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درس اول: دوران قبل از تولد  -1

:قبل از ازدواج- الف

توجه در امر ازدواج انتخاب همسر مناسب جهت تربیت فرزندان صالح، بیان هدف اصلی ازدواج، بیان 
1.....المتی روحی و جسمی وایمان، اخالق نیک، اصالت خانوادگی، س: هاي همسر صالحویژگی

:دوران بارداري- ب

پرهیز از گناهان : ساز است و تمام روحیات مادر در فرزند موثر استزمان وضع حمل براي طفل سرنوشت
و رذایل اخالقی، پرهیز از هیجانات و غم وغصه و اضطراب، تاثیر صفات اخالقی بر فرزند، تاثیر لقمه حرام بر 

2....فرزند و

کند که چند روز یکی از بزرگان نقل می3گذارددرآمد حرام در اوالد اثر می): ع(امام صادق: قمه حراماثر ل-1
قبل از شهادت شیخ فضل اهللا نوري در زندان به مالقات ایشان رفت و به ایشان گفت که فرزندش الابالی است 

لت  این است که این فرزند در نجف شیخ فرمود ع. کند و تقاضاي اعدام شیخ را داردکه بر ضد او فعالیت می
عفت و متولد شد و چون مادرش شیر نداشت شخص دیگري به او شیر داد که بعدها متوجه شدند زن بی

4را به دل دارد این در فرزند ایشان تاثیر نهاد) ع(الابالی است که کینه حضرت علی

انتقال آرامش مادر در دوران بارداري بر جنین-2

5اخالقی نیک و بد مادر بر جنینانتقال صفات-3

زمان تولد: درس دوم- 2

16-18، صص1377محمدیان، بهرام، حقوق فرزندان از دیدگاه اسالم، سازمان انجمن  اولیا و مربیان، تهران، . 1
65، ص 1376مظاهري، حسین، تربیت فرزند از نظر اسالم، ام ابیها، قم ، . 2
16، ص 1379نجفی یزدي، محمد، تربیت فرزند، عصر ظهور، . 3
40، ص 1375حمدعلی، الگوهاي تربیت کودکان و نوجوانان، مولف، قم،کریمی نیا، م. 4
17و 18نجفی یزدي، همان، ص . 5
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گشایند که در روایات هایی است زمان تولد نوزاد کام نوزاد را با آن میکه از سنت) تحنیک(برداريکام-1
.یا آب فرات باشد) ع(توصیه شده که با مقدار کمی از تربت امام حسین

اي که در آن نام محمد و حسن و خانه): ع(امام رضا1...و)ع(نام ائمه: انتخاب نام شایسته براي کودك-2
2حسین و علی و فاطمه باشد فقر وارد نشود

.گفتن اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ نوزاد-3

به مادر شیخ مرتضی انصاري از علماي بزرگ شیعه گفتند که فرزندت به درجات : شیردادن با وضو-4
3.رسید گفت من ترقی بیشتري انتظار داشتم زیرا هرگز بدون وضو به او شیر ندادمباالیی از نظر علم و تقوا

برخورد کردن در زمان عصبانیت، ....همراه با آرامش و مالیمت، نوازش و : تامین آرامش کودك-5
.......شیردادن به موقع، نظافت کودك،4...پرخاشگري نکردن و

نحوه ابراز محبت: درس سوم- 3

نویسد و اگر خوشحالش هرکس فرزندش را ببوسد خداوند برایش ثواب می): ص(رسول اکرم: بوسیدن-1
5.نماید در قیامت او را خوشحال خواهد کرد

......هدیه دادن به فرزند و در تقسیم اول به دختر دادن، سپس به پسر، به علت حساسیت روحی دختران-2

تان را دوست بدارید و به آنها مهربانی کنید و کودکان: دفرمودن) ص(رسول اکرم: وفاي به عهد و پیمان-3
ها دادید باید حتماً عملی کنید و به آن وفا کنید زیرا آنها غیر از شما را روزي دهنده خود اي به آناگر وعده

