 
، ش

 ومس

20 20 

کتههاب و ادب بیههاموزد؛ ثانیههًا الزم نیسههت مههالزم و منضههم باشههد و حههالل و  خاضههع باشههد و 
کشد.  حرام بیاموزد و بار مستولیت بر دوش 

گهر وی گهی دو دوره دیگهر را از  • وی گی اصلی دوره دوم، اطاعت و علم و ادب آمهوزی اسهت. ا
گذاشهت و نبا کهود  را نبایهد در بهازی آزاد  کنهیم، یعنهی اواًل  یهد در ایهن راه بها نرمهی آن نفی 

کرد و ثانیًا در عین حال، الزم نیست پیوسته مالزم والدین بوده و حالل و  تام با او برخورد 
 حرام بیاموزد و مستولیت بمذیرد.

و وی گههی محههوری دوره سههوم، مههالزم بههودن و آمههوختن حههالل و حههرام و پههذیرش مسههتولیت  •
کنهیم، بهدین گر وی گی دو دوره دیگهر را نفهی  کهود  را نبایهد در  است. ا کهه اواًل  معنها اسهت 

کرد و ثانیًا الزم نیست مطیع و خاضهع باشهد  گذاشت و با نرمی تام با او برخورد  بازی آزاد 
کتاب و ادب بیاموزد.  و 

کردن است، به معنهای آزادی مطله  نیسهت،  گر دوره اول، دوره آزاد بودن و بازی  بنا بر این، ا
که نیاز نیست مطیع باشد، آموزش رسمی ببینهد و مسهتولیت بمهذیرد. و  بلکه به این معناست 

کتههاب اسههت، اواًل بههه معنههای آزاد بههودن مطلهه  و  گههر دوره دوم، دوره اطاعههت و آمههوختن ادب و  ا
گوشی و ثانیًا معنای آموختن قهوانین )حهالل و حهرام(، مهالزم بهودن و مسهتولیت پهذیرفتن  بازی 

گر دوره سوم، دوره مالزم به ودن، قهانون آمهوزی و مسهتولیت پهذیری اسهت، بهه نیست. و باالخره ا
گوشههی و ثانیههًا دوره اطاعههت محههض و  کههه اواًل دیگههر دوره آزادی مطلهه  و بههازی  ایههن معناسههت 

 های ابتدایی سنری شده است. آموزش

 گانه های سه های دوره جدول تحلیل جامع ویژگی
 جوار( ویژگی سلبی )هم جوار( ویژگی ایجابی )دوره هم دوره

 ل اولهفت سا

 آزاد بودن در بازی
 و نرمش تام با او داشتن
 و نافذ بودن خواست او

 عدم اطاعت و خضوع (1
 ش ندادن و ادب نیاموختن به طور رسمیزآمو

 ( عدم همراهی و پیوستگی با والدین2
 ندادن آموزش قانون )حالل و حرام(

 ار نکردن مستولیتواگذ

 هفت سال دوم
 اطاعت و خضوع
 موزیو علم و ادب آ

کردن در موا  ساختن 1 ( آزاد نگذاشتن برای بازی و شتاب 
 او

 نافذ نبودن خواست او
 داشتن صالبت و قاطعیت

 ( عدم همراهی و پیوستگی با والدین2
 ندادن آموزش قانون )حالل و حرام(

 واگذار نکردن مستولیت
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هفت سال 
 سوم

 مالزم بودن
و آموختن قوانین )حالل و 

 حرام(
 ولیتو پذیرش مست

کردن در موا  ساختن 1 ( آزاد نگذاشتن برای بازی و شتاب 
 او

 نافذ نبودن خواست او
 داشتن صالبت و قاطعیت

 انتظار اطاعت و خضوع نداشتن( 2
کتاب و ادب  سنری شدن آموزش 

گههر در ایههن تحلیههل جههامع، بههر اسههاس درجههه اعتبههار احادیههث، مههورد ضههعی  را حههذف  حههال ا
که در جدو کشیده شده است، باید حذف نمود. این، تغییهری در کنیم، آنچه را  ل، نیر آن خط 

