مجله پژوهش و مطالعات علوم اسالمی

ISSN: 2676-5780
www.joisas.ir

سال دوم ،شماره  ،16آبان 1399

تربیت کودک از دیدگاه اسالم
محمدرضا پراز  ، 1امیرمحمد جوهری  ، 2مسعود

رضایی 3

 1کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی  .آموزگار ابتدایی استان ایالم (نویسنده مسئول)
 2آموزگار ابتدایی استان ایالم  ،کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی
 3آموزگار ابتدایی استان ایالم  .کارشناسی علوم تربیتی

چکیده
تربیت فرایندی بسیار خطیر است که در مرحله اول بر عهده پدر و مادر قرار دارد ،کیفیت تربیت سعادت و شقاوت انسان ها را
در آینده رقم می زند ،آگاهی ها پدر ،مادر و مربیان از ابعادو مراحل تربیت می توان گام موثری در حرکت صحیح به سمت
تربیت عالی اخالقی  ،معنوی و جسمی کودکان باشد .دین مبین اسالم تربیت صحیح را برای انسان عالی ترین منزلت می داند و
هدف بعثت پیامبران بزرگ را تربیت بشر و حرکت به سمت کمال می داند .مقاله حاضر از نوع مروری – کتابخانه ای است که با
توجه به آیات و روایات و اندیشمندان این حوزه گردآوری شده است .مقاله حاضر برآن است که جایگاه تربیت کودک را
درگوشه ای از صدها آیات و روایت به تصویر بکشد و جایگاه عالی تربیت کودک را در گفتمان اسالم نشان بدهد .نتایج این
پژوهش حاکی از آن است که الزمه گام نهادن در مسیر تربیت صحیح کودکان ،شناخت عمیق و درست از مسائل تربیتی است.
واژههای کلیدی :تربیت ،تربیت اسالمی ،کودک
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مقدمه
در بین مخلوقات الهی انسان دارای شرف و جایگاه ویژه ای است  ،یکی از دالیل این شرافت داشتن قوه ی عقل است که توان
تربیت پذیری رشد و کمال را برای انسان فراهم می نماید  ،در ذات انسان استعدادهای فراوانی نهفته است که برای شکوفا
شدن آن ها نیاز به تربیت دارد اما از آن جا که مقوله تربیت ابعاد مختلف وجود انسان را در بر می گیرد باید برنامه جامع وجود
داشته باشد تا جنبه های مختلف تربیتی انسان را تحت مراقبت قرار دهد و استعداد های بشری را به شکوفایی برساند( .سلیمی
کیا .)139۷،
توجه به کماالت جامعیت  ،شرافت و کرامت ذاتی انسان هم بایانگر اهمیت تربیت همه جانبه انسان ها است و هم می تواند
خود باوری بزرگی برای آن ها به آرمغان آورد  ،از سوی دیگر  ،هر چند آدمی ظرفیت ها و کماالت فراوانی پیش رو دارد  ،اما
فعلیت آن ها با دانش  ،اخالق و رفتار خود او به سرانجام می رسد و حتی با وجود او یگانگی یافته و عین ماهیتش می شوند .
نقش انسان در سرنوشت خود تا حدی است که هرکس هویت خود را شکل می دهد و در نتیجه سهم هر فرد در تربیت بسیار
برجسته و به همین اندازه در قبال اندیشه  ،باور و رفتار خود مسئولیتی انکار ناپذیر دارد .بر اساس نظریه دگرگونی حقیقت
انسان  ،شکل گیری شخصیت افراد ریشه ای و بسیار عمیق است و تغییر آنچه جز هویت انسان گردیده  ،در واقع نوعی
بازگشت از فعلیت به قوه و بسیار مشکل است.از این رو دوران نونهالی دوران طالیی برای تربیت و شکل دهی شخصیت افراد
است  ،بنابراین سرمایه گذاری در این دوران ضروری است و پایه و بنیاد مراحل بعدی خواهد بود (.مؤمنی.)1395،

بیان مسئله
اسمت وهمکاران ()13۸9دوران کودکی از مهمترین مراحل زندگی ا ست که در آن شخصیت فرد پایه ریزی شده و شکل می
گیرد  .اغلب اختالت و ناسازگاری های رفتاری پس از دوران کودکی ناشی از کمبود توجه به این دوران حساس و عدم هدایت
صحیح در روند رشد و تکامل است  .این بی توجهی منجر به عدم سازش و انطباق با محیط و بروز انحرافات گوناگون در ابعاد
مختاف برای کودک می باشد (.عباسی و همکاران.)139۴ ،ازاین رو دوران کودکی مستلزم مراقبت و مساعد ویژه ای می باشد با