6.دانندنمی

48-50محمدیان، همان، صص . 1
41نجفی یزدي، همان، ص . 2
31همان، ص . 3
188مظاهري، همان، ص . 4
129، ص1379اردکانی بهبهانی حائري، محمود، فرهنگ تربیت فرزند در اسالم، پیام مهدي، قم، . 5
131همان، ص . 6
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)عهدهایی از وفاي بهبیان نمونه.(شودبدقولی در عهد و پیمان باعث بدبینی به خدا در آینده می-

از نظر قرآن و روایات و تاریخ ثابت شده که پدر و مادر نقش موثري در سعادت و : توجه به فرزند-4
.شقاوت فرزند دارند

واي به حال فرزندان آخرزمان از دست پدر و مادرشان که به فکر دنیاي فرزندان : فرمودند) ص(رسول اکرم
ها هم از من ها بیزارم و آنر مبناي دین نیستند من از آنشان بهستند ولی به فکر آخرت آنها و تربیت صحیح

1بیزارند

نوازش کردن-5

....پرهیز از توهین و تحقیر فرزند، تمسخر فرزند، سرزنش و سرکوفت زدن به فرزند-6

عدم تبعیض بین فرزندان-7

2بازي کردن با فرزندان-8

شود و زمینه جنایتکاري و اعتیاد فرزند به دیگران میمحبتی به فرزند باعث اعتمادبی: اظهار محبت زبانی-9
.آینداي بار میشخصیت و عقدهاعتماد، بیآید و افرادي بیدر فرزند پدید می..... و

محدوده ابراز محبت: درس چهارم- 4

محبت اگر در جاي خود و به صورت صحیح صورت گیرد نه تنها : هاي افراطی و تفریطیپرهیز از محبت-
باه نیست بلکه آثار مثبتی دارداشت

:هاي افراطیمحبت- الف

هاي فرزند حتی در مواردي عمل کردن به خواسته-1:شود عبارتند ازهاي افراطی میعواملی که باعث محبت

4مظاهري، همان، ص. 1
182-184همان، صص . 2
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آمیز شود راه صحیح اینکه با زبان نرم و محبتکه به صالح او نیست و این باعث جسارت و لجبازي او می
اش با تجاوز حق دیگران همراه هاي فرزند در مواردي که خواستهتوجه به خواسته- 2ان شود علت زشتی کار بی

در مقابل اعمال - 4چون و چراي فرزند بودن تسلیم بی-13شوداست و این باعث طغیان و سرکشی او می
-7از فرزند مورد حمایت بی-6توجه بیش از حد در حال بیماري -5زشت او برخورد نکردن و سکوت کردن 

......تفاوتی در برابر ارتکاب کارهاي زشت و بی

:هاي تفریطیمحبت- ب

آگاه -5....استفاده از روش دعوا و اقتدار- 4محدود کردن فرزند -3محبتی بی- 2عدم رعایت در تنبیه -1
....نکردن فرزند از اشتباهش و 

آرامش: درس پنجم- 5

....تنظیم زمان خواب فرزند-1

ن داستانهاي شیرین و جالب زمان خواب و پرهیز از داستانهاي ترسناك، زیرا باعث اختالل آرامش بیا-2
.شودمی

پرهیز از ایجاد سروصدا، تنظیم کردن نور مناسب در اتاق-3

2پرهیز از اجبار و تحمیل در کارها-4

تغذیه سالم-5

3....بهداشت و نظافت لباس و بدن و-6

در برابر کارهاي درستتوجه و تشویق کودك-7

85- 86موسوي کاشمري، همان، ص . 1
69-70اردکانی بهبهانی، همان، صص . 2
190- 194، صص 1354تا، امینی، ابراهیم، آیین همسرداري، اسالمی، بی. 3
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1آزادي دادن به فرزند-8

زمان نماز عازم مسجد بودند که کودکان ) ص(در روایت است که روزي رسول اکرم: توجه به کودك-9
کنی با ما هم بازي کن، حضرت به جلوي حضرت را گرفتند و گفتند همان طور که براي حسنین بازي می

مسجد منتظر حضرت بودند بالل به سراغ حضرت آمد و ایشان را اصحاب در . اصرار کودکان قبول کردند
مشغول سواري به کودکان دید حضرت گفت کودکان را نران بلکه چند گردو به آنها داد و به جایش آنها را 

