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پرورانردن، پررورش دادن، و ادو و اقربه بره  پرورش دو کلمه مترادف اند، و به معنی پرروردن،تربیت و 

 کسی یاد دادن است.

"هرگاه انسان مرد، عمر  او در روی ممرین ع ری میشرود بره جرم ام سره حضرت محمد )ص( فرموده است :

 عم :

 صدعه جاریه. 

 عملی که مورد استفاده مشروع عرار گیرد. 

 کوکاری که برای او دعای قیر کندفرمند صالح و نی. 

"هرگاه مرگ  کسی فرا رسد قداوند )ج( آنرا به تاقیر نمی اندامد، اما افمونی عمر و  والنی بودن آن این 

است که قداوند)ج( فرمند نیکو کار را نصیو هریک ام بندگان قود کند که بعد ام مررگش بررای او دعرای 

 ا به او میرساند."و قداوند)ج( دعای قیرایشان  ر قیر کند

 

 والدین محترم و بمرگ ساالن گرامی :

کودک امانتی است در دست پدر و مادرش و علو پاکش جوهری است صافی و قرالی ام هرر نروع نقرش و "

تصور، و آماده گرایش  پیدا کردن و پذیرفتن هرآنچه بسوی آن کشیده شود دارد. پس اگر قیر ونیکی به او 

 ."به آن عادت میکند و بر آن پرورش می یابد ا  مسلم ه شود،یتربو  آموقته
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 ،هرم پردر و مرادر و سرایر تربیرت کننرده گرانش در دنیرا و آقررت قوشربقت و سرعادتمنداو در نتیجه هم قرود 

و به ماننرد حیروان رهرا شرود و  گر شرو تبائی به او آموقته شود و در آن جهت تربیه گردداقواهند شد. اما 

در مرحلرره نقسررت برردبقت و منحرررف بررار مرری آیررد و والرردین  ا  ر انداقترره شررود، ع عررام توجرره پرردر و مررادر دو

مسئو  این کار اند، بنا  متوجه این مسئولیت بمرگ قرود برود. ای کسریکه سرپرسرتی قانره و قرانواده را برر 

و او را در میح  ناسامگار به  عهده داری، هرگاه مسئولیت تربیت و پرورش درست کودک قود را ننمایی

جروهر مکررم و و بره علرت عردم توجره بره آن  د  قودش بگذاری، بریم آن میررود کره دو برابرر عرذاو بینیرحا

 مورد عذاو سقتی عرار گیری.  ،شریف

حضرت رسو  اکرم)ص( مسئولیت کام  تربیت کودکان را بردوش والدین گذاشته  و ایشان را بر این کرار 

 موده است.نتشویه 

 درباره آفرینش جهان بحث میکند می فرماید:که ای در ق به حضرت علی )ع(

)ج( گرویردن بره اوسرت، گرروش کامر  بره قردای  قرداکامر  اسرت، شرناقت " اساس دین ، شناقتن قردا )ج( 

قرالص گردانیردن عمر  بررای او مری باشرد. بنرابرین پرسرتش قردا  تلقی کردن قداست و کما  توحیرد، .یگانه

ئن داشتن، حرکتی بسروی محرکت کردن، حرکتی دایمی و م ه حیعنی عدم در راه کما  گذاشتن، در مسیر 

را تضمین میکند، حرکتی کره نفری پلیردی هرا و  نهایت رشد فرد و جمی تی که تا بیابدیت جریان دارد، حرک

حرکتی کره در آن ایثرار و عردالت در مناسربات انسرانی بره نحروی  تثبیت ارمش های اساسی را در بر دارد ،

بقررره حرکترری کرره انسرران را برررای سررعادت ابرردی و مبعررات بررا پروردگررار آمرراده کامرر  تحقرره مرری پررذیرد و ب

 میسامد."

. در کتاو تعلیم و تربیرت عبوه امپرستش قداوند)ج( اهداف میر نیم جمء هدف های تربیت اسبمی هستند

یشرتر اینجا تنها عناوین هدف را نق  کررده و قواننردگان را بررای بررسری بدراسبمی بحث گردیده است که 

 درین ممینه به م العه این کتاو دعوت مینماید.