اعتقا به این که خانواده  ،دوستان  ،محیط  ،رسانه و ...از جمله عواملی هستند که همواره حول محور کودک در حال حرکتند و
کلیه امور فعالیت ها  ،نیاز ها و سایر موارد مربوط به کودک را تحت تاثیر قرار می دهند  .از این رو نقش بسیار مهمی در شکل
گیری هدایت و تامین نیاز های کودکان بر عهده دارند ( .بیگدلی و همکاران .)139۸ ،پس از این رو انسان های نابالغ به تدریج
فرهنگ را اخذ می کند ودر آن سهیم می شود نظریه پردازان تعلیم و تربیت از دیرباز نقش تربیتی را شناخته و کوشیده اند تا
نوع نظام اجتماعی را که بر استعدادهای انسان مبتنی بوده و آن ها را شکوفا می سازد  ،مشسخص کنند  .لذا شناخت مکاتب
فلسفی و آرء تربیتی که از مسائل مهم تعلیم و تربیت محسوب می شود و پایه و اساس را در این حوزه تشکیل می دهد  ،نیز
مورد نیاز است توجه و تاسی به آراء متفکران بزرگ تعلیم و تربیت  ،در مکاتب فلسفی مختلف  ،جهت همگام شدن نظام
تربیتی هر جامعه با پیشرفت های جدید الزم و ضروری است ( .امیر امینی خلف لو .)139۷ ،هریک از نظام ها و مکاتب مختلف
اهداف ت ربیتی خاصی را مد نظر دارند و همه فعالیت های خود را در راستای تحقق آن اهداف تنظیم می کنند( .مهدی زاده ،
 .)1396به همین دلیل تربیت و آموزش در دوران کودکی مورد توجه و عالقه بسیاری از دست اندر کاران حوزه تعلیم و تربیت
بوده است  ،زیرا پایه شکل گیری شخصیت در این دوران بنا می شود  ،به خصوص دوران پیش دبستانی که اولین مرحله
آموزش رسمی است و محیط رفتاری بسیار مهمی برای کودکان به شمار می آید؛ بنابراین اگر تربیت فرزندان برپایه فطرت و
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تربیت دینی باشد و در عین حال به مسائل روانشناسی و ویژگی های رشد کودک توجه شود آثار مثبت خود را نمایان خواهد
کرد ( .غالم زاده و همکاران.)1396 ،
باتوجه به مطالب مطروحه و اهمیت تربیت کودک در عصر حاضر پژوهش حاضر تالش دارد ابعاد مختلف تربیت کودک را از
نگاه اسالم به تصویر بکشد.

اهمیت و ضرورت پژوهش
جعفری ()135۸بشر همواره در دوره حیات خود  ،از کم وکیف تعلیم وتربیت پی جویی کرده است  ،تامل و دقت در اندیشه
متفکران  ،متالهان و عالمان تربیت نشان می دهد که آن ها تعلیم و تربیت را مرتبط با هدف و فلسفه حیات مورد توجه قرار
داده اند  ،در عصر تجدد پرسش از تعلیم و تربیت انسان و سوال از هدف زندگی به دلیل روابط مادی انسان با طبیعت بی
اهمیت تلقی شده است  ،در اثر ایت بی توجهی کار تعلیم و تربیت تا حد کارهای عادی و روزمره تزل داده شده است  ،یکی از
آثار شوم بی توجهی به کار تعیم و تربیت  ،درست رها شدگی انسان به حال خود  ،هواپرستی و پیروی از تمایالت نفس و
طغیان گری است  ،یکی از عوامل اصلی طغیان گری و بی بندو باری ها که قرن ما را دچار آشفتگی جنون آمیز نموده است بی
اعتنایی به معصیت و گناه است ( .حسن زاده .)1390،
با توجه به عصر فناوری اطالعات و ارتباطات  ،نوع تربیت نیز در این عصر با دوره های گذشته متفاوت است  .در ئنیای امروز با
پیشرفت تکنولوژی و وسایل ارتباطی از جمله ماهواره ها  ،رسانه ها ،اینترنت  ،تلفن همراه ،شبکه های اجتماعی و امثال این ها
و از سوی دیگر با کمرنگ شدن روابط صمیمی والدین و فرزندان  ،قرار گرفتن بنیان خانواده در مسیر تهاجم فرهنگی ،
دورشدن والدین و توجه کافی ند اشتن به تربیت فرزندان بر طبق سیره تربیتی اسالم ،انجام پژوهش تربیتی و آگاهی بخشی به
خانواده ها با مسائل تربیتی فرزندان بسیار ضروری به نظر می رسد (.کیان .)139۴ ،پس با توجه به مسائل عصر حاضر و دور
شدن والدین نسبت به تربیت فرزندان خود برطبق سیره اسالم  ،انجام پژوهش تربیتی در جهت آگاهی بخشی به خانواده ها
الزم و ضروری به نظر می رسد.

