
 

 

  55-76: 1394تابستان ، 27، دوره جدید، شماره سومو  بیستپژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی، سال 

  ی سالگ هفتکودك تا تربیت  روشهاي
  )لیه السالمع( علی یشه امام در اند

  
  * غالمحسین رضایت

  ** فاطمه رضایت
  4/9/94: پذیرش نهایی     14/11/93 :دریافت مقاله

  
  چکیده

 )ع(علی ی در اندیشه امامسالگ هفتکودك تا تربیت هدف این پژوهش شناسایی روشهاي 
روش این . فرعی طراحی شد سؤالکلی و دو  سؤالدر راستاي دستیابی به این هدف یک . بود

هاي تحقیق از روش تحلیل محتوا استفاده اي تحلیل دادهتوصیفی ـ تحلیلی است که بر ،پژوهش
در این مقاله ابتدا . و غررالحکم بود البالغه نهجمواد و محتواي این تحقیق کتابهاي ارزشمند . شد

اول روشهاي تربیتی بر مبناي  سؤالمفهوم تربیت و روشهاي تربیت، تبیین، و سپس در پاسخ به 
هاي پژوهش نتایج و یافته. از روش تحلیل محتوا استخراج شدبا استفاده  )ع(دیدگاه امام علی

 امرمحبت،  ي،الگوسازشامل یازده روش،  )ع(علی ی در اندیشه امامتربیت روشهاينشان داد که 
دعا  استفاده از مثل، ،تنبیه ،تشویق ،عادت دادن ،داستان ،پند و اندرزو نهی از منکر،  معروف  به

براي کودك تا  دوم، که روشهاي تربیتی مناسب سؤالدر ادامه و در پاسخ . و نیایش و جهاد بود
ست، روش تربیت از طریق جهاد حذف شد که متناسب با وضع کودك تا ا  ماکدی سالگ هفت
  .ی نیستسالگ هفت
   .، تربیت اسالمی)ع( علی از نظر امام تربیت، روشهاي تربیت روشهاي  :هاواژه کلید

  
  
  
  
  
  
 

  
   ghrezayat@ihu.ac.ir       )ع(استادیار دانشگاه جامع امام حسین  *

  اصفهان) ع(البالغه دانشگاه معارف قرآن و عترت  دانشجوي کارشناسی ارشد نهج **
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 همدمق
 استعدادها و شکوفاسازيرشد و هاي مناسب شناخت، تربیت، فراهم آوردن محیط و زمینه

تربیت به فعلیت درآوردن و : نویسددر این زمینه می) 1385(شهید مطهري . هاي افراد استتوانایی
توجه  یکی از مباحث مورد موجود در یک شئ است؛ لذا) بالقوه(پروردن استعدادهاي درونی 

. است اند، مسئله تربیت انسانسازي اعالم کرده ادیان و مکاتب الهی، که رسالت خود را انسان
کامل از این قاعده مستثنی نیست و اهمیت زیادي براي تربیت قائل شده عنوان دین  اسالم نیز به

اساس : فرمایندمی) ره(در همین راستا بنیانگذار جمهوري اسالمی ایران حضرت امام خمینی . است
  ). 153: 14ج  ،1370امام خمینی، ( عالم بر تربیت انسان است

و ترین تربیت از اساسی از اسالم است،با توجه به این دیدگاه، که برگرفته از مکتب انسانس 
که تحقق اهداف ترین نیازهاي زندگی بشر است پیچیده ، و ازترین ابعاد زندگی انسانحیاتی

در  تنهاتنها از طریق آن محقق و میسر خواهد شد و انسان به سعادت مطلوب آفرینش و دستیابی 
نهاي اآرم به اهداف وورز  اندیشهو موجودي هدفمند  عنوان بهپرتو تربیت صحیح است که انسان 

   .یابدمیخود دست 
 ، اینقرارگرفته ریزان تعلیم و تربیت اسالمیبرنامهتربیت، راهنماي  مسیرکه در  ییکی از احادیث

در آن به سه مقطع سنی تربیت کودك اشاره ) ص(حدیث گهربار نبوي است که نبی مکرم اسالم 
، هفت فرزند، هفت سال موال: سنینَ و عبد سبع سنینَ و وزیرٌ سبع سنینَ الولَد سید سبع: فرمایندو می

  . سال بنده و هفت سال وزیر است
 الهی و دستورالعملهاي آموزهاي ارزشمند از گنجینهاین حدیث، گرچه به ظاهر کوتاه است، 

بیانگر حاالت و وضعیت  سو،  از یک تربیت است کهروشنگر مسیر حرکت  کامل تربیت افراد و
انتخاب روشهاي  و دستورالعمل راهنما، طرفیو از  است در سنین مختلفروحی و روانی متفاوت 

 سالگی، هفتتا دوره اول یعنی  تعبیر رسول گرامی اسالمبه . تربیتی مناسب براي این سنین است
 فرمانبرداريهفت سال دوم، سن تعلیم پذیري، اطاعت و . کودك است يسرورو سیادت  دوره

با کودك  سن نظرخواهی و مشورتو یا به تعبیري دوران نوجوانی، و هفت سال سوم، کودك، 
   .است

