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44-33 /1399چهارم/ شماره هفتم/ بهار و تابستان پژوهی/ سال مطالعات دین  

 تأثیر الگو در تربیت عبادی کودک 

2فاطمه سیفی کناری، 1زینب  
 

 چكیده

ویژه تربیت عبادی کودکان تأکید بسیاری شده در دین اسالم به تربیت دینی و به

است تا زمینه دستیابی کودکان به مراحل عالی کمال انسانی فراهم شود. 

و روش الگویی و  نوشته شده است یلتحلی–یفیبه روش توصپژوهش حاضر 

کند. والدین و مربیان الگوی تأثیر آن در تربیت عبادی کودکان را بررسی می

اند. در کودکان در انجام اعمال عبادی معرفی شدهمناسبی برای آشنایی 

سازی کردن کودکان شامل زمینهپژوهش حاضر مواردی از مراحل تمرین و آماده

های عبادی و انجام آنها در مقابل چشم کودکان و آموزش مسائل عبادی برنامه

های تربیت عبادی کودکان شامل روش به آنها بیان شده است. در انتها نیز روش

رفق و مدارا، عدم تحمیل عبادات، تداوم و استمراربخشی و روش تشویق و تنبیه 

 بیان شده است.

  الگو، تربیت، تربیت عبادی.  کلیدی: واژگان

 . مقدمه1

ترین عواملی که در امر هدایت و تربیت فرزندان نقش اول را برعهده دارد روش یکی از اساسی

بودن و دلیل عینی و کاربردیالگودهی یا ارائه مصداق عینی به متربی است. این روش به

های دینی، ترین روش انتقال ارزشهمچنین عشق و عالقه متربی به الگو مؤثرترین و طبیعی

فرهنگی و عبادی است. نکته ظریفی که در این روش وجود دارد این است که مربی اخالقی، 

پردازد و مهمترین فایده آموزشی آن این است که مسائل تربیتی از غیرمستقیم به کار تربیتی می

کند البته یابی به آن اقدام میآید و خود متربی برای یادگیری و دستحالت تحمیلی بیرون می
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 خوبی ایفا کند. بحث تربیت عبادی کودکهذب باشد تا بتواند نقش الگویی خود را بهالگو باید م

از جمله مباحث بسیار ضروری و مطرح است؛ زیرا همه والدین و مربیان دوست دارند که 

دنبال یافتن ای معنوی و متعهد در عبادت داشته باشند و به همین علت بهفرزندانشان روحیه

ته از اسالم هستند. در اصل تربیت عبادی، بعد معنوی کودکان حلی مناسب برگرفراه

دلیل اهمیت این دو کند. بهیافته و برای فراگیری و انجام تکالیف عبادی ایجاد انگیزه میپرورش

شود که در مقاله حاضر، تأثیر الگو در تربیت عبادی کودک بررسی شود. در این مسئله سعی می

 شاره کرد: توان به چند اثر ازمینه می

-در تربیت فرزند که نویسنده کوشیده است از روش توصیفیمقاله سیره حضرت زهرا -

تحلیلی بهره بگیرد. در این مقاله جایگاه الگو در تربیت عبادی، فرهنگی و عاطفی کودک 

ریزی و تشریح جایگاه و اهمیت اعمال عبادی شده است و آموزش مسائل عبادی با برنامهروشن

 است. های سیره تربیتی حضرت زهراین جلوهاز مهمتر

گذاری بنای فکری کودک به کتاب اسالم و تربیت کودکان که به راه و رسم الگودهی و پایه -

 کند.عبادات از جمله واجبات و مستحبات اشاره می

های شناختی و عاطفی و برانگیختن شوق و رغبت هدف از پژوهش حاضر پرورش جنبه

و انجام مناسک عبادی است. به عبارت دیگر بیدارکردن روح خداپرستی،  متربی در فراگیری

پرورش و تقویت بعد معنوی کودکان و ایجاد انگیزه در انجام تکالیف عبادی از طریق تأثیر آنها از 

 توان نمونه عملی رفتار و کردار مطلوب را در معرض دید کودک قرار داد.الگو است که از می

 شناسی. مفهوم2

  الگو. 1-2

 اصطالح در اما ،، اسوه، قدوه، مثال و نمونه استیمدل، سرمشق، مقتد یالگو در لغت به معنا

