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 چکیده

و  ی، رفتاریدر ابعاد شناخت قرآن و حدیث در تربیت فرزندان،آشنایی مادران با مفاهیم  تأثیری میزان هدف بررسحاضر با  مقاله

 و منابع معتبر یمراجعه به كتب تخصص بااطالعات  آوری جمعی برا. لذا انجام شد یابه روش كتابخانهی تربیت كودک و عاطف

كارشناسان علوم قرآنی و علوم تربیتی و روانشناسی مقاالت و نظرات از مطالب،  گیری بهرهتفسیری و روایی و همچنین با 

یکی  اصوالًو  باشد میو تربیت نسل بشر  تیهدا كتابی جامع در خصوصقرآن مجید، پژوهش  های یافتهبر  منطبق شد. برداری فیش

د، و دقت در سیره تربیتی قرآن مجی های آموزهاست. لذا تأمل و تدبر در مفاهیم و  ها انساناز اهداف نزول قرآن مجید، تربیت 

مادران در تعلیم و تربیت كودک قرار  خصوص به، راهگشای بسیار مهم و مؤثری برای مربیان تربیتی و تواند می السالم علیهم بیت اهل

زمینه تربیت  تواند می السالم علیهم بیت اهلتربیتی قرآن مجید و سیره  های آموزهآشنایی مادران با مفاهیم و  جهت ازاینگیرد. 

و  میتعل ی مسئله، با وندیپ نیشتریقرآن مجید بادبیات به كاررفته در  در دهد كهیج نشان مینتاصحیح فرزندان را فراهم آورد 

 های آموزهمفاهیم و  از یریگ بهره استفاده و امکان تربیت فرزند، خصوص بهكلیه مراحل تعلیم و تربیت، و در  شود میدیده  تیترب

تعلیم و نه یتواند زمیمتناظر با آن، م یتیترب یهااز اصول و روش یریگبا بهرهبنابراین مادران ؛ جود داردقرآن مجید وناب تربیتی 

 د.نفراهم آور یو رفتار ی، عاطفیرا در ابعاد شناخت فرزندت یترب

ناختی، ش، ابعاد السالم علیهممفاهیم قرآن مجید، روایات ائمه مکرم اسالم  دینی، های آموزه، كودکت یترب مادر، :یدیواژگان کل

 عاطفی و رفتاری
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 مقدمه

و  میتعلعرصه های مختلف در ان از این واقعیت و حقیقت بزرگ دارد كه آیات قرآن مجید شنقرآن مجید تدبر در آیات و مفاهیم 

اساسی و ضروری تعلیم و تربیت را استخراج  میمفاه توان یم با دقت و تعمق در آیات، ، به طوری كهدندارفراوانی  كاربرد تیترب

در قلمرو  ژهیبه و ،یرشته علم کیدر باب آموزش و پرورش به عنوان  یها، كه عمده عناصر فن اهداف، اصول و روش ،یمبانكرد. 

 1.ندیآ یبه دست م یاسالم اتیاز قرآن و روا یبه آسان ند،یآ یماسالم به شمار 

می گذرانند،  فرزند خودن زمان را با یشتریباز آنجایی كه معموال مادران، در بین اعضای خانواده، به دلیل های عاطفی و اینکه 

به مندی و اعتماد بسیار زیاد نسبت  ل عالقهیبه دلتربیتی را نیز در تربیت فرزند بر عهده دارند، كودكان نیز معموال  ن نقشیشتریب

 تواند میود شتر شبنابراین هر قدر آگاهی مادران نسبت به مباحث تربیتی، بی؛ می دهندخود قرار  یزندگق شو سرم الگو، او را مادر

 دهد. شمیزان موفقیت آنان را در تربیت صحیح كودک افزای

 خصوص بهو  ها انسانزندگی از آنجایی كه قرآن مجید، نسخه منحصر به فرد از منابع اسالمی است كه در حوزه های گوناگون در 

در بحث تعلیم و تربیت  خصوص بهر و شمسلمانان كاربرد دارد، لذا تأمل و تعمق در مفاهیم آیات قرآنی در كلیه ابعاد زندگی ب

 د.شبسیار اثربخش و حتی الزم و ضروری با تواند می

د، در تربیت صحیح فرزند موفق تر عمل خواهند شتر باشدینی بی های آموزهنایی مادران با مفاهیم قرآنی و شآ زانین هرچه میبنابرا

مادران در زمینه افزایش  هدفمند یهایزیر برنامهو  السالم علیهمتحقیقات قرآنی و روایات تربیتی امامان معصوم  شیافزا نمود.

مادر و ارائه الگوهاى موفق دستورات صریح قرآن در واگذارى تربیت فرزندان به با بررسی  تواند می كودكانسطح آگاهی های تربیتی 

 عاطفی و شناختی حوزه های رفتاری،در آغاز و  ع(موسى )ع( و مادر عیسى )مادر مریم، مادر در قرآن مجید از جمله  مادران مربى

 اجرا گردد.

مادران( به ویژه مادران )سبب رسیدن به هدف های مقدس تربیتی در حد اعال گشته و موجبات موفقیت پدران و  تواند میاین امر 

 سالمال علیهمنقش آشنایی مادران با مفاهیم قرآنی و روایات ائمه مکرم اسالم  بررسیهدف این مقاله  را در حوزه تربیت فرآهم آورد.

مفاهیم قرآنی و روایات ائمه  تأثیرتحت  تواند میخانواده، نظام تربیت كودک توسط مادر در نظر می رسد  به است. در تربیت فرزند

آشنایی مادران با مفاهیم قرآنی و سیره عملی و روایات  جهت ازاینبه بهترین شکل ممکن صورت پذیرد.  السالم علیهممکرم اسالم 

حوزه های  تربیت فرزند در ربدر ابعاد مختلف شناختی، عاطفی و رفتاری  تواند میدر نظام خانواده  السالم علیهمائمه مکرم اسالم 

  ـ تحلیلى، به توصیفى  از شیوه گیری بهرهپژوهش با  نیدر ا گذار باشد. تأثیر یفردی، اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی و اخالق تربیتی

شده   پرداخته  از دیدگـاه قـرآن كریم و منابع روایى  نقش آشنایی مادران با مفاهیم قرآنی و روایات ائمه در تربیت فرزندان  بررسى

اثربخشی مفاهیم قرآنی و روایات ائمه  توصیفی، این تحقیق به دنبال چگونگی یهاآنجایی كه با عنایت به تعریف پژوهش از است.

 معموال رد.یگزمره تحقیقات توصیفی قرار در  تواند می، باشد می بر ایفاء نقش مادران در تربیت فرزندان السالم علیهممکرم اسالم 

، لذا باشد میبحث بررسی وسیع منابع و مآخذ مورد تأیید  مورد نیاز در پژوهش ها اطالعات داده ها و آوری جمعن ابزار در یترمهم

 انتخاب گردید. یاروش انجام پژوهش كتابخانه

جستجوهای صورت توجه به و با  «مادران با مفاهیم قرآرن و حدیث در تربیت فرزندان تأثیربررسی »با توجه به موضوع پژوهش 

اما نتیجه فعالیت ؛ نگردیدافت انطباق كامل با موضوع مورد بحث داشته باشد ی ، پژوهشی كهمورد تحقیق موضوع گرفته در خصوص

و یا موضوعاتی  تربیتی قرآن مجید در تربیت فرزندزمینه نقش یی است كه در هاپژوهشهای صورت گرفته در این زمینه حاكی از 

مشابهت  تا حدودی با موضوع تحقیقو یا پژوهش هایی كه  تربیت كودک در السالم علیهمروایات امامان معصوم جایگاه  مربوط به

                                                 
 180 شماره، 1881 ،معرفتریه ش، نتیو ترب میزبان قرآن و تعل ی،محمد احسان . 1
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 :دگردیاشاره مدارند 

در افزایش آگاهی و سطح علمی  السالم علیهمخصوص آشنایی با مفاهیم قرآن مجید و روایات امامان معصوم  لذا توصیه می گردد در

 دنبال شود. در مباحث تربیتیمادران 

 ژهیو، 05و  94شماره  ی،قرآن یپژوهشهانشریه ، «مادر در خانواده تىیقرآن و نقش ترب»(، 1831) نی، حسیهاشم. 1

 نامه قرآن و خانواده

می پردازد. لذا به نقش های مختلف زنان در حوزه فرزندی )دختر مادران در نهاد خانواده  تىیبه نقش ترب نویسندهدر این مقاله؛ 

 بودن(، همسری و مادری اشاره می كند.

دارد، به طوری كه از زنان در نقش مادرى خود را  شیستاكریم باالتری سطح  قرآنمولف در این پژوهش به این نتیجه می رسد كه 

 تربیت فرزندان را با توجه به ویژگی های فطری و عاطفی مادران در خانواده بر عهده آنان قرار داده است.

 قرآن حیصرنویسنده حصول نتیجه كامل از دیدگاه قرآن كریم به دو روش امکان پذیر است و به تأكیدات و سفارشات به اعتقاد 

می كند كه عبارتند  اشاره در حوزه تربیت موفق قرآنی مادران و ارائه الگوهاى انفرزندان به مادر تیترب سپردن مسئولیتدر  كریم

نویسنده در نهایت به ذكر این نکته پرداخته است ع(. موسى ) حضرت ع( و مادر) سىیع حضرت مادر ،)س( میمر حضرت : مادراز

نسل  تربیت و پرورش فرزند و تیدر ترب مادرساز  سرنوشتمهم و نقش به علت ایفای  قرآن از مادران،كه علت تمجید و تکریم 

 .باشد میجامعه  ندهیآ

بودن و ممتاز  مادربه ارزش واالی  پرداخته و سعی می كند،ن در خانواده در تربیت فرزنداتربیتی مادران  به بررسی نقش مقالهاین 

 بودن زنان جامعه از این دیدگاه بپردازد.

به لذا نتوانسته  و تبیین این مسئله می پردازدبه  لذا با توجه به حجم سنگین مسؤلیت مادری، در این پژوهش به صورت موجز

ی شناختروانحوزه های را در  مادران یهانقشقادر به ارائه  این مقاله درنویسنده . بپردازد دیدگاه روانشناسیابعاد تربیتی از مقوله 

گردد برطرف ، ایراد ذكر شده خواهد شد تالشپژوهش  این درنبوده است. لذا  رفتاری حوزهعاطفی و  حوزهمعرفتی،  از جمله حوزه

اتمه معصومین و روایات قرآن كریم  در تربیت فرزندان از دیدگاه آیات مادرانبه نقش تربیتی  واضح و گسترده صورتبه و 

 پرداخته شود. السالم علیهم

. علوم یاسالم های آموزهکودک از منظر  تینقش مادر در ترب (،1844اکبر ) یجواد، ساجد ینعمت وسف،ی یریخ. 2

 یانسان یاسالم

نقش مادر در  ی انجام شده است، بهاسالم اتیقرآن و روا اتیدر آ جوو جست یكتابخانه ا قیبا روش تحقمؤلف در این پژوهش كه 

 میزانو  ینیتکو ارتباط به دلیلكودک  تینقش مادر در تربی پرداخته و اعتقاد دارد كه اسالم های آموزهكودک از منظر  تیترب

 دقیق برخی از فیضمن تعراین مقاله  بنابراین در؛ ستین سهیقابل مقا تیترب و شاخص های عوامل سایربا بسیار زیاد مادر  تأثیر

مورد دقت نظر قرار گیرد را مطرح و  كودک تیدر ترب الزم استرا كه  مسائلیاستعداد و كودک،  م،یتعل ت،یترب از جمله یمیمفاه

 ای هیو تغذ یجسمان حوزه های سالمتبه روح و روان كودک، توجه به  توجهداده است. مباحثی از جمله قرار  ینقد و بررسمورد 

 ...ر كودک وافکاجهت دادن به هدفمند كردن تربیت و در كودک، مفید و شایسته پرورش صفات توجه ویژه به رشد و كودک، 

از روش های و  و اطالع یآگاه مهمی از جمله طیكودک، شرا تیقبل از تربالزم است  مادرمؤلف در این پژوهش تأكید می كند كه 

 و صبرداشتن سعه صدر و  ،ییجنبه الگو ،گسترده ینیجهان ب برخورداری ،ی، خودسازرآنیشیوه های نوین تربیتی و معارف ق

 .در برخورد با كودک و... را دارا باشد اقتدارفراوان، قاطعیت و  حوصله
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و هم  راستابا پژوهش اینجانب هم كه از این حیث پردازد،یممادران در تربیت كودكان نقش  تبیین و بررسی بهپژوهش نیز این 

 است. امّا در این زمینه، بیشتر به طرح مباحث كلیجهت 

پرداخته و مرحله پس از  تولد و پس از تولد نیاز تولد، ح شیپ در خصوص مراحل تربیت كودک شامل مراحلنظر اسالم از جمله 

 ده است.ه تقسیم بندی نموده و ویژگی ها و خصوصیات هر دوره را مطرح كرهفت سالتولد را نیز به سه دوره 

از مفاهیم قرآن كریم و نقش آشنایی  گیری بهرهبا  تربیتی و رشد اخالقی كودكانبه تبیین مسائل كمتر  مقالهدر صورتی كه این 

 مادران با مفاهیم قرآنی در تربیت كودک پرداخته است كه این نقیصه در پژوهش اینجانب مرتفع می گردد.