 تقوا 

  تعلیم حکمت 

 عدالت قواهی 

 تکام  انسان 

   برادری و همکاری 

   دیگردوستی با مل 

  پرورش نیروی تفکر 

  پرورش روح اجتماعی 

 پرورش شقصیت اقبعی 

فرمندان در واعی اساس و نقستین راه و روش عبادت قداوند)ج( بوده و میباشد. دعا قواندن تربیت بنابرین 

غالبرا  فررد را بره عظمرت مقرام حره قود عبادت است، جرمء روش اساسری تربیرت اسربمی اسرت. عبرادت که 

امید بره الهی ، نعمت های قداوندی، قودشناسی، م العه اعما  قود، اعتراف به گناه، توبه و  تتعالی، رأف
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و اعمررالی امیررن عبیرر  متوجرره  بقشررایش الهرری، تعهررد برررای جبررران گذشررته، محاسرربه و ارمیررابی اعمررا  قررود

 میسامد.

، پاداش و تنبیه، پند و اندرم دادن، تربیت پیروی ام عق  در تربیت اسبمی، امربه معروف و نهی ام منکر

 وام و مل .ام  ریه جلو توجه به سرگذشت اع تربیت ام ریه ذکر مثا  ها و

 فرمان مبارک شان فرموده اند: درموالنا حاضر امام )صلواةهللا علیه( 

باید برفرمندان قویش دلچسپی داشته باشند، به آنها " من می  دارم ام میان شما آنانی که والدین هستند، آنان 

د وسرپس احسراس کمک و رهنمایی و جرأت ببقشند. این  ور نباشد که آنان تا دوسا  با کمک شما کار کننر

نمایند که شما دلچسپی تان را نسبت به آن ها ترک گفته اید. مرن میقرواهم کره فرمنردان روحرانی ام ام تعلریم 

 م( 1961می  11)ممباسا      قویش استفاده کنند و در آن ب ور کام  سهیم گردند."

یرک ملرت و جامعره در میران  ند و بره مجررد تولرد  فر ،تواند به تنهایی مندگی کیی نمام آن جائیکه هیچ فرد

دارای وظایفی نسبت به او میگردد، پس باید تربیرت او  روری انجرام گیررد کره نره تنهرا مضرر و مرانی منرافی 

 بلکه مفید و ترعی بقش جامعه گردد. جامعه نشود،

میوۀ دلبستگی و محبت و پیوند جسمانی پدر و مادر است و این دو به یک معنای ام چون کودک در حقیقت 

 وفرمنردان قرود در تمراس انرد  بنرا  پردر و مرادر نقسرتین کسرانی انرد کره برا ،مجام آفریردگار کرودک انرد روی

 را در ممینه پرورش و تربیت و رشد شقصیت فرمند ایفا میکنند. عالیترین نقش

ک محی  مقدسی است که میتواند شایسته ترین فرمند را تربیت نماید. والدین ام یدامن پر مهر والدین اولین 

 رف منتق  کنندۀ قصایص و ویژگی های وراثتی، یعنی عام  وراثت اند و ام  رف دیگر عام  محی ری 

محسوو میشوند، میرا موجودات منده همواره صفات و قصایص قود را به نس  بعدی اش منتق  می کننرد 

ات و همررین عررانون فرمنرردان ام صررفعبلرری قررود اسررت و برره موجررو نسرر  و در واعرری هررر نسررلی وارث صررفات 

 قصایص پدر و مادر قود شک  میگیرند.

 اسبم حضرت محمد)ص( فرموده است: وارپیامبر بمرگ

برسد، این پدر و مادر  و عالی انسانی " فرمند هم استعداد دارد گرگ قو شود و هم میتواند به مقامات بلند 

فرردی آگراه و صرالح و قردمت گرذار پررورش  ،که تبش کنند تا او را بررای آینرده اسربم و جامعره هستند باید

 دهد."