ها و توان براي تربیت نتیجه گرفت این است که هر یک از این دورهآنچه از این حدیث می
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تربیتی خاص رود که ویژگیها و اقتضائات مقطع تربیتی به شمار می/ عنوان یک مرحله مقاطع سنی به
ترین ویژگیهاي تربیت، دهد یکی از اساسیبررسی تعاریف تربیت، نشان می. خود را دارد

روشمندي آن است؛ لذا یکی از محورهاي اصلی تربیت، انتخاب روشها و راهکارهایی است که 
  .سازدهاي موفقیت را میسر میدستیابی به اهداف تربیت و زمینه

  
 بیان مسئله

از آنها به منظور  ریزان تربیتیان و برنامهاست که مربی ها و رفتارهایی شیوه ،روشهاي تربیتی
 مظهر و نمود بارز کار تربیت ،اي تربیتیهروش ،واقعدر. گیرندمی رهبه اهداف تربیتی به دستیابی

تربیتی صحیح روشهاي انتخاب  يتربیتی در گرو هايو نظام انبخش اعظم موفقیت مربی .ستا 
یکی از منابع ارزشمندي . کندراهنمایی و هدایت می ،به اهداف تربیتی در دستیابی را آناناست که 

) ع(و سیره تربیتی معصومینها اندیشه توان براي استخراج روشهاي تربیتی به آن استناد کرد، که می
هاي موالي اندیشه در این میان .که از گوهر عصمت و مصونیت از خطا و اشتباه برخوردارنداست 

نبوي و سرآغاز تجلیگاه امامت  حق بهسرسلسله جانشینان که  ،)ع(یان، امیرالمؤمنین علیمتق
از باارزشترین منابع این زمینه  است حقیقیحکومت اسالمی  دهنده تشکیلو نخستین  )ع(معصومین

ی و رود؛ لذا در این مقاله بر آن شدیم تا با استفاده از این منبع ارزشمند ابتدا به بررسبه شمار می
و سپس روشهاي تربیتی مناسب براي کودك تا ) ع(شناسایی روشهاي تربیتی در اندیشه امام علی

با توجه به این توضیحات مسئله پژوهش این است که . بپردازیم) ع(سالگی در اندیشه امام علی هفت
  .است  کدام) ع(سالگی در اندیشه امام علی روشهاي تربیتی مناسب کودك تا هفت

  
 پژوهشمبانی نظري و پیشینه 

  مفهوم تربیت
 و هو التَربِیۀُ االصلِ فی الرُب« :کندمیتعریف گونه این نظر لغوي ا ازتربیت ر ،اصفهانی راغب

نشَاءا االً الشَیءلی حاالً افَح دام حیعنی تربیت و است تربیت ،اصل در رب): 336: 1374(» التَم 
 در اصطالح براي تربیت، تعاریف .برسد تمام حد به تا دیگر حالت به حالتی از بتدریج ئش ایجاد

 به برخی از آنها اشاره) 1( شده که در جدول شماره متعددي توسط صاحبنظران این حوزه ارائه
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  . شده است
  تربیتبرخی از تعاریف : 1 جدول

  تربیتتعریف   سال  محقق
اي، به نقل از بانکی  خامنه

  پور فرد و قماشچی
1380  

تربیت به معناي رشد و نمو و حرکت هر شیء به سمت هدف و غایتی است 
  ). 53: 1 ج( یابد می که آن شیء کمال خود را باز

  1381  امینی

تربیت، انتخاب رفتار و گفتار مناسب، ایجاد شرایط و عوامل الزم و کمک به 
ابعاد اش را در تمام  شخص مورد تربیت است تا بتواند استعدادهاي نهفته

سوي هدف و کمال  شکوفا سازد و به .طور هماهنگ پرورش دهد وجود و به
  .مطلوب تدریجاً حرکت کند

  1382  باقري
رب یگانه انسان و جهان و  عنوان بهتربیت اسالمی یعنی شناخت خدا 

برگزیدن او به عنوان رب خویش و تن دادن به ربوبیت او و تن زدن از 
  ربوبیت غیر

  1385  مطهري
اي را که بالقوه در یک  ؛ یعنی استعدادهاي درونیاست تربیت، پرورش دادن

  ).43ص(شیء موجود است به فعلیت درآوردن و پروردن 

  1385  حیدري نراقی
تربیت، پرورش و به فعلیت درآوردن استعدادهاي درونی و شکوفا کردن و 

  ).35ص(به ثمر رسانیدن آنها است 

  1386  ابوطالبی
تربیت بر پرورش استعدادهاي انسان یعنی فراهم ساختن زمینه   مفهوم و واژه

  .کند رشد استعدادهاي آدمی داللت می

  1388  دلشاد تهرانی
تربیت بر پرورش استعدادهاي انسان یعنی فراهم کردن زمینه رشد استعداد 

  .کند آدمی داللت می
  براوردن نیازهاي اوتربیت کودك یعنی شکوفا کردن استعدادها و   1388  صفایی حائري

  1391  اعرافی و موسوي

به متربی براي ایجاد تغییر تدریجی در گستره زمان  رسانی یاريتربیت فرایند 
که به واسطه عامل  است اي بدنی، ذهنی، روحی و رفتاريهاز ساحت یکی در

انسانی دیگر به منظور دستیابی وي به کمال انسانی و شکوفاسازي 
      ارندگی و اصالح صفات و رفتارهایش صورتاستعدادهاي او یا بازد