قرآن و  دگاهیفرزند از د ینید تینقش مادر در ترب یررسبا عنوان: ب(، پایان نامه ارشد 1833) هیروحی، بهمن. 8

 ییدانشگاه عالمه طباطبا، اتیروا

در مورد نقش  اتیقرآن و روا یها دگاهید یبه بررسی انجام شده است، مؤلف لیتحل یفیتوص ق،یروش تحقپژوهش نیز كه با  در این

 می پردازد. تولدی، از دوران قبل از تولد تا پس از نید تیمادر در ترب

و  قرآن دگاهیاز تولد از دو بعد  قبل های در دوره فرزند ینید تینقش مادر در تربمؤلف در این پژوهش سعی می كند به بررسی 

 یدر مرحله قبل از بارداروایات آیات و ر دگاهید از به این مطالب دست یافته است كه ؛ وبپردازد السالم علیهمروایات ائمه معصومین 

قبل از  در دوران مادر هیغذفرزند موثر است. ت ینید تیدر ترب یو خانوادگ یرفتار ،یهوش ،یمادر از جهت اخالق ینقش وراثت

عوامل متعددی از  زین یباردار دوران. در باشداثرگذار  بسیار تواند می فرزند ینید تیر تربشدت و حدت مراقبت از خود دو  بارداری

 مادر بر كودک اثر دارد. هینوع تغذ ی، اخالق و تقوا وحتمادر و اعتقاد مانیاجمله 

 نیاز الذا پس . شته باشدنقش دا كودک ریدر ش تواند میمادر  هینوع تغذ همچنینمادر و  یو تقوا مانی، ااما در دوران كودكی فرزند

 باشد.نقش بسزایی داشته عتقادات، اخالق و رفتار فرزندش ا رشد و گسترش در تواند میمادر  است كه مرحله

پرداخته شده و از دیدگاه آشنایی مادران با مفاهیم قرآنی و نقش آن در تربیت كودک  تربیتیمقوله نیز كمتر به  پژوهشدر این 

این در حالی است كه مادران دارای جایگاه  ؛ ونقش مادر در تربیت كودک بپردازد به بررسی دیگر یهااز جنبه مؤلف سعی دارد

تربیت كودک و نقش به ابعاد مختلف  سعی خواهد شدپژوهش  این كه در هستندتربیتی با كودكان مؤثر  یهانقشگسترده ای از 

 .ه شوداز دیدگاه روانشناسی و دینی پرداخت مادران

 دگاهیفرزندان از د ینید تینقش مادر در ترب یچگونگ یواکاو ،(1844معصومه ) ،یصابک و یمهد ،یمهرآباد ی. فاضل9

 ،یاجتماع یها بیو آس یروانشناس ،یتیدر علوم ترب نینو یافق ها یالملل نیب شیهما نیپنجم و قرآن، یروانشناس

 تهران

 یواكاوانجام شده است، بررسی و  ،یكتابخانه ا وهیبر ش هیو با تک یلیتحل یفیبا روش توصنیز كه پژوهش  مؤلف از انجام اینهدف 

كه از نظر موضوعی به موضوع مورد پژوهش  باشد میو قرآن  یروانشناس دگاهیفرزندان از د ینید تینقش مادر در ترب یچگونگ

طالعات از م ،یفرزندپرور وهیمعاصر در ش یپژوهش هامؤلف در این پژوهش سعی كرده است به بررسی  اما؛ اینجانب نزدیک است

كودک خود می داند و بر این  ینید تیتربرا مادر  ینقش ها نیاز مهم تربپردازد. مؤلف  آنان یدرباره كودكان و خانواده ها مرندیبا

و فلسفه  شیوه كودکو  باشد میفرزند، نمونه اخالق و رفتار  یمادر برا بوده وارتباط كودک با مادر  نیشتریبنکته تأكید دارد كه 

 آموزد. یمخویش از مادر  رای اولین باربرا  یزندگ
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، اما تفاوت ها كلی در ساختار موضوع مورد باشد میاگر چه این پژوهش از نظر موضوعی بسیار شبیه موضوع مورد پژوهش اینجانب 

 یغذا تأثیرشامل در اسالم  یزن در نقش مادر یكاركردها و تبیینبه بررسی  پژوهش بیشتراین . شود میپژوهش اینجانب دیده 

 دک،كو یفرزندان، توجه به رشد جنس هیعدم تنب ،یاخالق تیترب ،یمادر، عاطفه مادر ریش ،یمعنو یفضا جادیا ن،یمادر بر جن

از جمله  فرزندان ینید تیتربهای الگو نیبهتر معرفی گذشت مادر، و ،ینید یو فرزندان، صبر، پرورش باورها نیوالد یانسان یبرابر

در تربیت  آشنایی با مفاهیم قرآنی و روایی مادر بنابراین كمتر به نقشمی پردازد، )س( فاطمه  حضرت یزندگ رهیستوجه و تدبر در 

 اینجانب مرتفع خواهد شد.در پژوهش  كاستی نیزكودک پرداخته كه این 

 درلغت: قرآن

 كرده اند انیچند معنا ب« قرآن»شناسان درباره لفظ  لغت 2...مصدر است؛ مانند: رجحان، كفران، فرقان، نقصان و« قرآن»كلمه ى 

 :ودبه تبیین دو معنا اكتفا مى ش كه

« قرآن»و « جمعه»كلمه ى  8جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ( نایْ: )إِنَّ عَلَهیمعنا قائلند، در آ نی؛كسانى كه به ا«جمع و گردآورى». قرآن، به معناى 1

است كه از سوى  ىیكتاب ها دیگفته اند: چون قرآن جامع فوا« قرآن»ام گذارى آن به در وجه ن 4را مترادف و هم معنا مى دانند

مطالب اشاره دارد؛  نیهمه علوم مى باشد؛ همان گونه كه قرآن خود به ا دی(، بلکه جامع فوا...، زبور ولیگشته )تورات، انج نازلخدا 

مى باشد، اعم از علوم  ندگانیاساس قرآن گردآورنده علوم گذشتگان و آ نیا بر6(.ءیْلِکُلِّ شَ اناًیو )تِبْ 5(ءیْكُلِّ شَ لَیمانند: )تَفْصِ

باشد كه در  نیا« قرآن»ى  هیوجه تسم دیشا. وىیو گذشتگان بوده است ـ و علوم مادّى و تجربى و دن ایمعنوى ـ كه متعلق به انب

 (هیشده است. )نها دهیرو، قرآن نام نیاى با هم گرد آمدند و با هم ارتباط دارند، از ا ژهیكتاب الهى، حروف و الفاظ به گونه ى و نیا

كردن  وستهیهمانا پ»معناست:  نیبه ا 8وقرانه( ناجمعهیى: )انّ عل هیآ م،یریمعنا را بپذ نیاگر ا 1؛« خواندن». قرآن، به معناى 2

« خواندنى»معنا، كتاب آسمانى مسلمانان به اعتبار آن كه  نیطبق ا 9« و خواندن آن برتو، به عهده ى ماست گریکدیاجزاى آن به 

خاص خودش را  ژگىیها، و فیتعر نیارائه شده كه هر كدام از ا ادىیهاى ز فیبراى قرآن، تعر10نام گرفته است. « قرآن»است، 

ـ به  امبرانیوآله( خاتم پ هیصلى اهلل علمحمد )بر حضرت  جیقرآن عبارت است از كالم الهى كه خداوندآن را به تدر»دارد؛ از جمله: 

 11« قرآن است.  زین هیآ کیاى از آن، قرآن گفته مى شود، حتى بخشى از  هیآ ...تنازل كرده اس ش،یزبان عربى و لهجه ى قر

و اعضای بزرگسال آن مسئولیت  مستقیماً پیوند یافته داند كه با ارتباطات خویشاوندیگیدنز خانواده را گروهی از افراد می آنتونی

ازدواج برقرار شده، یا از طریق  عهده دارند. پیوندهای خویشاوندی ارتباطات میان افراد است كه یا از طریق مراقبت از كودكان را بر

 12سازد.مرتبط می تبار است كه خویشاوندان خونی را با یکدیگر

 

                                                 
 .22، ص 1ج  ن،یعلوم القرآن عندالمفسر ه،ی؛ مركز معارف قرآن«قرأ»ابن منظور، لسان العرب، مادّه .  2
 «چرا كه جمع كردن و خواندن آن، به عهده ى ماست.. »11 امت،یق.  8
 .امتی، سوره ى ق11 هیآ لیذ ان،یراغب اصفهانى، مفردات، مادّه قراء؛ فضل بن حسن طبرسى، مجمع الب.  4
 «به سعادت انسان مربوط است . مى باشد. ؛ كه زىیقرآن شرح هر چ نیا. »111 وسف،. ی 5
 باشد. زیهمه چ انگریكه ب میل كردكتاب را ناز نی. ماا89نحل، .  6
 .22 ص ،1ج  ن،یعلوم القرآن عند المفسر.  1
 .11 امت،یق.  8
 «قراء»فرهنگ لغات القرآن، ماده  ب،یمحمد قر.  9

 1882،هیحوزه علم تیریبررسى شبهات قرآن و فرهنگ زمانه، انتشارات مركز مد ى،یحسن رضا رضا.  10
 .261، ص1ج ن،یالمدرست اتیو روا میعالمه عسگرى، القرآن الکر.  11
 424جهان رهاشده، ص  . آنتونی گیدنز،12
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 :مادرتعریف 

 بر عهده دارد.را با توجه به فضای آرام و مملوم از عاطفه و اخالق  كودكانت یو ترببوده  خانوادهیت انسجام محوردر واقع ، مادر

 ف کودک:یتعر

تر و یا به عبارت بهتر پدر و  از نظر سنی هنوز به سن بلوغ نرسیده و تحت حمایت افراد بزرگاست كه كودک، انسانی مقصود از 

 ی، كودک به معنیفارس ادبو در  14شود.یمنامیده  ر و طفلی، صغیصب عربكودک لسان  18.مادر و یا ولی و قیم خود قرار دارد

 15.باشد میده یبلوغ نرسسن كه به پسر و یا دختری  كوچک و فرزند

 تعلیم و تربیت: ی مسئلهعلل توجه زیاد قرآن مجید به 

بینیم هدف نهایی برای رسالت  این اساس میشود روی  اهتمام به این مهم نشأت گرفته از اموری است كه فهرست وار بیان می

بنابراین ؛ پیامبران، تزكیه و تربیت انسانها و رساندن آنان به درجات متعالی و مقام خلیفة اللهی در روی زمین، معرفی شده است

دگار عالم شود چگونه پرور حال با عنایت به علل ذكر شده، معلوم می دهنده هستند و هم رشد دهنده. پیامبران، هم آموزش

یابیم كه  افکنیم در می ای بس سنگین بردوش فرستادگانش قرار داده است و از سوی دیگر وقتی به آیات مورد بحث نظر می وظیفه

 خود بیانگر مزید اهمیت است. ؛ كهدر كنار هم تبیین شده است« تعلیم و تربیت»هردو مسأله 

تربیت مطرح است پیش داشتن آموزش یا رشد بر دیگری است كه در  نظران امر تعلیم و یکی از مباحث مهمی كه میان صاحب 

 این زمینه چند نظر ارائه شده است.

كدام بر دیگری پیشی ندارد، بلکه در حقیقت، تعلیم و تربیت دو صنفند كه باهم در حال تعامل و  برخی معتقدند هیچ -1

توان گفت كه تربیت بر  بنابراین چنین نمی؛ یز فزونی یابد و بالعکستأثیرپذیری از همدیگرند، هنگامی كه تعلیم افزون یابد تربیت ن

( موضوع تربیت مقدم شده، شاید اشاره به جنبة 2وجمعه/164، آل عمران/151اگر در سه آیه )سوره بقره/ ؛ وتعلیم فضیلت دارد

 اهمیت آن دارد.

یت است در ارتباط با دعا و درخواست ابراهیم از خداوند است سورة بقره كه بیانگر تقدیم تعلیم بر ترب 129اند: آیة  ای گفته عده -2

باشد، از طرفی علوم و معارف در مرحلة تحقق از جهت رتبه مقدم بر  كه تحقق علم به كتاب و حکمت و تزكیه در خاندانش می

یری و سپس تربیت، شده است تربیت هستند كه مربوط به اعمال و اخالق است، بنابراین در این آیه، اشاره به وضع طبیعی در یادگ

ولی در آیات دیگر كه تربیت مقدم گردیده، اشاره به هدف و دلیل غایی برای تعلیم است چرا كه هدف نهایی تمام پیامبران، پاک 

 نمودن انسان از عقاید فاسد و كارهای ناشایست و رساندن او به كمال معنوی بوده است.

ورد افرادی است كه در ذهنی پاک و صاف دارند در اینجا آموزش مقدم است، ولی باید توجّه داشت كه تربیت گاهی در م -8

بایست ابتدا به تربیت پرداخت و سپس آموزش را شروع كرد  همیشه این گونه نیست كه اگر فرد دارای اخالق رذیله شده باشد می

 ازندگی.های سالحی است برای تخریب به جای عوامل س چرا كه در غیر این صورت خود آموزه

گیری یک تربیت  ای بسیار قوی در شکل رابطه« تعلیم»توان گفت از نظر قرآن تربیت بر تعلیم مقدم است، هرچند  در نتیجه می 

پوشی كرد ولی تنها آموزش به عنوان هدف نهایی برای بعثت پیامبران قلمداد  آن بر نوع تربیت چشم تأثیرشود از  سالم دارد و نمی

 گردد. نمی

                                                 
13. David. 1980 p211، M. Walker 

 1808، ص2الروس، ج  یفارس – یفرهنگ عرب ل جّر،ی. خل14
 8111، صیفرهنگ فارس ن،ی. محمد مع15
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 :السالم علیهمدر تربیت کودک از نگاه ائمه مکرم اسالم  آموزش قرآن شنق

طور كه تاریخ تعلیم و تربیت در اسالم مشخص  مطرح شده است. آن آموزش قرآن و حکمت بعد از سوادآموزی و آموزش خط

ساده و اندكی شعر و تاریخ و قرآن و  خواندن و نوشتن و حسابمقدماتی، یعنی  ها، تعلیمات خانه صدر اسالم در مکتب در»سازد.  می

16«.شد حدیث به شکل ساده آموزش داده می
برگرفته از سیرة نبوی  السالم علیهم بدون شک، اساس سیرة تربیتی امامان معصوم 

غاز تعلیم و تربیت تو را با آموزش كالم خدا آ: »فرماید ع( میحسن )ع( به فرزند خود امام علی )بنابراین، زمانی كه امام  است.

ص( اكرم ) اولیه است كه از سیرة نبی سوادآموزیبعد از  دهد كه این مرحله آموزش از لحاظ موضوع و محتوا، نشان می، 11«كردم

 18شود. دربارة اطرافیان و یاران اولیه خویش گرفته می ع(( و نیزعلی )درباره خود حضرت )حضرت 

 

 آیات و روایات:از نگاه  فرزند صالح تیضرورت ترب

 یرشد و ترق حیصح ریانسان، به كار گرفته شده است تا او در مس یاست كه از آغاز زندگان ییمجموعه روش ها و راهکارها ت،یترب

هر چند  یبانگاه .ردیگ شیآموزش ها، بتواند خود را از انحراف نجات دهد و راه سعادت و كمال را در پ نیو در پرتو ا ردیقرار گ

 یاسالم شهیدر اند گاهشیاسالم درباره فرزند و جا قیتوان به نگرش عم یمورد فرزند وارد شده، م كه در یاتیو روا اتیبه آ یاجمال

شان به خاک  یو خالف فطرت اله ستیتوان آنان را بر انجام اعمال ناشا یاند، هم م نینزد والد یاله یبرد. فرزندان نعمت ها یپ

 نشاند. یذلّت و پست

 :دینما یانسان قلمداد م شیآزما یبرا یا لهیفرزند را وس م،یكر قرآن

شما هستند، و نزد خدا  شیآزما لهیكه اموال و فرزندان شما وس دیبدان: 19«میامولکم و اولدكم فتنه و ان اهلل عنده اجر عظ انما»

 و بزرگ خواهند داشت. میعظ یپاداش

د. با واز جانب آفریدگار متعال خواهد ب یمیاجر عظ یدارا د،یایب رونیسربلند ب یاله شیامتحان و آزما نیكه انسان از ا یصورت در

تربیت فرزند از  موضوع السالم علیهم بیت اهلپدر و مادر باشد. در سیره  اوریدرست فرزند است كه او قادر است، كمک كار و  تیترب

و روش های صحیح، الگویی پیچیده ترین مباحث تربیتی با اصول  جایگاه ویژه ای برخوردار است. از كوچکترین مسایل گرفته تا

 .سازنده برای رهروان خود در همه اعصار هستند مناسب و بسیار

غیرمستقیم همراه با شخصیت دادن به كودكان و  با توجه به این سیره، انسان متوجه استفاده آن مشعل های هدایت از روش

ما حاكی از عدم  بنابراین بسیاری از مشکالت تربیتی؛ شود میعادالنه محبت در دلهای پاک آنان  همچنین تقسیم ؛ ونوجوانان و...