2.راضی کرد که به نماز برود

روش تأدیب: درس ششم- 6

:اصل تنبیه- الف

سپس تهدید، سپس قهرکردن و در نهایت استفاده از روش اول عفو و گذشت است در دفعات اولیه، -1
شیوه تنبیه 

اعتنایی والدین به فرزندان باید چنان تربیت شوند و چنان از والدین محبت ببینند که با بی: اعتناییبی-2
.توان تحمل نموداعتنایی والدین را نمیخود آیند، زیرا وقتی محبت شدید باشد بی

سه نفر از مسلمانان . هاي تنبیه سخن نگفتن استیکی از روش: ل یک ساعتقهرکردن به مدت کم مث-3
این گونه تنبیه شدند که ) ص(توجهی به شرکت در جنگ از سوي رسول اکرمصدر اسالم به علت سستی و بی

3.کردند و همین باعث پشیمانی و توبه آنها گردیدحضرت با ایشان صحبت نمی

تنبیه مؤثر نیست و این زدن نباید از روي خشم و غضب باشد بلکه کتک زدن در جایی که هیچ روش -4
4صرفاً براي تنبیه

امام . شودگاهی کودك از علت تنبیه مطلع نیست و این روش باعث تنفر و سرکشی در او می: بیان علت تنبیه- 5

50-52، صص1386ان، داري، فرهنگ اسالمی، تهرعلم الهدي، احمد، همسرداري و بچه. 1
239-240نیا، محمدعلی، الگوهاي تربیت کودکان و نوجوانان، همان، صص کریمی. 2
164موسوي کاشمري، همان، ص . 3
همان. 4
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را کامالً توجیه کرده تنبیه در جایی است که مربی نسبت به موضوع مورد نظر با فرزند سخن گفته و او): ع(صادق
1.باشد

.یابی علت عمل زشت و سعی در رفع آن با مالیمتریشه-6

:اصل تشویق- ب

در قبال انجام کار نیک هدیه دادن و تشویق کردن جهت رغبت به انجام آن-

بازي: درس هفتم- 7

امروزه ثابت شده .بازي از نیازهاي طبیعی کودك است که بزرگترین سرگرمی دوران قبل از دبستان اوست
- گیر میاند در بزرگی منزوي و گوشهبهرهکنند از رشد ذهنی مناسب بیکه کودکانی که به اندازه کافی بازي نمی

.شوند

:اثرات بازي- الف

رعایت - 4همکاري و همیاري با دیگران - 3یادگرفتن همزیستی مسالمت آمیز -2توسعه ذهنی کودك -1
فراگیري آداب اجتماعی-8پذیري مسئولت-7دفاع از خود - 6و قانون مراعات نظم- 5حقوق دیگران 

به قدري به ) ص(در روایات است که رسول اکرم. تر استبازي کودکان با والدین برایشان بسیار لذت بخش
هاي خود رفتند ایشان سجدهدادند که هنگام سجده وقتی حسنین بر پشت ایشان میبازي با کودکان اهمیت می

2.کردندطوالنی میرا 

:انواع بازي- ب

هاي رقابتیبازي-5اي هاي حرفهبازي-4هاي اجتماعی بازي-3هاي فکري بازي- 2هاي ورزشی بازي-1

162-163همان، صص . 1
122-125محمدیان، همان، صص . 2
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1هاي خیالیبازي-6

- ها براي پرورش استعدادهاي جسمی و روحی کودك مفید است و باعث تخلیه انرژي میهر یک از این بازي- 

.شود

تعلیم آداب:درس هشتم- 8

:بیان آداب- الف

آداب شیوه -4سالم کردن و رعایت ادب -3آداب احترام به والدین -2آداب سفره و غذا خوردن -1
تعلیم فضایل اخالقی -7رحم و مهمانی آداب صله-6آداب نظافت و آراستگی -5صحبت کردن با دیگران 

الرحیم و الرحمناهللاآداب شروع کار با بسم-9ا آداب نماز، وضو و دع-8.... چون عفو، گذشت و محبت و
2.....شکر خدا و

براي ) ع(وقتی یعقوب): ع(امام صادق 3.بیان اهمیت احترام به والدین که حتی از یک اُف گفتن نهی شدند-
به مصر آمد مقام ریاست مانع پیاده شدن یوسف شد و همین کار یوسف باعث شد که از نسل ) ع(دیدن یوسف