-1مفهوم شناسی تربیت:
 – 1-1تربیت در لغت :
تربیت در زبان و فارسی به معنای ( پروردن ،پروراندن یا آداب و اخالق رابه کسی یاد دادن  ،آموختن و پروردن کودک تا بالغ
شدن)و به معنای آموزش و پرورش هم آمده است  .اهل لغت اغلب تربیت را با توجه به ریشه (رب  ،یرب ) تعریف کرده اند  .از
نگاه برخی از اهل نظر  ،رب و تربیت از یک ریشه اند و معنای اساسی رب تربیت است( .احمدزاده  .)13۸9 ،همچنین کتاب
های معتبر لغت زیادی در ذیل ریشه(رب) و کتاب های تفسیر در ذیل سوره حمد واژه (رب العالمین ) آورده اند که رب به
تربیت مرتبت است  .عالوه براین برخی از کتاب های لغوی معتبر مانند لسان العرب و تاج العروس  ،برخی مشتقات واژه تربیت
مانند (ربب)(،تربب)( ،ربی ) و (تربی)را به رغم اینکه از دو ریشه (ربب) و(ربو)هستند  ،در کنار هم بیان کرده اند .با توجه به
اینکه شکل فعلی واژه تربیت از ریشه (ربو )است و قرآن بدون تردید آخرین و کاملترین کتاب تربیتی الهی است ولی با این
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وجود مشتقات تربیت از ریشه (رب ) و(ربب)بیشتر از ریشه (ربو ) در قرآن به کا رفته است (.مهدی زاده  .)13۸1 ،واژه تربیت از
ریشه (رَبَوَ)و باب تفعیل است ،در این ریشه ،معنی زیادت و فزونی اخذشده است(.باقری.)50 :1396 ،
 -1-2تربیت در اصطالح :
تربیت عبارت است از فعالیتی منظم و مستمر در جهت کمک به رشد جسمانی.شناختی ،اخالقی ،اجتماعی ،عاطفی و به طور
کلی پرورش و شکوفایی استعدادهای متربی  ،به گونه ای که نتیجه آن در شخصیت مربی به ویژه در رفتارهای او ظاهر شود.
(حاجی ده آبادی .)20 :139۴، ،
تعریف فوق ویژگی هایی دارد که آن را از سایر واژههای مشابه ممتمایز می سازد :اوال،تربیت فعالیتی منظم و مستمر است و
این استمرار به گونه ای است که سراسر عمر انسان را پوشش می دهد.ثانیا ،کستره تربیت در تمام وجود انسان است  .ثالثا،
تربیت جریان بیرونی -درونی است  ،موضوع تربیت یعنی انسان  ،چنان نیست که فاقد هر گونه ویژگی و قابلیتی باشد و به قول
برخی روانشناسان  ،همچون لوح سفید نانوشته ای نیست که هرچه بخواهیم در آن بنویسیم(.حاجی ده آبادی -21 :139۴ ،
)22
-3-1تربیت اسالمی:
تربیت اسالمی عبارت است از  :جریانی از یک سلسله فعالیت ها مستمر آموزشی و تهذیبی ویژه فرزندان مسلمان که در جهت
کسب برخی نگرش ها  ،درونی شدن برخی باورها و تثبیت برخی ارزش ها و هنجارها در همه ی جوانب زندگی فردی و
اجتماعی صورت می گیرد  .این جریان مستمر تربیتی در نقطه اوج خود به التزام عملی و دلبستگی عمیق یادگیرنده منتهی
شده و تطبیق کردار و گفتارها ی او با هنجارهای اخالقی و احکام دین را سبب می شود ( .علم الهدی.)13۷6 ،
 -2ادوار تربیتی :
 -2-1تربیت فرزند قبل از ازدواج
نقش والدین در پرورش فرزند از زمان بعد از والدت شروع نمی شود  ،بلکه در دو مرحله قبل از آن هم نقش مهمی در آن دارد
 :یکی انتخاب همسر و دیگری دوران بارداری مادر ( .امینی  .)1۴6 ،13۷۴،کسانی که به آینده ی فرزندان خویش می اندیشند
و می خواهند فرزندانی زیبا  ،سالم و خوش اخالق داشته باشند باید قبل از ازدواج درباره این موضوع تامل کنند  .مرد باید به
هنگام انت خاب همسر کامال دقت کند که برای نطفه خود چه جایگاهی را برمیگزیند و سرنوش فرزند آینده اش را در دست چه
زنی قرار می دهد  ،زن باید کامال بررسی کند که نطفه چه پدری را در رحم خود می گذارد و ناچار می شود اورا پرورش دهد.
(امینی .) 1۴6 ،13۷۴،به همین جهت اسالم به این موضوع اشاره داشته و انتخاب همسر مناسب را مبدا فرزندان می داند .
رسول خدا (ص) فرمودند :زنان و مردان متناسب و همشان (ک فو) را به نکاح درآورید و با آن ها وصلت کنید و برای نطفه های
خودتان جایگاه مناسب انتخاب کنید  .و در جای دیگر می فرمایند :از ازدواج با زنان سفیه و احمق اجتناب کنید  ،زیرا
مصاحبت با چنین همسری یک بالست و فرزندانش نیز ضایع خواهند شد  .پس از این رو داشتن همسری متدین و دارای
اخالق نیکو یکی از تاثیر گذارترین عوامل در تربیت فرزندان است  .ما نمی تواین از مادری که قید و بندهای دینی اهمیت نمی
دهد انتظار تربیت فرزند صالح داشته باشیم (.مستدرک،ج،2ص.)5۸3این حدیث پیامبر در کمال صراحت از قانون وراثت سخن
می گوید :ببینید نطفه خود را در چه محلی مستقر می کنید ،از قانون وراثت غافل مباشید ،توجه کنید زمینه پاکی باشد تا
فرزند شما وارث صفات ناپسند نشود(.المستطرف ،ج،2ح.)21۸
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 -2-2تربیت در هنگام انعقاد نطفه :
هم چنین زمان و مکان و شرایط انعقاد نطفه نیز در چگونگی اوضاع بدنی و روحی کودک بسیار موثر است و در این باره روایات
بسیاری از پیشوایان دین رسیده است ( .مظاهری  .)15۴ ،13۷1،خداوند در قرآن می فرماید  :و از آنان هرکه را توانستی با
صدای خود به نافرمانی خدا برانگیز و باسواران و پیادگانت برآنان بانگ بزن تا به گناه روی آورند و با آنان در اکوال و اوالدشان
شریک شو و ازآنان در همان جهتی که می خواهی بهره بگیر و به آنان وعده و نوید بده  ،ولی باید بدانند که شیطان جز وعده
فریبنده به آنان وعده ای نمی دهد .در ذیل این آیه آمده است که عیاشی از محمد بن مسلم  ،از امام باقر علیه السالم روایت
کرده است که از امام درباره سهم و بهره و مشارکت شیطان پرسیدم که در آیه (و شارکهم فی اموال و اواالواالد )آمده است .