تالش و تأسی والدین از این ذوات نورانی را هر چه بیشتر می  رعایت و پایبندی به اصول ناب و نورانی تربیت اسالمی است كه

 .طلبد

است كه  نیمرد ا یها یاز خوشبخت یکی؛ 20بِهِم نُیستَعیَ وُلدٌلَهُ  کونَیَ: مِن سَعادةِ الرّجلِ أن ندیفرما یم سجاد علیه السالم امام

 او باشند. اوریداشته باشد كه كمک كار و  یفرزندان

                                                 
 .1ج  علیهم السالم، بیت سیرة تربیتی پیامبر و اهل زاده، ی علی حسینسید . 16
 .81 امهالبالغه، ن نهج . 11
 .1شماره ،1888بهار و تابستان  ،انسان از دیدگاه قرآن و سیره پیامبراعظم )ص( یتربیت یها روش یشناخت و انسان یوجودشناخت یمبان ،االسالمی راضیه شیخ ،مزیدی محمد .18
 .28. سوره انفال، آیه  19
 .14، ج 22612میزان الحکمه، ح  ،یشهر یر یحمدم محمد . 20
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 خواهد بود. نیالصالحات و الد اتیبهشت و باق یاز گل ها یدل و نور چشم و دسته گل وهیاست كه فرزند، م یاسالم تیترب با

است از جانب خداوند كه  یدسته گل سته،یفرزند شا 21عِبادِهِ؛ نَیمِن اهللِ، قَسَمَها بَ حانَةُی: الوَلَدُ الصّالِحُ ردیفرما یاكرم )ص( م امبریپ

 كند. یقسمت م ندگانشب انیم

 دل، فرزند است. وهیدارد و م یا وهیم ی؛ همانا هر درخت22آن حضرت فرمود: إن لِکُلِّ شَجَرةٍ ثَمَرةً، و ثَمَرَةُ القَلبِ الوَلَدُ نیهم چن

است از بوستان بهشت.  یالجَنَّةِ؛ فرزند صالح گل نِیاحِیَمِن رَ حَانَةٌیاند: اَلوَلَدُ الصّالِحُ رَ فرمودهوآله(  هیاهلل عل یصلاسالم ) یگرام امبریپ
28 

 24فرد است. یفرمودند: مِن سَعَادَةِ الرَّجُلِ الوَلَدُ الصَّالِحُ؛ فرزند صالح نشانه خوشبخت نیهم چن

خداوند به بنده مؤمنش فرزند صالح  راثیاللّهِ مِن عَبدِهِ المُؤمِنِ الوَلَدُ الصَّالِحِ...؛ م رَاثُیفرمودند: مِ زیالسالم( ن هیعلصادق ) امام

 25است.

 :رفتاری مادر از نگاه آیات و روایات -ی تربیتیهااصول حاکم بر روش

 :یتیترب یرفتار یهااصول و روش

 به کودک: یعزت نفس و عزت بخش تربیتی . اصل1

از اصول تربیتی برگرفته از مفاهیم قرآنی، بحث تکریم و عزت بخشی به كودک است. از آنجایی كه پایه و مبنای تربیت، عزت یکی 

زیرا در این صورت است ؛ و عزت بخشی است، لذا بسیار اهمیت دارد كه كودک بر پایه عزت مندی و با عزت نفس باال پرورش یابد

 زندگی و در مواجهه با سختی ها و ناكامی ها ثابت قدم باشد.در طول دوران  تواند میكه همواره 

را می توان از جمله شاخص های مهم تربیتی و حتی انسانی دانست كه مادران با آشنایی با آن می توانند زمینه  عزت نفسبنابراین 

 ای كودک خود فراهم آورند.های رشد و ترقی را در خود و زمینه تربیت پذیری بر اساس فاكتورهای اسالمی و قرآنی را بر

در واقع عزت نفس را می توان به مفهوم توانایی و قدرت، تکریم و ارجمندی معنا كرد، كه این امر ریشه در ذات و فطرت انسان 

 دارد و همواره انسان را در دوره های مختلف زندگی از چیره شدن احساس شکست و ناكامی براو مصون می دارد.

؛ ردیت كودک قرار گیدر ترب نا با مفاهیم قرآنی،شدر حوزه رفتاری بسیار مورد توجه مادران مؤمن و آ تواند میلذا است كه این اصل 

بنابراین از این مادران انتظار می رود كه با رفتارهای سنجیده و برنامه ریزی شده مبتنی بر تربیت اسالمی و مقاهیم قرآن كریم، 

ک خود فراهم آورند و از انجام رفتارهایی كه سبب از بین رفتن عزت نفس كودک موجبات رشد و تقویت عزت نفس را در كود

، بپرهیزند. الزمه این نوع تربیت، رسیدن مادران به این باور است كه احساس حقارت و خواری در افراد، ریشه تمام ناكامی ودش می

 ها است كه سبب تضعیف عزت نفس در افراد می گردد.

از جمله راهکارهای تربیتی مؤثر در بروز رفتارهای تربیتی مطلوب  واندت میكه تقویت عزت نفس در كودک  از این رو می توان گفت

 در آنان باشد. این امر در نهایت منجر به اصالح و تربیت جامعه به سوی اهداف مقدس تربیتی برگرفته از مفاهیم قرآنی خواهد شد.

                                                 
 .22635 . همان، ح 21
 .22608. همان، ح  22
 .91، ص15ج عة،یوسائل الشمحمد بن حسن حرّ عاملی،  . 28
 . همان 24
 . همان 25
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، به دلیل اهمیت پرورش و تقویت عزت نفس در كودكان، این امر را از آغاز دوران نا با مفاهیم قرآنیشمادر مؤمن و آ جهت ازاین

نیز بر این  السالم علیهمكودكی فرزند خویش در اولویت فعالیت های تربیتی خود قرار می دهد. به طوری كه سیره ائمه معصومین 

عزت نفس، قدرت مندی، و شجاعت كودكان خود اصرار  زیرا ائمه نیز همواره در تربیت فرزندان خود، بر تقویت؛ امر تأكید دارد

 داشتند.

 از جمله می توان به نحوه پرورش و تربیت حضرت ابراهیم علیه السالم در دوران كودكی اشاره كرد.

د. حضرت ابراهیم علیه السالم در دوران كودكی تربیت صحیح و مطلوب را از مادر خود آموختند و به درجه ی مقام نبوت نائل آمدن

بهره مندی از عزت نفس باالی حضرت ابراهیم علیه السالم سبب شد كه این پیامبر بزرگ الهی بتوانند با قدرت و شهامت هر چه 

 بیشتر به مبارزه با بت پرستی بپردازند و شهامت شکستن بت های كافران را داشته باشند.

س انسان از محبوب شدن در نزد خداوند به دست می آید و در اصل عزت نفس، مادر كودک را به این یقین می رساند كه عزت نف

اگر انسان در نزد خداوند محبوب شود، از بدی ها و كج روی ها دور خواهد ماند. انسانی كه پیش خداوندگار خویش محبوب باشد، 

خوردار باشد، در مواجهه از شر شیاطین هم در امان خواهد بود و اسیر دست شیطان نخواهد شد. انسانی كه از مواهب عزت نفس بر

 با خطاها و خواهش های نفسانی، انسانی محکم و با قدرت است.

البته عکس این مطلب هم صادق است، به این معنا كه اگر مادر نتواند زمینه های رشد و پرورش عزت نفس را در كودک خود 

اجتماعی و اعتقادی، بسیار شکننده و ضعیف خواهد  فراهم كند و كودک بهره چندانی از عزت نفس نبرد، در برابر انواع آسیب های

 بود و ممکن است تن به بسیاری از كج روی ها و نافرمانی های مدنی داده و در دام شیاطین قرار گیرد.

 

 ظاهر در باطن: تأثیرتربیتی . اصل 2

را به وسیله عوامل كالمی و كه زمینه ایجاد و انسجام شخصیت كودک  باشد می ر ظاهرییاصل تغیکی دیگر از اصول تربیتی 

. این اصل باشد میغیركالمی و رفتارهای كودک را فراهم می آورد. این اصل تربیتی مبتنی بر روش ظاهر سازی یا اصالح ظاهر 

ر بنابراین از جمله اصول و قاعده های عمومی كه نیاز است د؛ بر باطن وی نیز اثرگذار باشد تواند میمتبین آن است كه ظاهر انسان 

 26.باشد میتربیت كودک به آن پرداخته شود توجه به اصل ظاهرسازی 

نا با مفاهیم قرآنی، الزم است به بحث ظاهر كودک خود و نوع ظاهرسازی وی توجهی خاص داشته باشد و در شمادر مؤمن و آ 

ت مثبتی بر باطن كودک داشته باشد. زمینه تربیت روحی وی باید طوری ظاهر كودک را برنامه ریزی كند كه این ظاهر بتواند تأثیرا

نمونه های ظاهر را می توان در رفتارهای ظاهری كودک از جمله طرز و نوع نگاه كردن به دیگران، زاویه دید وی نسبت به دوستان 

ید. این و همساالن، نوع ادبیات و سخن گفتن وی و حتی گاهی به جا و سنجیده بتواند سخن نگوید و یا سخن بد و دور از شأن نگو

موارد مثال های دیگری را نیز دربردارد مثل نحوه غذاخوردن، طرز خندیدن، نحوه بروز احساسات و عواطف و... این نمونه ها می 

 توانند طوری برنامه ریزی شوند كه سبب برانگیختگی احساسات و عواطف درونی كودک گردند

باید بتواند در عمل كودک خود را با این واقعیت مهم آشنا كند كه نتایج قرآنی  های آموزهدر واقع مادر آشنا به مفاهیم تربیتی و 

روح و باطن انسان را نیز تحت الشعاع قرار داده و ضمیر پاک انسان را به سمت  تواند میاعمال نامطلوب ظاهری انسان، بتدریج با 

 ردگار خویش نخواهد داشت.تباهی و آلودگی رهنمون سازد. فرد گناهکار نیز دیگر توجه زیادی نسبت به پرو

                                                 
 91، ص1891. خسرو باقری، نگاهی دوباره به تربیت اسالمی،  26
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. به طوری شود میاز جمله نمونه های عملی اصل تغییر ظاهر در سیره ائمه معصومین، به كرّات در رفتار پیامبر بزرگوار اسالم دیده 

 كه امام صادق علیه السالم در این خصوص می فرمایند:

خصلت به  نیو ا ندنشست یم مانند بردگان و ندخوردیا مبندگان غذ ، در ظاهر روشی داشتند كه همواره مانند)ص( پیامبر اسالم

 21بود. یتبارک و تعال وندنسبت به خدا یفروتن دلیل

تأكید و سفارش می كردند و خود نیز بر حفظ ظاهر اصرار می ورزیدند كه به دیگران  برحفظ ظاهربه این دلیل امبر )ص( یپ

 28.در باطن، روح و ضمیر ناخودآگاه فرد تأثیرات قابل توجهی داشته باشد تواند میبفهمانند كه ظاهر انسان 

، سفارشات مؤكدی بر السالم علیهمومین دین مبین اسالم و توجه و تدبر در مفاهیم آیات قرآن كریم و توجه به روایات ائمه معص در

 اصالح ظاهر یافت می گردد.

 به طوری كه در قرآن كریم آمده است:

 29.«لوال دعائکم یعبوا بکم ربیقل ما » 

 .نخواهم كرد یتید، به شما عنایاگر مرا نخوان

نامطلوب و سخنان نسنجیده و زشت می توانند اثر ظاهر بر باطن منحصر به كلیه اعمال خوب و بد می گردد، بنابراین آثار رفتارهای 

 بر روح انسان نیز اثر نامطلوب بگذارند.

 این مطلب در قرآن كریم نیز مورد تأكید قرار گرفته است.

 80«.االرض مرحا یوال تمش ف»د: یفرمایلقمان به فرزندش مبه طوری كه 

 81شدن دل باشد. یرعونفسنگدلی و  تواند میكه نتیجه آن  ،ی است بر ظاهرتکبر، نقشغرور و 

و سفارشات زیادی در زمینه توجه و اصالح ظاهر شده  شود مینیز دیده  السالمهمیعلائمه معصومین ات یدر روااثر ظاهر بر باطن 

 :است

 ند:یفرمایم خصوصن یالسالم در اهیعلی علامام علی 

 82سازد و جزء آنان نشود. یه به گروهیخود را شب ید كه كسیآیش میخود را بردبار جلوه ده، چه اندک پ یستیاگر بردبار ن

از آنجایی ضرورت دارد كه تربیت و یا به طور كلی اصول اخالقی یک شبه بدست نمی آیند بلکه با  ظاهر بر باطن تأثیر یبررس

طن توأمان است، به اما انسان دارای دو بعد ظاهر و با؛ به مراتب باالی اخالقی دست پیدا كند تواند میتمرین و ممارست انسان 

طوری كه ظاهر و باطن وی ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند. لذا تأثیرات متقابل ظاهر و باطن بر یکدیگر می توانند در تربیت پذیری 

 گذار باشند. تأثیرو تزكیه افراد نیز 

 

                                                 
 665، ص 9زان الحکمه، ج ی، میشهریر ی. محمد محمد21
 92، ص یت اسالمیدوباره به ترب ینگاه، ی. خسرو باقر28
 11ه ی. سوره فرقان، آ29
 81ه ی. سوره اسراء، آ80
 91، ص یت اسالمیدوباره به ترب ی، نگاهی. خسرو باقر81
 201. نهج البالغه، قصار 82
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 :یو آراستگ ییبای. اصل ز8

باید كامالً آراسته باشد تا بتواند میل و  شود میتربیت آنچه عرضه ی نیز مؤید این مطلب است كه در عرصه آراستگزیبایی و  اصل

 88.رغبت افراد را برانگیزد و این همان مفهوم تزیین است

خیالی نیز  تواند میبه كار رفته است. گاهی منظور از تزیین جنبه روانی و غیرمادی است كه حتی دو معنا كریم تزئین به در قرآن 

 مفهومی است كه توجه به واقعیت ها دارد. نییتزگاهی نیز  ؛ وباشد

 در قرآن مجید آمده است:به عنوان مثال 

 84م.یها آراستنت ستارهین را با زییما آسمان پا

در این آیه از قرآن كریم معنای دوم مد نظر است. اصل آراستگی به مادران آشنا با مفاهیم قرآنی می آموزد كه روابط میان مادر و 

نه ای زیبا و آراسته باشد و مطالبی كه رد و بدل می گردد آنقدر زیبا و آراسته باشد كه بتواند كودک و دیگران را كودک باید به گو

را معرفی نمود كه عبارتند از  دو اصلمی توان جذبه حسن و احسان بر انسان،  یژگیوبنابراین در این خصوص در حوزه ؛ جذب كند

 85ناظر به جذبه احسان.« ل فضلاص»ناظر به جذبه حسن و « یاصل آراستگ»

 

در قرآن كریم نیز به زیبایی و مظاهر آن توجه شده و آن را به عنوان یکی از تمایالت انسانی به رسمیت شناخته است. قرآن كریم 

 د.ینمایآنان را وصف ممتعدد بیان نموده و به زیبایی هر چه تمام تر  اتیدر آبی حد خداوند را  یهانعمت

ییبایز انسان از وهدفدار باشد د یبا نیز خوردنكه  شود می، این نکته را یادآور سوره انعام 141و  99ات یآخداوند در قرآن كریم در 

 كرده و از اسراف بپرهیزد.در جهت مطلوب استفاده یی كه خداوند در اختیار وی قرار داده است هاها و نعمت

ی و آراستگ ییبایزخصوص ص( در. به طوری كه پیامبر اسالم )شود میاستگی به كرّات دیده در سیره ائمه معصومین نیز توجه به آر

 :می فرمایند

 86«حبّ النظافهیف یحبّ السخاء، نظی یّحبّ الجمال، سخیل و یجم یانّ اهلل تعال»

یرا دوست م یزگیو پاكزه است یدارد، پاكیدن را دوست میدارد، بخشنده است و بخشیرا دوست م ییبایباست و زیخدا ز یعنی

 دارد.