است.  یروید و پیتقل هستیات، شایخصوص یبرخ شتنل دایدلشود که بهیگفته م یتیبه شخص

سنت و روش  کردن،اقتدا ،کردنیور یمقتدا، پ یکم به سه معنادست یاسوه در منابع اسالم

را یز دارد؛ یشتریب ییالگو و سرمشق است که البته وسعت معنا ،آن یآمده است. معادل فارس

، یت ابعاد اخالقیت و تقویشتر در مورد تربیو ب بوده است یانسان یاسوه و قدوه ناظر به الگوها

 ز آمدهیره نیطرح، مدل، نمونه و غ یبه معن رود. واژه الگویکار مانسان به یو شناخت یرفتار

است که  یت روشیدر ترب ییاما روش الگو، کاربرد دارد یریادگیو  یکه در مسائل آموزش است
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انسان ن روش یبنا شده است. در ا یو عمل ینیع یهاو ارائه نمونه یاساس آن بر محور الگوده

هد تا قرار د ید متربیدر معرض دصورت عملی به کند نمونه رفتار و کردار مطلوب رایتالش م

 (26، ص1382 قائمی مقدم،) .شود فراهم یو ید برایو تقل یالگوبردار یط الزم برایشرا

  تیترب. 2-2

تربیت در لغت مصدر باب تفعیل است و سه ریشه دارد. اگر از ماده ربو باشد در معانی رشد، نمو، 

مالک، رشد و نمو، رود. اگر از ماده ربب باشد در معانی کار مییافتن بهیافتن و پرورشافزایش

داشتن، مکان مرتفع، محافظت رود و اگر از ماده ربأ باشد در معانی اشرافکار میمربی و منعم به

( تربیت در اصطالح به 13، ص1394رود. )امیری، کار میو مراقبت و همچنین رشد و نمو به

است تا تمام رساندن آن دادن و پروراندن است. پروراندن هر چیزی به کمالمعنای پرورش

کردن زمینه رشد و های آن شکوفا شود. به عبارت دیگر تربیت در انسان به معنای فراهمقابلیت

پرورش استعدادهای درونی و قوای جسمانی و روانی او برای وصول به کمال مطلوب است. این 

ای کار در واقع عملی است آگاهانه با هدف رشددادن، ساختن و دگرگونی شکوفایی استعداده

 (. 39، ص1389مادرزادی بشر )اسماعیلی یزدی، 

 . تربیت عبادی1-2-2

تربیت عبادات. به انجام  هاآموزش عبادات به متربیان و متعهدکردن آن ،تربیت عبادی یعنی

ست. پرورگار عالم در فرزندان ا یگام روح عبادت و بندگبهعبادی به معنای ایجاد تدریجی و گام

 (11، ص1383، داوودی)

 . اهمیت تربیت عبادی2-2-2

گیری شخصیت کودک در هفت سال اول و دوم زندگی است. الگوگیری و تقلیدپذیری پایه شکل

آموزد.  یکی پایه یادگیری در این دوران است و کودک بسیاری از حرکات و رفتارها را از دیگران می

باشد، داشتن دیده داشتهواسطه آن عادتی نیک و رفتاری پسنتواند بههایی که کودک میاز راه

های سیر و سلوک را آسان الگوی مناسب است؛ زیرا الگوها راه ناهموار تربیت را هموار و دشواری

کنند. وقتی انسان قصد دارد عمل و رفتاری مطلوب مانند نماز را به کودک بیاموزد باید الگوی می

پیروی کند. عواملی مانند والدین، مناسب و کاملی در معرض دید و مشاهده وی قرار دهد تا از آن 

ها، دوستان، معلمان و مربیان از جمله الگوهای تأثیرگذار در تربیت کودکان بازیاطرافیان، هم
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های نخست زندگی ای دارد؛ زیرا کودک از سالهستند، اما در این مجموعه خانواده جایگاه ویژه

د. بعد از پدر و مادر، معلمان و مربیان پرداز با مشاهده رفتار و اعمال والدین به یادگیری می

بیشترین تأثیر را در اخالق، رفتار و عبادت کودکان و نوجوانان دارند البته میزان محبوبیت الگو 

در میزان تأثیرگذاری در کودک برای یادگیری و اثرپذیری از او بسیار دخالت دارد. کودکان 

