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Purpose: The aim of this study was to investigate the health
of children's personality in the educational methods of the
Holy Quran.
Materials and Methods: The present study was written by
descriptive-analytical method.
Findings: By explaining the subject and its important
achievements from the perspective of the Holy Quran, the
necessity and importance of the present study becomes clear.
They have provided.
Conclusion: According to the findings, the results showed that
perseverance and not despair of raising children, gradual
observance in education, attention to meeting their needs,
creating a sense of security, peace and unconditional love, are
essential points in education that in The Holy Quran has dealt
with it.
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 2محمدعلي مصلح نژاد و همکاران

بررسي سالم سازي شخصيت کودکان در روشهاي
تربيتي قرآن کريم
محمدعلي مصلح نژاد1

عضو هيأت علمی ،گروه معارف اسالمی ،دانشگاه سيستان و
بلوچستان ،سيستان و بلوچستان ،ايران.
بلوکي*2

افضل
استاديار ،گروه معارف اسالمی ،دانشگاه سيستان و بلوچستان،
سيستان و بلوچستان ،ايران (نويسنده مسئول).
چکيده
هدف :هدف از پژوهش حاضر بررسی سالم سازي شخصيت کودکان
در روشهاي تربيتی قرآن کريم بود.
مواد و روش ها :پژوهش حاضر با روش توصيفی ـ تحليلی نگاشته
شد.
يافته ها :با تبيين موضوع و دستاوردهاي مهم آن از منظر قرآن کريم،
ضرورت و اهميت پژوهش حاضر روشن می شود که از جمله نتايج
حاصل ،توجه به اين نکته است که ربّ العالمين براي هدايت و
تکامل انسان عنايتی ويژه داشته و روشهاي متنوعی براي تربيت آنان
ارائه فرموده است.
نتيجه گيري :با توجه به يافته ها نتايج نشان داد پشتکار و زود
مأيوس نشدن از تربيت فرزندان ،رعايت تدريج در امر تربيت ،توجه
به تامين نيازهاي آنان ،ايجاد احساس امنيت ،آرامش و محبت بدون
شرط ،از نکات ضروري در تربيت است که در قرآن کريم بدان
پرداخته شده است.
کليد واژه ها :روان شناختی ،روشهاي تربيت ،قرآن ،کودکان.
تاريخ دريافت1400/02/20 :
تاريخ پذيرش1400/04/09 :
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مقدمه
براي تربيت و شکوفاسازي استعدادهاي فرزندان روشهاي مختلفی
وجود دارد که همه آنها بايد مورد امعان نظر قرار گيرد .پس از
فراهم آوردن زمينههاي تربيتی اع ّم از انتخاب همسر شايسته و
مراقبت هاي دوران بارداري و تغذيه مناسب و انتخاب محل مناسب
براي زندگی ،توجه به روشهاي تربيتی از اهميت ويژه برخوردار
است چون هر کاري راه و روش خاص خود را دارد و بدون آشنايی
با روش هاي تربيتی و به کارگيري آن ثمري شايسته بر تربيت
فرزندان حاصل نمی شود .درباره روشهاي تربيت ،آيات و روايات
زيادي وجود دارد مانند اين که امام سجاد(ع) هر گاه میخواستند
دعا کنند ،کودکان خانه را جمع میکردند و میفرمودند :من دعا
میکنم ،شما آمين بگوييد تا خدا به خاطر آمين شما دعاي مرا
مستجاب کند .اهميت دادن به کودکان و مشارکت آنان در مسائل
زندگی هموار نمودن مسيري ويژه جهت تربيت آنان می باشد .ما در
اين پژوهش به روشهاي متعدد تربيت فرزندان که عمدتا از آيات
و روايات استنباط شده است ،میپردازيم و اميدواريم مورد اهتمام
خانوادهها قرار گيرد.
