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 ۱۳۹۶ تابستان)، ۱۱۳(پیاپی  دوموم، شمارۀ سهای اجتماعی اسالمی، سال بیست و پژوهش

  های تربیت کودکان . اصول و شیوه۱

 ١پور سید محمد سجادی              
 ٢مهدی ابراهیمی              

 چکیده
در این مقاله پس از بیـان معنـای اصـطالحات (تربیـت، تربیـت دینـی وآمـوزش) 

ترین اصول و مبانی تربیت و آموزش مسائل دینی بررسی شـده  ای از مهم مجموعه
 است.

انـد از: فطـری بـودن مسـائل دینـی،  اصول استخراج شده و معرفـی شـده عبارت
سائل دینی، آمـوزش تـدریجی مسـائل دینـی، نظـارت و مراقبـت، اختیاری بودن م

 راستی و صداقت، پرهیز از امر و نهی، پرهیز از عیب جویی و سرزنش.
های انتقال مفاهیم دینـی بـه کودکـان پرداختـه شـده  ها و شیوه سپس به بیان روش

 اند از: ها عبارت است. از مهمترین این شیوه
ۀ احترام و تکریم شخصیت فرزند، داستان و روش الگوپذیری، روش تشویق، شیو 

گویی، روش محّبت، روش تذّکر، روش موعظه، ذکـر امثـال و تشـبیه، روش  قصه
های الهی، تکرار و تلقین، مشاهده، تجربه و تعقـل،  عبرت، روش یادآوری نعمت

 برقراری ثواب و عقاب برای اعمال.
اختـه شـده اسـت کـه شناسی در تربیـت دینـی پرد از سوی دیگر به بررسی آسیب

 اند از: ترین آنها عبارت مهم
اکراه، اجبار، تحمیل، تحّکـم، تحقیـر و اهانـت، جـدال و مـراء، ناهمـاهنگی در 

                                                   
 .۱۶/۳/۱۳۹۶تاریخ پذیرش:  - ۲۹/۴/۱۳۹۵تاریخ دریافت:  
 .)seyed.sp@gmail.comمسئول) ( قرآن مجید (نویسندۀدانشجوی کارشناسی ارشد تفسیر . ١
 .)ebrahimim@mus.ac.ir( عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. ٢
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 گفتار و رفتار، تنبیه و...
 کودک، تربیت دینی، شیوه و روش، روایات :واژگان کلیدی

 مقّدمه
ان شــدن و هــای واال، بــر تربیــت مبتنــی اســت و انســ شـکوفایی اســتعدادها و ارزش

. هـدف از تعلـیم و )۱۳۷۲(کـاردان، وصولش به کمال نهایی مرهون تعلیم و تربیت اسـت 
تربیت در اسالم نیز، شکوفایی استعدادها در جهت رشد آدمی و تجلی عـزت نفـس در 
راه رسیدن به کمال و تبدیل شدن به انسان کامل دانسته شده است. از ایـن روی، اگـر 

به انسان کامل مبّدل شوند، الزم اسـت کـه تربیـت صـحیح  بخواهیم خود و فرزندانمان
 شوند.

تربیت هر انسانی از ابعاد مختلفی قابل بررسی است که از جملۀ آنها، تربیـت دینـی 
باشد. تربیت دینی فرزند یک ضرورت است، کسانی که تربیت کودکان و نوجوانان  می

پردازند،  ور روزمرۀ خود میآورند و بیشتر به ام خود را از وظایف خویش به حساب نمی
 ها باشند. توجهی باید منتظر پیامدهای این بی

 فرماید: دراین باره می حضرت علی
و التکونوا کجفاة الجاهلیة ال فی الدین یتفقهون و ال عن الله یعقولن کقیض بیض «

ماننـد  )۱۶۶، خطبـه ۱۴۱۴سیدرضـی، ( ؛»فی اداح یکون کسرها وزرا و یخـرج حضـانها شـرا
گاهی دینی بودنـد و نـه در شناسـایی  ستم پیشگان دوران جاهلیت نباشید که نه در پی آ

کردند، مثل تخم افعی در النۀ پرندگان که شکستن آن گناه است، زیـرا  خدا اندیشه می
رود تخم پرنده باشد، اما جوجۀ آن شر و زیانبـار اسـت. یعنـی ظـاهر شـما بـه  گمان می

 در باطن، صفات جاهلیت را دارید. حکم محیط اسالمی، ایمان است، ولی 
وای بـه فرزنـدان «وقتـی بـه بعضـی از کودکـان نظـر افکنـد فرمـود:  پیامبراکرم

آخرالزمان، از روش ناپسند پدرانشان. عرض شد یا رسول الله از پدران مشرک؟ فرمود نه 
آموزنـد و بـه  از پدران مسلمان، که به فرزندان خـود هـیچ یـک از فـرایض دینـی را نمی

چیزی از امور مادی دربارۀ آنان قانع هستند؛ من از این مردم بری و بیزارم و آنان نیز از نا
 .)۲/۶۲۵، ۱۴۰۸(نوری طبرسی، من بیزارند 
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های فـردی و اجتمـاعی کـه  توان گفت یکی از دالیل مهم آسـیب بر این اساس، می
ر دورۀ کودکی و توجهی و غلفت در تربیت دینی د  آید، بی درآینده در افراد به وجود می

پـذیر بـودن کـودک و  دربارۀ تربیت نوجوانی است. با این استدالل که حضرت علی
إّنما قلب الحدث کاالرض الخالیة ما ألقی فیها من «فرماید: می نوجوان به امام حسن

قلب نونهال مانند زمین خالی است که هر تخمـی  )۳۱نامـه ، ۱۴۱۴(سیدرضی، ؛ »شیئ قبلته
 پذیرد.  شود میدر آن افشانده 

ــام صــادق ــان  ام ــان و نوجوان ــی کودک ــت دین ــت تربی ــارۀ ضــرورت و اهمی درب
، ۱۴۰۷، (کلینـی؛»بادروا أوالدکـم بالحـدیث قبـل أن یسـبقکم إلـیهم المرجئـة«فرماید: می
هرچه زودتر معارف اسالمی را به فرزندان خود بیاموزید پـیش از «به این معنا که  )۶/۴۷

 ».ای انحرافی بر شما سبقت گیرنده آنکه منافقان با آموزش
کودک در خطر اخالقی را، باید در ردیف انحرافـات جـوانی قـرارداد، «... بنابراین 

، ۱۳۶۹(ژان پیـاژه، » شـود زیرا اگر از آن جلوگیری نشود، سقوط در تبهکاری او فراهم می
۱۱۹(. 

دارتر  شـهتر و ری شـود صـفات او قـوی تر می مولوی راجع به اینکه هرچه انسان بزرگ
گوید: مردی خاری در معبر کاشت و مـردم از ایـن  آورد آنجا که می گردد مثلی می می

بوتۀ خار در رنج بودند. او قول داد که سال دیگر آن را بکند و سال دیگر نیز کـار را بـه 
های بعد نیز به همین ترتیب عمل کرد. از طرفـی، درخـت،  سال بعد موکول کرد و سال

گردید. یعنی میان رشد درخـت و  تر می شد و خارکن ضعیف دارتر می سال به سال ریشه
قوت او نسبت معکوس برقرار بود. حاالت انسان نیز مانند خارُبن و خارکن اسـت. روز 

تر  کنـد و ارادۀ انسـان را ضـعیف تری پیـدا می های عمیق به روز، صفات در انسان ریشه
ود، از یـک پیـر بیشـتر اسـت کند، بنابراین قدرت یک جـوان در اصـالح نفـس خـ می

 .)۸۰-۷۹، ۱۳۷۱(مطهری، 
باشد، این است که آموزش  آنچه باید بدان توجه داشت و این نوشته نیز درپی آن می

های  مفاهیم دینی نیز مانند هر علم دیگری نیاز به شناسایی و به کارگیری اصول و روش
هـای  ت و تواناییصحیح، کارآمد و مؤثر دارد. لذا، همان گونه که شـناخت خصوصـیا

سـازی آمـوزش مفـاهیم دینـی امـری مسـلم اسـت، شـناخت اصـول و  کودکان در بهینه
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های مربوط به آموزش مفاهیم دینی کودکان نیز ضرورت دارد. بدین ترتیـب، اگـر  روش
های صحیح آموزشـی انجـام  آموزش مفاهیم دینی کودکان بدون توجه به اصول و روش

َالعاِمـُل َعلـی َغیـِر َبصـَیرة «خواهـد بودکـه:  دقپذیرد، مصداق این سـخن امـام صـا
ْیِر االَّ ُبعدا ریِق الَیزیُدُه ُسْرَعُة السَّ اِئِر َعَلی َغیِر الطَّ . از ایـن رو، )۱/۴۳ ،۱۴۰۷(کلینـی، ؛»َکالسَّ

های آموزش مفاهیم دینی به کودکان بـا  هدف اصلی این مقاله دستیابی به اصول و روش
اسالمی، نظرات دانشمندان تعلیم و تربیت و نیز اندیشـمندان مروری بر آیات و روایات 

 اسالمی است.