5....بیان ترحم و مهربانی بر والدین، اطاعت، پرهیز از پرخاشگري و بلند نمودن صدا و4.یامبري نیایداو پ

):ع(راههاي ایجاد محبت اهل بیت- ب

شان و سیره و صفات اخالقی) ع(بیان داستانهاي ائمه-2حضور در جلسات دینی و مراسمات شهادات -1
آشنایی با قران و -5) ع(بیتگذاري به نام اهلنام-4ت کام گیري نوزاد با تربیت حسینی و آب فرا-3

6....برپایی مراسم و تعظیم شعائر الهی در ایام والدت و شهادت-6کتب ادعیه 

126-127همان، صص . 1
154-158اردکانی بهبهانی، همان، صص . 2
23-اسراء. 3
90-95زدي، همان، تربیت فرزند، صص نجفی ی. 4
181اردکانی بهبهانی، همان، ص . 5
25-28، صص1381محدثی، جواد، عشق برتر، بوستان کتاب، قم، . 6
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)1(دوران نوجوانی: درس نهم- 9

:راهنما

تصمیماتشوبگیردتصمیموببینداوجاىبهخودشنبایدببرد،راهوکندبغلراکودكنبایدوالین یا مربىامروز،در جامعه
تادادریشهاوبهبایدبدود،تادادپااوبهبایدداد،یادرفتنراهکودكبهبایدجامعهایندرکند،تحمیلوکندتزریقاوبهرا

اوباید.دگردباروروبیاوردزیبایىهاىشکوفهوبزندجوانهشود،سبزمناسب،فرصتهردربهار،هردروآورددربرگوشاخ
کههمانطورباشد،مبارزهوسازندگىومثبتاثراوروىبرمحیطاثرفساد،هاىمحیطمخالف،محیط هاىدرتاکردواکسینهرا

1.استسازندگىودادننیروهمینها،اثرمیکربوشودمىنیرومندوکندمىمبارزههامیکربحملهبرابردرواکسینهمزاج

،کودك در تعامل با محیط، . ما به عنوان پدر و مادر، معلم یا مربی، تنها عامل نیستیمدر فضاي تربیت
آیا راهی هست تا بتوان تأثیرهاي محیط را مهار کرد؟ مهمترین گام، همسو نمودن . بسیار تأثیر می پذیرد

. روش ها با محیط است

.است و مهاجممحیط گاه در برابر کار تربیتی ما، همسو و رام است، گاه در تضاد

 گاه بین همه نیروها و عوامل هم نوایی است یعنی چیزي را که من درخانه می گویم در مدرسه و از
طرف همسایه و رسانه هم مورد تأیید است مانند زندگی هاي روستایی در گذشته  و یا جوامع 

جامعه فرد با یک نوع در این. کمونیستی اي که کامال مدرسه و رسانه ها همه کنترل شده و بسته هستند
ودادنخواهدرویشىاجازهعصیانوشکبهموفقى،و هماهنگىتوافقچنیناین. تربیت مواجه است

ازپسحتىومرگدمتاآوردهدستبهوکردهخرمنطفولیتهاىدورهدرکهیقینىاینباکودك
.هم آرام است  هم پذیرادر این بستر کودك .دادخواهدادامهوکردخواهدزندگىهممرگ

بازراهکودكدلبهتدبیرولطافتباکهاستکافى. استسادهتربیتکارمحیطىچنینبدین روي در
باوشوددرگیرکودكباکهنیستکسىوچون. نمایىتزریقاوبهرامطلوبهاىخصلتویاهاارزشوکنى

کهمقاصدىآنبهراحتىبهوشدنخواهدهمشکىبهمبتالطبیعتاًنماید،مخالفتاوهاىساختهوهاشناخته

.1389این درس و دو درس آینده برگرفته از مقاله کلیدهاي تربیت آسیب ناپذیر، جواد فدایی، مجله کودك، شماره مهر ماه . 1



١٢...........................................................................................کودكتربیت / يجهادنامههر