فرمد  :هر مال حرامی سهم و بهره شیطان است و همراه مرد در وجود او خواهد بود تا مجامعت کند  ،پس فرزند از نطفه
شیطان و مرد خواهد بود  ،اگر از مال حرام باشد .و سلیم بن قیس از امیرالمومنین علیه السالم روایت کرده است که فرمود :
رسول خدا (ص)فرمودند :خداوند بهشت را بر هر فحاش بد زبان بی حیایی که بی توجه هر سخنی را می گوید و می شنود
حرام کرده است  .اگر در کار او تحقیق کنی  ،حتما می فهمی که او یا ثمره زناست یا شیطان درآن سهم و مشارکت داشته
است  .سوال شد یا رسول اهلل  ،شیطان در انسان سهم و مشارکت دارد ؟ فرمود :آیا نخوانده اید که خداوند می فرماید
(:وشارکهم فی االموال و االوالد) .البرهان  .)۸۸2-۸۸1 ،از امام حسن مجتبی منقول است :اگر موقع آمیزش و لحظه انعقاد
نطفه ،دل آرام ،دوران خون به وضع طبیعی و بدن خالی از اضطراب باشد علی القاعده بچه به پدر و مادر شبیه خواهد بود(.بحار،
ج .)1۴ازجمله مقدمات والدت حضرت فاطمه (ص) این است که خداوند به رسولش و حضرت خدیجه (س) دستور داد تا از
خلق دوری گزینند  .از این رو  ،رسول خدا چهل شبانه روز به غار حرا رفت و به عبادت پرداخت  .حضرت خدیجه (س) طی
این مدت در خانه عزلت گزیدند و با کسی تماس نداشت  .سپس دستور آمد که پیامبر به منزل برود  .شب چهلم جبرئیل پیام
خداوند را به پیامبر رساند و این سیب را از بهشت برای تو فرستاده است  .پیامبر سیب را گرفت و به سینه خود فشرد و
هنگامی که سیب را دو نیم کرد نوری از آن درخشید  .جبرئیل گفت :یا رسول اهلل این نور بانویی است که درآسمان منصوره و
در زمین فاطمه است ( .بحار ،ج .)۴3با توجه به آنچه گذشت یکی از عوامل بسیار مهم برای تولید نسل صالح و سعادتمند پرهیز
از لقمه حرام و رفتارهای ناپسند در طول زندگی و زمان انعقاد نطفه است .
 -2-3تربیت در دوران بارداری:
پزشکان امرا ض روحی ثابت کرده اند که شصت وشش درصد کودکان مبتال به امراض روحی  ،بیماری را از مادران خود به ارث
برده اند  .و چنانچه مادری سالم و بی عیب باشد بچه اش نیز داری دستگاه عصبی سالم و بی نقص خواهد بود  .اگر زنی بخواهد
بچه اش سالم و شاداب و از نظر قوای عقلی بدون ن قص باشد قبل از تولد کودک باید در فکر سالمت خود باشد ( .امینی ،
 .)51-52 ،136۸پیامبر (ص) فرمودند  :سعادتمند کسی است که سعادت او در شکم مادر و بدبخت کسی است که شقاوتش در
شکم مادر پایه گذاری می شود ( .بحار ،ج  .)۷۷،115عالوه بر حاالت روحی و معنوی وضع تغذیه مادر در ایام بارداری ،
چنانکه در سالمت و بیماری و نیرومندی و ضعف جنین اثر دارد  ،در اخالق خوب و بد و مقدار هوش و حافظه جنین نیز تاثیر
خواهد داشت  .زیرا همه بدن جنین از جمله اعصاب و مغز او  ،از غذایی درست می شود که به وسیله مادر در اختیارش قرار
داده می شود  .ارتباط اخالق افراد با کیفیت مزاجی و ساختار عصبی آن ها بر محققان پوشیده نیست (امینی .)13۷2،15۷ ،
بدن نوزاد انرژی مورد نیاز را از غذاهایی که برای او تدارک دیده می شود به دست می آورد و عالوه بر نمو اعمال فیزیولوژیک را
انجام می دهد .نوزاد برای حفظ و ادامه نمو ،به غذای کافی نیاز دارد لیکن اثر سوء تغذیه می تواند اثر معکوسی روی نوزاد
بگذارد(طهماسبی بوجنی ،شهبازی ،نقدی .)13۸۸ ،از این رو در منابع روایی ما بزرگان دین زنان باردار را به تغذیه مناسب
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توصیه کرده اند .پیامبر اکرم (ص) فرمودند :به زن آبستن  ،درآخرین ماههای بارداری خرما بخورانید تا فرزندش بردبار وپاکیزه
باشد ( .مکارم الخالق ،ص .)192در جایی دیگر رسول خدا فرمودند  :به زنان آبست به بخورانید تا فرزندان شما خوش اخالق
شوند ( .مستدرک ،ج .) 619 ،2حکایتی از عالمه مجلسی (ره) نقل می کنند که آیات و روایا و تجربه نیز با آن موافقت دارد .
