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اصول و روش های تربیت دینی کودک در آموزه های اسالمی

 زاد حدیث دانشگاه آقرآن و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم اشرفی، سیده فاطمه
اسالمی ساری

 اریسآزاد اسالمی واحد حدیث دانشگاه علوم قرآن و استادیار گروه میریان، دکترسید احمد

 آزاد اسالمی واحد دانشگاه گروه علوم قرآن و حدیث استادیارمحمدقاسمی، دکترحمید
ساری



چکیده

استشدهفراوانتاکیدفرزندتربیتبراسالمدر.

استکردهدوچندانراایمسالهچنینضرورتکهاندشدهبیانزمینهایندرمتعددیروایاتباالخصوآیات.

ندکفراهمرافرزندانششقاوتزمینهناصحیحتربیتباوسعادتزمینهصحیحتربیتباتواندمیخانوادهبنیان.

اعیاجتمهاینابهنجاریوانحرافاتانواعدچاراستممکنآیندهدراستنشدهتربیتدرستیبهخانوادهدرکهکودکی
.گرددتبیینبایدکهاستمهمیمسائلجملهازصحیحتربیتبنابراین.استاشجامعهواوخودضرربهکهگردد

گرددبیاناسالمیهایآموزهبراساسدینیتربیتروشهایواصولشدهسعیمقالهایندر.

روشاصول،کودک،دینی،تربیت:هاکلیدواژه



اهمیت تربیت دینی فرزند

استتاثیرگذارنیزجامعهدربلکهاستموثراوخودزندگیدرتنهانهکودکتربیت.

قوطسازرافردکندومیبیدارراطفلاخالقیوجدانباشداستوارودرستاندیشهاساسبرومذهبیتربیت،اگر
.آیدمیحاصلبرایشنسبیآرامشیوگذاردمیکاهشبهرواودرهاآلودگی.رهاندمی

،بهآزارشواذیت.داردنگهدورهاشرارتوایذاءازراخوداجتماعدرکهاستفردبرایکنترلیعاملمذهب
.نرسددیگران

بیاناینگونهراآناهمیتعلت(ع)حسنامامفرزندشبهخطابالبالغهنهجیکوسینامهدر(ع)علیحضرت
:کندمی

کهآنازپیشوکودکیدرراتوتربیترواینازروید،میبکارندآندربذریهرکهاستخالیزمینمانندکودکقلب
کردمآغازشود،مشغولذهنتوسختقلبت



دینیروش های تربیتاصول و 



اصل تغییرظاهر -1
استظاهرسازیبستکاربهانسانتربیتدربایدکهایعامهقواعدواصولازیکی.

کودک...وخوردنغذانشستن،رفتن،راهکردن،گوشکردن،سکوتگفتن،سخنکردن،نگاهاگردیگر،عبارتبه
.یختانگخواهداودروندررامطلوبیومعیّنهایگیریتصمیموافکاراحساسات،شوند،تنظیممطلوبایگونهبه

نفسبهتلقینروش



روش تلقین به نفس

االتحمعرضدرطریقاینازوکندجاریزبانبرراسخنانیبیاموزیمکودکبهکهاستآنقولیتلقینازمنظور
هستم،دیببچهمنگویدمیکهزمانیمثالا زد،مهارکودکمنفیهایتلقینبهبایدهمچنین.گیردقراردرونیمطلوب

.بردکاربهراآنعکسیعنیکردمقابلهآنباباید...وترسممیتاریکیازمنگویدمییا

نیزفعلیلقیندرت.باشندواقعازدوروآمیزاغراقهاتلقیننبایدکهباشیمداشتهیادبهبایدقولیتلقینزمینهدراما
ازروشاین.نماییمایجاداودرمطلوبیدرونیحاالتطریقاینازتادهیمقرارعملانجاممعرضدرراکودکباید