 -1نقش الگوها در تربيت :يکی از روشهاي مهم تربيتی ،روش
الگويی است که به جاي نصيحت کردن و موعظه کردن ،تالش
میشود تا با رفتار و به صورت غيرمستقيم به فرزندانمان آموزش
دهيم .به همين دليل است که پيامبر اکرم(ص) فرمود :کُونُوا دُعاة
النّاسِ بِأعمالِکُم وَ التَکُونُوا دُعاة بِأل ِسنَ ِتکُم()1؛ مردم را با رفتار خود
ارشاد و تربيت کنيد نه با زبانهاي خود .اين شيوه تربيتی ،همان
تربيت خاموش و غيرمستقيم است که بر تربيت کالمی و مستقيم
ترجيح دارد .گاهی اوقات دوستان ،نقش الگويی دارند و تأثيرپذيري
از دوستان بسيار است؛ پس بايد در انتخاب دوستان مناسب ،از همان
دوران اوليه کودکی به فرزندان کمک کنيم .پدر و مادر اولين
کسانی هستند که نقش الگويی دارند ،و کودکان چند سال اول زندگی
خود را با پدر و مادر ،مخصوصا با مادر سپري میکنند و از آنان
الگو برداري مینمايند و اين روش يک روش عملی قلمداد میگردد؛
در نتيجه والدين بايد تالش کنند تا الگوهاي مناسب و شايستهاي
براي آنان باشند و مراقب رفتار و کردار خود باشند ،براي همين
است که قرآن کريم میفرمايد :أتَأمُرونَ النّاسَ بِالبرِّ َو تَنسَو َن
أنفُسَکُم(بقره)44 ،؛ آيا مردم را به نيکی فرمان میدهيد و خودتان
را فراموش میکنيد؟ و میفرمايد« :يا أيهَا الَّذينَ امَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما
التَفعَلُونَ»( صف)2،؛ اي کسانی که ايمان آوردهايد چرا سخنی
میگوييد که عمل نمیکنيد و در ادامه میفرمايد :اين موجب خشم
خداوند است که سخنی بگوييد و عمل نکنيد .بنابر اين پدر و مادر
بايد در درجه اول الگوهاي سالمی باشند و در مرحله دوم ،از
الگوسازي فرد يا افرادي نخبه و محبوب و با اخالق غافل نشوند،
افرادي که باعث سوق دادنشان به سوي مکارم اخالق و پيشرفت
تحصيل شده و توجه به آنان ،سبب دوري از انحطاط و طرد الگوهاي
نامناسب میگردد .دانش روانشناسی به نقش تعيينکننده الگوها در
تربيت تأکيد میکند ،همانگونه که قرآن کريم نيز به اين امر توجه
زياد دارد .به عنوان مثال حضرت يوسف قهرمانِ مقاومت در مقابل
شهوت ،جوانان کهف اسوههاي مهاجرت در راه خدا براي رشد و

بررسي سالم سازي شخصيت کودکان در روشهاي3 ...

Volume 6 Issue 2, Summer 2021

Journal of Quran and Medicine

] [ Downloaded from quranmed.com on 2023-01-09

هدايت ،اسماعيل نمادِ تسليم در مقابل فرمان خدا و ابراهيم جوان،
عادت شکن و بت شکن ،ايوب قهرمان صبر ،داود الگوي شجاعت و
نمونه هاي ديگر که قرآن کريم به عنوان الگو معرفی نموده و اسوه
حسنه همگان ،حضرت رسول اکرم(ص) است .خداوند میفرمايد:
اُولئِکَ الَّذِينَ هَدَي اهللُ فَبِهُدَيهُمُ اقتَدِه(انعام)90 ،؛ آنان کسانی هستند
که خدا هدايتشان کرده پس به هدايت آنان اقتدا کن .بيشترين
مشکالت موجود در تربيت کودکان و نوجوانان معموالً از محيط
خانه سرچشمه میگيرد .اگر کودکان در محيط خانه ،دروغ،
بدگويی ،بیادبی ،خشونت ،تجاوز به حقوق يکديگر را مشاهده
کنند ،بذر اين عيبهاي روحی و اخالقی در ضمير پاک آنان پاشيده
میشود .فرزندان مانند درختانی هستند که در آب و خاک رشد
میکنند و معموالً متناسب با همان آب و خاک ،ميوه میدهند)2(.
 -2تکريم و احترام :خداوند انسان را داراي نوعی کرامت ذاتی
آفريد و اين امر يکی از روشهاي مهم تربيتی است .قرآن کريم
میفرمايد :لَقَد کَرَّمنا بَنِی آدَم(اسراء )70،؛ ما به فرزندان آدم کرامت
بخشيديم؛ کودک هرچند کوچک باشد ،انسانی است داراي تمام
قواي انسانهاي بزرگ که برخی به فعليت رسيده و برخی بالقوه
است؛ با اين تفاوت که او پاکتر و مبرا از معاصی و آلودگی است
و تکريم اين موجود پاک و باصفا الزم است و در تربيت او تأثير
فراوان دارد .پيامبر اکرم(ص) فرمود :أکرِمُوا أوالدَکُم وَ أحسِنُوا
آدابَهُم( )3؛ فرزندان خود را محترم بداريد و آداب آنان را نيکو
سازيد .احترام به کودک در ضمير او تأثيري عميق برجاي مینهد و
سپس در رفتارش بروز میکند؛ زيرا خود را صاحب احترام خواهد
دانست و کسی که براي خود احترام قائل باشد ،سعی میکند تا رفتار
مناسب داشته باشد ،کسی که احساس شخصيت و کرامت و
بزرگواري کند ،از ارتکاب عمل ناپسند و افعال زشتی که در شأن
انسان ارزشمند نيست ،خودداري میکند؛ اما کسی که احساس پستی
و بیارزشی نمايد ،از انجام عمل نادرست و از غوطهور شدن در
لجنزارهاي گناه خودداري نمیکند .حضرت علی(ع) فرمود :مَن
کَرّمَت عَلَيهِ نَفسهُ لَم يهنها بِالمَعصيه()4؛ کسی که پيش خودش کريم
و مثبتنگر باشد و چهره مثبتی از خود در ذهن داشته باشد ،نفس
خودش را با ارتکاب به معصيت و بزهکاري بیارزش نمیکند .هم
چنين فرمود :مَن هانَت عَلَي ِه نَفسهُ فَال تَأمَن شَرَّه()5؛ کسی که خود
را خوار بداند ،از شرّ او ايمن مباش .يکی از روانشناسان به نام آدلر
معتقد است :کودکان عصبی و بیاستعداد در بزرگسالی فاقد تعادل
روانیاند ،بزهکاري و انحراف جنسی و بيماريهاي روانی در اثر
رنج از احساس نارسايی و ضعف خويش پديد میآيد ،احساس
حقارت میتواند از تکامل طبيعی جلوگيري کند ،وقتی که کودک
چنين احساسی داشته باشد ،قادر نيست بر ضعف و نارسايی خود غلبه
کند)6(.