عالمه در مسجد جامع اصفهان نماز می خواند  .شبی عالمه پسرش محمد بیاقر مجلسی را با خود به مسجد آورده بود  .ولی از
وردو به مسجد خوددادر کرد و در حیاط مسجد نشست  .پس از رفتن پدر به مشک آبی که در حیاط مسجد بود سوزنی فرو
برد و با ابی که از آن می ریخت بازی می کرد  ،پس از نماز پدر خبر یافت و از این امر ناراحت شد  .به خانه رفت و همسرش را
گفت که من در تغذیه و رعایت آ داب و رسوم پیش و پس از انعقاد نطفه و دردوران کودکی فرزندمان سعی تمام کردم  ،ولی
عمل امروز این کودک نشان دهندهی تقصیر یکی از ماست  .مادر گفت  :هنگام بارداری به منزل همسایه رفته بودم که درخت
انار آن ها توجه مرا به خود جلب کرد  .به اناری ازآن  ،سوزنی فرو بردم تا مزه آن را بچشم ( .مظاهری .)162-13۷1،161 ،
چنانچه مالحضه می گردد دو نکته مهم اشاره گردید  :اول حساسیت زمان بارداری و تاثیر رفتار و حاالت مادر در جنمین و
تغذیع در زمان بارداری در هوش و استعداد و اخالق جنین .
 -2-۴تربیت درهنگام تولد:
واهلل اخرجکم من بطون امهاتکم ال تعلمون شیا و جعل لکم سمع و االبصار و االفئده لعلکم تشکرون(۷۸سوره نحل).
خداوند شما رااز شکم مادر خارج کرد در حالی که چیزی نمیدانستید و برایتان گوش و چشم و قلب قرار داد شاید خدای را
سپاس کنید.
با توجه به آیه نخستین سال کودک حساس ترین دوران او به شمار می رود .نفس نوزاد همانند لوح سفید و بی نقشی است که
برای پذیرش هر نقشی آماده می باشد هیچگونه صورت علمی در آن نقش نبسته ولی استعداد آن را دارد که به تدریج علوم و
اطالعاتی را کسب کند بنابراین مربیان باید به حساسیت این دوران کامال توجه داشته و با شیوه ای سنجیده و درست با نوزاد
رفتار کنند ،تا از حوادث روحی که درمان آن دشوار یا غیر قابل جبران است مصون بمانند(.امینی)90-۸9 :13۷2 ،پیامبر اسالم
صلی اهلل علیه و آله فرمود هر پدری وظیفه دارد که نام زیبایی برای فرزندش انتخاب کند(.مستدرک جلد  2ص.)61۸عقیقه
کردن نیز یکی از مستحبات موکد است و در اسالم سفارش شده است که سر نوزاد را رد روز هفتم بتراشید و هم وزن موی
سرش طال یا نقره صدقه بدهند و در همین روز گوسفندی برایش عقیقه کنند و گوشتش را در بین فقرا تقسیم کنند یا در
مجلس مهمانی به آن ها بخورانند(.امینی .)95 :13۸6یکی دیگر از عواملی که در تربیت کودکان نقش موثر دارد تاثیر شیر مادر
هم در رشد معنوی و اخالقی و هم در رشد جسمی کودک می باشد .شیر مادر یک ماده مغذی  ،زنده و پیچیده ،حاوی آنتی
بادی ها  ،آنزیم ها و هورمون هاست که هگی آن ها برای سالمت سودمند هستند ،عالوه بر این برخی از روش های دادن
شیرخشک ،کودک را در معرض خطر ابتالی جدی به عفونت ها قرار می دهد ،دریافت زود هنگام (آغوز) کلستروم که غنی از
آنتی بادی است اهمیت ویژه ای در کشورهای در حال توسعه داردو حجم اندک آغوز به پیشگیری از فزون باری کلیوی هنگامی
که کودک در حال تنظیم تعادل میعات بدن خود است ،کمک می کند(.گودرزی.)1390 ،اسالم شیر مادر را بهترین غذا برای
کودک و یک حق طبعیی برای او می داند چنانکه ایرالمومنین علی علیه السالم فرمودند هیچ شیری برای کودک سودمندتر و
پربرکت تر از شیر مادر نیست(.وسائل جلد ص .)1۷5اسالم نوع شیر را نیز در کیفیت پرورش کدوک موثر می داند رسول خدا
صلی اهلل علیه و آله فرمودند مواظب باشید برای شیر دادن فرزندانتان از زنان احمق و کم عقل استفاده نکنید زیرا شیر کودک
را بر همین حل پرورش می دهد(مستدرک جلد  ) 62۴ :2در جای دیگر حضرت امیر می فرمایند دقت کنید چه کسی
فرزن دانتان را شیر می دهد زیرا کودک با همین وضع پرورش می یابد(.وسائل الشیعه جلد  )1۸۸ :15بنابراین بانوانی که به
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تربیت صحیح فرزندان خویش عالقه دارند باید تا حد امکان آن ها را با شیر خودشان تغذیه نمایند و بدانند با این کار به
سالمت جسم و روان آن ها کمک خواهند کرد.