، ضروری است که میان او و همساالن که روحیه تأثیرپذیری فراوانی از همساالن دارند. بنابراین

 (238، ص1396معنوی دارند رابطه دوستی برقرار کرد. )شکرالهی، 

 . ضرورت تربیت عبادی3-2-2

 فرزندان های دینی و عبادی را بهوالدین باید آموزش براساس سنت و رهنمودهای معصومان

 های بعدی زندگیبالندگی معنوی در دوره؛ زیرا تربیت عبادی پایه و اساس رشد و بدهند خود

اما هنگامی  ،گرچه فرزندان تا به سن بلوغ نرسند تکلیفی متوجه آنان نیستا خواهد بود.کودکان 

اگر والدین، کودکان را  شوندرسند و با مجموعه تکالیف شرعی مواجه میکه به سن تکلیف می

 شودمی دشوارها م تکالیف دینی برای آنپذیرش و انجا نسبت به این تکالیف آماده نکرده باشند

های تعلیم تکالیف یکی از فلسفه .بسا رغبتی نسبت به اعمال عبادی از خود نشان ندهندو چه

مداومت  اثر بر عمل عبادیدر دوره خردسالی این است که انجام از طریق الگو به فرزندان عبادی 

 شبرایرسید انجام آن سن تکلیف  به شود وقتی کودکشده است و باعث می ملکه برای کودکان

در جوانی و های دینی ندهند والدین به فرزندانشان بهره کافی از آموزهاگر  دشوار نباشد.

الله امینی رکود معنوی و درنهایت خسارت روحی مواجه خواهند شد. آیت سالی بابزرگ

رسد و ف مییسال به تکل درست است که پسر بعد از پانزده سال و دختر بعد از نه» فرماید:می

 ر انداخت. انسانیتوان تا سن بلوغ به تأخنی را نمییف دیفی ندارد، اما انجام تکالیقبل از آن تکل

نی عادت کند تا در سن بلوغ به آنها رغبت داشته یف دیاز کودکی به انجام عبادات و تکال باید

را به نمازخواندن عادت  دتوانند فرزندان خومین برنامه یاگر پدر و مادر نمازخوان باشند با اد. باش

و از انجام آن  بخوانند خود و بدون فشار نمازدند خودبهیکه وقتی به سن بلوغ رسطوریدهند به

به است ده یف نرسیبه حد تکلفرزندشان نکه هنوز یاما اگر پدر و مادر به بهانه ا ،لذت برند

ندازند انجام آن عبادت در سن یرا عقب بسن بلوغ آن نداشته باشند و تا  یینمازخواندن او اعتنا

دی به آن نخواهد داشت و با یو اگر هم نمازخوان شود چندان تق شودمی بلوغ برای بچه دشوار
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را عملی که از زمان کودکی عادی نشده باشد یز کند؛را ترک  ای ممکن است آناندک بهانه

 ( 251، ص1390 نی،یام)«. کردن به آن دشوار خواهد بودعادت

از اعمال عبادی مانند نماز  ایهای الزم برای انجام مجموعهضرورت تربیت عبادی و آمادگی

ات را به و خانواده» فرماید:می قرآندر داوند خ شود.می دریافتخوبی از آیات و روایات و روزه به

م و فرجام یدهرا می اتم، روزییابا باش. از تو روزی نخواستهینماز امر کن و خود بر آن شک

د و یاد دهیبه فرزندان خود نماز » :فرمایدمی امام علی(. 132: )طه «[ برای تقواستکی]ن

کسانی که  (.115، ص1404، ابن شعبه حرانی) «دیگاه که بالغ شدند از آنان بازخواست کنآن

نیستند بلکه آنها اعتقاد بیمبانی دینی  به دهنددر سنین باالتر وظایف عبادی خود را انجام نمی

 ،بنابراین .انددست نیاوردهبه توسط والدین و مربیان کسانی هستند که ورزیدگی و آمادگی الزم را

را انتخاب  دشاستدالل کسانی که معتقدند طفل پس از رسیدن به حد تشخیص باید مسیر خو

درست نیست.  ایجاد کرد،او کند و نباید پیشاپیش عادت به برخی امور از جمله تکلیف دینی را در 