  .گیردمی

  1392  رضایت

افراد ، منظم و مستمر که هدف آن کمک به هدفدار تربیت فرایندي است
براي شناخت و اکتشاف تمامی ابعاد و ویژگیهاي شخصیتی خویش ازجمله 

اخالقی و اجتماعی  ،روحی و روانی ،، جسمیتواناییهاي معرفتی و عقالنی
  .هاي فردي خویش است تواناییهمچنین رشد و شکوفا ساختن استعدادها و 
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، منظم و مستمر که هدف آن هدفدار تربیت فرایندي است: تعریف تربیت در این پژوهش
  .آنها است نمودنرشد و شکوفا تواناییهاي فرد و استعدادها و شناسایی و اکتشاف 

  مفهوم روش
مند و سنت شده، و نوعی راه و شیوه، که قاعده بنابراین به. از ریشه راه استروش، اسم مصدر 

رود  کار می معمول براي مسیرهاي غیرمادي به طور روش به. شود قابل پیروي باشد، روش گفته می
  ).1377 دهخدا،(

  م روش تربیتمفهو
تحقق منظور به تیریزان تربیان و برنامهاست که مربی ها و رفتارهایی روشهاي تربیت، شیوه

 :نویسدمی روشهاي تربیت در تعریف) 1388( بهشتی. دنبند بخشیدن به اهداف تربیتی به کار می
مقصود از روشهاي تربیت، دستورالعملهاي جزئی و فنون کاربردي و رفتارهاي عملی است که 

 بنابراین، روشهاي. بخشدرساند و به آنها عینیت میبه ثمر می اصول و اهداف تعلیم و تربیت را
با توجه به این تعاریف، روشهاي . دارد یند تربیت را بر عهدهاکاربردي فر ، بخش عملی وتربیت

راه رسیدن به اهداف تربیتی را در اندیشه امام که  است ها و رفتارهایی شیوهتربیتی در این مقاله، 
 تیاله، مفهوم عام آن، اعم از تربمق نیدر ا تیالزم به ذکر است منظور از ترب. کندارائه می) ع(علی

  .است کردیاست؛ لذا روشها دربردارنده هر دو رو یتیو خودترب گرانیتوسط د
 پیشینه پژوهش

دهد صاحبنظران تعلیم و تربیت، روشهاي تربیتی متعددي بررسی اجمالی پیشینه تحقیق نشان می
  . اند که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شدرا مطرح و ارائه کرده

در اثر خود تحت عنوان اصول و روشهاي تربیت در اسالم، چهارده روش ) 1384(احمدي 
براي تربیت شامل ایجاد زمینه سالم تربیتی، روش داشتن اسوه و سرمشق براي تربیت، روش تمرین، 

ده، تجربه و تعقل، روش موعظه، نصیحت و تکرار و عادت دادن، روش تعلیم و تعلم، روش مشاه
معروف، روش انذار، نهی از منکر و مبارزه با انحرافات، روش برقراري ثواب و عقاب براي  امربه

اعمال، روش ایجاد محیط مساعد تربیتی، روش بیان داستان پیامبران و سرگذشت ملتها، روش ذکر 
یایش، روش توبه و بازگشت، روش برقراري المثلها و تشبیه معقول به محسوس، روش دعا و نضرب

  .شماردنظام اسالمی براي اجرا و تداوم تربیت را برمی
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البالغه، هشت روش  در اثر خود تحت عنوان روشهاي تربیت در نهج) 1387(دلشاد تهرانی 
تنبیه را  تشویق و ،مراقبه و محاسبه ،امتحان ،توبه ،موعظه ،عبرت ،تذکر ،محبتبراي تربیت شامل 

  .شماردرمیب
البالغه، دوازده روش شامل امر  در اثر خود تحت عنوان تعلیم و تربیت در نهج) 1379(فوالدگر 

معروف و نهی از منکر، موعظه و انذار، تشویق و توبیخ یا پاداش و تنبیه، تبشیر و انذار، حکمت،  به 
ده از مثل، استفاده از ، جهاد، اشتغال به کار، دعا و نیایش، استفا)عادت دادن(تمرین و تعوید 

  .شمارد داستان، توبه را براي تربیت برمی
در تحقیقی با عنوان روشهاي تربیت اجتماعی کودك بر اساس قرآن و ) 1391(رمضانی 

آموزي، تشویق، تنبیه، تعلیم  البالغه به شش روش شامل روشهاي الگویی، پیشگیري، عبرت نهج
  .  کنداشاره می

البالغه، پنج روش را  حقیقی با عنوان تربیت اجتماعی از دیدگاه نهجدر ت) 1386(اناري نژاد 
آموزي، نظارت و مراقبت، تشویق و تنبیه براي تربیت بیان  شامل الگو، موعظه و نصیحت، عبرت

  .کندمی
شش روش را  ،البالغه تربیتی در پرتو نهج در تحقیقی با عنوان روشهاي) 1387( سلطانی رنانی

عفو و تغافل، تنبیه و ، محبت و مدارا، و تذکر موعظه، پیشگیري و کنترل ،الگوبرداري شامل،
  .   شماردبراي تربیت برمی تشویق

  عوامل مؤثر بر انتخاب روش تربیتی
. اساسی دارد و جدي نقشی تحقق بخشیدن به اهداف تربیتی مناسب در روشهاي تربیتیانتخاب  