 شناسی مفهومالف. 
 تربیت. ۱

اند از جمله: تربیت مصدر باب تفعیـل از  برای تربیت تعاریف گوناگونی بیان کرده
 .»)ربی«(لسان العرب، ذیل به معنی رشد است و تربیت یعنی رشد دادن » ربی، یربو«ماده 

اهم آوردن زمینه برای پرورش استعدادهای درونی هر موجود و بـه فعلیـت تربیت، فر 
. برخـی دیگـر آن را )۱۳۶۵(سـادات، رساندن استعدادهای بالقوۀ درون وی دانسـته اسـت 

شوند. برخی دیگـر تربیـت را ربـانی  دانند که به رفتار منجر می های اخالقی می آموزش
 .)۱۳۸۶(گوتک، دانند  شدن می

 فرماید: شهید مطهری می
هایی کـه در آن  اگر بنا شود یک شیء شکوفا شـود، بایـد کوشـید تـا همـان اسـتعداد

ــرورش دادن  ــای پ ــه معن ــابراین، تربیــت در انســان ب ــال شــود. بن هســت آشــکار و فع
ها در انسـان عبــارت اســت از: اســتعداد عقلــی،  های اوســت و ایــن اســتعداد اسـتعداد

پرورش) ُبعد هنری و ذوقی یا ُبعد زیبـایی  استعداد اخالقی، ُبعد دینی (حّس تقدیس و
 .)۶۹-۵۷و۲۲-۲۰ ،۱۳۸۶ (ر. ک. مطهری،و استعداد خالقیت، ابتکار و ابداع 

ها و فنونی اسـت کـه از آغـاز  بنابراین به طور کلی، تربیت عبارت از مجموعه روش
ی بشـر تولد انسان، بلکه مدتها قبل از تولد باید به کار گرفته شود، تا اسـتعدادهای درونـ

 رشد و نمو الزم را یافته و در مسیر تکامل و تعالی قرار گیرد.
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 تربیت دینی. ۲
ای آموزش ببیند  تربیت دینی به معنی فراگیر این است که کودک یا نوجوان به گونه«

و تربیت شود که کمال شخصیت او با اهـداف دینـِی مطـرح شـده در قـرآن و روایـات 
 ».ان او را مسلمان واقعی دانستهمگونی داشته باشد و نهایتًا بتو 

در این اصـطالح، تربیـت دینـی محـدود بـه مسـائل اعتقـادی، معنـوی یـا اخالقـی 
شود، بلکه رفتـار و اندیشـۀ آدمـی را در سـایر ابعـاد فرهنگـی، سیاسـی، اعتقـادی،  نمی

 دهد. گیرد و تمام شخصیت انسان را پوشش می اجتماعی، عاطفی و هیجانی دربرمی
تربیت دینی به معنی فراگیر این است که کـودک «توان گفت:  می در تعریفی دیگر
ای آموزش ببیند و تربیت شود که کمال شخصیت او با اهداف دینـِی  یا نوجوان به گونه

مطرح شده در قرآن و روایات همگونی داشته باشد و نهایتـًا بتـوان او را مسـلمان واقعـی 
 ».دانست

شـکوفا کـردن فطـرت توحیـدی انسـان و « توان پس به طور کلی تربیت دینی را می
 تعریف کرد.» نمود آن در کارکرد عبادی

 آموزش. ۳
های لغت فارسی به معنی یاد دادن، تعلیم وآموختن تعریف شـده  آموزش در کتاب 

 .(فرهنگ معین، لغت نامه دهخدا، ماده آموزش)است 
ات های متعـددی شـده اسـت. راغـب در مفـرد در اصطالح، برای آموزش تعریف 
علیُم اْخُتصَّ ِبما یُکوُن ِبَتْکریر َو تْکثیر َحّتـی َیْحُصـَل ِمْنـُه َاَثـٌر فـی َنْفـِس «نویسد:  می َالتَّ

م آموزش آن است که با تمـرین و تکـرار زیـاد، از آن  )۵۸۰، ۱۴۱۶(راغب اصفهانی، ؛»الُمَتَعلِّ
 آید. آموز پدید می اثری در ذهن و نفس دانش

ها به دیگران اسـت، بـه  معنای انتقال معلومات و مهارت آموزش به«از نگاه برخی،  
ها به کار آیند و موجب تحـول و دگرگـونی در رفتـار  طوری که این معلومات و مهارت

آموزش بر این داللت دارد کـه «و از نگاه برخی دیگر،  )۲۸، ۱۳۷۶(تقی پور ظهیـر، ». شوند
شود؛ بـه ایـن معنـی آمـوزش کسی (معلم یا مربی) کاری کند تا دیگری امری را واجد 

گـاهی گـردد ، ۱۳۷۲(کـاردان و دیگـران، ». برای آن است که دانش آمـوز، واجـد علـم و آ
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نویســد:  مؤلــف محتــرم کتــاب روان شناســی پرورشــی در تعریــف آمــوزش می )۱/۳۳۶
هایی که بـه منظـور ایجـاد یـادگیری در یادگیرنـده، از  آموزش عبارت است از فعالیت«

شود و بین آموزگار و یـک یـا چنـد یادگیرنـده بـه  ریزی می لم طرحجانب آموزگار یا مع
. بنابراین، آموزش به عنوان وسیله )۱۴، ۱۳۷۶(سیف، » یابد صورت کنش متقابل جریان می

 باشد. تر در ُبعد شناختی و ذهنی مطرح می ساز پرورش است که بیش و زمینه

 اصول و مبانی تربیت و آموزش مسائل دینی ب. 
های آموزش مسائل دینی در کودکان بر اصولی استوار اسـت کـه در  شیوهها و  روش

 شود: ها اشاره می ترین آن ذیل به ذکر مهم

 . فطری بودن مسائل دینی۱
یکی از مسائلی که در عمق روح و روان بشر وجود دارد، نیاز به پرسـتش و عبـادت 

ای باتوجـه  ه عـدهباشد. شاهد بحث این که در طول تاریخ نیز مشاهده شده است ک می
ای بـه دالیـل مختلـف بـه  های انبیا به پرستش خـدای واحـد پرداختـه و عـده به رهنمود

پرداختند که به نظر خودشان الوهیت را در سـنگ و  ها و خورشید و ماه می پرستش بت
 دانستند. چوب می

یکـی از «فرمایـد: استاد شـهید عّالمـه مطهـری در مـورد فطـری بـودن پرسـتش می
ها،  ترین ابعاد وجود انسـان ترین تجّلیات روح آدمی و یکی از اصیل ن و قدیمیپایدارتری

دهد هر زمان، هرجـا کـه  حس نیایش و پرستش است. مطالعۀ آثار زندگی بشر نشان می
بشر وجود داشته است، نیایش و پرستش هم وجود داشته است. چیزی که هست شکل 

هـا و حرکـات دسـته  ، از رقصکار و شخص معبود متفاوت شده اسـت؛ از نظـر شـکل
ها و  ترین خضـوع جمعی مـوزون همـراه بـا یـک سلسـله اذکـار و اوراد گرفتـه تـا عـالی

 .)۵۱، ۱۳۸۱(رضوان طلب، ». ها خشوع
همۀ کودکان به طور فطری کنجکاو و کاوشگر بوده و به دنبال پاسخ به سـؤاالت و 

نــد. تجربیــات و ز  چراهــا هســتند و میــل بــه پرســتش و نیــایش در وجودشــان مــوج می
مشاهدات مؤّید این مطلب است که کودکان در تقلید و یادگیری مفاهیم و مسائل دینی 
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مثل نماز و روزه، آمادگی بیشتری در مقایسه با دیگر رفتارها و موضوعات از خود نشـان 
 دهند. این موضوع مؤّید فطری بودن خداجویی در کودکان است. می

یِن َحنیفـًا ﴿فرماید:  مجید، میخداوند تبارک و تعالی در قرآن  ِقْم َوْجَهـَك ِللـدِّ
َ
َفـأ

تی ِه الَّ ْکَثـَر   ِفْطَرَت اللَّ
َ
ُم َولِکـنَّ أ یُن اْلَقـیِّ ِه ذِلَك الـدِّ اَس َعَلْیها ال َتْبدیَل ِلَخْلِق اللَّ َفَطَر النَّ

اِس ال َیْعَلُموَن   ؛ پس روی خود به سوی دین حنیف کن که مطابق فطرت)۳۰ / (روم﴾النَّ
خداست؛ فطرتی که خدا بشـر را بـر آن فطـرت آفریـده و در آفـرینش خـدا دگرگـونی 

شـود کـه  داننـد. اگـر مشـاهده می نیست، این است دین مستقیم، ولی بیشتر مـردم نمی
گروهی از کودکان و نوجوانان نسبت بـه مسـائل دینـی رغبـت و تمـایلی از خـود نشـان 

ًا والدین و همچنـین عوامـل محیطـی دهند، این مربوط به تربیت نادرست، خصوص نمی
 است که فطرت کودک را از مسیر خود منحرف کرده است.

 . اختیاری بودن مسائل دینی۲
انسان ذاتًا به اقتضای فطرت الهی خود و به دلیل کرامتی که خداوند بـرای او مقـرر 

تواند با اختیار خود کسب نمایـد.  نموده، موجودی است مختار و کرامت خویش را می
های معنـوی  هـا و جاذبـه در واقع، از دیدگاه اسالم، انسان موجودی است که دارای میل

هـای درونـی  باشند. انسان قادر است در برابـر میل است که سایر موجودات فاقد آن می
ها پاسخ گوید و بعضی  ها را اجرا نکند یا به بعضی از آن خود ایستادگی کند و فرمان آن

 ها در جهتی خاص استفاده کند. از آندیگر را مهار نماید یا 
نامنـد و تحـت فرمـان  می» اراده«این توانایی انسان به حکم نیرویی است کـه آن را 

کند. این توانایی بزرگ از مختصات انسان اسـت و براسـاس ایـن توانـایی  عقل عمل می
، ۱۳۷۹(مطهـری، باشـد.  است که انسان یک موجود آزاد، انتخـابگر، صـاحب اختیـار می

۴۲(. 
در قرآن، دالیل متعددی بر آزادی و اختیار انسان وجود دارد که از جملۀ آنها عبارت 

 است از:
ا َکُفوراً ﴿ ا شاِکرًا َوِإمَّ بیَل ِإمَّ ا َهَدْیناه السَّ ؛ ما راه راست را به او (انسان) )۳ / (انسان ﴾ِإنَّ

 نشان دادیم؛ یا شکرگزار خواهد بود یا کفران خواهد ورزید.
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خواهـد ایمـان  ؛ پـس هرکـه می)۲۹ / (کهـف ﴾شاَء َفْلُیْؤِمْن َوَمْن شاَء َفْلَیْکُفْر  َفَمْن ﴿
 خواهد کفر بورزد. بیاورد و هر که می

هـا احسـاس  ای عمـل کنـیم کـه آن در دعوت کودکان و نوجوانان به دین، باید به گونـه
هـای  روشآزادی کنند و با توجه به ایـن موضـوع کـه انسـان فطرتـًا خداجوسـت، بـا تـذکر 

 ها را به طرف پذیرش دین سوق دهیم. صحیح، این فطرت را در وجود آنان بیدار نماییم و آن
نیز بـا نـرم خـویی و بـا زبـان لـّین افـراد را بـه دیـن اسـالم دعـوت  پیامبر گرامی

تـوان کسـی را بـه راه  کردند. به تجربه نیز ثابت شده اسـت کـه بـا زور و اکـراه نمی می
 راست هدایت کرد.