حال آنکه  اگر این استدالل صحیح باشد باید تربیت را تا رسیدن به سن تشخیص تعطیل کرد

ضروری  ،بنابراین(. 80، ص1380، ساداتت )چیزی جز ایجاد عادات در کودک نیست تربی

دکی تا است مقدمات الزم برای فراگیری و گرایش فرزندان به انجام اعمال عبادی از سنین کو

داری فراهم شود تا افزون بر ایجاد و تقویت روحیه دینوالدین و مربیان  توسط قبل از بلوغ شرعی

 فراهم شود.  هاباوری زمینه عمل به تکالیف عبادی نیز برای آنو دین

 . آیات و روایات 3

پاکی  های، بزرگان و انسانترین الگوهای انسان در زندگی، پیامبران، ائمهبهترین و کامل

اند و سعی بر انطباق اندیشه و رفتار خویش هستند که از رسوالن و پیشوایان مذهبی پیروی کرده

الله لقد کان لکم فی رسول»فرماید: می مورد پیامبر اسالماند. خداوند در با آنها داشته

)احزاب: « کوستیالگو و سرمشقی ن ( رسول خدارهیهمانا برای شما در )ساسوه حسنه؛ 

خواهند به دوستی و محبت (. درباره اطاعت و پیروی از آن حضرت فرموده است که اگر می21

قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی »تبعیت کنند.  خداوند نزدیک شوند باید از پیامبر اکرم

دارید، ای پیامبر! بگو اگر خداوند را دوست مییحببکم الله ویغفرلکم ذنوبکم والله غفور رحیم؛ 
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مرا پیروی کنید تا خدا نیز شما را دوست بدارد و گناهانتان را بر شما ببخشد و خداوند بسیار پس 

 (.31عمران: )آل «مهربان است بخشنده و

صورت مستقیم و غیر مستقیم پیامبران و اولیای الهی را به عنوان الگو معرفی به قرآن کریم 

فنادته المالئکة و هو »ای از ایشان. رفتار پسندیدهکند. گاه با تأیید کلی آنها و زمانی با ذکر می

اه  حلیم و وهبنا لهم من رحمتنا و جعلنا لهم لسان «. »قائم یصلی فی المحراب. انَّ ابراهیم الوَّ

 و کان یأمر أهله 
ً
ا ه کان صادق الوعد وکان رسوال نبیَّ ا، واذکر فی الکتاب اسمعیل ِانَّ صدق علیَّ

ا؛ بالصلوة و الزکاة و کان عند  ه مرضیَّ ستاده و در محراب خود دعا یپس در حالی که وی اربَّ

ت یکننده حقانقیکه تصد ییحیفرشتگان او را ندا دادند که خداوند تو را به والدت  ،کردمی

ستگان است یامبری از شایو پ زنده از آنانیدار پرهشتنیسی است و بزرگوار و خویالله ع هکلم

را به عنوان الگو و  ائمه پس از پیامبر اکرمقرآن کریم (. 39عمران: )آل« دهدمژده می

یا ایها الذین آمنوا اطیعو الله و اطیعو »کند. سرمشق معرفی کرده است و به اطاعت از آنها امر می

اید، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید الرسول و اولی االمر منکم؛ ای کسانی که ایمان آورده

 (.59)نساء: « االمر از خودتان رایپیغمبر و اول

ها باشند. توانند الگوی انسانسرشت و پرهیزگار میهای پاکو انسان پس از انبیا، ائمه

شاید بهترین مصداق برای تربیت الگویی همین باشد که مربی در مقام عمل، الگویی تمام عیار 

بیند و نظریه و عمل را با هماهنگ میبرای متربیان خود باشد؛ زیرا متربی قول و فعل مربی را 

کونوا دعاة للناس بغیر السنتکم لیروا منکم الورع »فرماید: می کند. امام صادقهم تجربه می

و االجتهاد و الصالة و الخیر فان ذلک داعیه؛ با غیر زبان مردم را به سوی حق دعوت کنید. 