.رسیدخواهداندگرفتهنظردربرایش

محیط ها، تحول در روش ها، ضروري است در جامعه اي که هم نوایی وجود ندارد  و . اما با تفاوت
او. ندشومىروبهروکودكباگوناگونفکرهاىکهاستمحیطىاست،درگیرىوتضادازسرشار
حرفىنیزاودانشجوىبرادرگفت،خواهددیگرىچیزکارمندشپدرشنود،مىمادرش چیزىازامروز
.دارنداىبرنامهوحرفىاوبرادرهاىوخواهرهاازکدامهر. دارد

گونـاگون هـاى رسـالت پیـامبرِ اى،قیافهباکدامهرکهکندمىبرخوردرنگارنگاستادهاىباهم،مدرسهدر
کننـد و از  تحمیـل اوبـه راچیزىخواهندمىوکنند،پهنراخودبساطاودلتنهایىدرخواهندمىوستند،ه

سوي دیگر او با فشردن تنها یک کلید وارد فضاي مجازي انواع رسانه ها می شود و با دعوت هایی مواجه مـی  
را از بین برده است دیگر جامعـه ي بسـته   گردد که شاید در خیال او هم نمی آمد، اکنون تکنولوژي تمام مرزها 

. جامعه امروز به یک دهکده جهانی تبدیل شده است. قابل تصور نیست

و دیرباورنـد وبدبینیادگیرى،وآموزشلحاظازوآرامبىروانىلحاظازگاه کودکانمحیطى کهچنیندر
ین و مذهب گفت و به تعبد واداشـت؟  آیا می شود تنها از خوبی هاي دخشن،وسرسختعاطفىلحاظازگاه

محیط هاي باز، به آیا این ساده اندیشی نیست که همچنان تمام همت خود را بدون توجه به تفاوت روش ها در
انتقال ارزش ها، آداب و سنت ها متوجه بداریم؟ آموزه هایی که به محض تغییر شرایط و مواجه شدن با زمزمه 

. هاي مخالف و متنوع رنگ می بازد و کودك آسیب می بیند

ین هـا را  که ا-بویژه با عصیان دوره بلوغ، او دیگر حتی فرصت مطالعه و بررسی دوباره را به خود نمی دهد
چرا که فرزنـد  . و براحتی از آن ها می گذرد و مجذوب حرف هاي نویی می شود که نشنیده است–شنیده ایم 

. ما، ارتباط عاطفی عمیقی بسان ما، با این بایدها و نبایدها ندارد و به اندازه ما درکی از خوبی و بدي ندارد

بویژه عصـر  ) ع(ه بسته ي مدینه با سیره معصومیندر جامع) ص(به هر رو تفاوت روش ها، در سیره رسول
. شواهد فراوان دارد) ع(امام صادق

)2(دوران نوجوانی: درس دهم- 10

سؤال مهم این که در شرایط تازه امروز، چگونه با چـه روش و تـدبیري مـی تـوان     یا توجه به درس گذشته
براي پاسخ و یافتن سرِ نخِ کالف سردرگُم کودك را در برابر آسیب هاي محیطی بیمه نمود و مصونیت بخشید؟ 

.ابتدا کمی روحیه ي تأثیرپذیر را می کاویم
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کودکی که در برابـر اندیشـه   . افرادي که درون تهی هستند در محیط، به سرعت تغییر می یابند: نکته اول
دیگران اجازه می دهد . هر دوستی او را بسویی می کشد. ها و هجوم ها و دعوت ها تاب مقاومت ندارد

همیشه یا بیشـتر اوقـات دنبالـه روسـت،     . بجاي او تصمیم بگیرند، او هویت تابع دارد نه هویت مستقل
صـالبت  چنین کودکی بسیار آسیب پـذیر اسـت، زیـرا خودبـاوري او ضـعیف اسـت و بـه عبـارتی از         

.  برخوردار نیستشخصیت

در برابر محیط، اندیشـه هـاي   : داردحال آنکه کودك محکم و قوي و با شخصیت، نمود ها و شاخص هایی
زمانی کـه  . نه تنها منفعل نشده بلکه عکس العمل نیز نشان می دهد. مهاجم و دعوت ها مسلط است، رام نیست