.استموثربسیارکودکتربیتدرکهباشدمیظاهرتغییراصلهایروش



اصل تحول باطن-2
آنیلتأوبایدنپذیردتغییرخودبهظاهراگروشدخواهدنمودارظاهربردهد،رخآدمیباطندرتغییریاگرآیاتازبرخیطبق
.جستباطندررا

باهمباطنتحولوظاهرتغییراصلوبردنخواهندجاییبهراهتنهاییبههیچیکباطن،تحوّلنهوظاهرتغییرنه
.باشدمیمطرحبیشترظاهرتغییراصلعملکردشانازکاملدرکعدمخاطربهکودکانمورددراما.باشندتاثیرگذارتوانندمی

بینشاعطایروش

ایمانبهدعوتروش



روش اعطای بینش-2-1

فاهیممآگاهیودرکبرتأکیدگیرد،قرارمربیانتوجهموردکودکان،بهدینیمفاهیمآموزشجریاندربایدآنچه
مِنْ اَنْجَعُ هّمتَفَوَفِکْرفَضْلُ":فرمایدمیکهیافتالسالمعلیهعلیامیرالمؤمنینکالمدرتوانمیراحقیقتایناست،
وتکرارازترسودمندمراتببهباشد،آموزدانشفکریفعالیتوتفکّراساسبرکهاییادگیری.".دِراسَةوَتِکْرارفَضْلِ
.استآنمرور



روش دعوت به ایمان-2-2

دیگرربمقدّمکهباشدمیشرکازپرهیزوتوحیدبهدعوتآمده،قرآندرکهفرزندشبهحکیملقمانموعظهاولین
یاعتقادمسائلآموزشامر،اولینفرزند،قرآنیتربیتدردهدمینشاناینواستشدهاخالقیوعبادیمسائل

کهراهنگامى(بیاورخاطربه)عَظِیم؛لَظُلْمٌالشِّْرکَإِنبِاهللِتُشْرِکْلَاىَیَابُنیَعِظُهُهُوَوَلِاِبْنِهِلُقْمَانُقَالَإِذْوَ:"است
رگىبزظلمشرک،کهمدهقرارخداهمتاىراچیزى!پسرم:گفت-میکردموعظهرااوکهحالىدر-فرزندشبهلقمان
....(13لقمان،)"است

ازپسحکیملقمانکههمانگونه.استمعادبهاعتقادقرآن،هایآموزهدرمسألهتریناساسیتوحید،ازپس
.استکردهگوشزدفرزندشبهراقیامتدراعمالحسابرسیتوحید،مسألهبهفرزندشنصیحت



مداومت و محافظت بر عملاصل -3
تعلیمدراصلاینازتوانمیبنابراین.باشدتوجهموردبایدتربیتیشؤونهمهدرکهاستاصلیمحافظت،ومداومت

.جستبهرهکودکانبهقرآنیمعارف

آنرتأثیتحتآدمیویابداستمرارعمرپایانتابایدکهاستامریدینیحقایقومفاهیمآموزشاسالم،نظراز
نایدردینیمفاهیمآموزشاگرکهاستبرخورداراهمیتیچنانازکودکیدردینیمفاهیمصحیحآموزش.باشد

.داشتچندانیامیدتواننمیبزرگسالیدرآموزشبهنپذیرد،انجامدوران

سازیفریضهروش

دادنعادتوتکراروتمرینروش



روش فریضه سازی-3-1

واردمدرکریم،قرآندرروشاین.نیستشدنیتعطیلوجههیچبهواستواجبآنانجامکهحکمییعنیفریضه
.دیگراحکامبرخیدادنقرارفریضهکلی،طوربهوجهادوجوبروزه،وجوبجمله،ازاست؛رفتهکاربهمتعددی

نظرهبمنطقیامریکودک،الزاماصلهمودینیتربیتهایبرنامهنفسهمکودکتربیتدرشدهمطرحآیاتطبق
روبهورهاییالزامباندهد،تکلیفبهتناگرکهبداندوکنداحساستکلیفبرابردرراخودبایدکودک؛رسدمی