ی َیُکوُنوا ُمـْؤِمنیَن ﴿فرماید:  داوند تعالی میخ اَس َحتَّ ْنَت ُتْکِره النَّ
َ
َفأ
َ
؛ )۹۹(یـونس:  ﴾أ

 ای رسول! تو کی توانی همه را با جبر و اکراه مؤمن گردانی؟
ْشـُد ِمـَن اْلَغـیِّ ﴿اگر به مفاد آیه  َن الرُّ یِن َقْد َتَبیَّ ؛ توجـه )۲۵۶(بقـره:  ﴾ال ِإْکراه ِفی الدِّ

فرماید: ای پیامبر، وظیفه تو تبیین است. تبیین کـردی، دیگـر جـای  خداوند مینماییم، 
 اکراه وجود ندارد.

داری کنیم یا بـرای آن  گاه کودکان و یا نوجوانان را مجبور به دین بنابراین، نباید هیچ
ها مزایای زیادی بدهیم. اگر بدون استفاده از این دو حربـۀ  که دیندار شوند، نباید به آن

ای معتقد کنیم، آن اعتقاد درونی خواهـد بـود;  ها را به عقیده ید و تطمیع، بتوانیم آنتهد
(الیور ارونسـون، یعنی اعتقادی که نه برای جلب منفعت است و نه به دلیل ترس از قدرت. 

۱۳۹۶ ،۳۴(. 
کید فراوان بر این مطلب شده که اصول دین تقلیدی نیست، بلکـه  در دین اسالم، تأ

گاهی و آزادی آن را بپذیرد. بنابراین، باید تالش کنیم که کودک و نوجوان فرد باید با  آ
را به طریقی مثبت و ترغیب کننده به دین دعوت نماییم و از افرادی که دارای مبناهـای 
اعتقادی و فکری قوی هستند، کمک بگیریم. باید توجه داشته باشیم که کودک و بـه 

 .)۸۷، ۱۳۷۷(کاظمی، کند  رانه، مقاومت میویژه نوجوان، در مقابل برخوردهای آم

 . آموزش تدریجی مسائل دینی۳
ترین اصول در تربیت دینی، اصل تدریج است. در جهـان هسـتی  یکی دیگر از مهم
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هر پدیده و رویداد، دارای ضابطه و قانونی است. پرورش ابعـاد روحـانی انسـان هـم از 
ت تدریج در حوزۀ تربیت دینی یک کند. سنّ  ضابطه و قانون تدریج و تکامل پیروی می

بندی شدۀ متوازن، همراه با تربیت بدن  ریزی زمان اصل است. پرورش دینی باید با برنامه
 ها انجام گیرد. و به پیروی از عقل، مبتنی بر شناخت نیازها، عالیق و قابلیت

آموزش مفاهیم دینی دارای مراحل و درجات است و این مراحل و درجات به دلیـل 
وت در رشد استعدادهای شناختی، عاطفی، انگیزشـی و نیـز تفـاوت در معلومـات و تفا

ای  تـوان هـر مطلبـی را در هـر مرحلـه ای کـه نمی آموزان است، به گونـه تجربیات دانش
آموزان باشـد.  آموزش داد، بلکه مطالب باید متناسب با سطح فکر و قدرت درک دانش

هـا در دورۀ ابتـدایی  توحیـد، معـاد و ماننـد آنهای وجود خداوند،  به عنوان مثال، آموزه
های پیچیدۀ عقالنی و مفاهیم انتزاعی آمـوزش داده شـوند،  تواند در قالب استدالل نمی

بلکه باید با زبانی ساده، جذاب و آسان بیان گردند و مفاهیم انتزاعی، براهین فلسـفی و 
آمـوزان  هـا در دانش م آنهایی موکول کرد که اسـتعداد الزم بـرای فهـ منطقی را به دوره
 پدید آمده باشد.

های فراوانی در زمینۀ آموزش تدریجی مسائل دینـی آمـده  در تعالیم اسالمی، توصیه
 فرمایند: می است. امام جعفر صادق

» ال الـه اّال الّلـه«وقتی کودک به سن سه سالگی رسید، از او بخواهید که هفت بـار «
رید تا به سن سه سال و هفت ماه و بیسـت روز بگوید، سپس او را به حال خود واگذا

و » محّمدرسـول الّلـه«برسد. در این هنگام، به او آموزش دهید که هفت بـار بگویـد 
سپس تا چهارسـالگی او را آزاد بگذاریـد. در آن هنگـام، از وی بخواهیـد کـه هفـت 

ها کنیـد. در را تکرار نماید و سپس تا پنج سالگی او را ر » صلی الّله علیه و آله«مرتبه 
این وقت، اگر کودک دست راست و چپ خود را تشـخیص داد، او را در برابـر قبلـه 
قرار دهید و سجده را به او بیاموزید و در سن شش سـالگی رکـوع و سـجود و دیگـر 
اجزای نماز را به او آموزش دهید. وقتی هفت سال او تمام شد، به او بگویید دسـت و 

وضو نیز به تدریج، وضـو گـرفتن را بـه او بیاموزیـد) صورت خود را بشوید (در مورد 
سپس به او بگویید نماز بخواند. آن گاه کودک را به حال خود واگذارید تا ُنه سال او 
تمام شود... در این هنگام، وضـو گـرفتن صـحیح را بـه او بیاموزیـد و او را بـه نمـاز 

 .)۱۹۳- ۱۵/۱۹۴ ،۱۴۰۹حرعاملی، (». خواندن وادارید
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، والدین باید توجه داشته باشند که اوًال مطالب و مفاهیم آموزشی و دینی بدین روی
متناسب با سطح درک و قوای ذهنی و روانی کودکان باشد؛ ثانیًا نباید توّقع داشته باشند 

ها سریع اهل عبادت و نماز شود و باعث شود که یک دفعه بار سـنگینی  که کودک آن
عایت اصل تدریج در آموزش مباحث دینـی یکـی را بر دوش خود احساس نماید. لذا ر 

 باشد که باید رعایت گردد. از مهمترین اصول می

 . نظارت و مراقبت۴
از دیگر اصول و مبانی آموزش، مباحث مذهبی در کودکان، نظـارت و مراقبـت بـر 
رفتار فرزندان است. تربیت فرزند، همانند پرورش نهالی است که نیاز بـه مراقبـت دارد. 

در این سنین باید مراقب باشند که فرزند با چه کسانی رفت و آمـد دارنـد و چـه والدین 
کنند تا اگر اشتباهی در کار آنها رخ داد، متـذکر شـوند و نگذارنـد  مسائلی را دنبال می

 که فرزند راه اشتباه را طی کند و در کنار آن، راه درست را به او نشان دهند.
ند که در کار مراقبت و نظارت نبایـد بـیش از حـد البته والدین باید توجه داشته باش

کند و کجـا مـی رود. چنـین  افراط کنند و مدام در پی این باشند تا ببینند فرزند چه می
دهی فرزنـد منافـات دارد. زیـرا در ایـن صـورت، فرزنـد  مراقباتی با احترام و شخصـیت
ه نیاز به مراقبت دارد. بیند ک دهد؛ چون خود را انسانی می اعتماد به خود را از دست می

 بنا براین در رفتار خود نیاز به تفکر و تدبر ندارد.

 . راستی و صداقت۵
ترین مسائل در تربیت راستی و صداقت در رفتار و گفتـار بـا کـودک و  یکی ازمهم

پرهیز از دروغ، تزویر و حیله است. کودک، هم راسـتی و صـداقت را خـوب دریافـت 
های  تزویر را. صداقت نداشـتن بـا کـودک و دادن وعـده کند و هم دروغ و حیله و می

شوند که کودک، عدم صداقت، وفا نکـردن  دروغ به او، عالوه بر انجام گناه باعث می
به عهد و وعده، آموزش دروغ و تزویر و ریـا و حیلـه را یـاد بگیـرد و ایـن عمـل باعـث 

الق فرزنـد خـویش را شود و همچنین با این کار، بنیاد اخ دار شدن زندگی او می خدشه
 گذارند. بر خشتی کج می
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 . پرهیز از امر و نهی۶
اند و روحیۀ آنها با امر و نهی چندان  ویژه کودکان و نوجوانان استقالل طلب انسان به

سازگاری ندارد. به موجب روایاتی که از معصومان نقل شـده اسـت، کودکـان تـا سـن 
دیگران امر و نهی کنند، نـه اینکـه تـابع خواهند به  اند و می هفت سالگی به مانند حاکم

باشد و الزم  دیگران باشند و این روحیۀ پذیرش امر و نهی، از سنین هفت سال به بعد می
های غیر مستقیم به این امـر و نهـی  و ضروری است که والدین در این سنین بیشتر از راه

 بپردازند.