  )صلواةهللا علیه( در ممینه فرموده اند:موالنا حاضرامام 

" میقواهم بقا رداشته باشیدکه اگر شما بتوانید اصو  درست را در اذهان و د  هرای فرمنردان قرویش کره 

به این قا ر من همواره  ،میماند جا دهید این اصو  در تمام مندگی در آن ها باعی ،کم عرار دارنددر سنین 

 (ابتردایی)بشما فرموده ام که ام فرمندان کوچک تان باید بسیار مراعبت به عم  آوریرد برویژه در سرا  هرای 

 م (  1961می  11)ممباسا     رشد شان ."
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ان در منردگی  فر  ریکی ام تحوالت مثبت در تعلیم و تربیه توجه به اهمیت دوران کرودکی اوسرت، ایرن دو

میشرود،  گذاشرته شالودۀ شقصریت انسران معمروال  در همرین دوران . وام اهمیت بقصوصی برقوردار است

ایررن برراور بودنررد کرره  برره توجرره المم نمیشررد، و والرردیندر گذشررته برره اهمیررت ایررن دوران در سرنوشررت کررودک 

امین رو غالبرا   کوشیدند. در قور توجه نیست، وبه این ترتیو در ممینه تربیت او نمی کودک دراین مرحله

وسیله با بی توجهی و بی اعتنائی و با روش قشونت آمیم با کودک رفتار میکردند، تنبیۀ جسمی را بهترین 

 برای تربیت فرمندان قود میدانستند.

مگر علم روانشناسی امرومی این گونه تربیت را مردود شمرده است و میگوید: بسیاری ام نابسرامان هرای 

ن، ناشری ام تربیرت نادرسرت او در دوران کرودکی اسرت. همرۀ ایرن بررسری هرا نشران روانی و اقبعری انسرا

میدهند که باید تربیه کودک را جدی گرفت. یکی ام روانشناسان امریکرائی میگویرد کره ام حکیمری پرسریدند 

 ام چه ممانی باید تربیت  ف  را آغام کرد؟ 

یمانه در قورتوجه است و معنای آن حضرور ام بیست سا  عب  ام تولد. این سقن حکحکیم در پاسخ گفت: 

 نس  پیشین در مندگی روانی نس  حاضراست.معنوی 

 د:باشناندکه دارای ویژگی های ذی   هدف های تربیتی در صورت درست

 هدف های تربیتی باید با توجه به معنی رشد بیان شوند. -1

 هدف های تعلیم و تربیت باید با توجه بر رفتار افراد تهیه گردند. -2

 دف های تربیتی باید با یکدیگر سامگار باشند.ه -3

 متناسو با آیده آلهای اجتماعی و کماالت انسانی جامعه باشند. یدبا -4

 باید عاب  اجرأ باشند. -5

 باید جامی باشند. -6

 باید عاب  تغیر باشند. -7

 کاران تعلیم و تربیه عاب  فهم باشند.باید برای دست اندر -8

  داکتر مظلومی دربارۀ تربیت میفرماید:

توحید متولد شرده و اسرتعداد هرای ف رت . میرا فرمند بر تربیت پرورش نیست بلکه ربانی کردن نفس است

و رسررالت  رررح شررده ومرری بایررد کرره  ثحرکررت او، بعرر یقررود سررامی و قررود روی در او اسررت، برررای درسررت

عمررر   چنرررین باشررد: دانسرررتن، تفکررر کرررردن، راه یررابی نمرررودن، تحقرره کرررردن و فهمیرردن، میربنررای تررربیتش،

 کردن،صفت ساقتن،ملکه و سیرت و سجیه یافتن وبه اعتقاد و ایمان علبی رسیدن.