مصونآنحاصلوکندمیموفقمعیناعمالیانجامبهراکودکواستسازندهتکلیف،ویژگیهمین.شدخواهد
.استآیندهیاحالدرهالغزشپارهایازماندن



روش تمرین و تکرار و عادت دادن-3-2

ارقرسفارشموردشود،سخت گیریآن کهبدونتکلیف،سنّازقبلکودکان،بهروزهونمازآموزشروایاتی،در
.استگرفته

انجامعملاینبهکودکابتداییدادنعادتهدفبانمازآموزشتکلیف،سنازقبلتاکهدهدمینشانمسألهاین
لحاصدرست،رفتارشدنعادتکهآن جاازلذا.شودمتوقفحدهمیندرکهنیستاینبربناهیچ گاه،وگیردمی

نیزونگرفتروزهوخواندننمازبهنسبتراکودکانبلوغ،زمانازقبلبایدمربیان،ووالدیناست،تکراروتمرین
.نمایندعادتتاکنندوادارقرآنقرائت



اصل اصالح شرایط-4

هجامعازرااوبارضاللتآثارتوانستشرایطاصالحومردممیانازسامریاخراجباموسیاستآمدهطه97آیهدر
برخیفحذومطلوبرفتارهایوآداب،عاداتبرخیایجادبرایکهاستآنبیانگرشرایطاصالحاصلبنابراین.بزداید

.پرداختمکانیوزمانیشرایطاصالحوشرایطدستکاریبهبایدنادرسترفتارهایوافکارعادات،

سازیزمینهروش

موقعیتتغییرروش

سازیاسوهروش



روش زمینه سازی-4-1

ادایجازبرعکسوآوریمفراهمباالییحددررااخالقیفضائلآوردنپدیدامکانمناسب، بسترنمودنفراهمبا
.کنیمپیشگیریبپروردرااخالقیرذایلمی تواندوداردمنفیباروریکهزمینه هایی

ازپسبعدیمراحلدروبگیریمپیمادررحمدرنطفهانعقادابتدایهمانازبایدراکودکدرستتربیتزمینه های
ازسازیینهزمبایدنمازآموزشمورددرمثالا .باشیمداشتهاهتماماودینیتربیتبرایسازیزمینهبهنیزکودکتولد
.پرداختکودکآموزشبهمرحلهبهمرحلهوباشدگرفتهصورتقبل



روش تغییر موقعیت-4-2

وظاهر.اول:ازعبارتندحدودآنواست؛فرمودهبیانزیباییبهرادوستیحدودارزشمند،روایتیدر(ع)صادقامام
ومالبهابییدست.سومببیند؛خودزشتیوزیباییراتوزشتیوزیبایی.دومباشد؛سانیکتوبهنسبتباطنش
بتنسدارد،اختیاردرچهآنازدوستیورفاقتبابدر.چهارمنکند؛عوضتوبهنسبترارفتارشمقام،بهرسیدن

.نگذاردتنهاراتومصائبوسختی هاهنگام.پنجمنکند؛مضایقهتوبه

کهچرااشیمبنیزکودکمنتخبدوستانمراقبنزدیکازبایدکودکتربیتدراجتماعیبعدبهتوجهضمنبنابراین
.نباشدکودکمانمصلحتبامطابقشخصیهرباارتباطشایدوداردخاصیخانوادگیتربیتهرکودکی



روش اسوه سازی-4-3

ازکودکاننزدرفتاریالگویقدرهربنابرایناست،سازیاسوهکودکاندریادگیریروش هایمهم ترینازیکی
.می شودواقعتوجهموردبیشترآن هاکالمیغیروکالمیرفتارهایباشد،برخوردارمحبوب تریشخصیت

بهرایدهانباوبایدهاازبسیاریومی کندبرقراربهتریعاطفیرابطهآن هاباکودککهداریمالگوهاییمیان،ایندر
وجهنیکوترینبهروشاینازکریمقرآندرکهحیوانات،مانندداشت؛بیانمی توانآن هاقولاز،«مثل»عنوان