. در محیط متفاوتی قرار می گیرد، اجازه تحمیل نمی دهد، در برابر هر زمزمه اي چرا دارد و دلیـل مـی خواهـد   
، مـی فهمـد   )گفتن از میوه هاي خصلت شخصیت است نه یک امر آموزشـی مهارت نه(می گوید » نه«براحتی 

خـودش  . او در برابر مشکالت و گرفتاري ها از دست نمی رود، باورِ حـل مشـکل را دارد  . سپس عمل می کند
.نقش راهنما، هدایت کننده و محور گروه را به عهده می گیرد

اول باید لحاظ شود، لزومِ ت گروه حول در آن ها است، تحولی که یک محور آن، شخصیت آنچه در افراد
ریشه ضعف شخصیت بسیاري اوقات ناشی از نوع برخـورد موجـود در خانـه و    . دادن به آنان می باشد

فضاي زندگی  است، فرزندي که با هر عصبانیت والدین، خستگی و بی حوصلگی آنان، به او ناسزا گفته 
بی احترامی، در مواقـع بسـیاري، موجـب    . نی شخصیتی نمی یابداند به آساشده و بر سرش فریاد کشیده

خرد شدن و فقدان شخصیت افراد می شود تا آنجا که او را به مرحله اي می رساند که در وجـود خـود   
گوهر ارزشمندي نیافته و با ورود به محیط، بالفاصله همرنگ گروه می شود و بـه راحتـی از همسـاالن    

.شودوب میخود متاثر شده و در محیط ذ

خسارتحتىپوشى شده وچشماوىناخواستههاىضعفازاما فرزندي که از ابتدا شخصیتش حفظ شده،
کرده انـد و یـا   مشورتاند، وبا او گذاشتهاحترامداده شده، به او جلوهکوچکى اوناحیهازواردهضررهاىو

اند اگر قضـاوتی ویـا نظـري داده    نبوغش را پذیرفته. اندنمودهتعریف و تقدیراگر کار خوبی انجام داده از او 
گونه اي توجه نموده اند که احساس حماقت نکند، همین امور به ظاهر ساده، در طـوالنی مـدت اثـرات مثبـت     

شخصـیت واقـدام شـهامت . بسیاري در شخصیت او خواهد گذاشـت و او را از درون سرشـار خواهـد نمـود    
می کند؛ زندهکودكدرراها،ضعفوهاشکستجبرانتصمیمِِوهامسئولیتتحملقدرتوبرخورد

هاي آنان اکتفا کرد بلکه گاه او نیـاز دارد تـا مقابـل همـه     البته در تربیت کودکان نباید تنها به ذکر خوبی
باید توجه داشت که فرزند نیاز به محبوب بودن دارد و والدین . تشویق شود تا ارزش هایش تثبیت شود

.نمایندیف، مقبولیت و محبوبیت او را تامین نموده و رابطه اشان را با او تقویت میبا تعر
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 کوتاهی ها، باید دانست براي ترمیمِ شخصیت هاي آسیب پذیر، احترام و تلقین به شیوه هاي در صورت
فرد که بهسپردن مسئولیتمانند . مختلف، مستقیم و غیر مستقیم، بویژه غیر مستقیم نقش به سزایی دارد

موجب شخصیت یافتن آن ها می شود؛ مثال در کـالس اگـر دانـش آمـوزي     . با نوعی تلقین همراه است
ها بـه او  درس قوي دارد اما شخصیتی ضعیف دارد بهترین کار این است که درس دادن به دو نفر از بچه

ینکـه ایـن مسـولیت    سپرده شود، تکلیف دو، سه نفر را او نگاه کند و مربی به او هم سخت بگیـرد تـا ا  
.پذیري را برایش بارزتر نماید

1.»فرزندانتان را اکرام کنید-أَولَادکُم أَکْرِموا«:می فرمایندصرسول اکرم

بـه او  . خواهید از شخصیت باالیی برخوردار شود از قدرت و زورتان در رابطه بـا او اسـتفاده نکنیـد   اگر می
خواهیـد بـه او تـذکر بدهیـد در زمـان و فضـاي       ه او بزرگی بدهید اگر مـی ب. احترام بگذارید، بزرگش بشمارید

.شوداین گونه، سخنِ شما در او مؤثر می. اش این کار را انجام بدهیدمناسبی و بدون آسیب زدن به روحیه