؛ 2/78، 1365کلینی، )« تأیید کندبهترین مربی و الگو کسی است که رفتارش، گفتار وی را 

های شایسته ها خصایص و خصلتکند که انسان(. اسالم تأکید می29، ص1382مقدم، قائمی

توانند بگیرند و آنها را در خود تقویت کنند. در روایات از ویژگی حیوانات را باید از هر فردی که می

اند. خصایصی به حیوان تشبیه شدهکردار در خصیصه یا نیز سخن آمده است و گاه افراد نیک

و یا چیزهایی مشابه  قرآنکردن گر پرکاری، صفا، پاکی، زمزمهتشبیه شیعیان به زنبور عسل نشان

 (.93، ص1372آن است )جعفریان، 
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 کردن و تمرین عبادات در کودکان آماده. 4

ز نظر روحی، روانی و وسیله الگو اسازی کودکان بهیکی از اصول تربیتی در تربیت عبادی، زمینه

بر تأکید نسبت به عبادات باعث آمادگی پذیرش و انجام عاطفی نسبت به عبادات است که عالوه

 شود. تکالیف شرعی نسبت به مسائل عبادی می

 های عبادی در پیش چشم کودکسازی برنامه. زمینه1-4

م به انسان یتجربه، تفکر و تعلرا مشاهده، یدهد؛ زیم یت فراوانیاسالم به مشاهده و تجربه اهم

 یهاعت و مشاهده نعمتیر در طبیبه س میقرآن کر( 1387، یدهد. )احمدیص میقدرت تشخ

آمده است مانند  قرآنباره در نیدر ا یادیات زیکند. آیق میار تشویتفکر در آنها بس یبرا یاله

مرحله دوره طفولیت است  سوره غاشیه. این 17سوره عنکبوت و آیه  20سوره یونس، آیه 101آیه 

ژه اقامه نماز را در مقابل کودك یوشود. الزم است والدین عبادت و بهو تا چهارسالگی را شامل می

موجب  یو روان یر روحیدارد. این عمل افزون بر تأث یاو سازنده یتیانجام دهند؛ زیرا اثر ترب

 شود. امام صادقیمز ین یو انجام آن عمل عباد یریادگیب کودك به یق و ترغیتشو

را به نماز اختصاص داده و در آن اتاق  یخود اتاق متوسط در خانه یامام عل»د: یفرمایم

برد یاو را به آن اتاق م امام رفتیبه خواب نم یکرد. هر شب که طفلیاز میعبادت و راز و ن

 (. 295، ص2007، ی)حر عامل« خواندیو نماز م

ق یط خانه از طریبا خدا را در مح یو ارتباط معنو یدارنیس دن درین و بهتریکودکان اول

 یوقت»سد: ینویم یطبس ینه مروجین زمیبرند. در این و مربی به ارث میمشاهده عملکرد والد

نظر ت و دقتیحساس یبینند که پدر و مادرشان نسبت به امور مذهبکه کودکان و نوجوانان می

شتابند و در یعبادت م یسواق بهیدهند در اوقات نماز با اشتیت فراوان میدارند به عبادات اهم

ل امور ین قبیخود به اشرکت فعال دارند. آنها خودبه یو مراسم عباد یمذهب یهامناسبت

، 1391طبسی، ی)مروج« شوندیدعا و مناجات م یمند شده و مجذوب حاالت ملکوتعالقه

دا یپ یجنبه عمل ینید یهام به ارزشیه تکرط خانه و مدرسین اساس اگر در محی(. بر ا168ص

رد. حضور معلمان یگیصورت آگاهانه شکل مدر کودکان به یش به اعمال عبادینه گرایکند زم

ن در منزل از جمله عوامل یویژه نماز توسط والدبه یدر نماز جماعت مدرسه و اقامه اعمال عباد

طور به یدارنیاست. کودك درس د یل عبادش کودکان و نوجوانان به اعمایزه در گرایجاد انگیا
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ن به ارث یویژه والدگران بهیطور خاص را با مشاهده اعمال و رفتار دژه نماز بهیوعام و عبادت به

ت نشان داده است و در اوقات یحساس یند پدر و مادر به امور عبادیبیکودك م یبرد. وقتیم

گیرند و به آن ر قرار میین مسیخود در اخودبهشتابند یعبادت م یسواق بهینماز با اشت

 شوند.یمند معالقه

 های عبادی در پیش چشم کودکانجام برنامه. 2-4

شود. با توجه به اینکه کودک در این دوران سالگی را شامل میاین مرحله از چهارسالگی تا هفت 

کم مربیان باید او را کم و نفطرتی پاک دارد و گرایش عاطفی بسیاری به اعمال عبادی دارد والدی

ویژه نماز آشنا کنند. در واقع کودک با مشاهده اعمال عبادی الگوی با مقدمات اعمال عبادی به