.باشدتاثیرگذارتواندمیکهاستآنازنمونه ایقابیل،وهابیلداستاندرکالغ.استشدهاستفاده



اصل اختیار و مسئولیت -5

وعمقاطتمامدروتربیتجریانهایبخشتمامیدربایدکهاستاصلیانسان،مسئولیتاصلقرآنآیاتطبق
توجهکودکتواناییوسنیحدودبهبایدنیزکودکاندرمسئولیتایجادمورددر.گیردقرارنظرمدتربیتمراحل
.داردمقتضاییسنیهرکهچراداشت

وشوداودرحقارتاحساسباعثاستممکنسالهچهاریاسهکودکبهسنگینمسئولیتیکدادنمثالبرای
خواهدؤثرمبسیارکودکشخصیتونفسبهاعتمادحسپرورشدرکودکسنبامتناسبمسئولیتیدادنبالعکس

.بود

اعمالنتایجبامواجههروش

ابتالروش



روش مواجهه با نتایج اعمال-5-1

زیانوی،ملعپیامدکهببیندوبیابدفردکههنگامی.کرداکتفافردعملپیامدهایداننشانبهبایداساساینبر
عملنجامایاترکبهنسبتدرونیانگیزهیافتنبرایمناسبیزمینهاوستخودسودبهآنکهیامی آوردباررااوخود

.استیافتهرا

آسیبابمیزنددستخطرناکیچیزبهکهکودکیکهصورتبدینباشدمیموثرروشایننیزکودکانتربیتدر
.می گردداصالحرفتارششدوخواهدخوداشتباهمتوجهدیدن



روش ابتال-5-2

بِالنّارِ یَمتَحِنُاکمبِالبلءالمُؤمنُیَمتَحنَ":استبالندگیوشکوفایینیزوپیرایش،وپاالیشبراینیکوراهیمتحانا
.شوندمیخالصوگداختهآتشدرنقرهوطالچنانکهشودمیآزمایشبالبهمؤمن"الخَالص

میکنددایتهروشاینبهرامربّیانتربیتی،روشعنوانبه(السالمعلیه)العابدینزینامامکلماتدرامتحانوابتال
حاناتیامتچنینآنهاتواناییبامتناسبمی تواننیزکودکانمورددر.استمتربّیانبرایعملییاسوههمچنینو

.گیردصورت



اصل حریت-6

ودککطبیعتبرخالفاینجزایشیوهزیراکنند،رفتارخواستند،کههرگونهتاگذاردمیآزادنیزراکودکاناسالم
.رودنمیشماربهتربیتیمنطقیومعقولحرکتوباشدمی

کهاستوالدینبرواستکودکدادندستوروکردنحکومتدورانسالگیهفتتاکودکینخستدوران
.استحاکمسالهفتتاکودک".سِنینَسَبعسَیدٌالوَلَدُ":کننداطاعتراکودکاندستورهای

روش تربیت مقتدرانه



روش تربیت مقتدرانه

معضلردچایشیوهایننهوافکندهسایهمطلقمحدودیتنهمقتدر،والدینتربیتیشیوهبرخانواده ای،چنیندر
ایشدههدایتانضباطهمچنینومتعادلونسبیآزادیفرزند،-والدینرابطه یمعیاربلکهاست،مطلقآزادی
انمیدروالدینشانباراخودخواسته هایومشکالتتامی دهدبچه هابهنظراظهاربرایکافیفرصتکهبودخواهد
.داردوجودفرزندانرفتارهایبرنظارتحالعیندروگذارند



اصل نظارت و مراقبت-7

ماننددفرزنتربیت.استفرزندانرفتارازمراقبتونظارتشودمییافت(ع)معصومانسیرهدرکهاصولیدیگراز
کسانیچهابفرزندانکهباشندمراقبسنینایندربایددلسوزمربیانووالدین.داردمراقبتبهنیازکهاستنهالی

فرزندانراگوکنندگوشزدراآنباشدکاردراشتباهیاگرتاکنندمیدنبالراجریاناتیومسائلچهودارندمعاشرت
.دهندبیدارباشوکنندآگاهراآنهاندارندکافیآگاهیاطرافحوادثبهنسبت

کنیدحفظجهنمآتشازراتانخانوادهوخودتان"نارااأَهْلِیکُمْوَأَنْفُسَکُمْقُوا":استآمدهتحریم6آیهدر.