 -3مشورت و مشاوره :مشورت در امور تربيتی دو جنبه دارد ،گاه
با کودک انجام میگيرد و گاه با افراد خبره و صاحبنظر .مشورت
با کودکان در مسائل مختلف خانواده و مسائل مربوط به زندگی
آنان ،زمينه رشد و هدايت آنان را فراهم میکند ،احساس بزرگی
میکنند و چون خودشان را در امور تربيتی و تحصيلی و عبادي
دخالت دادهايم و نظرشان را پرسيدهايم ،احساس شخصيت می کنند

و مسئوالنهتر برخورد میکنند و در عمل به آنچه که در مشورت
بدان نتيجه رسيدهايم ،جديتر خواهند بود؛ البته بايد توجه داشته
باشيم که مشورت با فرزندانمان با توجه سنّ و ظرفيت آنان باشد و
مشورت با کودکان در هفت سال اول در رابطه با مسائل جزئی
مربوط به آنان و به طور محدود ،در باره انتخاب لباس ،بازي و
اسباب بازي ،مثالً پرسش از اين که با کدام اسباب بازي ،بازي کنيم،
يا کداميک از اين بازيها را دوست داري يا کداميک از اين غذاها
را دوست داري؛ اما در باره اموري مانند خريد خانه و مسائل کالن
مشورت کردن با کودکان فايده اي ندارد .مشورت در هفت سال دوم
مقداري پر رنگتر میشود و اموري از قبيل نوع غذا ،رنگ پرده
اتاقش ،انتخاب نوع ورزش و تفريح را شامل میشود .مشورت در
هفت سال سوم ،جديتر است و در مسائلی مانند انتخاب رشته
تحصيلی ،نوع ورزش ،مکان تفريح ،محل سفر ،رنگ پرده منزل ،نوع
غذا ،چگونگی چيدمان دکوراسيون خانه و چيزهايی از اين قبيل با
فرزندان مشورت و همفکري میشود.
جنبه ديگر مشورت اين است که در تربيت فرزندان ،از مشاوران و
صاحب نظران کمک بگيريم و نظرات تربيتی آنان را جويا شويم؛
مَنْ شَاوَرَ ذَوِي الْعُقُولِ اسْتَضَاءَ بِأَنْوَارِ الْعُقُولِ()7؛ هرکس با خردمندان
مشورت کند ،از نور عقل آنان نور میگيرد .حضرت علی(ع) فرمود:
مشورت چشمه هدايت است هرکس خود را از مشورت با ديگران
بینياز بداند ،خويشتن را به مخاطره افکنده است)8(.
 -4حفظ نظم ،آرامش و سالمت خانواده :براي اين که فرزندان سالم
و تربيت پذير داشته باشيم ،بايد محيط زندگی و خانه را محلی امن،
منظم ،جذاب و زيبا بنا کنيم .اگر خانه محيطی شلوغ و ناامن و
نامناسب باشد ،قدرت جذب فرزندان را ندارد و آنان به هر بهانهاي
به کوچه و مکانهاي بيرون خانه پناه میبرند و همين امر زمينه
ساز آسيبهاي تربيتی است؛ پس والدين تالش کنند تا جلوههاي نظم
و زيبايی ،اعم از زيبايی ظاهري و غيرظاهري مانند حاکميت اخالق
و محبت و ا حترام را در خانه به وجود آورند تا موجب کشش
فرزندان و حضور بيشترشان در خانه باشد.
 -5قصه گويی :داستانسرايی هنري زيباست که در انتقال تمدن،
فرهنگ ،و بيدار نگهداشتن فطرت پاک و وجدان سالم ،تقويت حس
شجاعت و جوانمردي ،دينباوري و معنويت به فرزندان نقشآفرين
است .قصههاي آموزنده براي کودکان ،ضمن اين که مقداري از
اوقات فراغت آنان را به نحو احسن پر میکند ،آثار بسيار مفيدي
دارد .کودکان مخصوصا هنگام خواب از قصه لذت میبرند ،پس به
اين امر توجه کافی داشته باشيم و قصههايی را که باعث تقويت
اعتقادات ،پرورش قوه تفکر و تربيت عواطف و ويژگیهاي اخالقی
مانند جوانمردي ،نيکوکاري ،ايثار و فداکاري آنان میشود ،بگوييم؛
البته با توجه به حوصله و ظرفيت آنان .داستانگويی شيوهاي است
که در عين جذابيت و همراه کردن شنونده با خود ،زمينهاي عاطفی
براي قبول اغراض داستان را فراهم میکند .قرآن کريم از داستان در
جهت تربيت اخالقی انسانها فراوان ،استفاده کرده است .داستانها
در همه مراحل سنی مفيد و مورد توجه است؛ البته محتواي داستان
بايد متناسب با سطح اطالعات شنوندگان باشد)9(.