می شانه پیامبر اسالم )ص(، در طول عمر بابركت خویش همواره به مقوله آراستگی ظاهر خویش توجه داشتند، موهای خویش را 

 .می نگریستند آبزدند، از عطر خوشبو و مناسب استفاده می كردند و برای مرتب كردن ظاهر خویش به 

گر این مطلب است كه بین خوبی ها، نیکی ها و زیبایی ها با ها و اخالق حسنه، نشانییکویها، نییبایبه ز ، نسبت)ص(توجه پیامبر 

 روح و باطن انسان همبستگی وجود دارد

 

                                                 
 159، صیت اسالمیدوباره به ترب ی، نگاهی. خسرو باقر88
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 . اصل فضل:9

ن یاشاخص ساختاری تبیین شده است. جذبه احسان در انسان به عنوان اصل فضل نیز یکی دیگر از اصول تربیتی است. در واقع 

لگامی بر بدكرداری ها او  تواند میداشته باشد، بلکه  تأثیربر انسان  تواند مینه تنها  و احسان وییکیناصل بر این نکته تأكید دارد كه 

 نیز باشد.

كند به  فضل رفتار میاز اصل  گیری بهره باكرات ، به بشرت یدر ترب نیز خداوندبر این نکته تأكید دارد كه اصل فضل، در واقع 

 فرض كرده است. نمونه این مطلب در قرآن كریم آمده است:بر خود نسب به موجودات  فضل و رحمت را طوری كه

 81«خداست كه بر خود رحمت را مقرر كرده است... یبگو برا»... 

 

 :یتیمساعد ترب زمینهجاد یاو  طیاصل اصالح شرا. 0

بنابراین برای دوری از ناپاكی ها و آلودگی ها و تقویت ؛ شرایط قرار گیرد تأثیرتحت  تواند میاز نظر ظاهری و باطنی،  انسان

 رفتارهای شایسته باید در شرایطی كه وی قرار دارد تجدید نظر شود.

از ط انحرافات یشرااصل اصالح شرایط مؤید این مطلب است كه برای قرار گیری در مسیر تربیت صحیح باید، در وهله اول زمینه و 

 سر راه وی برداشته شود.

نیز بر این مطلب تأكید دارند و با زبان تحریم و كراهت  السالم علیهمائمه معصومین  اتیروا متعددی از قرآن كریم و همچنین اتیآ

 سعی در اصالح شرایط و دوری از زمینه های محیطی دارند.

اسر محبت و صمیمیت به همراه اعتدال تأكید می كنند به طوری بر محیطی سرخانواده بحث در اسالمی و مفاهیم قرآنی  های آموزه

كه بر ایجاد محیطی بدون سرزنش كودكان، و راندن آنان از جمع صمیمی خانواده و ... اصرار می ورزند زیرا این شرایط سبب از بین 

 رفتن فضای معنوی خانواده و سعادت دنیوی و اخروی فرزندان می گردد.

 

 :تربیتبر  محیط طیشرا تأثیر -

احساسات و افکار متنوعی قرار گیرد، كه این شرایط می ر معرض ی كه قرار می گیرد می توند دمختلفشرایط در همیشه انسان 

 قرار گیرند ،یو مکان یط زمانیشراتوانند شامل 

 :ناختی مادر از دیدگاه آیات و روایاتش -ی تربیتیهااصول حاکم بر روشهای تربیتی متناظر با  شرو

 تربیتی اصل تعقل: یهاروش. 1

از آنان بتواند این  گیری بهرههایی در راستای تحقق اصل تعقل در نظر بگیرد تا با  شرو دیبا نا با مفاهیم قرآنی،شمادر مؤمن و آ

با اصل های متناظر  شاصل را در برنامه تربیتی خود حاكم كرده و موجبات هدایت كودک را فراهم نماید. در ذیل به برخی از رو

 اره می گردد:شتعقل ا

 

                                                 
 12. انعام، آیه  81
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 الف. روش تعلیم حکمت

كه مفاهیم قرآنی  باشد میو تعلیم حکمت  شآموز شاصل تعقل به مادران كمک كند، رو شدر پرور تواند مییوه هایی كه از شیکی 

 نیز بر آن تأكید دارند.

 88. باید گفت كه بیان حکمت، كمک مؤثری است در جهت یابی حق و یافتن مسیر صحیح زندگی به كودک شدر بیان این رو

ی، بهترین دوره زندگی تکامل اخالق را در انسان دوران كودكی می دانند، بنابراین این دوره روانشناسمندان علوم شاز آنجایی كه دان

رایط و موانع اطاعت شد، زیرا در این دوران هنوز شیقت بسیار كلیدی باباالی حق شبه علت مطیع بودن كودک و پذیر تواند می

کل نگرفته و كودک اراده ی قدرتمندی در خصوص نافرمانی ندارد، لذا كودک قادر است در این دوره از زندگی شپذیری در كودک 

 های تربیتی عادت كرده و اطاعت كند. شخود به رو

مندی در تعلیم و تربیت كودک قرار شزیربنای ارز تواند میاسالمی از جایگاه باالیی برخوردار است و  های آموزهحکمت در  شآموز

ود، پایان مؤثری ندارد و والدین به اهداف تربیتی خود نمی شاگر مسیری غیر از تعلیم حکمت در تربیت كودک انتخاب  ؛ وگیرد

 رسند.

تعلیم حکمت را درک می كنند و سعی می كنند با  شنا با مفاهیم قرآنی، فوق العاده اهمیت روشاز این رو است كه مادران آ

كودک را مزین به اخالق  تواند می، زمینه های تربیتی و اخالقی كودک را فراهم آورند. این بعد از تربیت شاستفاده بهینه از این رو

 و منطبق بر عقل و حکمت كند.پسندیده و در نتیجه بروز رفتارها و گفتارهای حکیمانه 

ود، باید منتظر بروز شتعلیم حکمت تا جایی است كه اگر مربی از آن در تربیت فرزند خود غافل  شاز رو گیری بهرهاهمیت 

د، كه گاهی ممکن است تا بزرگسانی و سال های متمادی این رفتارها و عادات نامطلوب شبا شرفتارهای نامطلوب در كودک خوی

 باقی بماند.همراه فرد 

مفهوم و  بررسیبه  ،السالم علیهمبا مطالعه مفاهیم قرآنی و روایات رسیده از ائمه معصومین  تواند می شمادر اهل مطالعه و دان

 تعلیم حکمت بپردازد تا بتواند به نحو احسن از آن در تربیت فرزند خود بهره گیرد شماهیت رو

 میت بسیاری داده و از آن به عنوان خیر كثیر نام برده و می فرماید:و تعلیم حکمت اه شقرآن كریم به مقوله آموز

 89«رایرا كثیخ یوت الحکمة فقد اوتیو من »

 فراوان داده شده است. یرین خیقیو به هر كس حکمت داده شود، به  

 40«عمل است. یق برایدن به حق به واسطه علم و عقل است و مقصود از دادن حکمت، علم و توفیحکمت، رس»

 41«شود.یمانع م یاست كه صاحبش را از جهل و نادان یحکمت همان علم و دانش»

یوه تربیتی بانوی دو شو  شنیز بکار رفته است. برای نمونه می توان به رو السالم علیهمتعلیم حکمت در سیره ائمه معصومین  شرو

، شرد. حضرت فاطمه )س(، نسبت به كودكان خویاره كرد و از آن در تربیت فرزندان الگو برداری كشعالم حضرت فاطمه )س( ا

                                                 
 201، صیت اسالمیدوباره به ترب ی، نگاهی. خسرو باقر88
 269ه ی. سوره بقره، آ89
 489، ص 1، مجمع البحرین، ج یحی. طر40
 112، ص1طبرسی، ج. 41
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ان سعی وافری در شرا با احترام زیادی صدا می زدند، ای شاحترام بسیار زیادی قائل بودند و در صدا زدن نام آنان، كودكان خوی

 تند.شته و در این مسیر همت باالیی داشتربیت فرزندان خود دا

سالم اهلل علیها، در جواب سالم به كودكان خود، آنان را با  حضرت فاطمه كه در آن استناد كرد ث كساءیحدبرای نمونه می توان به 

 عنوان نور دیده و میوه دل خطاب كرده و پاسخ سالم می دهند.

ان امام حسن علیه السالم را ترغیب می كردند كه در شویق می كردند. ایشبانوی دو عالم همواره كودكان خود را به یادگیری ت

 42.دهد و برای مادر بازگو كند شیابد، بیانات پیامبر صلی اهلل علیه و آله را به دقت گومسجد حضور 

اط نیز جایگاه باالیی دارد به طوری كه در فرصت های ایجاد شادی و نش شدر سیره تربیتی حضرت فاطمه سالم اهلل علیها، گستر

می  شتند حکمت ها را نیز به آنان آموزشبا كودكان خود دا در بازی هایی كه ؛ وده، سعی می كردند با كودكان خود بازی كنندش

 دادند و می فرمودند:

ره دل یهاست پرستش كن و با افراد ترا كه صاحب نعمت یسمان ظلم از حق دور كن، و خداوندیر پدرت باش و ریحسن، نظ یا

 دوست مباش.

زیرا ماندگاری ؛ ودشقلمداد  دوران كودكیر تربیت كودک در ابزار بسیار مناسبی د تواند میم حکمت یتعلو  شاز این روست كه آموز

 كودکتعلیم حکمت سبب می گردد كه  شخصیت كودک را بسازد. استفاده از روش تواند میآن در ذهن كودک بسیار باال است و 

رگسالی نیز همراه فرد در دوران بز شکالت زندگی، بتواند برخوردهای حکیمانه از خود بروز دهد. این روشدر برابر سختی ها و م

را به صورت حکیمانه حل  شکالت خویشخواهد بود و سبب می گردد كه در دوره جوانی و دوره های بعدی زندگی نیز فرد، م

 نماید.

تعلیم حکمت در نظر گرفتن سن كودک و میزان درک مفاهیم توسط كودک نیز  شذكر این نکته ضروری است كه در روالبته 

ود. از این رو مادر باید مطالب و حقایق حکیمانه را در حد و اندازه ظرفیت درک كودک انتخاب و به او بفهماند شحتما باید مراعات 

بازگو  شاز داستان و تمثیل های جذاب برای كودک خوی گیری بهرهو در این مسیر از زبان كودكی استفاده كرده و مطالب را با 

 دهد. شكرده و آموز

 

 زبان ساده:م به یانتقال مفاه یوهش

د كه زمانی در این امر موفق خواهد بود كه شته باشنا با مفاهیم قرآنی، باید در انتقال مفاهیم به كودک خود، دقت داشمادر آ

ه در بیان مطالب سن كودک و قدرت فهم و درک او را در شمطالب را با بیانی ساده و جذاب برای كودک خود مطرح كند و همی

 نظر بگیرد.

د كه بتواند به سواالتی كه شته باشر باید به اندازه كافی مطالعات گسترده ای در خصوص مطالبی كه بیان می كند داهمچنین ماد

 کل می گیرد پاسخ های حکیمانه بدهد.شدر ذهن كودک 

و تمثیل  . داستان1 شاز رو گیری بهرههای مختلف و متنوعی از جمله  شاز رو تواند میی مفاهیم حکیمانه مادر ساده ساز برای

 عر و... استفاده كند.ش. 8. بازی 2های زیبا 

 

                                                 
 64اللّه علیها، ص . محمد محمدی اشتهاردی، نگاهی بر زندگی حضرت فاطمه سالم 42
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 تعلیم حکمت: شهای ساده سازی در رو شانواع رو

 جذابساده و  یهاداستان. استفاده از 1

ان می دهند و مادر باید از این خصیصه ذاتی حداكثر استفاده را در امر شكودكان در سنی قرار دارند كه به داستان عالقه زیادی ن

 بیان حکمت ببرد. شو رو تربیت

کالت تربیتی را كه در كودک خود می بینید را با مطرح ساختن داستان هایی در این شباید م نا با مفاهیم قرآنی،شمادر مؤمن و آ

خیص شکلی زیبا و جذاب برای كودک خود تعریف كند تا كودک خود به تشکل به شزمینه و بیان راه حل های برطرف سازی م

اقدام كند. همچنین در انتقال مفاهیم دینی به كودک از جمله مفهوم خداوند و یا اهمیت نماز، لزوم احترام به والدین، خوب و بد 

 48.یی استفاده كردگوروش داستان و قصهنیز می توان از  السالم علیهمنایی با سیره و اخالق ائمه معصومین شآ

 مورد تأكید قرآن كریم نیز قرار دارد: شاین رو

 44«األلباب یقَصَصِهِم عِبْرَهٌ أِلولِ یقَد كانَ فلَ» 

 د.شبرای كودكان آموزنده تعالیم حکیمانه با تواند میت اقوام و... شها و سرگذ داستانبیان  شلذا است كه استفاده از رو 

 

 های جذاب لیاستفاده از تمث. 2

در امر تعلیم و تربیت از آن آموزش حکمت برای ساده سازی و  تواند مینا با مفاهیم قرآنی، شهایی كه مادر آ شیکی دیگر از رو

. فقط نکته ای كه وجود دارد آن باشد میاز بیان مثال ها و تمثیل های جذاب و زیبا برای كودک خود  گیری بهرهاستفاده كند، 

استفاده كند و متوجه حاالت، روحیات و  شموضوع قابل آموزاست كه مادر باید از تمثیل هایی در خور سن كودک و متناسب با 

 د.شعالئق كودک خود نیز در انتخاب موضوع با

بیه كند و چون كودكان شبدی ها و ناراستی ها را به تاریکی و ظلمات و خوبی ها و نیکویی ها را به نور ت تواند میبه طور مثال مادر 

 شبه آموز تواند می شد. حتی مادر با استفاده از این روشآن خوبی و نیکی خواهند  از تاریکی بیزارند، قطعا جذب نور و به تبع