که آن را مختل یا دگرگون سازد. تحلیل ایجاد می  کند، ولی آن چنان نیست 

 گیری بندی و نتیجه جمع
که اواًل در این موضوع دست گذشت، به دست آمد  کم پنج نقل وجود دارد  از مجموع آنچه 

نههام « یرخههی الصهبی»و « الولههد سهید»، «الغهالم یلعهب»، «رامههل صههبی»، «دع ابنههر»کهه آنهها را 
را در ایهن موضهوع مههم بهه  توان بها تکیهه بهر یهر مهتن، دیهدگاه معصهوم نهادیم. بنا بر این نمی

گهرد آورد و بهه تحلیهل آنهها  دست آورد و باید با استفاده از روش خانواده حدیث، همهه نقل هها را 
گههرفتن دیگههر هههای مو پرداخههت. یکههی از اشههکاالت تحلیههل جههود، تمرکههز بههر یههر مههتن و نادیههده 

گر هم مورد توجه بوده، در تحلیل نهایی نگاه مجموعی به آنها نشده و مدلول  متن هاست و یا ا
گرفته است. کدام به تنهایی مورد بحث قرار   هر 

که نقل  که مشهورترین نقل  -« الولد سید»ثانیًا اعتبار همه آنها یکسان نیست و جالب این 
که فقدان بررسی ترین آنها است! این نشان می ضعی  -است  مندانهه، تها چهه  ههای روش دهد 

ههایی در اعتبهار آنهها وجهود دارد،  آور باشد. چهار نقل دیگر، هر چند تفاوت تواند نیان اندازه می
 اما در نهایت از اعتبار قابل قبولی برخوردار هستند.

که در برخی متهون، فقهط دو  همهایی نیز با هم دارند. م ثالثًا متون تفاوت ترین آنها این است 
که بنا بر آن، ما دو دوره هفت ساله خواهیم داشهت و تها چههارده سهالگی  دوره بیان شده است 

گههر سههه دوره داشههته باشههیم، تربیههت تهها بیسههت و یههر  دوران اساسههی تربیههت تمههام مههی شههود. امهها ا
کشهید. بههین ایهن دو تفهاوت جهدی در تربیهه کههدام سهالگی طهول خواههد  ت وجهود دارد و اخهذ ههر 

کهه احتمهااًل در نقل دهد؛ اما شواهد نشان مهی سرنوشت تربیت را تغییر می ههای دو دوره،  دههد 
 مواجه هستیم.« سقط»با آسیب 

و مههدت زمههان  التهههذیبو  الکههافی، مههدت زمههان دوره اول در نقههل «أمهههل»البتههه در روایههات 
ش سهال بیهان شهده اسهت! از سهویی بها توجهه بهه ، شمکارم االخالقهای اول و دوم در نقل  دوره
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گهروه نیهز دوره سهوم را  ههای دیگهر، همهه دوره کهه همهه نقهل این هها را هفهت سهال و روایهات همهین 
کههرده اسههت، مههی کههه تعبیههر هفههت سههال درسههت هفههت سههال بیههان  تههر باشههد و  تههوان احتمههال داد 

کههرده اسهت. امهها از سههوی دیگههر بهها توجهه بهه کههه برخههی تحقیقههات احتمهااًل بههه دالیلههی تغییههر  ه ایههن 
دههههد دوره خویشهههتنداری )کهههه متناسهههب بههها دوره دوم اسهههت(، پهههس از  دانشهههمندان، نشهههان مهههی

که مدت شش سال درست شود، می سالگی شروع می شش تهر باشهد؛ بهه ویه ه  توان احتمال داد 
گروه، عالوه بر اعتبار منبع، از اعتبهار سهندی بهاالتری برخوردارنهد. بها ایهن حهال،  که روایات این 