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 -6مسئوليت دادن :مسئوليت دادن باعث میشود تا کودک احساس
بزرگی و شخصيت کند و به توانمنديهاي خود پی برده و وقتی
میبيند ديگران به او اهميت میدهند ،تالش کند تا اعتماد آنان را
جلب نمايد و اين امر سبب رشد و تقويتشان میشود .يکی از راههايی
که براي ايجاد اعتدال در رفتار برخی از کودکان شلوغ و گاهی
ناهنجار يا کودکان پيش فعال به کار میرود ،همين شيوه است مثال
دانشآموز بی انضباط را مسئول نظم و دانش آموزي که رعايت
بهداشت را نمیکند ،مسئول بهداشت مدرسه میگذارند .والدين
میتوانند ،مسئوليت برخی از کارهاي کوچک را به کودک خود
بسپارند و خودشان نيز غير مستقيم نظارت نمايند .بايد حس
مسئوليتپذيري را در کودکان تقويت کنيم چون وجود اين حس در
آنان مايه پيشرفت و تعالی و عدم وجود آن باعث سستی و کاهلی و
عدم موفقيت آنان میگردد .پذيرش مسئوليت از جانب کودکان
راهی براي ابراز شخصيت و تقويت کننده افکار و عقايدشان بوده و
به آنان فرصت میدهد تا در برابر سختیها و دشواريهاي مسئوليت
خود تالش نموده و راه حل مناسبی بيابند و همين امر باعث رشد و
تثبيت موقعيتشان میشود.
 -7محبت ورزي :کودک براي رشد کامل و متعادل شخصيت خود
نيازمند محبت و همدلی است و تا آنجا که ممکن است بايد تحت
مراقبت و مسئوليت پدر و مادر خود و در هر حال در محيطی پر
مهر و محبت و با تأمين اخالقی و مادي پرورش يابد( .)10کودکان
نياز دارند تا مورد توجه و محبت پدر و مادر خود قرار گيرند و
بدانند که خودشان بدون هيچ شرط و قيدي عزيز هستند نه به دليل
اينکه مثالً درسشان خوب است يا کار خوبی انجام میدهند ،عزيزند.
و هنگامیکه کار ناشايستی انجام میدهند ،والدين از آن عمل
ناشايست بيزارند ،نه از فرزندشان ،بايد آنان را متوجه کنيم که چون
دوستشان داريم و پاره تن و ثمره زندگی ما هستند و براي ما عزيز
و ارزشمندند ،مراقبيم تا کمتر اشتباه کنند و به عزت و سربلندي
برسند ،چون اشتباهات ،مانع پيشرفت هستند و به شخصيت آنان
آسيب میزند ،ناراحت میشويم .امام علی(ع) در وصيت نامه خود
به امام حسن(ع) میفرمايد :تو را که پاره تن من ،بلکه همه جان
منی ،آن گونه که اگر آسيبی به تو رسد ،به من رسيده است و اگر
مرگ به سراغ تو آيد ،حيات مرا گرفته است؛ پس کار تو را کار
خود شمردم و نامهاي براي تو نوشتم تا تو را در سختیهاي زندگی
رهنمون باشد ،من زنده باشم يا نباشم )11(.اين عزيز بودن و ارزش
مندي باعث میشود تا خود را شخصيتی محبوب دانسته و احساس
عزت نفس کنند .اين احساس موجب میشود ،مراقب رفتار خود
باشند و آسانتر به خواستههاي والدين گردن نهند .حضرت علی(ع)
میفرمايد :گاهی خداوند بندهاش را دوست میدارد ولی عمل بنده را
نمیپسندد )12(.البته در ابراز محبت از افراط و تفريط پرهيز کنيم.
بديهی است که ماليمت و مهربانی اولياء ،اطفال را براي تربيت نرم
میکند و اما خشونت و سختگيري بیمورد و بیجا باعث ترس و
دلهره شده و گاهی اوقات براي رهايی از تنبيه ،به دروغ و امثال آن
متوسل میشوند؛ مثال وقتی که کودکی شيشهاي را میشکند ،والدين
از او میپرسند ،تو شيشه را شکستهاي؟ اگر بداند که در صورت
راستگويی مورد خشم و غضب شديد والدين قرار میگيرد و سيلی

میخورد ،به دروغ متوسل میشود و در نتيجه تکرار اين گونه
رفتارها به دروغگويی عادت میکند )13(.در اين مواقع پدر و مادر
و اولياي مدرسه بايد مراقب نتيجه تربيتی رفتارشان باشند و از روي
مهربانی و دوستانه ،او را نصيحت کرده و نتايج بازيگوشی و بینظمی
را که منجر به نتايج نادرستی مانند شکستن شيشه میشود ،برايش
توضيح دهند .محيط خانه بايد کانون رأفت و عطوفت باشد و والدين
با مهر و مودت ،فرزندان خود را پرورش دهند.