عوامل مختلفی ازجمله . شود گاه روشی براي یک انسان، تربیت، و براي دیگري ضد تربیت می
زمان، ) شامل جنس، سن(مبانی، اصول و اهداف تربیتی، رویکردهاي تربیتی، ویژگیهاي متربی 

روشهاي لذا در انتخاب  است؛بر انتخاب روشهاي تربیتی مؤثر ... مکان، ویژگیها و اوضاع محیطی و
آنجاکه اهداف تربیتی متفاوت،  چنین ازهم. باید به این عوامل توجه الزم صورت گیرد تربیتی

تواند نقشی جدي و اساسی نیازمند روشهاي تربیتی مختلفی است، انتخاب روش تربیتی مناسب می
  .در دستیابی به اهداف تربیتی ایفا کند
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 روش پژوهش
بنیادي و از نوع  پژوهشهاي کیفی، و بر مبناي ماهیت و بندي کلی، این پژوهش،  در یک طبقه

البالغه و غررالحکم  جامعه آماري این تحقیق کتابهاي ارزشمند نهج. روش، توصیفی ـ تحلیلی است
اي و براي تحلیل آنها از روش تحلیل محتوا نهاهاي تحقیق از روش کتابخبراي گردآوري داده. بود

  .استفاده شد
شناسی، تحلیل محتوا یکی از روشهاي پژوهش کیفی براي درك، تفسیر و  روشاز دیدگاه 

شناسی، مراحل متفاوتی را براي صاحبنظران حوزه روش. هاي کیفی است سازي درونی داده مفهوم
) 2000( 1مایرینگ. هاي پژوهش استبندي دادهاند که مهمترین آنها مقولهتحلیل محتوا ارائه کرده

تکوین «و  2»ها مقولهقیاسی  کارگیري به«ها دو شیوه  بندي داده کیفی براي مقولهدر تحلیل محتواي 
اساس چارچوب  ها بر مقوله ،»قیاسی کارگیري به« در شیوه. کندرا مطرح می 3»ها مقولهاستقرایی 

هیچ چارچوب نظري » ها مقولهتکوین استقرایی « شود؛ اما در شیوهنظري مشخصی از قبل تدوین می
گام استنتاج  به ها اکتشافی و گام ها نیست و مقوله اي براي تدوین مقوله شده ز پیش تعیینو فکر ا

  . شود می
اي مستمر، که پیوسته به تفکر استقرایی و  در این تحقیق، پژوهشگر با استفاده از رویکرد مقایسه

استقرایی از منابع را با استفاده از روش ) روشهاي تربیتی(ها  پردازد، ابتدا مقوله تفکر قیاسی می
و در ) تفکر استقرایی(کند البالغه و غررالحکم استنتاج می تحقیق شامل کتابهاي ارزشمند نهج

، و درنهایت با استفاده )تفکر قیاسی(را با پیشینه پژوهش مقایسه ) روشهاي تربیتی(هاي  ادامه، مقوله
  . کندگذاري میرا نام) روشهاي تربیتی(ها اي، مقوله از نتایج رویکرد مقایسه

  سؤالهاي تحقیق
  است؟ کدام ) ع(روشهاي تربیت در اندیشه امام علی )1سؤال 
براي کودك تا هفت سال کدام ) ع(روشهاي تربیتی مناسب در اندیشه امام علی )2سؤال 

  است؟ 
  

 
1 - Mayring 
2 - Deductive category application 
3 - Inductive category development  
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  هاي پژوهش یافته
 )ع(علیامام  نظر در اندیشه تحلیل محتواي منابع تحقیق نشان داد که روشهاي تربیتی مورد

معروف و  امربهتربیت از طریق محبت، تربیت از طریق  تربیت از طریق الگوسازي، شامل ده روش،
تربیت از طریق عادت  داستانسرایی،تربیت از طریق  ،تربیت از طریق پند و اندرزنهی از منکر، 

 تربیت از طریق ز مثل،استفاده ا تربیت از طریق ،تربیت از طریق تنبیه ،تربیت از طریق تشویق ،دادن
  . به این شرح است دعا و نیایش

  تربیت از طریق الگوسازي  ـ  1
هاي حسنه، نقش مهمی در تربیت انسانها ایفا  تأسی از الگوها و اسوه) ع(از دیدگاه امام علی

ه«: فرمایندمی) ع(در همین زمینه امام علی. کند می تَدوا بِهديِ نَبِیکُم فَإِنَّ تَنُّوا  و اقْ سا يِ و ده أَفْضَلُ اَلْ
ته فَ نَنِإِبِسنَّ ى اَلسد و  از راه و رسم پیامبرتان پیروي کنید که بهترین راهنماي هدایت است«. »نها أَه

: 110البالغه، خطبه  نهج(» ترین روشهاست کننده رفتارتان را با روش پیامبر تطبیق دهید که هدایت
210.(  

ه«: فرمایندمی) ع(علی چنین امیرمؤمنانهم کَاف  )صلى اهللا علیه واله(و لَقَد کَانَ فی رسولِ اللَّ
وةِ  ی الْأُسف نْ   ...لَکمل زَاءع ى ونْ تَأَسمةً لو أُس یهرِ صلى اهللا علیه واله فَإِنَّ فه فَتََأس بِنَبِیک الْأَطْیبِ الْأَطْ