 جویی و سرزنش . پرهیز از عیب۷
ربیت دینی فرزند باید مورد توجه قرار گیرد این است نباید از از دیگر اصولی که در ت

جویی کرد و دائمـًا از آنهـا عیـب و ایـراد  دهند عیب کارهای کودکان و آنچه انجام می
شود که آنها بـه توانـایی و اسـتعداد خـود تردیـد کننـد و  گرفت؛ زیرا این کار باعث می

والدین بایـد راه صـحیح انجـام دادن اعتماد به خود را از دست بدهند. در این صورت، 
 کارها را به او نشان بدهند.

فرمود: آنگونه انجام بـده  گوید: پیامبر هرگاه به کار من ایرادی داشت، می انس می
 .)۳۴، ۱۳۸۳(سامی خضره، 

بنابراین عیب و ایرادگیری و سرزنش کودکان مناسب نیست و باید از آن پرهیز کرد. 
 اطالعی و ناتوانی است. آنها اکثرًا ناشی از بیزیرا کوتاهی و اشتباهات 

 های انتقال مفاهیم دینی ها و شیوه روشج. 
شناسـی و بررسـی  در نظام تربیتی اسالمی، آغاز تعلیم و تربیـت بـا اسـتفاده از روش

گـاه بـه بـار  ای دارد. درخـت پرثمـر تربیـت، آن های صحیح تربیتی جایگـاه ویـژه شیوه
های صحیح و درست به اجرا درآید. برای  ربیتی در قالب شیوههای ت نشیند که نظریه می

هـای  آموزش مفاهیم دینی و تربیت درست دینی، در سنین تولد تا هفت سالگی از روش
هـا در برخـی از مراحـل، بهتـر و  شـود. البتـه برخـی از ایـن روش گوناگونی استفاده می

 کنیم: می ها اشاره ترند. در این قسمت به بخشی از این قالب مناسب
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 . روش الگوپذیری۱
های مؤثر در تربیت کودکان و نوجوانان روش الگـویی اسـت. در ایـن  یکی از شیوه

کنـد و تحـت تـأثیر  روش، فرد از فرد یا افراد دیگر به عنوان سرمشق و الگو اسـتفاده می
 کند. مشاهده، از رفتار دیگران پیروی نموده و خود را با آن همساز می

دهـد و  جا تأثیرگذار است که خداوند برای تربیت بشر، الگو ارائه میاین روش تا آن 
ْسَوٌة َحَسَنةٌ   َلَقْد کاَن َلُکْم فی﴿فرمایـد:  می

ُ
ِه أ بـه درسـتی پیـامبر  )۲۱(احـزاب/ ﴾َرُسوِل اللَّ

 برای شما اسوه و الگویی نیکوست.
در  توان گفت: الگو، پیروی عینی و مشهود از یـک اندیشـه و عمـل در حقیقت می

 های گوناگون، جهت رسیدن به کمال است. جنبه
گیرد. کودک در چند  تربیت ابتدایی انسان به طور طبیعی با روش الگویی شکل می

سال نخست زندگی خود، همۀ کارهایش را از افراد پیرامون خود که در درجۀ اول پدر و 
اش  و ساختار تربیتـی کند کند و با تقلید از آنان رشد می مادر او هستند، الگوبرداری می

رو، روش الگویی در سازمان دادن شخصیت و رفتار کودک، نقش  یابد. ازاین سامان می
دار در انسان است. بـه برکـت  سزایی دارد. غریزۀ تقلید، یکی از غرایز نیرومند و ریشه به

وجــود همــین غریــزه اســت کــه کــودک بســیاری از رســوم زنــدگی، آداب معاشــرت، 
ها را از پدر و مادر و سـایر  وشیدن، طرز تکلم، ادای کلمات و جملهغذاخوردن، لباس پ

 بندد.  گیرد و به کار می معاشران فرا می
شنوند و  بینند و می ای باز است، می چشم و گوش کودکان و نوجوانان چون دریچه

شـود، بـا ایـن تفـاوت کـه  ای است که هر چیزی در آن مـنعکس می ذهنشان چون آیینه
دارد، ولـی ذهـن کودکـان و نوجوانـان اینهـا را در  شیا را در خود نگه نمیآیینه، عکس ا
هـا و رفتارهـای دینـی و  تواننـد فعالیت دارد. بنابراین، والـدین و مربیـان می خود نگه می

ای هماهنگ کنند که فرزندان، متوجه شوند و الگوی ذهنی آنان  مذهبی خود را به گونه
 را در انجام این امور شکل دهند.

به عنوان الگویی شایسته برای اصـحاب بـود کـه چگـونگی  یامبر گرامی اسالمپ
حازم روایت شده است که یـک بـار  آموخت. از ابی ها را از این روش به آنها می عبادت
بر روی منبر نماز خواند، وقتی نمازش تمام شد رو به مردم کرد و فرمـود: ای  پیامبر
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م دادم کـه شـما از مـن پیـروی کنیـد و کیفیـت مردم، من این کار را بدین خـاطر انجـا
یحفـظ االطفـال بصـالح «فرمایـد: می خواندن نماز را از من یاد بگیرید. امام کـاظم

 شود.  های رفتار والدین حفظ می ؛ رفتار کودکان در اثر خوبی)۵/۱۷۸(مجلسی،  »آبائهم
نـد پیـامبر اند. پـس بایـد همان بنابراین والدین و اطرافیان کودک هم الگوی کودک 

 ای نیکو برای آنان باشند. عمل کنند و اسوه
توان به کودکان بسـیاری از مفـاهیم  پس با در معرض قرار دادن الگویی مناسب، می

 دینی را آموخت. 

 . روش تشویق۲
خداوند برای تشویق بندگان به کارهای نیـک، بارهـا و بارهـا از ایـن روش اسـتفاده 

 ا بیان کرده است.کرده است و پاداش کارهای آنها ر 
این روش در کودکان بسیار تأثیرگذار است. در این روش، پس از انجـام کـار نیـک 

شـود. کـودک بـا دریافـت پـاداش،  توسط کودک، پاداش و جزای نیکی به او داده می
کند که به انجام عبادات و کارهـای نیـک از پـیش تعیـین شـده  تمایل بیشتری پیدا می

 اقدام نماید.
باشـد.  یوۀ مناسب در ایجـاد انگیـزش بـه سـوی کارهـای مثبـت میتشویق، یک ش

کند و آنان را به انجام اعمال نیـک  تشویق در روح کودک و نوجوان ایجاد انگیزش می
دربارۀ نقش پاداش و کیفر الهـی در تربیـت آدمـی  کند. امیرمؤمنان علی ترغیب می

عصیت خود قرار داده است فرماید: خدای سبحان پاداش را بر طاعت و کیفر را بر م می
 .)۱۳۸۴(احمدی، تا بندگانش را از عذاب خویش باز دارد و به سوی بهشت روانه سازد 

 . شیوۀ احترام و تکریم شخصیت فرزند۳
های مهــم تربیتــی در اســالم، شــیوۀ احتــرام بــه شخصــیت فرزنــد و  از دیگــر شــیوه

 واگذارکردن مسؤولیت به او است.
ذخایر طبیعی که در باطن هر انسان به قضای حکیمانۀ های فطری و یکی از سرمایه

الهی مستقر شده است، غریزۀ حّب ذات است. هر انسانی قبل از هر چیز و هر کس به 
خود عالقه دارد و بالفطره عاشق و شیفتۀ خویشتن است. هیچ چیز در نظر آدمی به قدر 
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های ثابـت ن پایهتری خودش عزیز و محبوب نیست. حّب ذات یکی از بهترین و اساسی
تواند از این سرمایۀ فطـری اسـتفاده کنـد و در پرتـو تربیت کودک است. مربی الیق می

 غریزۀ حّب ذات، بسیاری از سجایای و صفات پسندیده را در کودک پرورش دهد.
غریزۀ حّب ذات در مزاج کودک نیروی مهمی است کـه اگـر عاقالنـه و بـا برنامـۀ 

اده قرار گیرد، منشاء خوشبختی و سعادت است و اگر صحیح رهبری شود و مورد استف
 آورد.های بزرگی به بار میدرست رهبری نشود بدبختی

هـا  یکی از طرق ارضای غریزۀ حّب ذات، تکریم کودکان و توجه بـه شخصـیت آن
است. طفلی که به قدر کافی در خانواده احترام شـود و غریـزۀ حـّب ذاتـش بـه انـدازۀ 

تـوان ای طبیعی و روانی معتدل دارد. از چنـین کـودکی مـی یهصحیح ارضا گردد، روح
توقع اخالق پسندیده و رفتار عادالنه داشت. برعکس، کودکی که از پدر و مادر احترام 
و تکریم ندیده و در محیط خانواده، خواهش طبیعی حّب ذاتش ارضا نشده اسـت، در 

نی افسـرده دارد و کند، روحی شکست خورده و رواخود احساس سستی و حقارت می
بدون تردید، این حالت درونی در خالل رفتار و گفتار کودک با وضع نامطلوب آشـکار 

هـای گونـاگونی اسـت و در راه زنـدگی بـا گردد. چنین کودکی در معرض انحرافمی
شود. احترام به شخصیت، نه تنها در محیط خانواده از ارکان اساسـی خطراتی مواجه می

هـای مهـم زنـدگی اجتمـاعی و از لکه این سـجیۀ انسـانی از پایـهتربیت کودک است، ب
 .)۲، ج ۱۳۷۷(فلسفی، وظایف دینی و علمی همه مردم است. 