 -8تبشير و انذار :اول تبشير سپس در موارد کمتري انذار ،تشويق و
وعدههاي نيکو در تربيت کودکان تأثير بيشتر داشته و آنان را براي
انجام نيکیها و پذيرش خواستههاي مربيان آماده میکند .مراد از
تبشير اين است که آنان را از پيامدهاي مثبت و خوبی که در اثر
انجام کارهاي خوب پيش میآيد ،آگاه کنيم و مراد از انذار اين است
که آنان را متوجه پيامدهاي ناگوار اعمال نادرست کنيم .مثال نتايج
مطلوب درسخواندن و نتايج نامطلوب بینظمی را تشريح نماييم.
 - 9توجه به نيازهاي طبيعی :پيامبر اکرم(ص) میفرمايد :اگر نان
نبود ،نماز نمیخوانديم ،روزه نمیگرفتيم و واجبات پروردگار ـ عزّ
و جلّ ـ را نمیتوانستيم ادا کنيم )14(.کادَ الفَقرُ أن يکُونَ کُفراً()15؛
نزديک است که فقر و ناداري به کفر بينجامد .مادامیکه فردي در
فشار نداشتن خوراک و پوشاک و مسکن باشد و نيازهاي طبيعیاش
برآورده نشود ،مادامیکه امنيت روحی و روانی انسان تأمين نباشد،
اخالق و تربيت بیتأثير است ،مخصوصاً نياز به امنيت که شايد
اساسیترين نياز انسان است؛ زيرا ترس و احساس ناامنی مانع بزرگی
براي پيشرفت انسان است؛ همچنين موجب سستی و رکود انديشه و
مانع خالقيت است؛ بنابراين والدين پيش از پرداختن به مسائل تربيتی
کودکان خود به برآوردن نيازهاي مادي و معنوي آنان توجه کنند.
از نظر برخی از روانشناسان افراد سالم روي به نيازهاي عالی دارند
و تا زمانی که نيازهاي پايينتر و زيستی او از قبيل نيازهاي مادي و
احساس امنيتشان برطرف نشود ،به نيازهاي عالیتر توجه
نمیکنند)16(.
 -10تشويق و تنبيه :تشويق براي کارهاي خوبی که انجام میدهد
باعث تثبيت و تقويت افعال خوب میشود و مقدم بر تنبيه است.
تشويق و تنبيه بايد حساب شده يعنی با رعايت اعتدال و به موقع
باشد .افراط در تشويق و تنبيه ،اثر آن را خنثی میکند .نبايد فرزندان
مان به اين مقولهها عادت کنند؛ بلکه اگر به موقع مورد تشويق قرار
گيرند يا در معرض تنبيه باشند ،اثر تربيتی فراوانی دارد .اگر هر بار
پس از رفتار خوب پاداش بگيرند ،ميزان رفتارهاي خوب کاهش
میيابد ،پس بايد به طور متناوب ـ نه هميشه ـ انجام گيرد و در
حضور جمع تأثير بيشتري دارد .تشويق گاهی به اين صورت است
که توجه و محبتمان را نسبت به آنان بيشتر میکنيم و گاه آنان
را با زبان ،مورد تشويق قرار میدهيم و از آنان تشکر و قدردانی
میکنيم و تعريف و تمجيد میکنيم؛ البته بايد توجه کنيم که به
اختصار ،مفيد و به دور از چاپلوسی باشد .همچنين در تشويق ،سعی
شود از کارهاي خوب او تمجيد شود نه از شخص کودک .نکته
ديگر اين که تشويق فقط در برابر انجام کار خوب صورت نمیگيرد؛
بلکه براي ترک افعال ناشايست نيز توصيه میشود .شيوه سوم
تشويق ،تشويق عملی است؛ مانند جايزه دادن ،گردش بردن ،اجازه
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انجام بازي يا با دوستان مورد اعتماد بازي و تفريح کردن و چيزهايی
از اين قبيل .مراقب باشيم که تشويق شکل رشوه نگيرد و همچنين
باعث خودستايی و تکبر وي نشود .از جمله آثار تشويق عبارتند از
تقويت عزت نفس ،کنترل ،هدايت و تقويت رفتارهاي مورد نظر ،به
وجود آمدن حس اعتماد به نفس ،تحريک و تحريض درونی براي
پيشرفت امور ،بازخورد مثبت نسبت به اطرافيان ،پاسخ به نيازهاي
طبيعی و جبران کمبودها و حقارتهاي عاطفی و اجتماعی .تنبيه تنها
بايد در مواردي نادر انجام گيرد و عادي نشود ،امام علی(ع)
میفرمايد :زياده روي در مالمت ،آتش لجاجت را بر میافروزد(.)17
تنبيه بدنی حتی االمکان صورت نگيرد مگر در موارد استثنايی .اساس ًا
تنبيه بدنی در شأن آدمی نيست مگر آن که فرد به درجه اي از
سقوط و ضعف قدرت عقالنی و تأثيرناپذيري تربيتی رسيده باشد،
که هيچ کدام از روش هاي ديگر در تربيت او نتيجه بخش نباشد.