بازداریومنعروش



روش منع و بازداری

وزمینه هازدودنوحذفدربایدوخالقیترشدبرایمناسبزمینهآوردنبرفراهمعالوهتربیتمسئولومربی
.باشدآورد،کوشاپدیدتخلفوانحرافاستممکنکهعواملی

بایاروییرودرراالزمتجربهواطالعاتهنوزکندکهمیبروزنوجوانانیوکودکانیدرتخلفاتوانحرافاتبیشترین
.باشندشدهآنوارداستممکنناخودآگاهیاناخواستهگاهوندارندزندگیرخدادهای



اصل آراستگی-8

رداختهپآراستهوزیباوضعیتیبابایدشود،میعرضهارتباطایندرچهآنومتربیومربیمیانروابطحاضر،اصلطبق
.شود

بهدودمحتنهاآندامنهاماکند،میآفرینینقششانزندگیاولسالهفتدردوستیزیباییجاذبهنیزکودکانمورددر
سوقاییگرتجملسویبهتاکنندتعدیلراآنوکنندتوجهآنبهبایدمربیانکهاستمحسوسهایزیباییوظاهرحُسن

.نکندپیدا

روش آراستن ظاهر

روش تزیین کالم



روش آراستن ظاهر-8-1

باشدتهینیزگریزونفرتظاهریعواملازتابپردازدظاهرآراستگیبهبایدتربیتی،ارتباطکردنبرقراردرمربّی.
حفظبری،مربّمقامدرپیامبرص.بودآراستهمیتواننیزسادگیبابلکهنیست،اشراف منشیمرادفلزوماا آراستگی،
وبیتتروشخصیتهاىنشانهمهم ترینازظاهر،لباسپاکیزگىکهچرااست؛داشتهآشکاراصراریظاهر،آراستگی

.(4مدثر،)کنپاکرالباستو".فَطَهِّرثِیَابَکَوَ".استانسانفرهنگ



روش تزیین کالم-8-2

دارندافرادروحیهدرفوق العاده ایتأثیرعاطفی،نظرازوانسان هاستاحساساتوعواطفمبیّن،کلمات.

رزندش،فبهموعظههنگاملقمان،کهبینیدمیکنید،دقتفرزندشباحکیملقمانتربیتیروشبهاگرهم چنین
باادلمعفارسیدرکهکردهتعبیر«بُنَیَّیا»جملهبافرزندشازبارسهآمده،لقمانسورهاز17و16و13آیهدرچنان که
رااوواطفعمحبت آمیز،تعبیراینباوباشدمیعزیزم،ایدلبندم،فرزندایپسرجانم،ایپسرکم،ای:مانندجمالتی

.میکندجذب



اصل فضل-9

آنبهالذ.کندمیکرمولطفرویازبلکهنیستالزمخداوندبرمیکندبندگانبرخداعطائیکهورحمتواحسان
.ندارندخداوندنزددرحقیبندگانوگرنهاستزیادتنوعیکهچراگوییمفضل

عفودرمبالغهروش

تشویقوتبشیرروش

توبهروش

پاداشدرمبالغهروش



روش مبالغه درعفو-9-1

استالزمآن،موجببهبلکهشود،مجازاتومؤاخذهخطا،اولینارتکابمحضبهفردکهاستآنازمانعروشاین
یدهنادرامتربّیلغزش هایوخطاهامکررمربّیروش،اینطبق.ورزدمبالغهعفوایندرحتیوکندعفوابتدامربّی

.(99اعراف،)".بِالعُرفِأمُرْوَالعَفوَخُذِ":استشدهامرآنبهقرآندرکهباشدمیاخالق،مکارمجملهازعفو.می گیرد