 گویی . داستان و قصه۴
ــه وســیلۀ آن بطــور  در تعلــیم و تربیــت، قصــه گویی و داســتان روشــی اســت کــه ب

گو،  س و قصـهنوی گذارد. داسـتان غیرمستقیم در اعماق روح کودک و نوجوان تأثیر می
های مهم تاریخ، روح خواننده و شنونده را  ضمن بیان وقایع مهم اقوام، ملل و شخصیت

سازد تا ازگفتـار و  برد و الگوهایی را برایش مجسم می به همراه خویش تا عمق تاریخ می
رفتارشان سرمشق بگیرند و پیروی کنند. تأثیرات قصه و داسـتان، غیرمسـتقیم و نـامرئی 

دهـد، موعظـه  کند، عبرت می دهد و هدایت می غیرمستقیم راه را نشان میاست، بطور 
کند، همۀ اینها بطـور غیرمسـتقیم القـا  ترساند، امیدوار می نماید، می کند، تشویق می می
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. در واقع، شـنیدن قصـه )۲/۱۰۹، ۱۳۷۹(امینی،  شود و به همین جهت پایدارخواهد بود می
نوجوانان است. آنها با هیجـان زیـاد بـه داسـتان  یکی از کارهای مورد عالقۀ کودکان و

دهند که در این صورت به صـورت  گو قرار می دهند و خود را در اختیار قصه گوش می
های مفیدی برای کـودک دارد،  پذیرند. قصه، نه تنها پیام غیرمستقیم تأثیرات الزم را می

کوشـد  نوجوان می ای جذاب و مناسب طراحی و بیان شود، کودک و بلکه اگر به گونه
. )۱/۲۴۹، ۱۳۸۶(مجموعه مقاالت نماز و خانواده، های آن قصه همانند سازد  خود را با شخصیت
های مـذهبی و دینـی، زمینـۀ رشـد و شـناخت  توانند با بیـان داسـتان والدین و مربیان می

های آموزنده و جذاب بـه سـاخت الگـوی ذهنـی  کودک را فراهم سازند و با ارائۀ قصه
ا گرایشات معنوی بپردازند و زمینۀ عالقه و انگیزۀ آنان را در انجام مسایل معنـوی آنان ب

شود و در نتیجه، کودک و  فراهم آورند. در این صورت، نوعی اشتیاق در آنان ایجاد می
کند، که ایـن رضـایت باعـث درونـی  نوجوان از انجام اعمال دینی احساس رضایت می

 شود. شدن عمل اخالقی در آنان می
های آموزش مفاهیم دینی به کودکـان  ترین روش زبان قّصه یا داستان یکی از مناسب

شود تا  باشند و این سبب می است؛ زیرا کودکان شیفتۀ شنیدن قّصه و خواندن داستان می
بخش عمدۀ تعلیم و تربیت دینـی کودکـان از ایـن راه انجـام پـذیرد. هرچـه اسـتفاده از 

های مـورد نظـر آن،  ، تأثیر این آموزش و رسیدن به هدفهای مناسب بیشتر باشد داستان
گیری از آن، همین بس  گیرد. در اهمّیت این روش و بهره تر صورت می تر و سریع ساده

های آسمانی هم، این روش مـؤثر، یعنـی  که در قرآن کریم و تعالیم انبیای الهی و کتاب
های دینی مورد توّجه قرار  و پیامزبان داستان و قّصه برای آموزش، هدایت، القای مفاهیم 

های دینی را در قالب بهترین  گرفته است. قرآن کریم بسیاری از مفاهیم، حقایق و آموزه
ها، به زبانی ساده، جّذاب و قابل فهم برای مردم بیان نموده است. مثًال، در داستان  قّصه

د؛ شـو  حقیقت و چگونگی آفرینش الهـی تفسـیر می حضرت آدم و حضرت عیسی
اثبـات توحیـد و یگـانگی خداونـد و در داسـتان ُعَزیـر،  در داستان حضرت ابـراهیم

 کیفیت معاد بیان گردیده است.
ها و حقایق آموزشی را به طور غیـر مسـتقیم بیـان  از آن جا که قصه و داستان آموزه 
زشی های آمو  ترین و مؤثرترین روش شناسی تربیتی نیز، یکی از مهم دارد، از نظر روان می
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تواننـد بـا  آید. بنابراین، مربیـان در آمـوزش مفـاهیم دینـی بـه کودکـان می به حساب می
استفاده از این روش، مفاهیم اعتقادی دین اسالم، از قبیل مسألۀ توحید، نبّوت، امامت و 

های مناسب و با توّجه به مقتضای سن و حالت  معاد را در صورت لزوم در قالب داستان
 دبستانی بیان کنند. آموزان روحی دانش

 . روش محّبت۵
های دینـی در فرزنـدان بـه  تواند ما را در نهادینه کردن آموزه یکی از ابزارهایی که می

هدف برساند، محبت کردن است. محبت یکی از عوامل بسـیار مهـم در جـذب افـراد 
، باشـد. در ایـن مـدت باشد که اثر آن بر روی فرد تربیت شونده، عمیق و پایـدار می می

توانند منویات تربیتی خود را به افراد القا کنند و تغییر رفتار را در آنان مشاهده  والدین می
 نمایند.

های تربیتی است. محبت جاذبه  استفاده از محبت، از مؤثرترین و کارآمدترین شیوه
بخشـد و  های پرتالطم و مضطرب را آرامش می کنند. انسان آفریند، انگیزه خلق می می

ای  ای اسـت کـه بـه مرحلـه کنـد. محبـت، شـیوه نابهنجار و ناسازگار را رام می فرزندان
خاص از تربیت اختصاص ندارد؛ اما کودکان و نونهاالن بیشتر به آن نیازمندنـد. حـبس 
کردن محبت در دل و پرهیز از اظهار آن، کارساز نیسـت و در فرزنـد، انگیـزه و جاذبـه 

 های مناسب ابراز گردد. وشآورد. از این رو، باید به ر  پدید نمی
کودک در این مرحله، نیاز شدیدی به محبت و بزرگداشـت از جانـب پـدر و مـادر 
دارد و نیازمند آن است که در خانواده و اجتماع به شخصیت و منزلت او اهمیت بدهند 
و مورد توجه تمام باشد. هر قدر احساس محبوب بودن در وجود او تقویت شود و بداند 

کند، رشدی متعادل، سازگار و  ادر یا جامعه، شخصیت و مقام او را درک میکه پدر و م
 شایسته و هماهنگ با نظام آفرینش خواهد داشت.

 . روش تذّکر۶
باشد از گفتار و یا رفتـاری کـه از  تذکر، روشی برگرفته از قرآن است که عبارت می

از آن غفلت کـرده و یـا از آن زند تا مترّبی را نسبت به آنچه از یاد برده و یا  مربی سر می
گاه سـازد و احساسـات او را در قبـال  بی خبر است و اطالع از آن برای او الزم است، آ
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آنها برانگیزد. نتیجۀ این روش، هوشیار شدن و متذکر شدن مترّبی و ایجاد نوعی بیداری 
برای طّی مسیر هـدایت در اوسـت. ارجـاع بـه گذشـتۀ خـود فـرد و دیگـران، توصـیه و 

ارش، موعظـه، تمثیـل، مواجهـه بـا وجـدان، انـذار و تخویـف، سـختگیری و فشـار سف
کارگیری ایـن روش اسـت.  های بـه غیرمستقیم، و برخورد قهری و شدید، همه از شـیوه

دهنـد کـه  تذکر دهنده، مخاطب، محتوی و شیوۀ تذکر، ارکان این روش را تشکیل می
مفید و کارآمدی روش تذکر، در گرو تأثیر  .ها و شرایطی هستند هر کدام دارای ویژگی

تواننـد بـه  هـای مـؤثری کـه مربیـان می رعایت این شرایط است؛ لذا یکی دیگر از روش
 باشد. تربیت دینی فرزندانشان اقدام کنند این روش می

 . روش موعظه۷
قوام و پایداری حیات بشری به پند و اندرز وابسته است. هیچ انسانی از پند و اندرز 

ها و حّق آنان بر یکـدیگر، نصـیحت و یـادآوری و  یست. یکی از وظایف انساننیاز ن بی
ها  ها، پرهیز دادن فرزندان از گرفتار شدن به بـدبختی ها و بدی تذکر است. تذکر خوبی

گاهی و فراموشی به آنها، موجب بدبختی جبران ناپـذیر  و به چیزهایی که امکان دارد ناآ
هی است که برای تربیت صحیح فرزند مفید است و آن برای انسان باشد. پند، بهترین را

ها و  هـا و نشـان دادن نتـایج وخـیم زشـتی هم برای خود راه و روشـی دارد. بیـان خوبی
انحرافات به صورت نقل داستان و قصه، بیان سرگذشت پیشینیان از خوبی و بدی، یکی 

در قرآن قیـد شـده، هایی که  ها، بلکه همۀ روش های خداوند برای تربیت انسان از روش
جنبۀ اندرز و پند و نصیحت دارد. خدای تعـالی در یکـی از خطابـات خـود بـه رسـول 

ْکَری َتنَفُع اْلُمـْؤِمِنیَن ﴿فرمود:  اکرم ْر َفِإنَّ الذِّ یـادآوری کـن کـه  )۵۵(ذاریـات/ ﴾َو َذکِّ
ـ﴿بخشد و در جای دیگر فرموده است:  یادآوری به مؤمنان سود می َهـا النَّ یُّ

َ
اُس َقـْد َیا أ

ْلُمـْؤِمِنیَن  ـُدوِر َوُهـًدی َوَرْحَمـٌة لِّ َمـا ِفـی الصُّ ُکـْم َوِشـَفاء لِّ بِّ ـن رَّ ْوِعَظٌة مِّ  ﴾َجاءْتُکم مَّ
اگــر پنــد و انــدرز معقــول و منطقــی بــوده و دور از تحّکــم و فرمــانروایی و  )۵۷(یــونس/

هنـدۀ هاست و صیقل بخش روح و جالد مستبدانه باشد، موجب حیات و ماندگاری دل
گیرند بایـد بـه زمـان و  قلبهاست. البته انسان ناصح و والدینی که این روش رابه کار می