الْع بأَح زَّى وتَعثَرِه تَص لأَ ه و الْمقْ ی بِنَبِیتَأَسالْم إِلَى اللَّه ادبراي تو کافی است که از راه و رسم « :»ب
پاکیزه و پاکت اقتدا کن که راه و رسم ) ص(پس به پیامبر... اطاعت نمایی) ص(زندگی پیامبر اسالم

کسی که خواهان بزرگواري او الگویی است براي الگو طلبان و مایه فخر و بزرگی است براي 
» محبوبترین بنده نزد خدا کسی است که از پیامبرش پیروي کند و گام بر جایگاه قدم او نهد. باشد

  ).298ـ  300: 160 البالغه، خطبه نهج(
بِعوا أَ«: فرمایندآن حضرت در جاي دیگري می تَهم و اتَّ موا سفَالْزَم کُمنَبِی تیلَ بانْظُرُوا أَه مثَرَه

هضُوا و لَ بدوا و إِنْ نَهضُوا فَانْ ا فَلَنْ یخْرِجوکُم منْ هدى و لَنْ یعیدوکُم فی ردى فَإِنْ لَبدوا فَالْ
هم فَتَهلکُوا وا و لَا تَتَأَخَّرُوا عنْ بِقُوهم فَتَضلُّ که  سو آناز  ؛بنگرید )ص(پیامبرتان یتاهل بمردم به «: »تَس

برند و  هرگز از راه هدایت بیرون نمی را شماآنها  .بروید، قدم جاي قدمشان بگذارید دارند برمیگام 
 .قیام کنید ،اگر سکوت کردند سکوت کنید و اگر قیام کردند .گردانند نمی بازبه پستی و هالکت 

البالغه،  نهج(» ددیگر شوید و از آنان عقب نمانید که نابود می از آنها پیشی نگیرید که گمراه می
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  ).180: 97 خطبه
أَ بِتَعلیمِ  «: فرمایندجایی دیگر می باز آن حضرت در د بأَنْ ی ه لَیاماً فَعلنَّاسِ إِمل هنَفْس بنْ نَصم

م و هانسبِل یبِهلَ تَأْدقَب هیرَتبِس هیبکُنْ تَأْدی سه قَبلَ تَعلیمِ غَیرِه و لْ بها أَحقُّ بِالْإِجلَالِ منْ نَفْ ؤَد م و هنَفْس لِّمع
بِهِمؤَد م لِّمِ النَّاسِ وعبه تعلیم دیگران  اینکه، باید پیش از قراردادکسی که خود را رهبر مردم «: »م

که  کس آنزیرا  ؛به گفتار تربیت کند با کردار تعلیم دهد اینکهپردازد، خود را بسازد، و پیش از ب
دیگري را تعلیم دهد و ادب  اینکهسزاوارتر به تعظیم است از  ،خود را تعلیم دهد و ادب کند

اي واال در  در همین زمینه، خود نمونه) ع(امیرمؤمنان علی). 638: 73 البالغه، حکمت نهج(» بیاموزد
ند بود و تربیت عملی بود و هرگز مردمان را به چیزي دعوت نکرد مگر اینکه خود سخت بدان پایب

آن حضرت . هرگز آنان را از چیزي دور نساخت مگر اینکه خود بیش از همه از آن پرهیز داشت
ها و لَا «: در توصیف این شأن خود فرمود إِلَی بِقُکُم أَس ۀٍ إِلَّا ولَى طَاعع ثُّکُما أَحم اللَّه إِنِّی و ا النَّاسه َأی

ۀٍ إِلَّ یصعنْ مع هآنهاکُم به هیچ طاعتی  را شمامن  ،اي مردم سوگند به خدا«: »ااا و أَتَنَاهى قَبلَکُم عنْ
 اینکهجز  دارم نمی بازام و از معصیتی شما را  پیش از آن، خود عمل کرده اینکهکنم مگر  وادار نمی

  ).332: 175 البالغه، خطبه نهج(» ام پیش از آن، ترك گفته
: گوید سخن می) ص(تأسی و اقتداي خویش به نبی مکرم اسالمآن حضرت در جاي دیگر از 

» لَماً وع هالَق ثَرَ أُمه یرْفَع لی فی کُلِّ یومٍ منْ أَخْ فَصیلِ أَ باع اَلْ بِعه اتِّ تداء بِهو لَقَد کُنْت أَتَّ : »یأْمرُنی بِاالقْ
اي از تازه  پیامبر هرروز نشانه. چه شتر در پی مادر استو من همواره با پیامبر بودم، آن گونه که ب«

 البالغه، خطبه نهج( »کنمداد که به او اقتدا فرمود، و به من فرمان میاخالق نیکو را برایم آشکار می
192 :398.(  

 .الگوسازي است) ع(با توجه به این توضیحات یکی از روشهاي تربیت در اندیشه امام علی
أَ بِتَعلیمِ «: فرمایندکالم حضرت که می تحلیل محتواي این د بأَنْ ی ه لَیاماً فَعلنَّاسِ إِمل هنَفْس بنْ نَصم
رِهیمِ غَیللَ تَعقَب هس هر . تواند به عنوان الگو مطرح باشداي میدهد که هر انسان شایسته، نشان  می»نَفْ