بیه شت تواند میمفاهیم دینی از جمله خداوند به كودک خود اهتمام بورزد. به گونه ای كه اگر كودک در سن بزرگ تری قرار دارد 

بنابراین درک می كند كه خداوند ؛ ن كند و بر همه چیز بتابدشتمام جهان را رو تواند میخداوند به نور را درک كند و بفهمد كه نور 

 نعمت های خود را ارزانی دارد. ها انسانته و بر همه شد كه حضور دائمی داشته باشقدرتی دا تواند میهم 

ر كردن دعوت یدن و تفکشمندان و اهل خرد و تفکر را به اندیشبه كرات استفاده كرده و در عمل اندی شكریم نیز از این رو قرآن

 كرده است

 45«عقِلُها إالَّ العالِمُونیَوَ تِلکَ األمثالُ نَضرِبُها لِلنّاس وَ ما »

ان برای شپیامبر صلی اهلل نیز ای یتیره تربیدر ساستفاده می كرده اند. به طوری كه  شنیز از این رو السالم علیهمائمه معصومین 

 استفاده فرمودند:ان دادن انبوه گناهان از تمثیلی زیبا شن

                                                 
 41-46، صص 2ت )ع(، ج یامبر )ص( و اهل بیپ یتیره تربی، سی. داود48
 111. سوره یوسف، آیه 44
 48. سوره عنکبوت، آیه 45
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کی برخورد كردند كه اثری از شدند، در مسیر به راه خشروزی حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله با گروهی از یاران خود همسفر 

هیزم جمع كند. در حالی كه  تواند میآب و آبادانی نبود. پیامبر )ص( به یاران خود فرمودند كه هر كس به اندازه خود هر چقدر كه 

تند، اما بعد از جستجو و شنطقه به نظر می رسید كه هیچ هیزمی وجود ندارد. اصحاب پیامبر با ناباوری به دنبال هیزم گدر آن م

دن گناه های كوچک، شد. پیامبر صلی اهلل در تمثیلی زیبا فرمودند كه گناه هم با جمع ش آوری جمعمقدار زیادی هیزم  آوری جمع

 46.ندته می گردشده و روی هم انباشزیاد 

 

 :نفس تربیتی اصل عزت یهاروش. 2

 ها:ییبروز توانا یوهالف. ش

نا با مفاهیم قرآنی، همواره به زمینه بروز توانایی را در كودک خود فراهم می آورد تا كودک بتواند توانایی های بالقوه درونی شمادر آ

زیرا كودكی كه در مرحله عمل به تکالیف ؛ كودک عزت نفس می باید شدهد. با این رو شخود را به مرحله عمل برساند و نمای

 عزت نفس در او می گردد. شتن می یابد و همین امر سبب افزایشایندی از خویشموفق عمل كند، در خود احساس خو

تقویت بعد اخالقی و د و سبب شته باشبرای تربیت كودک اهمیت زیادی دا تواند میبه همین دلیل فراهم سازی زمینه بروز توانایی 

 ش، كودک خویشاز این رو گیری بهرهد. مادر با شتربیتی كودک و در نتیجه تقویت روحیه اعتماد به نفس و عزت نفس وی خواهد 

روطی هم دارد، از جمله اینکه فرزند خود را مفید شدن فرزند می گردد. البته این امر شرا محبوب جلوه می دهد و این باعث عزیز 

 د و هرچه دارد را نعمت های الهی ببیند.شته باشد و تقوی هم دااحساس كن

 

 یفرد یهاب. توجه به تفاوت

های  یوهشاز جمله  تواند میی گوناگون و متنوعی در كودكان وجود دارد و در نظر گرفتن تفاوت های فردی آنان فرد یهاتفاوت

زیرا توجه مادر به تفاوت های فردی كودک از جمله تفاوت ؛ دشعزت نفس در كودكان با شتربیتی در خصوص توجه به اصل پرور

ی متفاوت و.... سبب حفظ حرمت و عزت فرزند در شدر نیرو و قدرت بدنی كودک، تفاوت در قدرت تفکر، برخورداری از ضریب هو

 بین سایر كودكان می گردد.

وت های فردی در كودكان ندارد و از همه كودكان انتظار د، توجهی نیز به تفاشته باشنایی چندانی نداشمادری كه با مفاهیم قرآنی آ

این مادر بر آن است كه بدون لحاظ كردن توانایی كودک خود، او را همانگونه كه دوست دارد تربیت كند.  شیکسانی دارد، لذا تال

بلکه سبب سرخوردگی و به همین دلیل و عدم توجه به تفاوت كودک خود با سایر كودكان نه تنها در تربیت موفق نمی گردد، 

 دلزدگی و همچنین از بین رفتن عزت نفس و محبوبیت كودک خود نیز می گردد.

نایی مادر با میزان شد، میزان اطالع و آشته باشدا شدن مادر در تربیت فرزند نقشدر موفق  تواند میاز این رو از جمله عواملی كه 

بتدا مادر به توانایی كودک خود واقف گردیده و با توجه به آن برای تربیت ، لذا به جاست كه اباشد می شتوانایی های فرزند خوی

 فرزند خود برنامه ریزی كند.
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 السالم، نیز با عنایت بههمیائمه مکرم اسالم علرح كه ش. بدین شود میدیده  زیالسالم نهمیعل ائمه هدیره یستوجه به این امر در 

تند كه با مردم جامعه به اندازه وسع و توانایی عقلی و علمی شدر واقع ائمه وظیفه دا این خصیصه افراد با مردم رفتار می كردند.

 ان سخن كنند.شا

توانایی های متغیر كودكان، كه د شته باشبرای حصول نتیجه مطلوب در امر تربیت فرزند، الزم است به این نکته توجه دا مادرلذا 

عدم توجه به بحث تفاوت  ؛ وكه الزم است نسبت به آنها دقت الزم مبذول گرددهای متفاوتی را در امر تربیت طلب می كند،  شرو

 وند.شکالت عدیده ای مواجه شد كه كودكان با مشهای فردی كودكان و برنامه ریزی بدون لحاظ كردن این نکته مهم سبب خواهد 

ند و شته باشكودكان خود انتظارات یکسانی دااز مجموع مطالب این نکته دریافت می گردد كه مادران نباید در امر تربیت از 

نا با شبخواهند الزاماً كودک خود با سایر كودكان در یک سطح از نظر تربیتی و كسب كماالت قرار بگیرند. بلکه مادر دلسوز و آ

امه ریزی دقیق مفاهیم قرآنی، به جای توقع بی جا از فرزند خود، با در نظر گرفتن تفاوت های فردی آنان سعی می كند با برن

 کوفایی استعدادهای درونی وی گردد.شد و شمنحصر به هر كودک سبب ر

 

 یحس خودباور تقویت. روش ج

ف استعداد هر فرد از شناخت فرد نسبت به خود و درک میزان توانایی و كشگران بر این اعتقاد هستند كه شمندان و پژوهشدان

ناخت سبب انتخاب مسیر زندگی و كسب كمال فرد در مسیر شگردد. این اولویت های برنامه های زندگی هر فرد محسوب می 

 د.شحس خودباوری در فرد خواهد  شخص و در نتیجه تقویت و پرورشم

او را در  تواند میاز كدام خصوصیت ذاتی وی  گیری بهرهافراد باید به نیروهای درونی و استعدادهای ذاتی خود پی ببرند و بدانند كه 

 مال مطلوب قرار دهد تا با پیمودن این مسیر به سعادت حقیقی در دنیا و عقبی برسد.مسیر هدایت و ك

زیرا مادر ؛ اهمیت می یابد شاز پی شنا با مفاهیم قرآنی، بیشمادر آ شلذا در این مسیر و رسیدن به حس خودباوری مطلوب، نق

موفقیت، هدایت و كمال قرار دهد. در این صورت است  ناساندن ویژگی های فردی و ذاتی كودک خود، او را در مسیرشبا  تواند می

 كه فرد در خود احساس خودباوری پیدا می كند.

رفت در كودک می گردد كه خود شتقویت حس خودباوری در كودک سبب طی كردن پله های ترقی و پی شاز رو گیری بهره

و تقویت حس خودباوری  شد. به كار گیری این روشته باشاآثار و بركات فردی و اجتماعی متعددی را در آینده به دنبال د تواند می

 خدمات قابل توجهی انجام دهد. شكه فرد درآینده بتواند به جامعه خوی شود میدر كودک، سبب 

دهد كه انسان نیرومند و  شلذا مادر باید حس خودباوری را از سنین كودكی در فرزند خود تقویت كند و باید به كودک خود آموز

بپندارد و یا فرزند خود را  شده است. مادر هیچگاه نباید احساسات و سالیق كودک خود را كم ارزشبا استعدادهای گوناگون خلق 

کالتی از قبیل عدم اراده كامل و قوی، ضعف و شسبب می گردد كه كودک در آینده دچار م شو تحقیر كند، زیرا با این رو شسرزن

 اطمینان به خود می گردد، در نتیجه در بزرگسالی توانایی الزم برای انجام امور سخت را در خود نخواهد دید.عدم 

كه فرزندان آنان  شود میمتأسفانه برخی از والدین بدون توجه به این نکته مهم فرزندان خود را تربیت می كنند، اما در عمل دیده 

 41.ندشاغل بزرگ اجتماعی نمی باشردار نیستند و قادر به پذیرفتن مدر سنین بزرگسالی از توانایی الزم برخو

 

                                                 
 28فرزند، ص  ینیت دی، نقش مادر در تربیرزاعلی. فاطمه م41
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 ت:یمتناظر با اصل مسئول یتیترب یهاروش. 8

 یتیترب های انتخاب روشتربیتی، از جمله فاكتورهای مهم در  شآنچه محرز و مسلم است این كه برخورداری مادر از آگاهی و دان

ته شنایی داشهای تربیتی مبتنی بر اسالم آ شاسالمی و رو های آموزهمادر با مفاهیم قرآنی و بنابراین هر چه ؛ باشد میفرزندان در 

 د، در امر تعلیم و تربیت فرزند موفق تر عمل خواهد كرد.شبا

هایی متناظر با آن وجود دارد كه در ذیل به آن  شناسان علوم تربیتی و علوم قرآنی در خصوص اصل مسؤلیت، روشاز دیدگاه كار

 اره می گردد:شا

 

 ج اعمال:یالف. روش مواجهه با نتا

قرآنی باید به این  های آموزهمادر آگاه با  .باشد میج اعمال، یروش مواجهه با نتاهای تربیتی مبتنی بر اصل مسؤلیت،  شیکی از رو

د، در این صورت شده باشاستفاده كند كه متربی مرتکب خطای كوچکی  واندت میزمانی  شد كه از این روشته باشنکته توجه دا

كه نوعی تنبیه به حساب می آید كودک به معنا و مفهوم و در واقع  شزیرا با این رو؛ دشمثمر ثمر با تواند میدیدن نتیجه عمل او 

دن با نتیجه عمل خود، دیگر شسبب می گردد كه كودک با مواجه  شبه ماهیت عمل خود پی خواهد برد. به كار بردن این رو

 دست به تکرار این عمل نزند.

كودک  شده بهره بگیرند. مادر در این روشرایط ذكر شبا توجه به  شنا با مفاهیم قرآنی نیز می توانند از این روشاز این رو مادران آ

انگیزه اعمال و افعال  ش. با این روشود میرو مورد امر و نهی قرار نمی دهد، فقط كودک در مواجه با پیامدهای عمل خود قرار داده 

 تر می گرددشوی به انجام كارهای نیک بی شده و گرایشبد در كودک كم 

هدف مربی مبتنی بر اصالح و  شهای تربیتی دارد آن است كه در این رو شنسبت به سایر رو شیکی از فایده هایی كه این رو

 48.هدایت فرد است، نه مجازات و تنبیه

 49ده است. به طوری كه برخی از آیات سوره انعام بر این مطلب تأكید دارندشدر آیات قرآن كریم نیز استفاده  شاز این رو

فرد خطاكار، با دیدن  شتربیتی معرفی می نماید. در این رو شاندن نتیجه عمل را به فرد خطاكار به عنوان یک روشدر این آیات چ

 آمده است: آن مجیدو سعی می كند به راه صحیح و هدایت بازگردد. همچنین در قر نتیجه عمل خود، به فکر توبه كردن می افتد

 50«نَهٌیكُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِ»

 در گرو دستاورد خود است یهر كس

 51«.رْجِعُونَیَوا لَعَلَّهُمْ عَمِلُ یقَهُمْ بَعْضَ الَّذِیذِیُالنَّاسِ لِ یدِیْالْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَ یو ظَهَرَ الْفَسَادُ فِ»

[ برخی از آنچه را كه انجام داده اند به آنان یا پدیدار شده تا ]سزایو در یمردم فراهم آورده فساد در خشک یهابه دلیل آنچه دست

 بچشاند باشد كه بازگردند

                                                 
 151-158، ص یت اسالمیدوباره به ترب ی، نگاهی. خسرو باقر48
 180-128، و آیات 104. انعام، آیه  49
 88. سوره مدثر، آیه 50
 41. سوره روم، آیه 51
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پیام تربیتی  تواند میو همین امر  شود میده شانبه مردم چ اعمال یجه برخینتبر این مطلب تأكید دارد كه ه ین آیاقرآن كریم در 

 د.شته باشبرای فرد خطاكار به دنبال دا

به كودک خود در بعد تربیتی این امکان را می دهد كه در معرض مستقیم نتیجه عمل خود  نا با مفاهیم قرآنی،شمادر مؤمن و آ لذا

 ود.شو اثر آن ود، تا با فهم و درک ماهیت عمل خود، متوجه رابطه فعل خود شواقع 

بسیار مهمی در  شنق تواند می شكه این رو شود میمواجهه با نتایج اعمال چنین نتیجه گرفته  شده در روشاز مجموع مطالب ارائه 

د و سبب بیداری افراد از غفلت و پاسخگویی در برابر اعمالی كه انجام شته باشمسئولیت پذیری افراد در مقاطع مختلف زندگی دا

 حس مسئولیت می گردد. شنی پررومی دهند، یع

در سنین مختلف دوران كودكی و متاسب با قدرت فهم و درک  تواند میرا  شد كه این روشته باشمادر باید به این نکته توجه دا

 گردد.د و تربیت می شتر مستعد رشده و به مراتب بیشكودک به كار گیرد. كودک نیز به تدریج بر اطالعات و آگاهی های او افزوده 

 

 مان:یک ایب. روش تحر

 شنا با معارف قرآنی با استفاده از این روشهای مبتنی بر اصل مسؤلیت است و مادر آ شنیز از جمله رومان، یک ایروش تحر

 دهد. شحس احساس مسؤلیت را در فرزند خود پرور تواند می

. باشد میتر كودک شیجه آن تربیت پذیری بی، كه نتباشد میتحریک ایمان در واقع نوعی تحریک حس تکلیف در فرزند  شرو

برنده آن ایمان به پروردگار است. از طرفی چون ایمان، در  شدر ذهن كودک بسیار باال است، زیرا نیروی پی شماندگاری این رو

طوالنی را در  بسته و قدرت ماندگاری بسیار شدر اعماق وجودی انسان نق تواند میواقع نوعی اعتقاد و باور محسوب می گردد، لذا 

 فرد ایجاد كند.