کم زمینه انس به اعمال و تکالیف عبادی و کند و به این صورت کممورد نظر از آنها تقلید می

اظ و عبارات نماز را متوجه شود. ممکن است کودک الفعادت به آنها در وجود وی تقویت می

کند. نشود، اما معنای توجه و راز و نیاز با خدا و استمداد از او را در عالم کودکی خود درک می

شود و زمینه عبادت او را در مراحل این خود باعث ایجاد روحیه معنوی و عبادی در کودک می

 کند.بعدی آماده می

 . آموزش مسائل عبادی به کودک4-3

، آشنایی با اذکار، قرآنمرحله با رشد جسمی و ذهنی کودک آموزش مستحبات مانند در این 

دعاهای کوتاه، اذان و اقامه، تعقیبات نماز و رفتن به مسجد و امثال این کارها توسط والدین و 

مربیان بسیار ضروری است. والدین باید به کودک آموزش دهند که هنگام ورود به مستراح پای 

اللهم انی اعوذ بک »روج پای راست را جلو بگذارد و در آنجا این دعا را بخواند: چپ و هنگام خ

والدین باید به کودک بیاموزند «. برمها به تو پناه میمن الخبث والخبائث؛ خدایا از خبث و پلیدی

شده است همراه نداشته باشند. پیامبر که در مستراح چیزی که بر آن نام خدا و اولیای دین نقش

الله شدن به مستراح انگشتری خود را که بر آن عبارت محمد رسولهنگام داخل رماک

آورد. والدین باید به کودک خود بیاموزند که در وقت قضای حاجت رو به منقش بود بیرون می

است. والدین باید وضو را به  از آن نهی کرده قبله یا پشت به قبله ننشیند که پیامبر اکرم

کودک تفهیم کنند؛ زیرا وضو از مقدمات واجب نماز است، همچنین استحباب ذاتی دارد و در 

طهارت معنوی انسان بسیار مفید است. اکنون وقت آن است که او را به نماز وادارند، اما 
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یش از منفعت آن است. ها او را کسل نکند که در این صورت ضرر آن بای که این برنامهگونهبه

شود. نیز دیده می سیره حضرت زهرا( اهمیت این مسئله در 552، ص1392)بهشتی، 

ایشان به مسئله تربیت عبادی و گرایش فرزندان به انجام اعمال و تکالیف عبادی بسیار حساس 

بر اهتمام شخصی به عبادت که نقش الگویی برای بود و به آن توجه داشت. ایشان عالوه

داد و آنها را زندانش داشت با درنظرگرفتن جوانب تربیتی، اعمال عبادی را به آنها آموزش میفر 

ماند با اینکه شب را برای احیا بیدار می حضرت زهراکرد. برای بندگی خدا مهیا می

، 1396کرد )موسوی، کرد و آنها را متوجه اهمیت این مهم میفرزندانش را نیز به این کار وادار می

دادن کودک به انجام این مسائل باعث ایجاد نوعی رغبت و انگیزه درونی در (. عادت113ص

 رساند.شود و او را به کماالت دینی و اخالقی میکودک می

 های تربیت عبادی کودک شیوه. 5

 . روش رفق و مدارا و عدم تحمیل عبادات1-5 

کار ببرد روش رفق و تربیت عبادی بهتواند در زمینه آموزش های مهمی که مربی مییکی از روش

های و مداراست. مراد از این روش در بحث تربیت عبادی آن است که مربی در هر فعل عبادی راه

ها و مفاهیم آسان و میسر را به روی متربی بگشاید و با مالیمت و مدارا با او رفتار کند تا وی آموزه

گزاردن آن عمل عبادی مبادرت ورزد. اگر مربی رفق  دینی و عبادی را با میل و رغبت بیاموزد و به

و مدارا را در مقام تربیت رعایت نکند، حتی اگر در مورد خود او باشد موجب خستگی او از عبادت 

ماند. در تربیت عبادی کودک، مربی به شود و از طی مسیر کمال بازمیو سایر اعمال دینی می

های عبادی و هم در دعوت یا واداشتن به عبادت امهعنوان الگو باید بکوشد هم در آموزش برن

اسباب آرامش روحی و روانی آنها را فراهم کند تا کودکان اعمال عبادی را با نشاطی دوچندان 