بینیم فرزندان دیگري نسبت به فرزند ما، حـرف شـنوي بیشـتري از پـدر و مادرشـان      اگر در مقایسه می
ه بسا سرّش همین است که نوع رفتار آن پدر یـا مـادر بـا فرزنـدش باعـث شـده حرفشـان را        دارند، چ
ام و یک روز یک روز محبت کرده. برخوردهاي من این گونه نبوده است-به عنوان مثال-ولی. بپذیرند

2.کنمتحقیر، یک روز به او پول که دادم، در حقیقت باج دادم، پول دادم تا خرابکاري دیروزم را جبران

)3(دوران نوجوانی: درس یازدهم- 11

...) عالقه ها و دلبستگی ها(گاه کودك در برابر نفوذهاي بیرونی مسلط است اما در برابر عوامل نفوذي درونی
که در وجود او جا گرفته و خودي شده تسلیم می شود، چـون چیـزي هسـت کـه خیلـی دوسـت دارد، دلـش        

و ایـن  . این وابستگی ها گاه حتی پنهانند و به چشم نمـی آینـد  . در می آیدگروست لذا در برابر دعوت ها از پا 
.در کودك می باشدروحیه آزادمنشیریشه اش عدم پرورش 

.168ص،،15جالوسائل،مستدرك. 1
ربیت کودك وآثار براي آگاهی بیشتر از اهمیت و راه کارهاي پرورش شخصیت، می توان به آثار ارزشمند مرحوم استاد علی صفایی حائري، انسان در دو فصل و ت. 2

.، مراجعه نمود1382، بوستان کتاب، چ دوم » پایه هاي اساسی ساختار شخصیت انسان«رضا فرهادیان، بویژه 
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براحتی خطایش را : کودك حرّ و آزاده، نمود هایی دارد. نکته دوم مصونیت بخشی حقیقت طلبی است
ونمی کندگیرىپىبرد،پىاشتباهىبهروزىاگر. در بازي ها و مسابقات جِر نمی زند. می پذیرد

امتیازىورجحانازکههنگامىمگرنمی دهد،ترجیحاىعقیدهبررااىعقیدهونمی ورزدلجاجت
بعنوان نمونه عذر خواهی یک پدر . درتحقُّق این خصلت والدین و معلم، الگوي کودکند. باشدبرخوردار

ی شود که کودك هم، زمانی که مرتکب اشتباه شد براحتی عذر به خاطر اشتباه، از دیگران باعث م..یا 
اما هنگامی که کودك در کالس اشکال واردي را مطرح می کند و معلم می فهمد، اما مدام . خواهی کند

در حال رفو کردن و ماله کشیدن است، براستی چه خصلتی در شاگرد تثبیت می شود؟

و حریت، نیروهاي درونی را به نقد می کشـد و در برابـرش   شخصیت، اندیشه هاي بیرونی را راه نمی دهد
گـاه کـودك، بـا    . ؟ این چراها و سؤال ها پاسخ می خواهـد ..سؤال طرح می کند که چرا؟ چه فایده اي دارد؟ و

.اما چون نمی تواند تحلیل کند و راه حلی بیابد، گرفتار می شود. شخصیت و آزاده است

نکته سوم:

اولیائی که تربیت تحکّمی دارند، و پاسـخ ایشـان در   . ضرورت نسل امروز ماستدن،تفکر به معناي اندیشی
بایـد بداننـد ایـن    » همین که من مـی گـویم  «برابر چراهاي کودك و دلیل خواستن او، در بیشتر موارد این است 

هاي محکمِ » ویمبیا بر«حالت در صورت تکرار، در او نهادینه می گردد و فردا، در برابر تحکّمِ همساالن خود و 
. دیگران، چون و چرا نخواهد داشت

آن هایی که با کودك گفتگو نمی کنند، براي او به میزانِ فهمِ او، توضیح نمی دهند، دلیل نمی آورنـد، یـا در   
برابر سؤال هایی او براي خالصی خود، سریع او را به جواب می بندند، و یا بخاطر محبت غیر حکیمانه، اجـازه  

حل می کنند، توقع دارنند کـی و  ! الت را به نمی دهند و خودشان تمام مسئله هاي او را با دلسوزيتجربه مشک
کجا کودکشان اندیشیدن و توان حل مسئله را بیآموزد؟