، تحوالت درونی و باطنی عمیقی ایجاد كند كه شقادر خواهد بود در فرزند خوی ش،رون مادر عالم به معارف اسالمی با استفاده از ای

ات د آن، تغییرشبر قلب و روح وی رسوخ دارد. تقویت روح ایمان در كودک، سبب تقویت نیروهای درونی كودک می گردد كه با ر

بزند. با بکارگیری  شگسترده ای در اعمال و رفتار كودک بروز می كند و فرزند قادر خواهد بود دست به فعالیت های بزرگ و پر ارز

می رسد. در این صورت است كه فرد  شپیدا كرده و به آرام ش، قوه خودخواهی بر اثر تحوالت درونی، در كودک كاهشاین رو

 در برابر سختی ها و ناكامی ها و موقعیت های حساس زندگی، با غلبه بر هواهای نفسانی، پیروز و سربلند ظاهر گردد تواند می

 

 ج. روش ابتالء

نا با مفاهیم شمادر آش است. در این رو شابتال و آزمای ش، روباشد میت یمسئولی كه مبتنی بر اصل تیترب یهاروشیکی دیگر از 

. در می گردد شفرزند خویط در یبر شرا یرگذاریو تأثگزینه مقاومت  شسبب افزای عملآستانه در  ،خود فرزند قرآنی، با قرار دادن

ها و  شچالدر مواجهه با نیروهای درونی كودک و بروز استعدادهای نهفته وی  شباعث افزای روش ی اینریكارگبا به به مادرحقیقت 

 قرار گیری در موقعیت های خطرساز می گردد.
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شخص به  یا مِحنت، گرفتاریش در نعمت یا شر، آزمایر یآزمودن در خ یغم، اندوه، رنج و همچنین به معنا یابتال به معنادر واقع 

 52است.  یا بدی یکین

 58. امتحان و اختبار.2 یگ. كهنگی و فرسود1دو اصل دارد: « بلوی»د: یگویفارس: صاحب مقاییس اللغة م ابن 

نوعی  را به این دلیل ابتالء نامیده اند كه . ابتال،دانسته اند ش و كهنه شدنیفرسا یمعنا را به كلمه ابتالءناسان علم صرف، شكار

 54.رسدمی گی فرسودات گوناگون، به شو امتحان است كه گویی انسان به واسطه قرار گرفتن زیاد در معرض آزمای شآزمای

كه سبب ارتقاء معنویت در انسان می  جهت ازاین امتحان .ده استشابتالء و امحتانات الهی بسیار به كار گرفته ن مجید نیز در قرآ

گردد و سبب تقویت بعد روحی فرد می گردد دارای فواید بسیاری است. به همین دلیل خداوند بندگان خود را در معرض امتحان و 

 جایگاه آنان ارتقاء یابد. شقرار می دهد تا با این رو شآزمای

 خداوند در قرآن كریم می فرماید:

 55فتَنون.یُقولُوا ءَاَمَنّا وَهُم یَترَكوا أنْ یُأحَسِبَ النّاسُ أن 

 ت پذیری در مسیر ابتال قرار می دهد.یخداوند انسان را در راستای ترب

 ده است.شاره شاابتال  دو نوع در حالت كلی به ،كریمقرآن در 

 56«رِ فِتنَةًی...وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَ»

 ...مییازمایم تا بیكنیک مبتال می... و ما شما را به بدو ن

قرار می گیرد. نوع دیگری كه در قرآن  شنوع اول ابتالء هنگامی است كه فرد در فقر و تنگدستی به وسیله صبر و تحمل مورد آزمای

کر نعمت مورد ابتالء و شده است هنگامی است كه فرد از ثروت و غنای بسیاری برخوردار است و بوسیله شپرداخته  كریم به آن

قرار می گیرد. ابتالء نوع دوم به مراتب نسبت به نوع اول سخت تر خواهد بود، زیرا انسان وقتی كه از دارایی و ثروت زیادی  شآزمای

 .شود میتر شاو بی شیطان قرار می گیرد و امکان لغزشتر در معرض كمین گاه های شد به مراتب بیشبرخوردار با

را در معرض عمل قرار می دهد تا او خود را محک بزند و در برابر سختی ها  شونده و مورد آزمایشابتالء مربی، فرد تربیت  شدر رو

از ابتالء سبب  شرا در خود ایجاد كند. در حقیقت این بخ، ظرفیت ها و توان های جدید شبتواند با افزودن بر نیروهای درونی خوی

 51ونده می گردد.ش شبازدهی متربی و تربیت فرد آزمای

كردن و در  شابتالء، تنها برای آزمای شد كه استفاده از روشته باشنا با مفاهیم قرآنی، باید به این نکته توجه داشمادر مؤمن و آ

نقاط قوت و ضعف فرزند نیست، بلکه آثار و پیامدهای دیگری از جمله، ارتقاء نیروهای معرض امتحان قرار دادن كودک و سنجیدن 

دن قلب و روح خود را پدید آورد. شدرونی كودک است كه بتواند در برابر آلودگی ها و گناهان خودداری كرده و موجبات نورانی 

یطانی از خود شهای نفسانی و وسوسه های  شبرابر خواهسبب می گردد تا كودک در دوران جوانی و بزرگسانی بتواند در  شاین رو

 ات الهی سربلند بیرون آید.شان داده و از آزمایشمقاومت ن

                                                 
 866، ص 1د، فرهنگ لغت، ج ی. عم52
 292، ص 1404. ابن فارس، 58
 809، ص 1المفردات الفاظ قرآن، ج . حسین ابن محمد راغب اصفهانی، 54
 2. سوره عنکبوت، آیه55
 85اء، آیه یسوره انب. 56
 89، ص یت اسالمیدوباره به ترب ی، نگاهی. خسرو باقر51
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؛ ات خداوندی تفاوت داردشهای تربیتی با ابتالئات و آزمای شند كه ابتالئات در روشته باشالبته باید مادران به این نکته هم توجه دا

خص كردن میزان ظرفیت فرد شری برای مشونده است درحالیکه امتحانات بشترقی فرد امتحان د و شزیرا امتحانات الهی برای ر

 .باشد می

ابتالء در پاكسازی درونی افراد به گونه  شنکته قابل توجه دیگری كه در این خصوص مطرح است آن است كه آثار و پیامدهای رو

جای آن را بگیرد، زیرا فرد وقتی در عمل در موقعیت انجام كاری  تواند میای است كه هیچ عمل دیگری مانند نصیحت و موعظه ن

و  شورد آزمایم مربّی باید متربّی را در عملد و ترقی وی و یا انحطاط وی فراهم می گردد. لذا است كه شقرار می گیرد موقعیت ر

 58ود و توانایی انجام یا عدم انجام كار را در خود ایجاد كند. شمواجه ها یها و بدیخوبفرد با تا  ابتالء قرار دهد،

ات، شاحساس كند و بتواند از این آزمای یالهدنیا در معرض ابتالء  خود را درباالترین رتبه تربیت و كمال آن است كه فرد همواره 

 د و ترقی خود برای رسیدن به قرب الهی بسازدشابزاری برای ر

 امام علی علیه السالم در این خصوص می فرماید:

 59هانیکرم الرجل او یعند االمتحان 

 دارد.یا خوار می یش است كه انسان خود را گرامیهنگام آزما

ات شمقام نبوت و امامت، سربلندی در آزمای ده و علت رسیدن حضرت ابراهیم علیه السالم را بهشار شدر قرآن كریم نیز به این امر ا

های  شفرزند خود را به مواجهه با چال نا با مفاهیم قرآنی،شمادر مؤمن و آابتالء،  یتیوه تربیدر واقع در شالهی معرفی می نماید. 

معرض صحنه های سخت یوه بتواند به تربیت وی بپردازد. مادر سعی می كند، هنگامی كه كودک در شمتفاوت می فرستد تا با این 

می كند كه  شویق كند كه بهترین گزینه را كه انجام اعمال خوب و مطلوب است را انتخاب نماید. مادر تالشقرار می گیرد، او را ت

زندگی قرار می گیرد، به او بیاموزاند كه انسان باید به دلیل بهره  شیوه ابتالء، فرزند خود را هنگامی كه در معرض لحظات خوشدر 

)ص(  گرامی اسالم امبریپکر نعمت، استفاده صحیح از نعمت است. شد و شکر گذار باشندی از نعمت های خداوندی همواره او را م

 فرمودند:

وند، از پروردگار عالم سپاسگذاری كنید. البته طوری كه افراد شمی بینید، به طوری كه آنان متوجه نگرفتار را  هنگامی كه افراد»

 60«وندشوند زیرا ناراحت می شما نشرگزاری کشگرفتار متوجه 

 

 متناظر با اصل تذکر: یتیترب یهاروش. 4

تواند از روشی، م«تذكر»ت كودک خود، با عنایت به مفهوم و كاربرد اصل یدر زمینه رشد و ترب نا با مفاهیم قرآنی،شمادر مؤمن و آ

 بهره ببرد.« و تکرار ینعمت، عبرت آموز یادآوریموعظه حسنه، » یتیترب یها

 الف. موعظه حسنه:

روش موعظه حسنه از آن استفاده كند،  تواندیاصل تذكر ماز  گیری بهرهاسالمی در  های آموزهنا با شیوه هایی كه مادر آشاز جمله 

 ود.شبسیار مؤثر واقع  تواند مید، شبا السالم علیهمسیره ائمه معصومین  مفاهیم قرآنی و منطبق براگر  ش. این روباشد می

                                                 
 151، ص یت اسالمیدوباره به ترب ی، نگاهی. خسرو باقر58
 80، ص 2، غررالحکم و دررالکلم، ج ی. محمد تمیمی آمد59
 154، 8. محمدبن یعقوب كلینی، اصول كافی، ج 60
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 :یراغب اصفهاناز دیدگاه 

 «م دادن ]از عواقب كار[ باشدیبازداشتن و منع كردن است كه مقرون به ب یوعظ در لغت به معنا»

 :باشد میحقیقت خداوند متعال  واعظ درطبق آیات قرآن كریم، برترین و باالتری 

 61«عظکمی یان اهلل نعما ه» 

ود، به جنبه های مختلف شقبل از اینکه وارد موعظه  ت و موعظه،یشتر نصحیبی شقرآنی در راستای اثربخ های آموزهنا با شمادر آ

گذار بهره ببرد. به طوری كه این سخنان  تأثیربحث فکر می كند و در نصیحت و سخنان خود سعی می كند از جمالت حکیمانه و 

 د.شمبتنی بر عقل و منطق با

از بکاربردن الفاظ و سخنان نسنجیده خودداری كند، زیرا این گونه كلمات نه تنها بار تربیتی ندارند،  شظه خویمادر باید در موع

 خصیت كودک می گذارند.شبلکه آثار سوء متنوعی بر 

ا اگر نصایح زیر؛ از نصایح نیکو، متناسب با سن كودک و به اندازه فهم و درک او بهره ببرد تواند می شمادر برای نصیحت فرزند خوی

گرف و عمیقی در روح و روان كودک از خود باقی شین انجام گیرند، قطعا می توانند آثار شهای صحیح و بیان زیبا و دلن شبا رو

 بگذارند كه تا سالهای متمادی همراه فرد خواهد بود.

حی كه می كند خود پایبند است و در عمل نکته بعدی اینکه مادر باید بداند كودكان به این مطلب توجه دارند كه آیا مادر به نصای

 ود:شخود آنان را انجام می دهد. واین مطلب هنگامی تحقق می یابد كه زبان مادر به هدایت باز و گویا 

 قرآن كریم در این زمینه می فرماید:

 .62«یبالهد یو انطقن»

 ا گردان.یت مرا گویبه هدا

 نخواهد برد. شد، نتیجه الزم را از موعظه خویشته باشالتزام عملی ندااما اگر مادر نسبت به نصیحت هایی كه می كند، 

مسئله بعدی آن است كه مادر در نصایح خود باید از آهنگ كالمی استفاده نماید كه فرزند متوجه اوج محبت مادر و خیرخواهی او 

 رار بگیرد و به راحتی موعظه در او اثر كند.ق تأثیرد كه كودک تحت شیرین و مادرانه باشسخن او بقدری  ؛ ودشبا شنسبت به فرزند

رایط الزم برای اثرگذاری نصیحت و موعظه از قبیل اینکه كودک را در حضور دیگران نصیحت نکند و حتما در شنکته بعدی ایجاد 

پذیرای خوبی  تواند میزیرا كودک در حضور دیگران سعی در توجیه رفتار خود می نماید و ن؛ اد نمایدشتنهایی او را راهنمایی و ار

 د.شبرای موعظه با

 ود.شرعایت این نکات سبب می گردد كه موعظه به موعظه حسنه تبدیل 

 قرآن كریم در این خصوص می فرماید

 68«رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ لِیسَبِ یادْعُ إِل»

                                                 
 58ه ی. سوره نساء، آ61
 16/20 ی. دعا62
 125ه یسوره نحل، آ. 68
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 ش كند.یئه جداید حسنه نام برده تا از موعظه سیقرآن با ق

 و موعظه حسنه در نظر می گیرد: اخص های زیر را در نصیحتشمادر عالم و فرزانه  نیابرابن

 . همواره در موعظه خود از سخنان سنجیده و حکیمانه بهره می گیرد.1

 یرین به فرزند خود می گوید.ش. موعظه خود را با پند های نیکو و بیان 2

 می كند.. مادر در موعظه خود بهترین الفاظ را انتخاب 8

 التزام عملی دارد. ش. مادر در وهله اول خود نسبت به نصایح خوی4

 خص است.شکار و مش. خیرخواهی و محبت مادر در كالم موعظه او كامال آ5

 تنهایی فرزند توجه جدی دارد. خصوص بهرایط زمانی و مکانی شبه  ش. مادر هنگام موعظه و نصیحت فرزند خوی6

 ها:نعمت یادآوریب. روش 

قرآنی باید حداكثر  های آموزهنا با شكه مادر آ باشد میاصل تذكر، ی دیگر تربیتی مبتنی بر هاروش از جمله هانعمت یادآوریروش 

 اسفتاده از آن را در تربیت فرزند به كار گیرد.