به تعبيري آخِرُ الدَّواءِ ألکَی ؛ همان گونه که اميرمؤمنان علی عليه
السالم فرمود:
ظ
التَکُونَنَّ مِمَّنْ لَا تَنْفَعُهُ الْعِظَةُ إِلَّا إِذَا بَالَ ْغتَ فِی إِيلَامِهِ فَإِنَّ الْعَاقِلَ يَتَّعِ ُ
ب ( .)18از آن کسان مباش که
بِالْأَدَبِ َو الْبَهَائِمَ التَرْتَدِ ُع إِلَّا بِالضَّرْ ِ
اندرز در او سودي ندارد ،جز با زياده روي در سرزنش و رنجاندن
او ،همانا خردمند با ادب اندرز می گيرد و چهارپايان جز با زدن
باز نمی ايستند.
البته براي تنبيه نيز مراحلی وجود دارد ،از قبيل اين که نخست آنان
را از پاداش محروم کنيم يا به خواهر و برادري که کارشان را
درست انجام دادهاند ،پاداش دهيم .پاداش دادن به کسی که کار خوب
انجام داده است ،در برابر کسی که کار بدي کرده يا کارهايش را
درست انجام نداده ،او را متوجه میکند .شيوه ديگر تنبيه جريمه
کردن است ،جريمه بايد در حد توان باشد؛ چون قصد ما تربيت
ال نگذاريم بازي مورد عالقهاش را انجام دهد
است نه آزار دادن؛ مث ً
يا به جاي ديدن برنامه کودک ،اتاقش را مرتب کند ،به جاي
تفريحی خاص که هميشه انجام میداد ،بنشيند و نقاشی بکشد .شيوه
سوم ،توبيخ است به آنان نشان دهيم که از رفتارشان خشمگين و
ناراحت هستيم ،از آنها توضيح بخواهيم و در صورت لزوم آنان را
سرزنش کنيم .آخرين مرحله ،تنبيه بدنی است که در صورت
بیتأثير بودن مراحل قبلی انجام میگيرد .به هيچ وجه مراد از تنبيه
بدنی ،صدمه زدن نيست ،فرزندان ما بايد چنان خود را صاحب عزت
و احترام بدانند که دراز شدن دست والدين به سوي آنها براي تنبيه،
برايشان سخت گران باشد و آنان را از ارتکاب دوباره اشتباهی که
به اين گونه تعرضها منجر میشود ،باز دارد؛ چون اگر به کتک
خوردن عادت کنند ،يا والدين براي هر چيزي به تنبيه بدنی اقدام
کنند ،قبح اين کار از بين میرود؛ پس کتکخوردن بايد از نظر آنان
زشت جلوه داده شود و بياموزند که نبايد کاري کنند تا به
کتکخوردن بينجامد .نکات ديگري که بايد در تنبيه مورد مداقه
قرار گيرد ،عبارت از اين است که در ميان جمع صورت نگيرد،
شرايط روحی و جسمی کودک در نظر گرفته شود ،در تنبيه از
تحقير کردن او بپرهيزيم ،بعد از تنبيه ،کار ناشايست او را به رخش
نکشيم و همچنين والدين با هم اقدام به تنبيه نکنند؛ بلکه هنگام
تنبيه از جانب يکی از والدين به گونهاي زمينهسازي شود تا کودک

به ديگري پناه ببرد و او به نصيحت و اصالح رفتار کودک بپردازد.
روش تربيتی تشويق و تنبيه مورد نظر متون دينی ماست؛ در قرآن
کريم آمده است :هر چه در آسمانها و زمين است ،از آنِ خداست؛
تا کسانی را که بد کردهاند ،کيفر دهد و آنان را که نيکی کردهاند،
پاداش دهد .اميرالمؤمنين علی عليه السالم میفرمايد :اصالح نيکان
با اکرام آنان و اصالح بدکاران با تأديب آنان ميسر میگردد(.)19
و در جاي ديگر فرمود :خداي سبحان پاداش را بر طاعت و کيفر را
بر معصيت خود قرار داده است تا بندگانش را از عذاب خويش باز
دارد و به سوي بهشت روانه سازد( .)20اين سخنان حکمتآموز بيان
میدارد که تنبيه و تشويق باعث میشود تا بندگان از گناه و خطا
خودداري کنند و خاصيت مهم تنبيه ،بازداري از عمل ناپسند است؛
يعنی بياموزد تا گناه نکند؛ نه اينکه بياموزد تا گناه کند و تنبيه شود.