وقت اقتضای موقع نصیحت توجه کنند. لجاجت، درشتی، عصبانیت، عقاب و خطاب 
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تند و خشن، بدترین نحوۀ اندرز دادن است و همین طور وضعیت و موقعیت کـودک و 
روش آن است که انسان بدون زمینۀ قبلـی و بـدون  فرزند هم باید مالحظه شود. بهترین

 غرض، آن را انجام دهد. 
ها به وظایف خود آشنا باشند و بشـارت و انـدرز داده شـوند، کمتـر  وقتی که انسان

شوند و در صورت ارتکاب به خطا، دیگـر نیـازی بـه مالمـت و سـرزنش  دچار خطا می
با دادگاه و حـاکم اسـت. بنـابراین ندارند؛ زیرا اگر جرم بزرگی مرتکب شوند، کارشان 

هـا خـوب نشـان  نیازی به سرزنش ندارند. در مورد فرزند هم همین طور است، اگـر راه
گیـرد.  ای بزرگ انجام می داده شوند، تذکر و موعظه و پند در خود، پیش از بروز واقعه

در صورت ارتکاب خالف جزئی نباید سرزنش شود. از مالمت و سرزنش با درشـتی و 
آوردن دیگران، نهی شـده   کشیدن خدمات پیشین و یا به رخ کم و عصبانیت و به رختح

است. پس پدر و مادر در آغاز باید خالف فرزندان را نادیده بگیرند، ولی بیشتر مراقبت 
کنند تا قبح کارهای خالف و عاقبت زیانبار آنها را به فرزندان یادآور شوند و در مقابـل 

 زندان، از سرزنش پرهیز کنند. خالفکاری و خطاکاری فر 

 . ذکر امثال و تشبیه۸
های زیبا، در فرایند یادگیری و تنوع و نشاط آن سهم  در امر آموزش، استفاده از مثال

های  هـای زیـادی در مناسـبت همانند قـرآن مجیـد از مثال زیادی دارد. پیامبر اسالم
استفاده نموده است. استفاده  گوناگون برای رساندن پیام الهی و یاد دادن حقایق معنوی

بـرای  تر بیـاموزد. پیـامبر اسـالم شود که مخاطب مطلب را ساده از تمثیل موجب می
ها با فشـار آوردن  آنکه بفمهاند که دین اسالم، دین منطقی و معتدلی است و نباید انسان

سـا رسند، بلکه این امر چه ب و سختگیری بیش از حد، فکر کنند که زودتر به مقصد می
موجب شود که اصًال به مقصد نرسند، خطاب به جابر فرمود: ای جابر! دین اسالم دین 

کننـد بـا  هایی که خیـال می با متانتی است، با خودت با مدارا رفتار کن، ای جابر! انسان
کنند، آنها اصًال  رسند، اشتباه می گیری بر خود زودتر به مقصد می فشار آوردن و سخت

اند که از شهری بـه  َمَثل آنها، مثل آدمی است که مرکبی به او داده رسند. به مقصد نمی
رسد.  کند که هر چه بیشتر بر مرکب فشار بیاورد، زودتر می شهر دیگر برود. او خیال می
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شود  منزل اول و دوم و سوم را ممکن است در ظرف یک روز برود. اما ناگاه متوجه می
یوان هم از راه مانده است در اینجا به مقصد که حیوان بیچاره را زخمی کرده است و ح

 .)۱۲۱، ۱۳۶۸(مطهری، که نرسیده است هیچ، مرکب خویش را هم ناقص کرده است 
وارد  خوانیم: رسول خـدا می ای از امام صادق در حدیث گویا و بیدار کننده

آب و علفی شد. بـه یـارانش فرمـود هیـزم بیاوریـد. عـرض کردنـد ای رسـول  زمین بی
اینجا سرزمین خشکی است که هیچ هیـزم در آن نیسـت. فرمـود: برویـد هـر  ،خدا

ای  توانید جمع کنید، هریک از آنها مختصر هیزم یا چوب خشکیده کدام هر مقدار می
فرمـود:  روی هـم ریختنـد. سـپس پیـامبر با خود آورد همه را پـیش روی پیـامبر

به تک تـک آنهـا اهمیتـی  شوند (و شما اینگونه گناهان کوچک روی هم متراکم می«
بترسید از گناهـان کوچـک کـه هـر چیـزی طـالبی دارد و «سپس فرمود: » دهید) نمی

نویسد و همه  اند، می طالب آنها، آنچه را از پیش فرستادند و آنچه را از آثار باقی گذاشته
 .)۳/۳۹۴ ،۱۴۰۷ (کلینی، »چیز را در کتاب مبین ثبت کرده

است گویا از تراکم گناهان کـم اهمیـت و آتـش این حدیث تکان دهنده، ترسیمی 
 .)۱۸/۳۳۴ ،۱۳۷۳ (مکارم شیرازی،کشد  عظیمی است که از مجموع آنها زبانه می

برای عینی کردن این حقیقت که گناه گرچه کم و کوچک  در این سیره، پیامبر
آوری هیـزم در  شود، اصـحاب را بـرای جمـع باشد، ولی در اثر تکرار، زیاد و بزرگ می

آب و علف مـأمور سـاخت تـا ایـن حقیقـت را بـه صـورت عینـی و  ابان خشک و بیبی
 محسوس به آنان نشان دهد.

درمورد تربیت فرزندان و آشنایی آنها با مباحث دینی نیز، این روش مؤثری است که 
 توانند از این الگو استفاده کنند. مربیان و والدین می

 . روش عبرت۹
دهد و بـه خـودی  ورد با اموری به انسان دست میعبرت حالتی است که در اثر برخ

خود، یک روش نیست، بلکه یک پیامد شیرین تربیتی است. لکـن بـا توجـه بـه عامـل 
 .توان آن را روش نامید ایجاد کنندۀ این حالت، می

 :آید حالت تربیتی عبرت، به دو طریق پدید می 
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و آثار به جـای مانـده از  طبیعت. گاهی خود فرد با خواندن جریانات تاریخی یا دیدن ۱
 .رسد گذشتگان، به این حالت می

ها و مقدمات به وجود آمدن چنـان حـالتی را بـرای فـرد فـراهم  . گاهی دیگران، زمینه۲
آموزان خود را به دیدن برج  تربیت آموزی، کنند. مثًال مربی تربیتی به هدف عبرت می

برد که در ایـن صـورت، کـار او  ها می و زیارتگاه مقابرهای سلطنتی،  و باروها، کاخ
 .است» روش تربیتی«
دهـی  عبرت«و به عامل دوم، » پذیری یری یا عبرتگ عبرت«به عامل و طریق اول،  

 .)۶۹ – ۷۳، ص۲۷(فصلنامه حوزه و دانشگاه، شگوییم  می» آموزی یا عبرت
خویش از روش و عامـل دوم اسـتفاده  فرزند تربیتدر  امیرمؤمنان حضرت علی

یا بنی انی قد انباتک عن الدنیا «فرماید:  می امام حسن مجتبیای به  نموده و در نامه
و حالها، و زوالها و انتقالها و انباتک عن اآلخرة و ما اعـد الهلهـا فیهـا و ضـربت لـک 

ای پسرم! مـن تـو را از ؛ )۱/۲۶۹، ۱۴۱۴(سیدرضی،  » مثال، لتعتبر بها و تحذو علیهافیهما األ
گـاه کـردم و از  دستو تحوالت گوناگونش و نابودی و  دنیا بـه دسـت گردیـدنش، آ

نجا فراهم است، اطالع دادم و برای تو از هر دو مثـال ها در آ و آنچه برای انسان آخرت
در این سخن، حضرت ». زدم تا به آن پند بپذیری و بر اساس آن در زندگی گام برداری

ها  ای فرزندم! من، اخبار را برای تو گفتم، عالمات و نشانه شود که:  متذکر می علی
د پنـدگیری و مسـیر زنـدگی را را نیز بیان کـردم و راه را نشـان دادم، حـال تـو خـود بایـ

آموزی به معنای مـذکور، یـک روش دیگـر تربیتـی  براساس آن بپیمایی. بنابراین، عبرت
 .است

ای مهم و سازنده در تربیت است که هـر واقعـه و جریـانی را بـه  روش عبرت، نکته
صورت درسی در آوریم که کودک از آن استفاده کنـد. ایـن کـه فـردی دروغ گفتـه و 

این که فردی دیگر خیانت کرده و آبرویش رفته است و آن سومی که تنبلی  رسوا شده،
پروری کرده و گرفتار شده و آن چهارمی، نتیجۀ بد عمل خود را کشـف کـرده و  و تن

آن پنجمی که از دنیا رفته و از او نام نیک یا بدی باقی مانده، برای کودک درس است. 
ودک القاء و وقایع را به نحوی مفید و شایسته خواهد تا این درس را به ک مربی الیقی می
 .ارزیابی کند
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 های الهی . روش یادآوری نعمت۱۰
های مادی و معنوی فراوانی برای بشر آفریده است. به عبارتی،  خداوند متعال نعمت

های خویش نموده و همه نوع نعمت در اختیار او قرار  خداوند انسان را سرشار از نعمت
هـای  های ظـاهری و نعمت اند: نعمت های الهی بر دو گونه ، نعمتداده است. در قرآن

ْسَبَغ َعَلْیُکْم ِنَعَمُه ﴿فرماید:  می» لقمان«سوره  ۲۰باطنی؛ چنان که قرآن کریم در آیۀ 
َ
َو أ

های آشکار و پنهان خود را به طور فراوان بر شما ارزانی داشـته  ؛ نعمت﴾ظاِهَرًة و باِطَنةً 
هـای الهـی سـفارش  آن کریم در آیاتی چند به یـادآوری نعمتاست. از سوی دیگر، قر 

َهاالّنـاُس اْذُکـُروا ﴿فرمایـد:  می» فـاطر«سـوره  ۳نموده است. برای مثال، در آیـۀ  یـا َایُّ
ماِء و اْالرِض الاله ِاّال ُهَو َفَاّنی  ِنْعَمَت الله َعَلْیُکْم َهْل ِمْن خالق غیُراللِه َیْرُزُقُکْم ِمَن السَّ