 د.شته باشتری داشی بیشاثربخ تواند میود شموعظه حسنه تلفیق  شمندی مادرانه با روشبا هو شكه اگر این رو خصوص به

تغال به بازی شی در كودک از بین برود. كودک به دلیل اشیادآوری نعمت ها سبب می گردد كه زمینه های غفلت و فرامو شرو

 در بیداری و بسیار مؤثر خواهد بود. شهای كودكانه به راحتی در مسیر غفلت قرار می گیرد، از این رو استفاده از این رو

كند، محور این یادآوری را به سمت پروردگار قرار  شیادآوری نعمت ها باید تال شاز رو گیری بهرهو  شخویمادر در تربیت فرزند 

 کر نعمت های الهی را به كودک بیاموزد.شدهد و همواره 

ل خود نیز وجود دارد به طوری كه حضرت زین العابدین علیه السالم در دعای او السالم علیهماین مسئله در سیره ائمه معصومین 

 کر نعمت های الهی، نعمت های خداوند را یادآوری می كندشهنگام 

ت به درگاه الهی می گرداند و شو بازگ توبهمسیر دعا را به سمت  ،و اوامر خداوند از دستورات اطاعتدر ، ضعف انسانبیان  از پسو 

 64کر می كندشت، خداوند را شبابت توفیق توبه و بازگ

یوه های محکم و متعالی در جلب توجه متربی و آگاهی وی در انجام ش از جمله تواند میی، همواره ی الههانعمت یادآوری شرو

 .دشتکالیف با

 می فرماید: شمورد تأكید قرآن كریم نیز هست به طوری پروردگار خطاب به پیامبر خوی شاین رو

 65«یفذكر ان نفعت الذكر»

 66.«نیتنفع المومن یذكران الذكر»

                                                 
 22تا  18اول /  ی. دعا64
 9ه ی، آی. سوره اعل65
 55ه یات، آی. سوره ذار66
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م فال تقهر و اما السائل فال تنهر و اما بنعمة ربک یتیفاما ال یو وجدک عائال فاغن یوَوَجَدَکَ ضَالّاً فَهَدَ یماً فَآوَیتِیَجِدْکَ یَأَلَمْ »

 61«فحدث

 یدست نبودیت كرد و تهیكه خداوند تو را هدا یكه خداوند تو را در پناه خود گرفت و گم گشته نبود ینبود یمیتیا تو طفل یآ»

ت را یخداد، از خود مران و نعمتیگشایرا كه زبان م یازمندیل مدار و نیم را خوار و ذلیتیاز كرد؟ بنابراین ینیوند تو را بكه خدا

کم اذ كنتم اعداء یواذكروا نعمة اهلل عل»دهد: ین موعظه میدرباره نعمت وحدت چن یات جمعیدر ح«. بازگو كن و شکر آن را برآور

 68«ن قلوبکم...یفالف ب

ن یموعظه در ا«. دیگر دشمن بودیکدیكه با  یبرقرار كرد، هنگام یشما الفت و دوست یهان قلبید كه بیاد آریخدا را به نعمت»

 آورد.یده میبر گذشته مخاطب است و گذشته او را در معرض د یروش مبتن

 

 :یج. روش عبرت آموز

نا با شآ ود. مادرانشی بسیار باال برای تربیت انسان محسوب شهای تربیتی با اثربخ شاز جمله رو تواند می ،یروش عبرت آموز

 را تربیت كنند. ش، فرزندان خویشاز این رو گیری بهرهمفاهیم قرآنی، می توانند با 

به ده و در آیات متعددی از قرآن كریم، مسلمین ش شقرآنی بسیار سفار های آموزهتگان در دین اسالم و شعبرت گرفتن از گذ

 69.ده اندشینیان دعوت شپی تفکر در سرگذشت و گردش در زمین

دن و عبور كردن، آمده است. كه همگی یر كردن، سنجیمتعددی از قبیل تفس یمی باشد كه معان« عَبَر»شه یعبرت در لغت از ر

 گر دارند.یبه حالت های د یداللت بر انتقال از حالت

 10«.حَالٍ یاِلَاَصْلُ العِبَرِ تَجَاوُزٌ مِنْ حَالٍ »د: یگویراغب م

زیرا سبب بروز دگرگونی های ؛ دشته باشفرزند به دنبال دات یتربآثار و بركات زیادی در  تواند میی روش عبرت آموزاستفاده از 

 جدی و عمیق در افراد می گردد.

گردد كه كودک به سبب می  شزیرا این رو؛ ه و تعقل فرزند را فراهم می آوردشزمینه تفکر و اندی ن روشیامادر با بکارگیری 

 راحتی از تجربیات دیگران در راستای موفقیت و سعادت مندی خود بهره برداری كند.

 می گردد شتباهی سبب مصون ماند كودک از خطا و اروش عبرت آموزاز این روست كه 

قَد اَنْبَأْتُکَ عَنِ  یانّ یَّا بُنَی»... د: یفرمایاز این روش تربیتی به امام حسن علیه السالم م گیری بهرهعلیه السالم با  علی نیرالمؤمنیام

 11«ها.یهِمَا االَمْثالُ، لِتَعْتَبِرَ بِها و تَحْذُوَ عَلَیها، وَضَرَبْتُ لَکَ فِیا وَ حَالِهَا، وَ زَوَالِهَا وَ اِنْتِقالِهَا، وَ اَنْبَأتُکَ عَنِ اآلخرةِ و ما أُعِدَّ الِءَهْلِهَا فیَالدُّنْ

انسانها در  یدن آن مطلع كردم و از آخرت و آنچه برایودست به دست گرد یا و تحوالت مختلف آن و نابودیاز دنپسرم! من تو را »

 .«یقدم بردار یتو از هر دو مثال زدم تا به آن پندگیری و بر پایه آن در زندگ یآنجا فراهم است اطالع دادم و برا

                                                 
 6-12ات ی، آی. سوره ضح61
 108ه ی. سوره آل عمران، آ68
 21ه حوزه و دانشگاه، شماره یالبالغه، نشرت در قرآن و نهجیمقدم، عبرت و ترب ی. محمد رضا قائم69
 820، ص «عبر»ماده المفردات الفاظ قرآن، . حسین ابن محمد راغب اصفهانی، 10
 81صالح، نامه  ی. نهج البالغه صبح11
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ان كردم و مسیر را یها را برای تو بی دهد كه من اخبار، عالمت ها و نشانهش تذكر مبه فرزند خوی علیه السالم امام علی حقیقتدر 

به  یآموزرا بر آن اساس طی كنی. از این روست كه عبرت یر زندگید عبرتب بیاموزی و مسیبه تو نمایاندم، بنابراین تو خود با

 12مطرح می شود.  یتیعنوان روش ترب

دین اسالم مردم را  جهنم، رایط خاصش بهشت وتوصیف  امت،یق یامبران، وقایع روزپزندگی با تبیین  قرآن كریممند شقصص ارز

 18.دعوت می كند

 در مسیر هموارهها عبرتانسان به وسلیه . ر داردشب ت و ارشادیهدابارزی كه در  شعبرت فایده های متعددی دارد از جمله نق

دیگران است كه انسان سعی می كند از باقی مانده عمر خود بهتری ت شبه وسیله عبرت از سرگذ .گیرد قرار می هدایت و سعادت

بستگی به میزان عبرت گیری وی از  تواند میروی انسان،  شن پیشبختی خود ببرد، آینده روشبهره ها را در راستای سعادت و خو

 14.دشته باشتگان داشگذ

 

 د. روش تکرار:

نا با مفاهیم قرآنی، كمک می كند كه فرزند خود را از شنیز به مادر آ شاست. این رو اصل تذكرو بر اساس  یتیتربی شتکرار، رو

 ی نجات داده و او را بیدار نماید.شغفلت و فرامو

 تواند می شی گردند، در نتیجه استفاده از این روشانسان و بویژه فرزندان ممکن است در معرض غفلت قرار گیرند و دچار فرامو

 داده و آنان را در مسیر كمال و هدایت قرار دهد. شسطح آگاهی فرزندان را افزای

؛ تکرار برای بیداری آنان استفاده كنند شی از روشلذا بسیار ضروری است كه مادران در هنگام مواجهه فرزندان با نسیان و فرامو

یار كند و به او شخود نوعی تذكر محسوب می گردد كه فرزند را هوفایده های زیادی دارد. از جمله اینکه تکرار  شزیرا این رو

 آگاهی می دهد.

ان شهای نفسانی از خود عالقه ن شاست كه سبب می گردند او نسبت به تمایالت و گرایاز طبایع متعددی  کل گرفتهش روح آدمی

 15.تعادل ایجاد كند شالقه و گرایدر این احساس ع تواند میدهد. در این موقع است كه تکرار نصیحت ها و عبرت ها 

ی ملزومات و دوری از ادآوری سبب تواند میتکرار تکرار بهره های فراوانی برده است.  شر از روشكریم در تربیت نسل ب قرآن

حکمتمندان علوم اسالمی شده است. دانش طه به آن اشارهسوره  118 آیه قصص و سوره 51در آیه . به طوری كه گردد یشفرامو

 در سوره مرسالت را« نیومَئِذ لِلمُکَذِّبیَلٌ یو»ه یآ و« ءاالءِ رَبِّکُما تُکَذِّبان یِّفَبِاَ»ه یات در سوره الرحمن من جمله آیتکرار در آ یها

 نشان گاهی تکرار، 16.باشد میقابل تکرار ت موضوع یاهمی از شی می دانند كه ناادآوریتذكر و تربیتی تکرار و نوعی  شاستفاده از رو

 .می كندراهم ونده را فشدرک تربیت فهم و و بسرت  زمینهدارد و گاهی نیز  اهمیت موضوعاز 

 :آمده است قرآن كریمدر 

                                                 
 21ه حوزه و دانشگاه، شماره یالبالغه، نشرت در قرآن و نهجیمقدم، عبرت و ترب ی. محمد رضا قائم12
 18، ص21السالم(، منبع نامه جامعه، شماره هیامام سجاد )عل یتیترب یها. زهرا فالح پور، روش18
 21ه حوزه و دانشگاه، شماره یالبالغه، نشرت در قرآن و نهجیمقدم، عبرت و ترب یمحمد رضا قائم. 14
 100 - 99، صص 8علوم القرآن، ج  ی، البرهان فی. زركش15
 88-88، صص 1، ج ی. شیخ صدوق، امال16
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 11«کُمْ مُرْسَلُونَیْفَقَالُوا إِنَّا إِلَ نِ فَکَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍیْهِمُ اثْنَیْأَرْسَلْنَا إِلَ إِذْ»

م، پس ین ]آنان را[ تأیید كردیزن پنداشتند تا با ]فرستاده[ سوم[ آن دو را دروغیم و ]لیادفرست آنان یآنگاه كه دو تن سو

همه  ، در اینجا تأیید ارسال مکرر انبیا و تأیید آنان از سوی یکدیگر،«میاشده فرستاده یامبریسوی شما به پ]رسوالن[ گفتند: ما به

 شرایط فوق را تأمین كرده است.

 شود میدیده  نیز مکرم اسالمائمه تکرار در سیره  شرو

 تواند میكه  باشد می یتیترب های پر اهمیت شیوه ها و روشجمله  تکرار ازنتیجه گرفت كه  توانیمده شلذا با توجه به مطالب ارائه 

 در حوزه های كالمی و رفتاری مورد استفاده قرار گیرد.

 .آن نیز توجه داردش، مقدار و زمان ی این رواجرا ونگیبه چگ شنا با مفاهیم قرآنی، در بکارگیری این روشمادر آ

 

 ه و مجازات به قدر خطا:یج. روش تنب

 استوار است.اصل عدالت ی است كه بر پایه تیترب یهاگر روشیدنیز از  خطا رروش مجازات به قد

خطاكار خود قرار می دهد متناسب با  كودک یبراسعی می كند تنبیه هایی كه  نا با مفاهیم قرآنی و روایی،شمادر آ شدر این رو

 .ودشوی انتخاب  تحمل میزان در فرزند خود ییتوانارایط سنی و شخطای كودک و متناسب با 

 18.باشد میاز خواب كردن دار یب یه، به معنایتنب

 های آموزهاز دیدگاه . ی با سن كودكی و طفولیت نداردتناسب، زیرا تنبیه شود میدر نظر گرفته  كودک به سن با توجه همروش این 

تأكید می كند كه  اصل عدالت و مساواتوالدین باید از انجام آن پرهیز كنند. ن یبنابرا؛ ده استشی كودک منع ه بدنیتنباسالمی 

ده د شیعدالت تأك یبر اجرانیز  السالم علیهمسیره ائمه معصومین  در د.شته باشداعدالت توجه به مقوله كودک، تنبیه هنگام مادر 

 ست.ا

 :در این زمینه می فرمایندالسالم هیعلی علبه طوری كه امام 

 19غائص الفهم، و غور العلم و زهره الحکم و رساخه العلم یأربع شعب: عل یعل« مانیدعائم اال»والعدل منها 

است. دقت در فهم، فرورفتن در دانش، قضاوت روشن و درست و  یژگیعادالنه همراه با چهار و یمان است و داوریا یهاهیعدل از پا

 ثابت و پابرجا. یبردبار

او مورد قدرت تحمل فرزند و میزان  یخطا انجام آن میزان مجازات، قبل ازتر شی بیشاز این رو ضروری است كه در راستای اثر بخ

 كه: شود میت شتأكید دارند و از مفهوم آیات چنین بردا شنیز بر بکارگیری این رو ات قرآن مجید،یآ .ارزیابی قرار گیرد

 :تر شند و نه بیشبا به اندازه خود آن خطاها باید  مجازات. 1

 80«ظْلَمُونَ.یُها وَ هُمْ ال إِالَّ مثل یجْزیُئَةِ فَال یِّوَمَنْ جاءَ بِالسَّ» 

                                                 
 .14سوره یاسین، آیه  .11
 181، پژوهشکده حوزه، ص یت اسالمیت از منظر تربیبزا در تربیآس یمقدم، روشها ی. محمد رضا قائم18
 892حکمت، ص یها، جلوهید اصغرناظم زاده قمی. س19
 160. سوره انعام، آیه 80
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 81«.ها...إِالَّ مثل یجْزیُئَةً فَال یِّمَنْ عَمِلَ سَ»

 گردد:یمرفرد بخود  به، گناه پیامدهای ناگوار خطا و . آثار و2

 82«زِرُونَ.یَرِ عِلْمٍ أَال ساءَ ما یْضِلُّونَهُمْ بِغَیُنَ یامَةِ وَ مِنْ أَوْزارِ الَّذیوْمَ الْقِیَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً یَلِ»

 :ودش آن متحمل دیبا د،شتحمل فرد باقدرت از  ترشبی اگر ید، حتافرا یخطاها های درنظر گرفته برای مجازات. 8

كُنتُم بِهَا تُکَذِّبُونَ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنتُمْ  ینَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا هَذِهِ النَّارُ الَّت یدَعُّونَ إِلیُوْمَ یَلْعَبُونَ یَخَوْضٍ  ینَ هُمْ فینَ الَّذِیوْمَئذٍ لِّلْمُکَذِّبِیَلٌ یْفَوَ

 88کُمْ إِنَّمَا تجُْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ.یْلَا تُبْصِرُونَ اصْلَوْهَا فَاصْبرُِواْ أَوْ لَا تَصْبرُِواْ سَوَاءٌ عَلَ

آنان نمی  به حال یشته باشند، فرق، یا نداداشته باشندرا  مجازاتتحمل  قدرت ، چهبر این نکته تأكید دارد كه افراد گناهکاره ین آیا

 آنان نیست.اعمال كند، زیرا ماهیت مجازات آنها چیزی جز 

ی بازدارنده محسوب می گردد، شرایط خاص، روه در شیباشد كه تنبمتوجه این نکته  دیبانا با مفاهیم قرآنی، شمادر آن یبنابرا