وداسـتانى با ادبیـات بایدمربى) ع(براساس تربیت دینی و آموزه هاي فراوان در کالم و سیره معصومین
این ها کلیـدهاي تربیـت آسـیب    وکندبارورراخصوصیتسهکودكدرنمایشى و یا هر قالب دیگري

:ناپذیرند

.تحلیلوتفکّر-3منشىآزادوحرّیت-2استقاللوشخصیت-1

اىعقیدههرومکتبىهروحرفىهرتأثیرتحتوکندنمىتقلیدباشدداشتهشخصیتکودكکههنگامى
.کندنمىهضمخوددررااوسنّتىهروکشدنمىخودبهرااوراهىهروگیردنمىقرار
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چیزىگذاردنمىنشسته،قلبشدریچهبراو.سنگرىعقیده،هربرابردروداردچرایىمسأله،هربرابردراو
وحرّیتزمینهدرهمآنتحلیلوتفکّر.بگیردخودشازرااوچیزىوکندپرراآنچیزىوکنداشغالراآن

.رسیدخواهدبزرگىهاىنتیجهبهاستقالل،وشخصیتخصوصیتباوىآزاد

رامشکلحلومشکلبابرخورداحساساینپنهانهاىیا تلقینوسردشعارهاىجاىبهبتوانیماگرما
اوازبیشهمدیگرانکهبازگردانیمخودشبهدیگرانازرااوتوقعوبیاموزیمنوجوانوکودكبه

.ایمکردهآغازرااىارزندهونوکاراند،نداشتهاىدستمایه

مشورت با فرزند جهت افزایش شخصیت و حس اعتماد به نفس -1: نحوه رفتار با نوجوانبه طور کلی
دادند مثل اسامه سپردن مسوولیت به فرزند در سیره نبوي است که مسولیتهاي مهم را به جوانان می-2

.بن زید و مصعب بن عمیر

آشنایی با احکام حالل و -5تربیت اقتصادي و مدیریت آن - 4اري کردن فرزند در انتخاب دوست ی-3
یاد دادن همسرداري و بچه -17یاد دادن انواع مهارتها متناسب با ذوق نوجوان-6حرام و کسب درآمد حالل 

- 11ز از توهین و تحقیر پرهی- 10پرهیز از امر و نهی صریح - 9تکریم شخصیت و احترام به فرزند -8. داري
)همه موارد با توضیح(2.....تشویق به فراگیري علوم و اخالق اسالمی و-12آموختن اخالق اسالمی به فرزندان 

یابیدوست: دهمدوازدرس - 21

دروغگو؛ زیرا مثل سرابی دور را نزدیک و نزدیک را در نظرت -1: نشینی نکننفر هم5با ): ع(امام سجاد
بخیل؛ زیرا مال خود را در - 3فروشد فاسق و گنهکار؛ زیرا تو را به یک لقمه یا کمتر می-2دهد دور جلوه می

-عقل؛ زیرا به جاي سود رساندن به تو در اثر حماقت ضرر میاحمق و کم-4کند هر شرایطی از تو دریغ می

.با کسی که قطع رحم کرده-5. رساند

تار و دیندر اعمال و رفبیان تاثیرپذیري دوست-

176-195محمدیان، همان، صص .1
184-194مظاهري، همان، صص . 2



١٧...........................................................................................کودكتربیت / يجهادنامههر

بود که ) ع(نجاشی فردي متدین و مومن، از شاگردان اهل بیت: نقش دوست در از دست دادن ایمان: داستان
رفت روزي در ماه رمضان براي نماز ظهر به مسجد می. بود) ع(زیست و مرید حضرتمی) ع(در زمان امام علی

سپس به . از رفتن به مسجد منصرف نمودکه در مسیر راه دوست نااهل خود را دید که او را وسوسه کرد و
کم ایمانش را از ي ماه رمضانش را قضا کرد و کماش دعوت کرد با وسوسه او را شراب نوشاند و روزهخانه

1.....دست داد

د و گزشود که دست خود را میدر روایت است که روز قیامت انسان از دوست نااهل به قدري پشیمان می
.خوردحسرت می

299همان، ص . 1