روش تبشیر و تشویق-9-2

مورددرتبشیرولیاستترغیبوتشویقنیز،قرآنیودینیآموزه هایسویبهفرزندانجذبراه هایازیکی
بسیاراشد،بجابهوپسندیدهگونه ایبهاگرتشویق،کهدرحالیگیرد،میقراراستفادهمورداندکصورتبهکودکان
.استکارساز

ووجّهتکانونازراخودمی کنندسعیآن هاست،بهدادنشخصیتوتوجّهنوعیفرزندان،تشویقاین کهبهتوجّهبا
یّتشخصازجزییکهجاییتاپرداخته،نظرموردرفتاریاعملتکراربهطریقاینازونسازنددوروالدینمحبّت

.می گرددآنهارفتاری



روش توبه-9-3

بعضیردراآنانجاموپذیرفتهتربیتیوسیلهیکعنوانبهراتنبیهاسالم،کهاستدرستنیزکودکانمورددر
المقدورحتیواستتربیتروشترینخطرناکبدنی،تنبیهکهدانستبایداما.داندمیالزمگاهیبلکهمفیدمواقع،

.کرداجتنابآنازباید

وجایزهخوب،الگوهایدادننشانمفاسد،ومصالحذکراندرز،وپندماننددیگریطریقازکودکاصالحاگراما
اظهارعدمونکردنتوبهبرتاکیدباالبته.کرداستفادهآنازضرورتقدربهتوانمینباشدپذیرامکان...وتشویق

.کرداستفادهتنبیهازتوانمیصورتآندرکهکودکپشیمانی



روش مبالغه در پاداش-9-4

بایدبلکهنگذارد،پاسخبیراآنمربیزند،سرناچیزهرچندمطلوبی،عملمتربّی،ازاگرکهکندمیایجابفضل،اصل
.باشدرحمتوفضلمظهرودرگذردعدالتحدازپاداشاستالزماصل،ایناقتضایبهگفت

مؤثرهایروشومهمعواملازیکیراتشویقتوانمیتشویق،ازخدااستفادهوروشایناهمیتبهتوجهبابنابراین
تقویتوادرنفسبهاعتمادحسکهمیشودموجبمبالغه،باکودکتشویقوتحسینکهچرادانست؛قرآنیتربیت
.شودآشکارویمخفیکماالتوبرسدفعلیتبهاوقوایوکندرشداودرونیاستعدادهایشود،



گیرینتیجه 

قرارجهتوموردمختلفجوامعدرمسالهاین.اندداشتهفراوانتاکیدفرزندانبرتربیتامروزوگذشتهدانشمندان
ردیفشقاوتزمینهنادرستتربیتبساچهودرآیندهفردیبالندگیورشدزمینهصحیحتربیتبساچه.استگرفته

استنباطاسالمایآموزهوازآیاتهاییروشواصولواستشدهمطرحروایاتوآیاتدرمسالهاین.کندفراهمرا
.بودخواهدتربیتدرمربیانووالدینراهنمایکهاندشده

اصلشاملآنازهایینمونه.استضروریکودکانتربیتدرآنهابکارگیریوروشهاواصولاینباوالدینآشنایی
هبمثبتتلقیناتانتقالبابایداصلایندرگیرد،میبردررا(فعلی–قولی)نفسبهتلقینروشکهظاهراستتغییر

.دادتغییرراکودکرفتارظواهرمنفی،تلقیناتبرداشتنازمیانوکودک

اسوهروشوموقعیتتغییرروشسازی،زمینهروشنیزکهشرایطاصالحاصلطبق.باشدمیمطرحکهدیگریاصل
نامناسبرایطشتغییردینی،وسالمالگوهایمعرفیبارانامناسبشرایطوهاموقعیتبایدهستندبرآنمبتنیسازی

.دادتغییرکودکدردینداریزمینهایجادوتربیتی



راهیتانبا سپاس از هم 