راه رسیدن به کمال مطلوب، بیشتر یاري  را درنظر کاملتر باشد، آدمی  چه اسوه و الگوي مورد
) ص(فرمود، من همواره با پیامبررساند؛ لذا آن حضرت نیز با تمامی مقام و مرتبتی که داشت می می

اي از اخالق نیکو را برایم تازه  روز نشانه پیامبر هر. که بچه شتر در پی مادر است بودم آن گونه 
  . داد که به او اقتدا کنمفرمود و به من فرمان میآشکار می
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  تربیت از طریق محبتـ  2
نیروي محبت در . ترین روشهاي تربیت محبت استیکی از اساسی) ع(از دیدگاه امام علی

اعتدال به کار گرفته شود، در  آفرین است و اگر درست و به تربیت، نیرویی برانگیزاننده و تحول
دانستند  خداوند، محبت را بهترین بستر تربیت می اولیاي. دارد شگرف تحقق تربیت کمالی تأثیري

از سر قاعده لطف، اجر و ) ص(به همین دلیل است که پیامبر. دادندو آن را محور تربیت قرار می
که این محبت اجر و مزدي  خواهد؛ چرانمی بیت خود مزد رسالت خود را چیزي جز محبت اهل

امام . سازي و تربیت انسانهاي مؤمن است ش انساننیست، بلکه ابزار و رو) ص(براي رسالت پیامبر
که  گاهجمله آن کرد؛ ازاز این شیوه در حد اعلی در تربیت فرزندان خود استفاده می) ع(علی

ئاً  و«: فرمایندمی) ع(خطاب به امام حسن مجتبی تَّی کَأَنَّ شَیکُلِّی، ح تُک دجلْ وی، بضعب تُک دجو
ت لَو َأصابک أَ ی، فَکَتَبس نینی منْ أَمرِ نَفْ عا یم رِكنْ أَمی منَانی، فَعَأتَان َأتَاك لَو توکَأَنَّ الْمی، ونابص

یتفَن أَو لَک یتقإِنْ أَنا ب هِراً بِه تظْ سذا، متَابِی هک کتو را دیدم که پاره تن من بلکه ! فرزندم«: »إِلی
گونه که اگر آسیبی به تو رسد به من رسیده است و اگر مرگ به سراغ تو آید،  نهمه جان منی؛ آ

اي براي تو نوشتم تا تو را در  کار تو را کار خود شمردم و نامه زندگی مرا گرفته است؛ پس
  ).518: 31 البالغه، نامه نهج(» هاي زندگی رهنمون باشد؛ من زنده باشم یا نباشم سختی

ت افراد جامعه نیز به اصل تألیف قلوب و محبت و مدارا بسیار توجه، و بر آن امام همام در تربی
ه«: فرمود گرفتن آن تأکید می لَیع لَتب فَها أَقْ شیۀٌ فَمنْ تَأَلَّ حالِ والرِّج گریزان مردمدلهاى «: »قُلُوب 

 ).634: 50 البالغه، حکمت نهج(» کند خوشروییکه  آورند  رويبه کسى  ؛است

محبت را چنین عاملی معرفی . قرارگرفته است) ع(عنایت امام علی رو این روش مورد این از
تَفَادةٌ«: کرده است سۀٌ م ةُ قَرَابدوالبالغه،  نهج( »است آمده دست بهو دوستی نوعی خویشاوندي «: »الْم

  )674: 211 حکمت
انسان به . محبت است) ع(علی با توجه به این توضیحات یکی از روشهاي تربیت در اندیشه امام

بنابراین . گیردشود و رنگ و بو و حال و هواي آن را می هرچه محبت پیدا کند بدو متمایل می
محبت، کارسازترین روش در اصطالح آدمی و متصف کردن متربی به صفات نیکوي انسانی است، 

  . سازد، محبت است یدهد و زمینه تربیت مطلوب را فراهم م آنچه آدمیان را به هم پیوند می
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  پند و اندرز موعظه،تربیت از طریق ـ  3
یکی از وجوه . یکی از روشهاي تربیت، موعظه و پند و اندرز است) ع(از دیدگاه امام علی

برجسته تربیت مربیان الهی، فراهم کردن زمینۀ بازدارندگی از پلیدیها و گروندگی به نیکیها با 
درباره رسالت پیامبر و روشهاي آن حضرت در تربیت ) ع(امیرمؤمنان علی. موعظه بوده است

هم «: فرموده است تْ تَزَلَّ اس و اءوالْأَه مه وتْ تَه اس ۀٍ قَد نَ بعثَه و النَّاس ضُلَّالٌ فی حیرَةٍ و حاطبونَ فی فتْ
 لَاءهۀُ الْجیلاهالْج مه تْ تَخَفَّ اس و اءرِیبغَ صلى اهللا علیه الْک ى فی زِلْزَالٍ منَ الْأَمرِ و بلَاء منَ الْجهلِ فَبالَ اریح

ۀِ ۀِ و الْموعظَۀِ الْحسنَ کْما إِلَى الْحعد ۀِ و ۀِ و مضَى علَى الطَّرِیقَ یحی النَّصخدا پیامبر اسالم را «: »واله ف
هوي و  ؛بردند ها به سر می در فتنه ؛گردانی بودندهنگامی مبعوث فرمود که مردم در حیرت و سر

و تکبر به لغزشهاي فراوانشان کشانده بود و نادانیهاي  بینی خودبزرگهوس بر آنها چیره شده، و 
حیران و سرگردان بودند و بالي جهل و نادانی  ،و در زندگی بود پست و خوارشان کرده جاهلیت،