 .﴾ونُتؤَفکُ 
ای جز خدا هست که  های خدا را بر شما؛ آیا آفریننده ای مردم به یاد آورید نعمت«

شما را از آسمان و زمین روزی دهد؟ هیچ معبودی جز او نیست؛ با این حال چگونه بـه 
هـای تربیتـی پیـامبران الهـی،  همچنـین یکـی از روش» شـوید؟ سوی باطل منحرف می

ها را بـه سـوی صـاحب  تا به این وسیله گرایش انسانباشد  های الهی می یادآوری نعمت
هـای ریشـه دار و  گزاری از نعمـت دهنـده را، کـه از گرایش نعمت برانگیزند و سـپاس

 فطری انسان است، در آنان بیدار سازند. 
کند. در دورۀ کودکی با توجه به تمایالت  این مطلب در مورد کودکان نیز صدق می

تــوان از روش  و دســت نخــوردۀ کودکــان، بهتــر میهــای ذاتــی پــاک  فطــری و گرایش
های الهی در آموزش و تعمیق بینش الهی آنان اسـتفاده کـرد. یـادآوری  یادآوری نعمت

تواند به تقویت و تعمیق شناخت کـودک در مسـألۀ خداشناسـی  های خداوند می نعمت
اری و کمک کند تا بتواند ولی نعمت خود را بشناسد و وظایف خود را از قبیل شـکرگز 

تـوان ذهـن کـودک را بـه خـدای  های الهـی می ایمان به او، ایفا کند. با یادآوری نعمت
مهربان متوجه کرد و میل و گرایش او را نسبت به خدایی که همه چیـز را آفریـده و بـه 

 کند، جلب نمود. همه کمک می
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 . تکرار و تلقین۱۱
خصـوص تربیـت دینـی های آموزشی مؤثر در تربیت، به  تکرارو تلقین یکی از روش

 فرزندان است. 
در ایجاد رفتاری ثابت و عادتی استوار باید از مجرای تکرار وارد شد. بسیاری از 

شوند؛ حتـی ایمـان  افکار و اعمال در سایۀ تمرین و عمل مکرر در انسان تثبیت می
کلینـی، (» ال یثبـت االیمـان اال بالعمـل«آدمی هم نوعی تثبیت در سایه عمل اسـت 

. هر قدر عمل مکررتر باشد، امکـان تثبیـت آن بیشـتر ، کتاب الکفر و االیمان)۱ج، ۱۴۰۷
خواهد بود. همچنین در تربیت دینی این اصل وجود دارد کـه از راه ظـاهر و عمـل 

توان در باطن نفوذ داشت و بر عکس. کودک را باید بـه ظـاهر عمـل و  ظاهری می
رد. تجـارب تعـالیم علمـی نشـان تکرار در این ظاهر انس دهیم تا باطن او شکل گی

شـود و پـس از  اند که حتی عملی ریایی در صورت تکرار، در فـرد تثبیـت می داده
ریا درآورد، بدان شرط که  توان یک عمل ریایی را به صورت واقعی و بی تثبیت، می

 .نیت عمل را عوض نماید
یـن گاهی ممکن است فردی به ریا در حضور جمعی نمـاز شـب بخوانـد. تکـرار ا 

کشاند. او پـس از کسـب، ممکـن اسـت  های متوالی به عادت می عمل ریایی در شب
 .واقعا ریا را ترک کند و فردی اهل تهّجد شود

دهیم تـا زمینـه را بـرای  بدین سان ما کودک را به تکرار ظاهر در عبادت سـوق مـی 
بیعـت ویژه کـه ط انس او به عبادت، تثبیت عمل و ایجـاد عـادت در او فـراهم آیـد (بـه

کودک هم، طبیعت تکرار است). این عمل ضمن اینکه یک طریقۀ تربیت دینی است، 
 .عاملی برای سرگرم داشتن کودک و ایجاد لذت برای او خواهد بود

توانیم به کودک بقبوالنیم که عمل ناپسندی که مرتکب شده،  با تمرین و تکرار، می
ربطی به بقای محبوبیت وی ندارد. مورد نفرت پدر و مادر یا اجتماع است و این مسأله 

ما باید تالش کنیم که وی را قانع سازیم تا از اعمال غلط و اشـتباهش دسـت بـردارد و 
بداند که در صورت تحقق چنین امری، محبت و مهربانی ما نسبت به او به نهایت خود 

 .)۱۱۱، ۱۹۸۵(فاخر عاقل، خواهد رسید. 
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 . مشاهده، تجربه و تعقل۱۲
لعۀ طبیعـت از امـوری اسـت کـه بـه انسـان قـدرت شـناخت علمـی مشاهده و مطا

های قرآن بـه  سازد. مثًال بعضی سوره بخشد و او را برای تصرف در طبیعت آماده می می
ای باشـد بـر اهمیـت مشـاهدۀ امـور طبیعـی مثـل  نام حیوانات نامگذاری شده تا اشـاره

مشـاهده ندارنـد بـه کـور و های قرآن به ماه و خورشید و... قرآن افرادی را کـه  سوگند
هـای پـرورش اندیشـه اسـت و  اندوزی هم از روش . تجربه)۳۶(حـج /کند  ناشنوا تعبیر می

 حضـرت علـی .توانـد حکمـی را بـدون اشـتباه بدهـد ذهنی کـه خـالی باشـد، نمی
(غـرر الحکـم، شـود  فرماید: عقل استعدادی است که به واسطۀ علم و تجربـه زیـاد می می
۶۷(. 

هـای تربیـت اسـالمی اسـت کـه افـراد را بـه  به و تعقل از جمله روشمشاهده، تجر
گاهی و شناخت می باشد.  رساند. از امتیازهای انسان، داشتن قدرت تفکر و اندیشه می آ

 دانست.  هیچ عبادتی را باالتر از تفکر نمی پیامبر اسالم
ینـی در توجه بـه امـور ع های جذاب آموزشی و تربیتی پیامبر اسالم یکی از شیوه

هـای  امر آموزش بود، یعنی حضرت تنها به گفتارهای صـرفًا نظـری و عقالنـی در حوزه
کرد؛ بلکه در آموزش از امور ملموس و محسوس که قابل احسـاس  مختلف بسنده نمی

کرد، زیرا برای انسان درک امور محسوس بـه مراتـب از  برای مخاطبان است استفاده می
از امـور محسـوس و قابـل تجربـه و  ر است و پیامبرت درک امور معقول و نظری آسان

 نمود. ها را به امور غیر محسوس و ماوراء طبیعی هدایت می طبیعی، انسان
ها کمتـر مفیـد هسـتند  و  ها بیشـتر و شـنیدنی با توجه به اینکه برای کودکان، دیدنی

ی همچنین، به دلیل جذاب بودن و عدم خستگی، این روش برای کودکـان شـیوۀ مـؤثر
توانند از این روش در تربیت فرزندان، به خصوص تربیـت دینـی  باشد؛ لذا مربیان می می

 آنها استفاده نمایند.

 . برقراری ثواب و عقاب برای اعمال ۱۳
در اسالم برای اعمال انسان، ثواب و عقاب مقرر شده است. وقتی مترّبی بداند کـه 

شـود و  م آن عمـل ترغیـب میعمل درست او نتیجه و حاصـل مطلـوبی دارد، بـه انجـا
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کشد. البته  چنانچه بداند که کار نادرست او با کیفری همراه است، از آن کار دست می
باید توجه داشت که در اسالم به پاداش، بیش از کیفر اهمیت داده شده و سعی بر ایـن 
 است که از گناه و لغزش گنهکاران چشم پوشی شود و مورد عفو و رحمت قرار گیرند.

وری و نتیجـۀ  تـوان بـه بهـره پیامدهای قرار دادن پاداش برای عمل صالح فرد، میاز 
مضاعف در کار، اجر اخروی، استفاده بردن از یک زندگی عالی و حیات معقـول و از 

توان بـه سـرزنش درونـی، خـواری و ذلـت،  پیامدهای قرار دادن عقاب برای اعمال، می
ختی، کیفـر قـراردادی و عـذاب اخـروی، سنگدلی و قساوت، زندگی توأم با زیان و سـ

 اشاره نمود.

 شناسی در تربیت دینی  بررسی آسیبد. 
.  حاصـل خواهـد نمـود های مربیـان را بی های احتمـالی در تربیـت، کوشـش آسیب

تر از شـناخت  های منفی در فعل و انفعاالت تربیتی، کم اهمیـت بنابراین، شناخت جنبه
های گونـاگون  توانـد عوامـل و منشـأ یت دینی میهای ترب های مثبت نیست. آسیب جنبه

 داشته باشد که در زیر، به تعدای از آنها اشاره شده است:

 . اکراه، اجبار، تحمیل، تحّکم۱
های نادرستی که ممکن است در تربیت دینی فرزندان به کـار گرفتـه شـود،  از روش

ین روش، زمام امور تحمیل کردن اموری بر مترّبی (فرزند) بر خالف میل او است. در ا
های مربـی  به دست مربی است و با اعمال نفوذ و قدرت، آنها را مجبور به پذیرش برنامه

 کند. کند و او به جای رهبری، ریاست می می
داند و برای مترّبی نقشی  در این روش، مربی مسئولیت تربیت را در انحصار خود می

و ایجـاد شـوق در مترّبـی بـرای  هـای درونـی شود و به جـای تحریـک انگیزه قائل نمی
ها  های خارجی او را به پذیرش و انجام برنامه های تربیتی، فشار پذیرش و یادگیری برنامه

شود و از نظر اسالم نیز، مورد پذیرش  کند. عملی که باعث تربیت ناموفق می مجبور می
 نیست.