 های بیشتر اسالمی و تجربی است.  این موضوع نیازمند بررسی
کههرد: یکههی بررسههی  رابعههًا در ایههن متههون، بههرای تحلیههل مههراد هههر دوره از دو روش بایههد اسههتفاده 

ههای  ههای دوره واژه»سهازد و دیگهری بررسهی  را مشهخص مهی« مرکهز معنها»که « دوره های هم واژه»
 سازد. ن میرا معی« مرزهای معنا»که « مجاور

 ها به این قرار است:  خامسًا تحلیل هر یر از دوره
کههود  1دوره نخسههت سههه وی گههی اساسههی دارد:  • کههردن  ( مهلههت دادن، میههدان دادن، رههها 

( نرمهی، انعطهاف، 2برای بازی و شتاب نکردن در موا  ساختن او به چیزی غیهر از آن؛ 
کهود ؛  کهردن و نافهذ بهودن ( سهیادت 3سکون و وقار در برخورد با این وضهعیت  در بهازی 

 حکم او.
کهه آزاد نیسهت و بایهد مطیهع و خاضهع باشهد؛ و دیگهری  • دوره دوم دو وی گی دارد: یکی ایهن 

که در این دوره باید آموزش ببیند و ادب بیاموزد.  این 

در دوره دوم نیز سه وی گی مهم وجود دارد: یکی همراهی و پیوستگی با والهدین، و دیگهری  •
کم بهههر زنهههدگی اسهههت، و سهههوم پهههذیرش بهههار آمههوختن حهههالل و  کهههه همهههان قهههوانین حهها حهههرام 

 مستولیت و انجام امور محّول شده است.

که مرز وی گی هر دوره، نفی  های هم اما تحلیل بر اساس واژه جوار بر این منط  استوار است 
 های دیگر است. بر این اساس:  وی گی دوره

کود  را مطی دوره اول، دوره • که نباید  کتاب، ادب ای است  ع و خاضع خواست و آموزش 
گذاشت.  و قانون به وی داد و انتظار مالزمت داشت و مستولیتی بر دوش وی 

کود  نباید فقط به بازی مشغول شود و نباید در این امر  دوره دوم، دوره • که دیگر  ای است 
کهه مهالزم والهدین شهود و آمهوزش قهانون ببینهد  کرد و البته در حدی هم نیسهت  و مسامحه 

 مستولیت بمذیرد.

کود  نبایهد فقهط بهه بهازی مشهغول شهود و نبایهد در  و دوره سوم، دوره • که هر چند  ای است 
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کرد، امها در عهین حهال نبایهد انتظهار اطاعهت و خضهوع داشهت و آمهوزش  این امر مسامحه 
کتاب را هم باید پیش گذرانده باشد. ادب و   تر 

جمع آنهها بها یکهدیگر، معنهای دقیه  ههر دوره را توجه به این دو )مرکز معنا و مرزهای معنا( و 
کهه نقهل  معلوم مهی کنهون روشهن اسهت  تهرین نقهل ایهن دسهته روایهات  مهم« الولهد سهید...»کنهد. ا

کدام نیز با توجه به روش  تفریه  تعبیرههای »و « تجمیهع تعبیرههای ههر دوره»نیست و معنای هر 
ههای تطبیقهی  یج، زمینهه بهرای بررسهیرسهد بها ایهن نتها به دست آمد. به نظهر مهی« های دیگر دوره

ههای علمهی فهراهم  بیشتر بین این روایات و دیگر روایات تربیت فرزند و بین این روایهات و یافتهه
 گران باشد. های بعدی توسط پژوهش تواند موضوع پژوهش است. این می

 کتابنامه
کر _  میقرآن 
 .1389قم، زائر، اول،  ،یعبدالهاد ،یمسعود ،ثیشناخت حد بیآس _
 ق. 1405 ،ی، عّدة من الرواة، قم: دار الشبسترالسّتة عشر ااُلصول _
 .تا یدارالفکر، اول، ب روت،ی، مرتضی نبیدى، محمد بن محمد، بالعروس تاج _
ق(، تههههران: دار  460( )م یالطوسههه خی)الشههه ی، محّمهههد بهههن الحسهههن الطوسهههاألحکهههام بیتههههذ _