 -11تمرين و عادت :حضرت علی(ع) میفرمايد :العَادَةُ طَب ٌع ثَان؛
عادت ،طبيعت و سرشت دوم است .براي تثبيت رفتارهاي شايسته
در کودکان  ،نيازمند تمرين و تکرار رفتارهاست تا به صورت عادت
و ملکه در آمده و براي انجام آن به سختی نيفتند؛ مثال يک يا دو
سال پيش از بلوغ ،شروع به تمرين عبادت کنند ،وقتی میخواهيم
صدقه بدهيم به کودکان بدهيم تا آنان به دست خود بپردازند ،غذايی
به کودکان بدهيم تا به فقير بدهند ،از آنان بخواهيم کارهاي
کوچکی مانند بردن چند قاشق يا نمکدان سر سفره را انجام دهند،
پس از غذا از خدا تشکر کنيم که نعمت بخشيده و مادر از پدر براي
زحمتی که در تهيه و خريد کشيده تشکر کند و از کودک بخواهد
از پدر تشکر کند و پدر از مادر تشکر کند که کارهاي پخت و پز
را انجام داده و از کودک بخواهد همين کار را انجام دهد .بعد از
نماز مقداري براي ديگران مخصوصاً براي پدر و مادر و محرومان
دعا کنند و کودکان اين کار را مشاهده کنند يا در برابر آنان کمی
قرآن بخوانند ،تا آنان با اين اعمال انس گرفته و آرام آرام عادت
کنند .عادت دادن آنان به کارهاي نيک باعث میشود ،کارهاي
پسنديده برايشان به صورت ملکه در آمده و وقتی بزرگ میشوند،
بدون زحمت انجام دهند .شايد به همين دليل است که امام باقر(ع)
میفرمايد :محبوبترين اعمال نزد خداوند ـ عزّ و جلّ ـ عملی است
که بر آن مداومت کنند؛ اگر چه کم باشد .اين روش از نظر
روانشناسان مورد تأييد و تأکيد است( .)21گاتري میگويد :يادگيري
يک عمل به تمرين نياز دارد ،به نظر ما دليل اين امر آن است که
عمل نتيجه اي به بار میآورد که تحت موقعيتهاي مختلف و به
وسيله حرکتهاي مختلفی که متناسب با آن موقعيتها هستند،
حاصل میآيند .يادگيري يک عمل برخالف يادگيري يک حرکت
ماهيچه اي و عضالنی که با تداعی حاصل میشود ،به تمرين نياز
دارد  ...دليل اين که چرا تمرين و تکرار زياد براي يادگيري کامل
مهارتها ضروري است ،اين است که اين مهارتها نياز دارند،
حرکات خاص زيادي با موقعيتهاي محرکی فراوانی پيوند
يابند(.)22
 -12تجاهل و تغافل :همه ما در رفتارهاي خود دچار اشتباهاتی می
شويم ،الزم نيست تا فرزندانمان مرتکب اشتباهی شدند ،به رويشان
بياوريم و واکنش نشان داده يا آنان را مؤاخذه کنيم .ممکن است
ناخواسته اشتباهی کنند و به اشتباهشان پی ببرند؛ مثالً حرف زشتی
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فصلنامه علمی -پژوهشی قرآن و طب

 -15موعظه در قالب گفتگوي صميمانه :ارتباط کالمینرم و آرام
راهی مناسب براي انتقال آموزههاي تربيتی به فرزندان است .اگر
سخن گفتن همراه با بار عاطفی باشد ،نافذتر است .در روايات آمده
است :با بهترين صورتی که دوست داريد ،ديگران با شما سخن
بگويند ،با آنان سخن بگوييد .به خاطر تأثير کالم نرم است که
خداوند به حضرت موسی(ع) فرمود :با هارون نزد فرعون برويد او
سرکشی کرده است و با او نرم و آرام سخن بگوييد(طه .)44،وقتی
که خداوند براي دعوت فرد ستمگري مانند فرعون که ادعاي خدايی
دارد ،نرمش را مطالبه میکند ،حاکی از اين است که اگر او به
راهآمدنی باشد ،راهش برخورد مثبت و مؤدبانه با بار عاطفی است.
نتيجه گيري
نکاتی را به عنوان نتيجه اين مقاله بيان می کنيم.
با صداي ماليم فرزند خود را به انجام کارهاي خود فرمان دهيد نه
با فرياد و خشم.
فرزند خود را با توجه به سن و ظرفيتش به انجام کارهاي خوب و
تکرار آنها عادت دهيد تا ملکه وجودي آنان شود.
محبت خود را صادقانه به فرزندان تان ثابت کنيد و مرز محبت
کردن و لوسکردن را نگه داريد.
با حوصله ،به پرسشهاي آنان پاسخ دهيد هر چند تکراري و
بچهگانه باشد و وقتی پاسخ پرسشی را نمیدانيد ،پاسخ را ماهرانه به
وقت ديگر موکول کنيد تا از ديگران بپرسيد يا مطالعه کنيد.
نبايد به تشويق و تنبيه عادت کنند.
کودک بايد علت تنبيه را بداند.
پيش از سرزنش فرزندتان بدانيد که رفتار او خوب نيست ،خودش
خوب است؛ پس بعد از سرزنش به او بفهمانيد که خودش را دوست
داريد و ديگر سرزنش را ادامه ندهيد.
بهترين روشی که میتوانيم فرزندانمان را به گوش دادن وادار کنيم،
اين است که به آنها گوش کنيم.