تضعیف عـزت  توان به تربیت نشدن صحیح، های ناگوار تحمیل و اجبار می از پیامد
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جویانه و یادگیری و همانندسازی این عمل  نفس، نفاق و دورویی، تجّری و اقدام تالفی
 نامناسب اشاره کرد.

 . تحقیر و اهانت۲
پذیر، تحقیر و اهانت است که در آیات و روایـات فراوانـی  های آسیب از دیگر روش

فـة اللـه بـر روی از آن نهی شده است. از آن جایی که انسان، اشـرف مخلوقـات و خلی
زمین است و از طرف دیگر، تحقیر و اهانت با او برخورد مستقیم دارد، لـذا مـورد نهـی 

 دین شریف اسالم و شارع قرار گرفته است.
های گوناگونی ظهور یابد از قبیل: استهزا و  تواند در قالب تحقیر، امری است که می

 و ضرب و شتم.جویی، ناسزاگویی، تهمت و اتهام،  تمسخر، سرزنش، عیب
روند و آیات و روایات متعددی بر حرمـت  ها از رذایل اخالقی به شمار می این رفتار

 آن داللت دارد.
توان بـه احسـاس حقـارت و خـود کـم بینـی،  های نامطلوب این رفتارها می از پیامد
گیری از  های اعتماد به نفس، احساس گناه و شرمندگی، افسـردگی و کنـاره ضعف پایه

توزی، گرایش به شّر و پلیـدی، نفـاق و دورویـی و مـوارد دیگـر  عداوت و کینهجامعه، 
ها و خطـرات جـدی  توانند زندگی فرد را با آسـیب اشاره کرد که هر کدام به تنهایی می

 روبرو سازند.

 . جدال و مراء ۳
» جّر و بحث«زا در تربیت دینی، جدل و مراء و به تعبیری  های آسیب از دیگر روش

آید و در یـادگیری و  های آموزشی به شمار می یان است. جدل خود یکی از روشبا متربّ 
تقویت قدرت تفکر و استدالل مترّبیان مؤّثر است و از این رو، مطلـوب و مـورد عنایـت 
شارع، عقال و عرف جامعه است، ولی به دلیـل اینکـه در بسـیاری از مـوارد، دو طـرف 

ــ جــدال از دایــرۀ اعتــدال خــارج می ه جــدال غیــر احســن و خصــومت روی شــوند و ب
 آورند، در موارد متعددی از آن نهی شده است. می

های سوء این رفتـار اسـت کـه از جملـۀ ایـن  طبیعی است که نهی آن به خاطرپیامد
 توان به موارد زیر اشاره نمود: های نادرست می پیامد
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ها،  ن بـدیهـا و ظـاهر سـاخت از بین رفتن آبرو و مرّوت انسـان، از بـین بـردن خوبی
 بیماری و کدورت دل، ایجاد دشمنی، ایجاد نفاق و دورویی، اذیت وآزار دیگران و...

های باال، باعث یادگیری  کارگیری این رفتار در حوزۀ تربیت دینی، عالوه بر پیامد به
 و انتقال رفتار مذکور به مترّبی خواهد شد.

 . ناهماهنگی در گفتار و رفتار۴
بین قول و فعل مربی و عدم تطابق گفتار بـا کـردار اوسـت روش دیگر، ناهماهنگی 

آموز  های فراوانی را متوجه تربیت سازد و آسیب که روند تربیت را با مشکالتی روبرو می
 نماید. می

شـود.  این نوع برخورد، دروغ، خلف وعده، خیانت در امانـت و نفـاق را شـامل می
الگوهای شـاخص جامعـه، شـایع اسـت و هایی در بین اولیا و مربیان و حتی  چنین رفتار

بخشد. یعنی زمینـۀ  گیرد، لیکن تأثیر خاص خود را می اغلب از روی غفلت صورت می
 آورد. های افراد را پدید می اعتمادی، شک و تردید و تزلزل در رفتار و باور بی

 . تنبیه۵
توانـد یـک  هـای خاصـی می های تربیتی است کـه در موقعیت تنبیه یکی از روش

های بازدارنـده و  بازدارنده و گاه اصالحی باشد و از این جهت، در گروه روش روش
گیرد کـه انجـام دادن آن اثـر تربیتـی  های ایجابی قرار می گاه اصالحی و گروه روش

دارد. از سوی دیگر، اعمال این روش در صورتی مؤثر است که در شرایط خاص و بـا 
هـای تخریبـی آن  ر غیر این صورت، اثررعایت جوانب گوناگون به کار گرفته شود؛ د

های  های مثبت آن خواهد شد که این امر آن را در گروه روش به مراتب بیشتر از پیامد
کارگیری این روش مستلزم رعایت اصول و قواعـدی  زا قرارمی دهد. به سلبی و آسیب

های جـدی و جبـران ناپـذیری در پـی  است که اگر مورد غفلت قـرار گیـرد، آسـیب
 د داشت.خواه

 شوند عبارتند از: زا می های آسیب عواملی که باعث به کارگیری این روش
 . عامل شناختی:١

زا، عدم شناخت مربیـان از اصـول و  های آسیب کارگیری روش های به یکی از روش
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گاهی نداشتن آنهـا از آسـیب روش ها یـا رفتارهـای نـامطلوب  های صحیح تربیت و یا آ
 های نادرست است. روش
 های روانی: عامل عاطفی و هیجانی و حالت. ٢

های هیجانی برای مربـی ماننـد خشـم و غضـب، مربـی از  گاهی در اثر بروز حالت
هـای صـحیح تربیـت آشناسـت، بـه  شود و بـا ایـن کـه بـا روش حالت عادی خارج می

هـای  ها و ناکامی آورد. همچنین گاهی بـرای جبـران شکسـت های نادرست رومی روش
 کند. ها استفاده می وشخویش از این ر 

 . عامل تربیتی:٣
اند. اگر در گذشته از تربیت ناقص و بیمـاری  مربیان امروز، خود مترّبیان دیروز بوده

هـای نادرسـت بـر روی  هـای خـود را در قالـب روش برخوردار شده باشند، امروز آموزه
 کنند. مترّبیان خود اعمال می

 . عامل فرهنگی:٤
نوع نگاه عمومی جامعه به فرزندان و مترّبیـان محترمانـه  ای، اگر در فرهنگ جامعه

نباشد، بلکه آنان به سان اموال و دارایی بزرگساالن به حساب آیند که هر گونـه تصـرف 
زا و تحقیـر در آن  های آسـیب در آنها برای بزرگساالن جایز باشد، طبیعی است که روش

 جامعه رواج خواهد داشت.
 تیجه:. پندارۀ تسریع در حصول ن٥

هـا اسـت. گـاهی تحقیـر،  کارگیری ایـن روش پندارۀ تسریع، عامل دیگری برای بـه
دهـد و مترّبـی خطاکـار را سـر جـایش  ها، در ظـاهر زود نتیجـه می سرزنش و مانند این

هـا روی  کند تا بـه ایـن روش نشاند. همین زود نتیجه بخش بودن، برخی را وادار می می
هایی بیش نیست و مترّبـی در بـاطن همچنـان در  ، تظاهرآورند، غافل از اینکه این نتیجه

 باشد. فکر کارهای نابهنجار و گرفتن انتقام و... می
 های فردی: . تفاوت٦

هـای  تواند زمینۀ استفاده از بعضی از روش های فردی افراد نیز می ها و تفاوت ویژگی
 )۱۳۸۴(قائمی، زا را فراهم کند. آسیب
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 گیری نتیجه
گفته شد، روشن گردید که در نهاد هر انسانی، حـّس دینـی و میـل بـه . براساس آنچه ۱

شـود و در رشـد و  خداجویی وجود دارد که از آغاز زنـدگی، بـه تـدریج نمایـان می
 شکوفایی آن، تربیت نقش اساسی دارد.

هایی کـه در آن  . اگر بنا شود یک شیء شکوفا شود، باید کوشـید تـا همـان اسـتعداد۲
 ود.هست آشکار و فعال ش

. تربیت دینـی فرزنـدان را بایـد از کـودکی آغـاز کـرد، زیـرا روح آنـان در ایـن زمـان ۳
شـود، از ایـن انعطـاف  تـر می پذیری قابل توجهی دارد و هرچه انسـان بزرگ انعطاف

 شود. کاسته می
نـی درست معارف دی ۀهای مناسب تربیتی در محیط خانه و عرض . استفاده از شیوه۴ 

 ر تربیت دینی او تأثیر فراوان دارد.و مذهبی به کودک، د
باشـد، اسـتفاده از روش  هـای مطـرح شـده، آنچـه بسـیار مهـم می ترین روش . از مهم۵

های آموزشی ثابت کرده است  نمایشی و عملی در آموزش مفاهیم دینی است. تجربه
شود، عـالوه بـر  هایی که با استفاده از روش نمایشی آموزش داده می مفاهیم و آموزه

 ولت در یادگیری، از جهت کیفی نیز بهتر و پایدارتر است.سه
های مهم و مؤثر، روش الگویی است. در این روش، فرد از فرد یا افراد  . از دیگر شیوه۶

کند و تحت تأثیر مشاهده از رفتار دیگـران  دیگر به عنوان سرمشق و الگو استفاده می
 کند. پیروی نموده و خود را با آن همساز می

ها احسـاس  ای عمل کنیم که آن دعوت کودکان و نوجوانان به دین، باید به گونه . در۷
های  آزادی کنند و با توجه به این موضوع که انسان فطرتًا خداجوست، با تذکر روش

هـا را بـه طـرف پـذیرش دیـن  صحیح، این فطرت را در وجود آنان بیدار نمـاییم و آن
 سوق دهیم.

؛  حاصـل خواهـد نمـود های مربیـان را بی ت، کوشـشهای احتمـالی در تربیـ . آسیب۸
 باشد. های منفی در فعل و انفعاالت تربیتی، الزم و ضروری می بنابراین شناخت جنبه
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