دوران کودکی یکی از حساس ترین دوران هاست چون پایه ریزی شخصیت زندگی او را در آینده خواهد داشت .چنانکه گفته
اند العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر یعنی علم در دوره ی خردسالی همانند نقشی است که بر سنگ حکاکی شده باشد یعنی
استقرار و دوام دارد(.رشیدپور  )3۷ :13۷2ح ضرت علی علیه السالم می فرمایند انما القلب الحدث کاالرض الخالیهما اولقی فیها
من شی قبلته .قلب نوجوان همانند زمینی بکر و آماده است که هر چه در آن افکنده شود بالفاصله آن را با همه ی وجود قبول
کرده ،پذیرا می گردد(.نهج البالغه بخش اول ،خطبه .)3
از ابوعبدهلل علیه السالم این روایت نقل شده است :من قرا القرآن و هو شباب مومن اختلط القرآن بلحمه و دمه یعنی اگر
نوجوانی که ایمان دارد قرآن بخواند کلمات و معانی قرآن با گوشت و خون او آمیخته می گردد.از این رو پیامبر صلی اهلل علیه و
آله فرمودند فرزندان خود را گرامی بدارید و آن ها را نیکو تربیت کنید تا خدا شما را بیامرزد(.بحار جلد )95:10۴

نگاه تربیتی اسالم به کودک :
 .1نگاه اسالم به کودک
از نظر اسالم کودک باید در هفت سال اول زندگی خود آزاد باشد تا بتواند بازی کند و با طبیعت کودکانه ی خود پرورش یابد
چنانکه امام صادق علیه السالم فرمودند طفل هفت سال بازی کند ،هفت سال خواندن و نوشتن بیاموزد و هفت سال مقررات
زندگی و حالل و حرام قانونی را یاد بگیرد(کافی،ج .)6و در جای دیگر فرمودند فرزند خود را هفت سال آزاد بگذار بازی
کند(کافی،ج.)6
 .2محبت به کودک
از وصایای حضرت علی علیه السالم نزدیک وفات این بود که در خانواده ی خود به کودکان عطوف و مهربان باش و بزرگترها را
احترام کن(.بحار ،ج.)136 :۷5رسول خدا فرمودند کودکان را دوست بدارید و نسبت به آن ها رئوف باشید(بحار ،ج:10۴
 ..)92پیامبر فرمود آن کس که فرزند خود را ببوسد حسنه ای در نامه ی او ثبت خواهد شدو آن کس که فرزند خود را شاد کند
خداوند او را در قیامت مسرور می نماید(کافی ،ج .)6دین اسالم نسبت به محبت به کودک بسیار سفارش و توصیه کرده است
چنانکه کسی که به کودک و بزرگترها احترام نگذارد را مسلمان نمیداند (بحار ،ج.)13۷ :۷5از این رو پیابر فرمود کسی که به
کودکان مسلمین رحمت و محبت نکند از ما نیست .امام صادق (ع) فرمودند :خداوند بنده اش را به واسطه شدت محبتی که به
فرزندش دارد مورد مرحمت قرار می دهد(وسائل ،ج.) 9۸ :15دین مبین اسالم رافت و محبت را عامل اصلی پیوند قلب ها می
داند وقرآن کریم رحمت و مودت را بین مسلمانان امر می کند .با توجه به نگاه ویژه تربیتی دین مبین محبت به کودک را
سرچشمه اخالق و کردار نیکو در آینده کودکان می داند .چرا که بساری از ناراحتی های روانی از دوران کودکی شکل می
گیرد ،چیزی که تاثیر بسیار زیادی در کودکان می گذارد مساله چگونگی تغذیه روحی آن هاست.