دوره  ،6شماره  ،2تابستان 1400
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بزنند و خود متوجه شوند و ديگر تکرار نکنند ،نمره بد بگيرند و
به جبران آن همت گمارند ،در چنين مواردي خوب است خود را
به تجاهل بزنيم و وانمود کنيم که متوجه نمره کم نشديم يا حرف
زشت را نشنيديم و وانمود کنيم که متوجه کار ناپسند يا تنبلی و کم
کاري آنها نشديم و فرصت دهيم ،خودشان جبران کنند؛ پس درست
نيست به محض اينکه کار اشتباهی از آنان سرزد ،آنان را مورد عتاب
قرار دهيم يا آنان را بنشانيم و شروع به نصيحت کنيم و يا حتی
تذکر دوستانه دهيم و مثال بگوييم دلبندم میدانم نمیخواستی
اينطور بشود ،نمیخواستی نمره کم بگيري ،پيش آمد ،سعی کن
تکرار نکنی ،بلکه وانمود کنيم ،اصالً متوجه نمره کم او نشديم(مگر
اين که خودشان نمرهشان را به شما نشان دهند) ،اگر نمره کمآوردن
چند بار تکرار شد ،با آنان صحبت کنيد .در مورد کارهاي ناپسند
ديگر نيز همينطور برخورد نماييد و بدانيد با تذکرهاي پيوسته و
بيجا ،هم ارزش تذکرهاي خود را پايين میآوريد و هم کرامت آنان
را مورد تعرض قرار می دهيد و در نتيجه اصالحشان را دشوار
مینماييد .امام صادق(ع) فرمود :عَظِّمُوا أَقْدَارَکُمْ بِالتَّغَافُلِ عَنِ الدَّنِیِّ مِ َن
الْأُمُورِ( )23با تغافل از امور جزئی ،خودتان را بلند مرتبه و ارزشمند
بداريد .امام علی(ع) فرمود :لَا عَقْلَ کَالتَّجَاهُلِ()24؛ هيچ برخورد
خردمندانهاي مانند تجاهل نيست.
خود را به غفلت زدن باعث میشود تا به کودکان فرصت جبران
دهيم؛ البته اگر جبران نکردند بلکه مرتب به تکرار اشتباهات
پرداختند ،تذکر میدهيم.
 -13رعايت تدريج :يکی از اصول مهم تثبيت تربيت رعايت اصل
تدريج است؛ يعنی برنامه تربيتی کودک هماهنگ با توان ،و با توجه
به سنّ و ظرفيت او تدارک شود .همان طور که رشد او به تدريج
انجام میگيرد ،مراحل تربيتی نيز تدريجی انجام گيرد .اگر بر پاي
نهالی نوپا بيش از اندازه آب بريزند غرق میشود ،اگر خاک فراوان
اطرافش ريزند ،مدفون میگردد ،دماي بيش از حد آن را میسوزاند،
شخصيت افراد نيز به مرور زمان و آرام آرام شکل میگيرد قرآن
کريم در پاسخ مشرکان که اعتراض می کردند که چرا قرآن به يک
باره براي آنان نازل نشده است می فرمايد :وَ قالَ الَّذِينَ کَفَرُوا لَوال
نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً کَذلِکَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَکَ وَ رَتَّلْناهُ
ال (فرقان)32،؛ و کسانى که کافر شدند ،گفتند« :چرا قرآن يک
تَرْتِي ً
جا بر او نازل نشده است؟» اين گونه [ما آن را به تدريج نازل کرديم]
تا قلبت را به وسيله آن استوار گردانيم ،و آن را به آرامى [بر تو]
خوانديم.
عالمه طباطبايی (ره) در تفسير اين آيه می فرمايد :در چنين مکتبى
بهترين راه براى تعليم و کاملترين طريق و راه تربيت اين است که
آن را به تدريج بيان نمايد و هر قسمت آن را به حادثهاى اختصاص
دهد که احتياجات گوناگونى به آن بيان دارد و آنچه از معارف
اعتقادى و اخالقى و عملى که مرتبط با آن حادثه مىشود بيان
کند(.)25
همان گونه که رشد جسمی و فکري آنان به تدريج انجام میگيرد؛
در نتيجه با برنامههاي بیموقع و افراطی مانع رشدشان نشويم.
 -14تأمين أمنيت :منظور از تأمين امنيت ،امنيت اقتصادي و امنيت
روحی و امنيت خانوادگی است .يکی از راههاي تأمين امنيت ،اين

است که اعضاي خانواده وقت مشترکی را براي باهمبودن و تعامل
افکار و رفتار و برقراري روابط عاطفی در نظر بگيرند .در صورتی
والدين میتوانند در ترتيب دادن زمان مشترک براي حضور پدر و
مادر و فرزندان در کنار يک ديگر موفق شوند ،که برنامهريزي
درست و مناسب داشته باشند و در صورتی میتوانند برنامه ريزي
مناسب داشته باشند ،که شرائط مناسب داشته باشند؛ ازجمله اين که
داراي وضعيت اقتصادي نسبتاً خوبی باشند تا افراد خانواده بتوانند با
آرامش بيشتر در وقت مشترک حاضر شوند .همچنين پدر و مادر
نياز به حضور در وقت مشترک براي خانواده را هر روز يا دو سه
روز يک بار ،درک کنند و بدانند که ترتيبدادن يک جمع صميمی
و دوستانه خانوادگی ضرورت دارد .در صورتی که اين کار انجام
شود ،فرزندان احساس شخصيت کرده و با اعتماد به نفس ،بسياري
از نيازهاي آنان از جمله نيازهاي عاطفی در کنار خانواده ارضاء
میشود و براي اينگونه نيازها به بيرون از خانواده دنبال جايگزين
نمیگردند و در نتيجه راههاي بزهکاري و ناهنجاريهاي ديگر به
روي آنان بسته میماند.
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