صورت داوطلبانه در کودک جای آورند. زمینه فراگیری برخی اعمال دینی و عبادی باید بهبه

مربی باید کودکان را از هرگونه افراط و تفریط در  بر رفق و مدارا در آموزش،فراهم شود. عالوه

دارد و آنها را به عبادت مجبور نکند، حتی اگر خودشان هم در این انجام تکالیف عبادی دور نگه

های عبادی آنها را تعدیل کنند و نگذارند از حد اعتدال خارج کنند باید تالشروی میکار زیاده

ناپذیری درپی خواهد داشت که گاهی های جبرانت آسیبشود؛ زیرا افراط و تفریط در عباد

نداشتن داری نیز با توجه به قدرتکند. در بحث روزهسالمت فکری و معنوی آنها را نیز تهدید می
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داری والدین به عنوان الگوی مناسب باید آنها را تشویق کنند که به هر مقدار که کودک بر روزه

داری عادت کنند تا هنگام بلوغ دف این است که کودکان به روزهتوانند، روزه بگیرند؛ زیرا همی

آمادگی انجام این عمل را داشته باشند. در نتیجه اولیا و مربیان باید زمینه فراگیری و اجرای 

برخی مسائل دینی و تکالیف عبادی را در حد اعتدال برای کودکان و نوجوانان فراهم کنند 

 (.263-243، ص1396)موسوی، 

 روش تداوم و استمرار بخشی  .2-5

برای تحقق هدف تربیت عبادی کودک ضروری است که مربی آموزش و تربیت عبادی را تا جایی 

های عبادی در ضمیر و وجود متربی نهادینه شود. در واقع بسیاری از اعمال ادامه دهد که آموزه

اگر عملی کم باشد،  مدت انجام شود، پس از مدتی ترک خواهد شد، ولیوقتی مقطعی و کوتاه

اما استمرار زمانی داشته باشد هرگز ترک نخواهد شد. همچنین مربی باید توجه داشته باشد که 

های مهمی است که در تربیت استمرار در آموزش تکالیف عبادی در هر دوره از جمله روش

عمل به  عبادی باید به آن توجه کرد. تداوم و استمرار در آموزش و واداشتن منطقی کودکان

شدن و در نتیجه تقیید کودکان به آن در سنین باالتر خواهد شد. تکلیف عبادی موجب ملکه

 (286-284، ص1396)موسوی، 

 . روش تشویق و تنبیه 3-5

نظران عرصه تعلیم و و صاحب ، معصومینقرآن کریمهای تربیتی مورد اتفاق یکی از شیوه

وان الگوی مناسب برای کودکان با استفاده از روش تربیت روش تشویق و تنبیه است. مربی به عن

تشویق در فرایند آموزشی و تربیت برای ایجاد انگیزه در متربی و برای یادگیری یا تقویت و ایجاد 

تواند تأثیر بسزایی داشته باشد؛ زیرا تشویق در روحیه و روان کودک اثر مثبت رفتاری مطلوب می

کند. ابوعلی سینا ابزار تشویق و تنبیه یا ترغیب نیک ترغیب میگذارد و او را به انجام اعمال می

داند و معتقد است که واکنش مربی باید منطبق با و ترهیب را ضمانت اجرای تعلیم و تربیت می

اخالق و رفتار وی باشد و از نظر کمی و کیفی، تدریجی و متناسب با رفتار کودک باشد. برای 

گاه رویی و پس از آن تهدید و آنر آغاز باید روگردانی، سپس ترشمثال در مقابل رفتار ناپسند د

ای که الزم داند. نکتهتوبیخ باشد. ایشان تنبیه بدنی را در صورت لزوم در شرایط خاصی مجاز می

است مربی در مراحل تربیت عبادی رعایت کند این است که تشویق نباید همیشه مادی باشد تا 
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ویژه اینکه مسائل دینی و عبادی اموری انگیزه درونی انجام دهد بهکودک آن عمل عبادی را با 

فطری هستند و در مواردی حتی تشویق زبانی زمینه تکرار آن عمل را درپی خواهد داشت. از 

طرفی مربی با تنبیه درست با موازین شرعی نقش مهمی را در تأدیب و اصالح کودک دارد البته 

رد تشویق، محبت و مداراست و تنبیه جنبه اصالتی ندارد و تنها آنچه در تربیت الگویی اصالت دا