دارای آثار  تواند مید شو اگر جز این با گرفته شوددر نظر ت جوانب مختلف ییژه و با رعاط ویدر شرابنابراین هنگامی اثر دارد كه 

 .دشتخریبی نیز با

 نتیجه گیریبحث و 

تعلیم وتربیت است. به این خاطر كه اساساً قرآن مجید كتاب هدایت و  ی مسئلهیکی از جنبه های مهم قرآن مجید، تمركز آن بر 

در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی است. از آنجایی كه قرآن  ها انسانهدف از نزول قرآن مجید نیز تربیت و  باشد میتعلیم و تربیت 

مسلمانان كاربرد دارد،  خصوص بهو  ها انسانمجید، نسخه منحصر به فرد از منابع اسالمی است كه در حوزه های گوناگون در زندگی 

بسیار اثربخش و  تواند میدر بحث تعلیم و تربیت  خصوص بهر و شابعاد زندگی بلذا تأمل و تعمق در مفاهیم آیات قرآنی در كلیه 

 د.شحتی الزم و ضروری با

 های شاین امر مهم، با روكه است  انسانتربیت و رشد  ی مسئلهیکی از مهم ترین ابعاد جنبه زبانی قرآن مجید، در خصوص 

ر پرداخته است، اما شر چه قرآن مجید به ابعاد مختلف زندگی بده است. در حقیقت اگشدر قرآن مجید به آن پرداخته  مختلف

در نظر  تیزبان ترب را می توان،زبان قرآن مجید بنابراین ؛ شود میو هدایت آنان قلمداد  افراد تیقرآن مجید تربی از نزول هدف اصل

 ده است.شو رهایی آنان از ظلمت و تاریکی جهل نازل ها  انسانكه برای رشد گرفت 

لذا در حوزه تربیت اسالم است.  مطرح بوده اسالمهمواره در ردیف مسائل و مباحث اصلی فرزند،  تیموضوع ترباز طرف دیگر 

تر از عواطف انسانی و به دلیل شدر خانواده نیز مادر به واسطه برخورداری بی ؛ وخانواده را كانون اصلی تربیت پذیری كودک می داند

تری نیز در تربیت كودک بر عهده شته و مسئولیت بیشتری بر تربیت كودک داشی بیشكودک و... اثربخ تر باشسپری كردن اوقات بی

 دارد.

كلیه و در  شود میدیده  تیو ترب میتعل ی مسئله، با وندیپ نیشتریقرآن مجید بادبیات به كاررفته در  دربا توجه به این نکته كه 

قرآن مجید وجود ناب تربیتی  های آموزهمفاهیم و  از یریگ بهره استفاده و امکان تربیت فرزند، خصوص بهمراحل تعلیم و تربیت، 

اسالمی در حوزه تعلیم و تربیت، قادر  های آموزهنایی با مفاهیم قرآنی و شآبا مادران به صراحت می توان گفت كه ، بنابراین دارد

                                                 
 40. سوره غافر، آیه81
 25. سوره نحل، آیه 82
 16ـ 11. سوره طور، آیات 88
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در خصوص  .كنندفراهم  یو رفتار ی، عاطفیشناختای مختلف فرزندان را در خانواده در حوزه هت یتربتعلیم و نه یزم خواهند بود

مبتنی بر آیات قرآن مجید و سیره  ییراهکارهابه صراحت در متون اسالمی ر آن، بفرزند و عوامل موثر  تیترب روش ها و شیوه های

 است. ارائه شده السالم علیهمائمه مکرم اسالم 

نشأت گرفته از افزایش سطح آشنایی مادران نسبت به علوم و معارف  تواند میتربیت فرزندان،  صحیحانتخاب شیوه ها و روش های 

بوده و سبب شناسایی بیشتر ابعاد مختلف و تربیتی  السالم علیهماز سیره عملی و روایات ائمه مکرم اسالم  گیری هرهبقرآن مجید و 

مادران در زمینه افزایش  هدفمند یهایزیر برنامهو  السالم علیهماسالم  گردد. افزایش تحقیقات قرآنی و روایات تربیتی ائمه مکرم

دستورات صریح قرآن در واگذارى تربیت فرزندان به مادر و ارائه الگوهاى موفق با بررسی  تواند می كودكانسطح آگاهی های تربیتی 

شناختی، عاطفی و حوزه های مهم  درو  روعش (عموسى )ع( و مادر عیسى )مادر مریم، مادر در قرآن مجید از جمله  مادران مربى

 به مرحله اجرا درآید. رفتاری

از عقل و تفکر انجام می گیرد.  گیری بهرهكه با  باشد میخیص سره از ناسره و درست از غلط شسطح ت حوزه شناختی در حقیقت

ات به خوبی ها و بدی ها شبه نوعی از نعمت ها و نیروهای فطری انسان بهره می برد و با احساسات و عواطف و گرای حوزه عاطفی

 .باشد میتحقق عملی اهداف و نیات و پیاده سازی تفکرات در حوزه عمل  رفتاری نیزحوزه سروكار دارد. 

های درست تربیتی، به مرور زمان و به طور تدریجی  شاز رو گیری بهرهاسالمی و با  های آموزهكودكان با تربیت صحیح و مبتنی بر 

رایط و ظرفیت های كودک، مد نظر قرار شو آهسته به اهداف تربیتی نائل می گردند. از این رو در تربیت كودک باید بسیاری از 

 گیرد.

و مهرورزی و لزوم برخورد نرم و مدارای دید وی به محبت شرایط می توان به كم بودن ظرفیت تحمل كودک، و نیاز شاز جمله این 

 اره كرد.شزیاد با آنان ا

، لذا بسیار مورد توجه است. انسان در باشد میكودک قلب مادر در نفوذ های برتر برای  شجمله رواز  و مدارا یرماز آنجایی كه ن

برای موفقیت در عرصه تربیت باید دران ماایسته است شلذا از دارد ین یشتریبدوران كودكی به برخورد مهربانانه و سهل گیری 

نا با مفاهیم ش. از طرف دیگر مادر مؤمن و آقرار دهدی نسبت به كودک را در صدر برنامه های خود ریگآسانهای  شفرزندان، رو

مساعدكننده  یهانهیو زم انحراف انگیز عواملبسترها و از بین بردن  درصدد زدودن واصل ایجاد شرایط، قرآنی باید بر مبنای 

بختی یا تیره شمهمی در میزان سعادت، خو شد. مادر با رفتارها و برنامه ریزی های تربیتی خود نقشخود با كودکتربیتی برای 

برنامه  ، باد داردشی نسبت به سایر مراحل ركمتر یكه آگاه ،در دوران كودكی فرزند از این رو مادر بایدبختی فرزند خود دارد. 

ند ق كیتشو یاخالق یهاو ارزش اعمالبر انجام خود را فرزندان علمی، و راهکارهای  ایجاد شرایط ی متنوع در صددریزی های تربیت

 .كند فراهم را در اوصحیح  تربیت نهیزم شو با این رو

 وند:شناختی، رفتاری و عاطفی تقسیم می ش شهای تربیتی مادر به سه بخ شرو شده در این پژوهشبا توجه به مطالب ارائه 

 ناختی مادر از نگاه آیات و روایات مبتنی بر اصولی است كه عبارتند از:ش –های تربیتی  ش. رو1

شکوفاسازی  و تربیت كودک، امر به تعقل و تفکر نا با مفاهیم قرآنی درشمادران مؤمن و آ از جمله اهداف مورد نظر اصل تعقل:الف. 

مطالعه با  نا با مفاهیم قرآنیشمادر مؤمن و آبنابراین ؛ است یطه شناختیدر ح اوفطرت الهی در كودک و رشد استعدادهای درونی 

 حیبه شکل صحرا  ت كودکیتربی، قادر خواهد بود، مسیر زندگک كاربردی كردن آن در  و علوم تربیتی مبتنی بر مبانی قرآنی

 یوه های تربیتی ائمه معصومینش. از طرف دیگر تأسی به فهم استوار است اسالم بر تعقل و یتیواساس نظام ترب هیپابپیماید، زیرا 

 در اختیار مادران قرار دهد. راایده آلی ار یبسموقعیت  تواند می السالم،همیعل
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زیرا كودک به نیز به حکم كرامت ؛ عزت نفس در او می گردد شكودک سبب افزای م و احترامیتکر :اصل عزّت بخشی به كودکب. 

 یابد. شده و افزایشتن انسان، عزیز است و باید عزت او حفظ شدا

سطح عزت مندی فرزند خود، تا حد ممکن كودک  شبرای افزایرود یانتظار م نا با مفاهیم قرآنیشمادر مؤمن و آاز از این رو از 

 د می كند.شصیت وی رخشده و شکوفا شمارد و هرگز او را تحقیر نکند. در این صورت استعدادهای وی شخود را محترم ب

آن در  شان قلمداد می گردند. لذا اصل مسولیت پذیری و گسترت كودكیمسئول ترباز دیدگاه اسالم، مادران  ت:ی. اصل مسئولج

سبب موفقیت در تربیت كودک می گردد ن اصل ی. اده اندش شی است كه مادران به آن سفارمهم بسیار موضوعاتكودک، از جمله 

نا با مفاهیم قرآنی، باید كودک خود را شلذ مادر مؤمن و آگردد.  اخروی خود می كودک در زندگی دنیوی و در نتیجه موفقیت

 د.شی نیز مسئولیت پذیر باسالبزرگمتوجه مسئولیت و وظایف خود رد قبال دیگران و اطرافیان بنماید. تا وی در 

 ده است. اصل تذكر از جملهشاساس غفلت از خداوند پایه ریزی  ده و برشگرفته  از قرآن مجید این اصل :یادآوریاصل تذكر و  د.

بهره  شاد فرزند خویشهدایت و ارر یمساز آن در  تواند می نا با مفاهیم قرآنی،شمادر مؤمن و آ است كه یتین اصول تربیتریاساس

، به سطحی می رسد كه با اصل تذكراگون و اطالع از جنبه های گون یبا آگاهبرداری كند. این اصل از اصول غفلت زا است. لذا مادر 

 یاری كودک می گردد.شگفتار و رفتار خود سبب هو

متفاوت می گردد. بر اساس اصل عدل، نوع کسان با كودكان یاصل عدل مانع از برخورد  ت كودک:یاصل عدل و مساوات در تربه. 

 یتیرابطه تربسبب تعدیل در اصل د. این شمتفاوت با برخورد مادران و مربیان تربیتی، در دوره های مختلف زندگی كودک باید

 می گردد. با كودک مادر

خود  یتیتواند به اهداف تربیتر معیبهتر و سر نا با مفاهیم قرآنی،شمادر مؤمن و آه عمل به عدل و مساوات است كه یدر ساین بنابرا

 نائل شود.

 مبتنی بر اصولی است كه عبارتند از:رفتاری مادر از نگاه آیات و روایات  –های تربیتی  ش. رو2

علل و كه  دشبان باور بر ای رفتار حوزهد در یبا نا با مفاهیم قرآنی،شمادر مؤمن و آ :به كودک ی. اصل عزت نفس و عزت بخشالف

 راهکار تواند می به كودک یعزت بخش لذا .باشد میعزت نفس  شپرورو عدم حقارت  در کست هاشعوامل بسیاری از ناكامی ها و 

 .دشباجامعه  و حتی در اصالح رفتار كودکبسیار مهم و مؤثری 

؛ دشته باشتأثیرات زیادی بر باطن وی دا تواند میاین اصل بر این نکته تأكید دارد كه ظاهر هر فرد  :ظاهر در باطن تأثیر. اصل ب

و  یطراح به گونه ایرا  ظواهر كودک مجموعه و توجه نماید كودک خود د ظاهریبا نا با مفاهیم قرآنی،شبنابراین مادر مؤمن و آ

 مفید و گسترده ای گردد. تحوالتسبب بروز  در باطن اوكند كه  یزیبرنامه ر

سبب میل و  تواند میحاكی از این مطلب تربیتی است كه آراستگی و زیبایی ظاهری  یاصل آراستگ ی:و آراستگ ییبایاصل ز ج.

ن ارتباط یو آنچه در ا یو مترب یان مربین اصل روابط میطبق ا .ن اصل ارتباط داردیبه ان ییمفهوم تزرغبت گسترده گردد. لذا 

 نکه كالم خوب در ظرف و قالب خوب تبیین شود.یبا و آراسته پرداخته شود و خالصه ایز یتید با وضعیشود، بایعرضه م

انگر آن بود كه یب یژگین وینظر گرفته شده است، ادر  ییمبنا یژگین اصل، جذبه احسان در انسان به عنوان ویدر ا :اصل فضلد. 

 ز دارد.یاو را ن یقدرت مهار كردن بدكردار یافتد و حت یو احسان بر انسان مؤثر م یکین

رامون خود؛ اعم از دوستان، یمختلف پ یها دهیاست كه از پد یانسان موجود: (یتیط مساعد تربیجاد محیط )ایاصل اصالح شراه. 

ن یرد. با عنایت به ایپذیم تأثیرو...  ی، ثروت، فقر، زمان و مکان مختلف، اوضاع و احوال جوییبایگان، زیهمسان، حاكمان، یوالد
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، از سر راه برداشته و ینیت دیاز ترب یكه عوامل منحرف كننده مترب ودشساخته را فراهم  یانهید زمیانسان(، با یریرپذیمبنا )تأث

 .جاد شودیا در كودک ینیت دیعوامل مؤثر بر ترب

یاو مراعات م یشکند بنابراین اصل مسامحت برایف فرو میكه دارد در برابر تکال یاصل مسامحت: انسان به خاطر ضعف نفسو. 

 ل قرار داده است.یت نیف را بر سهولت و قابلیشود. خداوند اساس تکال

ا منع یاصل بروز دادن ولی است كه عبارت است از عاطفی مادر نیز از نگاه آیات و روایات مبتنی بر اص –های تربیتی  ش. رو8

 .محبّت به كودک

بروز دادن و  یار كاربردیتواند از اصل بسی، میتیترب یهااز اصول و روش یریگدر زمینه بهره نا با مفاهیم قرآنی،شمادر مؤمن و آ

 یازهاین نیتریشه در اساسیمنع محبّت ررد. به این خاطر كه اصل بروز دادن و یكودک خود بهره گ یمنع محبّت در رشد اخالق

كودک، سبب ایجاد آرامش و افزایش میزان اعتماد به نفس  یعاطف یازهاین ید توجه داشته باشد كه ارضایبا ،مادركودک دارد. لذا 

. در در او می شود. به طوری كه برآورده نکردن نیازهای عاطفی كودک سبب از دست رفتن آرامش كودک و احساس حقارت و..

به عنوان  یاز عاطفین نیرشد كودک خود، به او  یتیترب یهاروش یریكارگد در سرلوحه بهیبامادر ن اساس، یكودک می گردد. بر ا

 خود قرار دهد. یتیترب یهاعمل، سرلوحه اصول و روش یت آن را به عنوان راهنمایت بنگرد و در طول دوران تربیترب یربنایز
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