 .3احترام به کودک
اسالم نسبت به کودکان ارزش بسیار قائل است و از همه می خواد نسبت به کودکان احترام بگذارند و ارزش وجودی کودک را
حفظ کنند چرا که شخصیت کودک از همان ابتدا تحت تاثیر رفتار ما شکل می گیرد .از این رو احترام به کودک در شکل
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گیری رفتار وی در آینده بسیار متاثر است .رسول اکرم فرمودند به فرزندان خود احترام بگذارید و با آداب و روش پسندیده با
آن ها معاشرت نماید(بحار ،ج .)23در جای دیگر فرمودند کودکان خود را احترام کنید و آن ها را مورد مسخره و اهانت قرار
ندهید فراموش نکنید که فرموده است و را حمق و نادان ،ابله و سفیه نخوانید(کافی،ج.)6
 .۴بازی
بازی نقش حیاتی ومهم در زندگی کودکان دارد و وسیله ای است جهت کسب مهارت های زندگی  ،رشد خالقیت ،بسط قدرت
تخیلو ایجاد یک تصویر ذهنی مثبت از فرد .از دیدگاه IpAکه نام فعلی آن ( انجمن حقوق بازی برای کودکان)است :بازی
ارتباط ،بیان و ترکیب فکروعمل است که احساس رضایت و خشنودی کودکان را به دنبال دارد( .بیات ،بیات .)2016 ،همچنین
در پژوهشی که در رابطه با تاثیر بازی بر یادگیری مهارت های اجتماعی انجام گرفت نشان داد :رابطه معناداری میان نوع بازی،
نوع اسباب بازی و زمان بازی با رشد روانی کودک وجود دارد .همچنین یافته ها حاکی از آن بود که تاثیر نوع بازی  ،نوع اسباب
بازی و زمان بازی در هوش بیشتر از مهارت های اجتماعی در کودکان مهدکودک است( .آقاجانی ،رشید ،یوف مشفق،
 .)1393ازاین رو اسالم نگاه ویژه ای به بازی کودکان دارد ،چنانچه پیامبر (ص) فرمودند :آنکس که نزد او کودکی است باید در
پرورش وی کودکانه رفتار کند(.وسائل ،ج)126 ،5در جای دیگر موالی متقیان حضرت امیر می فرمایند  :کسی که کودکی دارد
باید دراه تربیت او خود را تا سرحد کودکی و طفولیت تنزل دهد( .وسائل ،ج.)126 ،5
 .۵آزادی کودک
شیوه استبدای و جاهالنه و خط و راه آن  ،رو به زوال و نابودی است ،امر ونهی و اعمال سندیت و قدرت تا اندازه ای که مورد
پذیرش ،فهم و خ رد باشد می تواند در تربیت کارساز باشد .مربیان نباید انتظار داشته باشند که کودکان بدون چون و چرا
تمامی دستورات آن ها را اطاعت کنند .زیرا کودک خود عقاید و نظراتی دارد .مربیان نباید در آنچه مربوط به حیات مخصوص
کودکان است دخالت کنند .این عمل نوعی سرکوب استعداد و رشد تلقی می شود (.غفاری ،غفاری.)139۴ ،از این رو نگاه اسالم
به کودک آن است که کودک بنابر طبیعت رشد کند چنان که پیامبر (ص) فرمودند :کودک تا سن هفت سالگی فرمانده است و
از هفت سالگی تا چهرده سالگی فرمان بردار ،بعد از چهارده سالگی تا هفت سال وزیر و مشاور پدر و مادر خواهد بود (.وسائل،
ج.)195 ،15
 .6تفاوت های فردی
یکی از پدیده های طبیعی مشهود در تمام ساختار جوامع انسانی وجود تفاوت است .یک نظام آموزشی سالم ،انسانی و کارآمد
این تفاوت ها را به شکل طبیعی از توانایی ها و قابلیت ها دریافت و ادراک می کند.شکی نیست که انسان ها به لحاظ قابلیت
یادگیری ،استعداد های فردی ،و نوع تربیت و فرهنگ خانوادگی و بومی دارای تفاوت های فردی متنوع می باشند .توجه به این
نکته الزم است که شناخت روحیات افراد و اهمیت دادن به این تفاوت ها ی فردی در پیشبرد اهداف تربیتی بسیار موثر است؛
لذا از اصو لی که مربی باید در تربیت بدان توجه کند ،اصل تفاوت فردی است(.سامه ایالر ،احدطولی ،پورمحصول ،غالمی،
 .)139۴از این رو تفاوت های فردی مد نظر اسالم بوده و همیشه متذکر آن شده است که خداوند انسان ها را بنابر تفاوت های
فردی آفریده است چناکه قرآن می فرماید :چرا در ب رابر مقام شامخ خداوند که شما راا با ممیزات مختلف و اندازه گیری
گوناگون آفرید ،تعظیم نمی کنید(.سوره نوح13 /و.) 1۴خداوند عزوجل تفاوت هایی را در خلقت برای انسان ها قائل شده که
توجه به این تفاوت ها در امر تربیت ضروری و انکار ناپذیر است  .پیامبر گرامی اسالم مردم را به معادن طال و نقره تشبیه می
کنند و از وجود استعداد و توانایی های مختلف در وجود افراد خبر می دهند .و می فرمایند :مردم معدن هایی هستند همچون
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معدن های طال ونقره .خانواده و موسسات تربیتی در حکم معدن شناسانی هستند که باید کاشف و به ثمر رساننده استعدادهای
کودکان باشند .