نهایت تالش را کرد و آنان را به راه  ،حت و خیرخواهیدر نصی )ص(پس پیامبر؛ بود دامنگیرشان
البالغه، خطبه  نهج(» راست راهنمایی، و از راه حکمت و موعظه نیکو، مردم را به خدا دعوت فرمود

95 :178.(  
»عالشَّرَائ رَ بِهه وةٍ متَلَافیۀٍ أَظْ عد ۀٍ و یۀٍ شَاف ۀٍ و موعظَ یۀٍ کَافجبِح لَهسأَر  ع الْبِد بِه عقَم ۀَ و هولَ جالْم

ۀَ ۀَ و بینَ بِه الْأَحکَام الْمفْصولَ و پندهاي  ـقرآن  ـخدا او را با برهانی کامل و کافی «: »الْمدخُولَ
هاي ناشناخته را شناساند و  شریعت )ص(با فرستادن پیامبر .فرستاد کننده جبران، و دعوتی شفابخش

» الهی را بیان فرمود مقرّرتدر ادیان آسمانی را قطع کرد و احکام و  یافته راه هاي ریشه بدعت
  ).302: 161البالغه، خطبه  نهج(

هاي  اي از انگیزه از طرفی دیگر موعظه براي نفس ضرورت دارد؛ زیرا در نفس انسان پاره
. موعظه و پند و اندرز شود جز با فطري وجود دارد که همیشه به ارشاد نیاز دارد و این کار میسر نمی

ۀِ« بک بِالْموعظَ    ).520: 31البالغه، نامه  نهج(» زنده کن ،دلت را با اندرز نیکو«: »أَحیِ قَلْ
تربیت از طریق ) ع(با توجه به این توضیحات یکی از روشهاي تربیت در اندیشه امام علی

    أثیر سخن و موعظه قرار استعدادي در جان آدمی است که تحت ت. موعظه و پند و اندرز است
پند و اندرزي که . البته این استعداد موقتی است؛ لذا موعظه و پند و اندرز باید تکرار شود. گیردمی

آورد مستقیم از ضمیر باطن و وجدان، راه خود را به جان انسان باز کند، آن را سخت به جنبش می
  . انگیزد هایش را برمیو نهفته
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  داستانتربیت از طریق ـ  4
تبدیل مفاهیم انتزاعی و پیچیده به بلند علمی و  هیمافتبیین متوانایی  به دلیل) داستان( قصه 

 کودکان و نوجوانانبویژه  مردم هعامو فهم بیشتري را براي  درك، امکان هاي عینینمونهمفاهیم و 
در تربیت و  است کودکان و نوجوانان بخصوص نهااانس عالقه مورد دلیلهمین به کند؛ فراهم می

مثال بارز این . کندایفا می ايسازنده و مهم نقشنان آشخصیت  و تکوین غیرمستقیم و رشد
 جاي است که به) ع(خداوند متعال براي اثبات وجود خود در داستان حضرت ابراهیم موضوع بیان
  . استکرده  مطرحساده و شیرین قصه و مثال  یدر قالب زباناین موضوع را  ،کالمی آوردن برهان

و  شودمی کودکان و نوجوانان درابتکار  فکر و خالقیت وت ،تخیل قدرتقصه باعث پرورش 
معاشرت چنین آنها، همرویارویی با مشکالت پیچیده زندگی و را براي درك و فهم مسائل و  نآنا
هاي اعتقادي، عبادي، در زمینه جانبه کودك را همهتربیت  سازد و امکانمیدیگران آماده با 

آموزي از سرگذشت و عوامل ظهور و سقوط اقوام و تمدنها و عبرت تهاآشنایی با عل و اخالقی
) 1379( در همین زمینه حسینی. آوردپیامبران گذشته را فراهم میسرگذشت برخی  چنینهم ،آنها

ه: معتقد است یک تاریخ و اعتقادات سنن، و آداب فرهنگى و آموزش میراثهاى انتقال وسیله قص 

 آداب جامعه و فرهنگى میراث با را انسان توان،می تنها نه قصه با .است دیگر هاىنسل به نسل

 خودسازى و توان زمینهمی بلکه داد، پرورش را او تفکّر قدرت و ساخت آشنا جهان و خود

  . برانگیخت او در را سازىجامعه
 داستانها”: نویسدهمین زمینه در مقدمه کتاب داستان راستان می در) 1380(استاد شهید مطهري 

 تعلیمات روح معرف باشد، سودمندى اجتماعى و اخالقى راهنماى تواند، مى عمالً اینکه بر عالوه
 و شود مى آشنا اسالمى تعلیمات روح و حقیقت به رهگذر این از خواننده و هست نیز اسالمى
  ). 18: 1 ج، 1380مطهري، (“ بگیرد اندازه مقیاسها این با را خود جامعه و محیط خود، تواند، مى

شخصیت  گیري شکلدر تربیت و ) داستان( که قصهاي نقش سازندهبه دلیل این ویژگیها و 
لی بشر در ابعاد مختلف از این قالب تکامل و تعا نیز به منظورخداوند متعال ، کندنها ایفا میاانس