ای جز آن نباشد. بنابراین، براساس روایات، فتاوای فقها و دیدگاه رود که چارهکار میدر جایی به

علمای تعلیم و تربیت در مورد امکان و جواز تنبیه کودک توسط مربی در صورت سستی یا ترک 

ز تنبیه بدنی، تأدیب کودک باشد، تنبیه مراتب قوی و ضعیف دارد. عمل عبادی باید گفت هدف ا

در مرتبه ضعیف اقداماتی مانند تذکر زبانی و تنبیه عاطفی یعنی، محرومیت از محبت و امکانات، 

کردن و قهر کوتاه مدت و ... و در مرحله بعد اگر چنین اقداماتی مفید نبود مرتبه شدید اخم

ت حدود شرعی اعمال کرد. تنبیه به سه ضربه اکتفا شود مشروط بر یعنی، تنبیه عملی با رعای

 (.312-306، ص1396شدن نرسد )موسوی، اینکه به حد دیه شرعی یعنی، جرح و سرخ و سیاه

 گیری . نتیجه6

و کشف مهمترین  گیری از منابع و متون اسالمی و بررسی آیات و روایات معصومینبا بهره

توان گفت که دین اسالم به روش الگویی ر زمینه تربیت عبادی میهای الگویی داصول و روش

ویژه تربیت عبادی تأکید فراوان دارد تا زمینه دستیابی کودکان به مراحل در تربیت دینی و به

مندکردن کودکان به فراگیری و عالی کمال انسانی فراهم شود. برای تحقق این هدف و عالقه

بر  اقدامات الزم از همان دوران کودکی صورت گیرد تا عالوه انجام تکالیف عبادی ضروری است

صورت قابل فهم به آموزش مسائل عبادی مورد نیاز و وظایف و تکالیف عبادی و آثار و فواید آن به

کودکان آنها را به انجام اعمال عبادی و پایبندی به آن تشویق کرده تا با بصیرت کامل پایبندی 

 آنها درونی شود.  های عبادی در به ارزش

 فهرست منابع 

 .قم: دفتر انتشارات اسالمی .تحف العقول عن آل الرسول (.1404) بن علیابن شعبه حرانی، حسن .1

 . اصفهان: دانشگاه اصفهان. های تربیت در اسالماصول و روش(. 1387احمدی، سیداحمد ) .2

 . قم: دلیل ما.فرهنگ تربیت(. 1385اسماعیلی یزدی، عباس ) .3

المللی ترجمه و نشر . قم: مرکز بینتربیت اخالقی از دیدگاه قرآن کریم(. 1394امیری، دادمحمد ) .4

 .المصطفی

 .قم: بوستان کتاب. تربیت (.1390) امینی، ابراهیم .5
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 . تهران: سازمان تبلیغات اسالمی. اسالم و تربیت کودکان(. 1392بهشتی، احمد ) .6

 . مجله پیوندنظر اسالم.  (. تأثیر الگوها از1372جعفریان، محمد ) .7

. قم: ذوی الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعهتفصیل وسائل (. 2007حر عاملی، محمدبن حسن ) .8

 القربی.

 .قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه . و اهل بیت سیره تربیتی پیامبر (.1383) داوودی، محمد .9

 .یا و مربیاناول :تهران. رفتار والدین با فرزندان(. 1380) سادات، محمدعلی .10

. قم: انتشارات تربیت عبادی کودکان در اسالم با تأکید بر برنامه آموزشی(. 1396شکرالهی، مهدی ) .11

 .مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

 .69-26صص ،12ش ،معرفت نشریه .روش الگویی در تربیت اسالمی(. 1382) قائمی مقدم، محمدرضا .12

 ه.الکتب االسالمی دارتهران:  .کافی (.1365، محمدبن یعقوب )کلینی .13

قم: دفتر تبلیغات اسالمی  .بیت حقوق فرزندان در مکتب اهل (. 1391جواد )طبسی، محمدمروجی .14

 حوزه علمیه. 

 .. قم: انتشارات افالکیانقرآن حکیم و شرح آیات منتخب. تا()بیمکارم شیرازی ، ناصر .15

(، 14) 122، نشریه نامه جامعهفرزند.  در تربیت (. سیره حضرت زهرا1396موسوی، سیده زهرا ) .16

103-122. 

 