 .۷کودک و عقاید دینی
توجه به خداوند و دین ریشه فطری دارد و از نهاد انسان مایع می گیرد چنان که خداوند در قران می فرماید :توجهت را به
سوی دین مستقیم معطوف دار .دینی که فطرت خدایی است و آفرینش انسان را برآن پایه گذاری کرده اند(.روم  .)30/پس هر
انسانی طبعا بنابر فطرت الهی متولد می شود مگر آنکه عوامل بیرونی زمینه انحراف آو را فراهم سازند  .پیامبر فرموده اند :هر
نوزادی با فطرت خدایی به دنیا می آید و پرورش می یابد مگر آنکه پدر و مادر اورا به سوی یهودی گری یا مسیحی گری
بکشانند( .بحار ،ج ،3ص.) 2۸1امام صادق (ع) فرمودند :وقتی بچه سه ساله شد کلمه(الاله اال اهلل) را یادش بدهید ،سپس او را
رها کنید تا به سن سه سال و هفت ماه و بیست روز برسد ،آنگاه (محمد رسوا اهلل ) را یادش بدهید ،سپس تا سن چهار ساگی
او را رها سازید در سن چهر سالگی صلوات بر محمد را یادش بدهید(.مکارم الخالق ،ج ،1ص.)25۴
 .۸تنبیهات بدنی
تنبیه بدنی یکی از روش های تربیت و تادیب کودکان است که در طول قرون متمادی توسط والدین و سرپرست کودکان به کار
رفته و هنوز هم کودکانی وجود دارند که ترس و تجربه خشونت را داشته اند ،پژوهش ها حاکی از آن است که تنبیه بدنی عامل
مهمی در گسترش اقدامات و نگرش های خشونت آمیز بوده ودر دوران کودکی و زندگی فرد تاثیر مخربی می گذارد و در نتیجه
مانع رشد مثبت کودک و ایجاد هنجارها صحیح نظم وانظباط می گردد(.نیکنامی ،میرمهدی ،نیکنامی .)1390 ،اسالم نیز
تنبیهات بدنی را زیانبخش و نهی می کند .پیامبر فرمودند :در تعلیم و تربیت مدارا کنید و سختگیری ننماید .زیرا معلم
دانشمند بهتر از سخت گیر می باشد( .بحار،ج ،۷۷ص.)1۷5در روایت نقل شده است که روزی مردی به پیامبر (ص) عرض کرد:
خانواده ام نافرمانی میکنند با چه وسیله ای آن ها را تنبیه کنم ؟ فرمود آن ها ببخش .در مرتبه دوم وسوم سوال را تکرار کرد و
پیغمبر همان جواب را داد  ،سپس فرمود اگر خواستی آن ها را تنبیه کنی ،مواظب باش که عقاب تو از جرم آن ها بیشتر نباشد
و از زدن به صورت خودداری کن (.مجمع الزوائد ،ج،۸ص .)5۸1شخصی می گوید خدمت موسی بن جعفر (ع) از دست فرزندم
شکایت کردم ،فرمود :اوراکتک نزن ،با او قهر کن ولی قهرت را خیلی ادامه نده (.بحار،ج،10۴ص.)99
 .9حقوق کودک
اسالم برای هر امری حقوقی را در نظر گرفته و از جله این حقوق ها  ،حق کودک بر والدین است .امام سجاد در رساله حقوق از
فرزند به عنوان یک امانت یاد می کند که والدین در مقابل او مسئول تربیت و برآورده سازی نیازهای اولیه ازجمله خوراک و
پوشاک می داندو می فرمابید :ات و آفریننده گوش و چشم او نیستی ،و تو روزی رسان او نیستی ،بلکه همه این ها را خدا به
خاطر او به تو بخشیده است و اورا فرمان بردار تو قرار داده و تو را امین ساخته و اورا امانت به دست تو سپرده است ،تا
نگهدارش باشید و رفتار تو با او خدا پسندانه باشد ،هر آنچه خود می خوری به او نیز بخوران ،هرلباسی که خود می پوشی به او
نیز بپوشان و به آن چه ناتوان است تکلیف مکن و چنان چه تو از او ناخوشایند باشی به خاطر خدا از او بگذر و با دیگری عوض
کن و آفریده خدا را آزار مده( .صحیفیه سجادیه.)3۷6-3۷5 :1390 ،
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نتیجه گیری
کودکان امانت های پروردگار تعالی هستند که در اختیار والدین گذاشته شده اند ،لذا بر پدران و مادران الزم است که کودک
خود را با کردار ناپسند عادت نداده و در پرورش جسمی ،روحی  ،اخالقی و معنوی آن ها تالش جدی داشته باشند کودک با
رفتار پسندیده و تربیت ص حیح اولیا و مربیان می تواند انسانی با فضیلت شود ،در غیر این صورت فردی نا مطمئن و فاسد بار
می آید  .بنابراین سعادت و شقاوت هر کس به کیفیت تربیت او در کودکی بستگی دارد(.نیکنامی ،میرمهدی ،نیکنامی .)1390،
از این رو مفهوم کلیدی تعلیم و تربیت نیاز ضروری بشر است به گونه ای که در طول حیات علمی و معنوی خود پیوسته بدان
نیازمند می باشد و مورد توجه مربیان بزرگ و مصلحان اجتماعی بوده است (.موسوی ،موسوی)1395 ،پس تعلیم و تربیت
ضرورت حیات انسان است و همچنان فلسفه بعثت پیامبران برمبنای تعلیم و تربیت بوده است(.عمرانی .)1393 ،پس با توجه به
آنچه که گذشت تربیت نیاز غیر قابل انکار بشراست ،از این رو آگاهی و شناخت نسبت به ابعاد مختلف وجودی و شناسایی
توانایی ها و استعدادهای فردی ،شناخت ویژگی های سنی ،تکالیف و حقوق و ...الزمه قدم گذاشتن در این مسیر است .پس
پدران ،مادران و مربیان باید آگاهی های الزم را در این مورد کسب نمایند و از این رو آگاهی ما نسبت به مراحل تربیت می
تواند سعادت و شقاوت کودکان را رقم بزند .با توجه به این که دین مبین اسالم نخسه کامل تربیتی را برای ما تدارک دیده
است پس الزم و ضروری به نظر می رسد ما نسبت به توصیه ها و تاکیدات آیات و روایات آگاهی الزم را کسب کنیم .
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