 ش.1364 ة،یالکتب احسالم
 ،ینشههر معههارف اسههالم تههتیتهههران، ه ،یفلسههف یحمههد تقههم ،از نظههر عقههل و احساسههات جههوان _

1344. 
کود  حکمت _  .1385 ث،یقم، دارالحد ،یشهر یر ی، محمد محمدنامه 
 .1377ترجمه: فرهاد ماهر، تهران، رشد، جان اچ فالول،  ،یشناخترشد _
 ، قههم، ، مجلسههی، محمههدتقی بههن مقصههودعلیالمتقههین فههح شههر  مههن ال یحضههره الفقیههه روضههة _

کوشانبور، دوم، ملسسه فرهنگی   ق.1406اسالمی 
 .تا یاول، ب ن،ییدارالعلم للمال روت،یجوهرى، اسماعیل بن حماد، ب ،الصحا  _
 .1415اول،  ة،یدارالکتب العلم روت،یاحمد عبدالسالم، ب حیتصح ،یالمناو ،ریالقد ضیف _
 ة،یق(، تههههران: دار الکتهههب احسهههالم 329)م  یالهههراز ینهههیالکل عقهههوبیمحّمهههد بهههن  ،یالکهههاف _

 ش، پنجم.1363
 .تا یفراهیدى، خلیل بن احمد، قم، هجرت، دوم، ب ،نیالع کتاب _
ق(،  381الصهدوق( )م  خی)الش یالقّم  هیابن بابو یمحّمد بن عل ،هیالفق حضرهیمن ال  کتاب _
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 ق.1404 ،یقم: ملسسة النشر االسالم
 .تا یدار صادر، سوم، ب روت،ی، ب ، ابن منظور، محمد بن مکرمالعرب لسان _
 .1375سوم،  ،یطریحی، فخر الدین بن محمد، تهران، مرتضو ،نیالبحر مجمع _
 ق.1412دارالفکر،  روت،یبکر، ب یبن اب یعل ،یثمی، هالزوائد مجمع _
، تههران دارالکتهب  ، مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی العقول فح شر  أخبار آل الرسول مرآة _

 ق.1404دوم،  ة،یاالسالم
 ت،یههه: ملسسهههة آل الب ق(، قهههم 1320)م  یالَطَبرسههه یلنهههورا نیحسههه رزایههه، مالوسهههائل مسهههتدر  _

 ق.1408
 .تا یفیومی، احمد بن محمد، قم، دارالهجرة، دوم، ب ،ریالمن المصبا  _
: طارق بهن عهو   یق(، تحق 360)م  یالطبران یبن أحمد اللخم مانی، سلاألوسط المعجم _

 ق.1415 ن،یقاهره: دار الحرم ،ینیالحس میاهلل و عبد الحسن بن إبراه
 .تا یاول، ب ،ی، ابن فارس، قم، مکتب االعالم االسالماللغة سییمقا معجم _
 .تا یدارالقلم، اول، ب روت،ی، راغب اصفهانی، حسین بن محمد، بمفردات _
بِرسهاألخالق مکارم _  ،یق(، تههران: فراههان 548احسهالم( )م  نی)أمه ی، الفضل بهن الحسهن الّطَ

 ش.1381
کهها ،ثیفهههم حههد منطهه  _ ام طباطبههایی، قههم، ملسسهه  آموزشههی و پژوهشههی امههام سههّید محمههد 

   .1393خمینی، 
 ة،یالمکتبههة السههلف نههه،یعبههدالرحمان محمههد عثمههان، مد  یههتحق ،یابههن جههوز ،الموضههوعات _

 ق.1386اول، 
 ان،یلیابههن اثیههر جههزرى، مبههارد بههن محمههد، قههم، اسههماع ،فههح غریههب الحههدیث و األثههر النهایههة _

 .1367چهارم، 
 