بنابرین کلمۀ تربیت در مکتو اسبم معنائی جهت دار و معروف است و دو اص  مهرم دارد کره عبرارت انرد 

 ام:

 سبمت وجود، سبمت نفسانی، سبمت عقبنی، سبمت رغبتی -1

 واالتری.حرکت وجود، حرکتی بسوی بهتری و  -2
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 دو پایه بنا نهاد: اساس حرکت تربیتی فرمند را باید بر

 ف رت، که مقدمه و ممینه سام تربیت است. -1

 است. رغبت، که مقدمۀ ایجاد حرکت و  لو ام جانو فرمند -2

این است که همره جرا اصرو  صرحیح را  برر عررار و آنهرا را  کودک همه چیم منو  به  ب ور ک  در تربیت

که ترس ام وجردان و مجرمات الهری را جاینشرین درک و عاب  عبو  گردانیم ، کودک باید برای کودکان عاب  

رن و گمران، ارمش ذاتری اعمرا  را جاینشرین  ترس ام مردم بسامد. عمت نفرس و وعرار ذاتری  را جاینشرین ظ 

 گفته ها و تمجید دیگران، عق  را جاینشین احساسات، نشات و شرفقت و مهربرانی و قوشرروئی را جاینشرین

 .کندفداکاری آمیقته با ترس رویی،شرمندگی و دلتنگی 

بیتش بره کرار ربرای کودک همه چیم به سرعت عوض میشود لذا وسای  تربیتری مروفقی کره امرروم بررای تر

 بردی، بعدام مدت کمی نا کار آمد میشوند.

کت با مبیمت و ل افت رفتار کنی و بصورت دعیره و روشرن بره قرا ر کارهرا و رفترار هرای دبکوش با کو

بگوی:"من او قویش به او تبریک بگوئی. به عنوان مثا : ب ور مبهم به او مگوی" تو با احساسی" بلکه به 

 قیلرری ایررن حررس مهربررانی تررو را دوسررت دارم، کرره اسررباو بررامی هایررت را بررا دوسررتت تقسرریم کررردی ام تررو

 متشکرم."

هم تبریک و هم انتقاد را به اعما  و رفتار های قو مرتب  کن، نه به اشقاص، بهتر است که مثب  بگوئی:" 

جای آنکه بگوئی : اگرر کتابهرای میبرا و بتبائی قیلی بمرگی است. شپاره کردن کتاو های میبا و قواندنی ا

 قواندنی را پاره کنی آدم بدی هستی ."

شریوۀ قاصری وجرود دارد، برا او  روری  بقرواهی ترا رفترار منفرورش را کنرار بگرذارد کودکام برای اینکه 

حرف بمن که گوئی او یک جوان بمرگ و پقته است. به عنوان مثرا  بره او بگروی :" مرن ایرن رفترار چنرد 

ناراحت میشوم، باید قروو بردانی ، قیلی رومه تو با قواهرت را دوست ندارم. وعتی تو را این  ور میبینم 

ه هیچ کس غیر ام قودت نمیتواند این رفتارت را تغیر دهد، لذا ام ترو مری قرواهم کره رفترارت را عروض ک

 کنی ." برای عبو  کردن مسئولیت قود و کارهایش این بهترین شیوه است.

بهتررین توجیهات تند و جدی را بپذیرد، مثا : بیا بقور، همین حاال به قانه برمیگردیم،  کودک قوش ندارد

ه برو بقرواو ،.........................ایرن شریوه عرا ی و جملره هرای تنرد، اگرر برا شریوۀ دبامی ات را ب اسباو

مبیمت بیان شوند و ممینۀ کرافی بررای اجررای آن هرا بره کرودک داده شروند، تراثیر میرادی قواهرد داشرت بره 

بیرائی، صربحانه ات را بقروری، عنوان مثا  جمله های عبلی را به این شیوه تغیر بدهید." ترا ده میشرمارم ترا 

 قانه .........."به یک دعیقه دیگر بامی کن تا بعد برویم 

همیشه برای کودک اسباو بامی و فعالیت را مناسو به سن اش انتقاو کن، برای او اشریائی انتقراو مکرن 

 است یا باعث شکست و ناکامی کودک می شوند.که هنوم مناسو سنش نیستند چون برایش سنگین 

 با عرض حرمت        