تقریباً (در قرآن » قصه«وجود حجم نسبتاً زیاد . استه کردهنري به بهترین وجه ممکن استفاده 
تربیت انسان از قصه به بهترین وجه  به منظورمکتب اسالم  دهد کهنشان می )آیات قرآن چهارم یک

  است استفاده نموده 
پرداز  خـودش را بهترین قصهعالم  خداوند :فرمایددر این زمینه می )1372( جوادي آملی
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قَصصِ« :فرمایدو می ،معرفی سنَ الْ أَح کلَیع نُ نَقُص تو  ها را براي ما زیباترین قصه«): 3/یوسف( »نَح  
بابِ لَقَد کَانَ فی قَصصهِم عبرَةٌ لِّأُولی ا« دایفرممی آیه دیگريو در » گوییم یم ): 111/یوسف( »...ألَلْ
 آیه دیگريدر چنین ؛ هم»سرگذشت آنان براى خردمندان عبرتى استداستان و براستى در «

قَصص لَعلَّهم یتَفَکَّرُونَ « فرماید مـی براى [پیامبر این داستان را  اي پس«: »)176/اعراف(فَاقْصصِ الْ
: است دنقش تربیتی قصه معتق ٔزمینه نیز در اهللا سبحانی آیت .»شاید آنان تـفکر کنند ؛نقل کن] آنان

نهاي سازنده و ابا توجه به اینکه نقش داستان در تربیت کودکان بسیار مهم است، باید از طریق داست
 . درهاي کوتاه، کودکان را به بهترین روش تربیت ک قصه

و د ارشممیو احسن القصص برترین موعظه کننده قرآن را بلیغ ،)ع(علی همین زمینه امام در
ه جلَّ و عز«: فرمایدمی ذَکُّرِ کتَاب اللَّ فَع التَّ ۀِ و أَنْ غَ الْموعظَ قَصصِ و أَبلَ سنَ الْ مجلسی، ( »انَّ أَح

بهترین داستان و رساترین اندرز و سودمندترین پند، کتاب خداي عزوجل «) 352: 74 ج ،1374
، که به منشور تربیتی آن حضرت مشهور است، خطاب به 31ر نامه چنین آن حضرت دهم. »است

بار الْماضینَ و ذَکِّرْه بِما َأصاب منْ کَانَ قَبلَک « :فرمایندمی) ع(امام حسن مجتبی و اعرِض علَیه أَخْ
وا و نَزَلُوامنَ الْأَولینَ و سرْ فی دیارِهم و آَثارِهم فَانْظُرْ فیما فَعلُ نَ حلُّ َأی تَقَلُوا و البالغه،  نهج(» وا و عما انْ

در دیار و آثار ویران رفتگان . یادش آور و آنچه بر سر پیشینیان آمده است به« )520: 31 نامه
  .»اند؛ از کجا کوچ کرده و در کجا فرود آمدند؟گردش کن و بیندیش که آنان چه کرده

دهد که یکی از روشهاي تربیت از دیدگاه تها و منابع تحقیق نشان میتحلیل محتواي این روای
  .است) داستان( قصه استفاده از) ع(امام علی

  تربیت از طریق تشویق  ـ  5
هاي  تشویق از مسائل بسیار مهم تربیت اسالمی و یکی از بهترین شیوه) ع(از دیدگاه امام علی

سنُ و الْمسی«: فرمایندمی) ع(در همین زمینه امام علی. تربیت است حکُونَنَّ الْملَا ی نْزِلَۀٍ  وبِم كنْدع ء
لَى الْإِسةِ عاءلِ الْإِسأَهرِیباً لتَد انِ وس ی الْإِحانِ فس لِ الْإِحأَهیداً له اءةِ و أَلْزِم کُلا سواء فَإِنَّ فی ذَلک تَزْ

نَفْس ا أَلْزَمم مه زیرا نیکوکاران در  ؛هرگز نیکوکار و بدکار در نظرت یکسان نباشند«: »همنْ
ساس ااز آنان را بر  هرکدامپس  ؛ندشو تشویق می بدکاريرغبت، و بدکاران در  نیکوکاري بی

  ).570: 53 البالغه، نامه نهج(» ده پاداشکردارشان 
تقویت انسان در خیرها و  سوي اهداف تربیت و نیز وسیله تشویق عامل برانگیختن متربی به

درباره نقش ) ع(امام علی. راه است ترغیب بیشتر و فراهم کردن نشاط الزم در متربی براي ادامه
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دید ما أَبلَى ذَوو «: فرمایدتشویق در برانگیختن احساسات فرد می تَع و هِم لَیع نَاء نِ الثَّ سی حلْ فاصو
هم فَإِنَّ کَ بلَاء منْ هالْ نِ أَفْعالهِم تَهزُّ الشُّجاع و تُحرِّض النَّاکلَ إِنْ شَاء اللَّ سحهمواره از آنان « :»ثْرَةَ الذِّکْرِ ل

اند برشمار؛ زیرا یادآوري کارهاي ارزشمند آنان، ستایش کن و کارهاي مهمی را که انجام داده
  ).574: 53 البالغه، نامه نهج(» شاءاهللا دارد؛ ان می واانگیزاند و ترسوها را به تالش شجاعان را برمی

تواند در فرد خطاکار هم قدر زیاد است که می امام اعتقاد دارد که اثر تشویق فرد نیکوکار آن
سنِ ازجرِ الْمسی السالم یهو قَالَ عل« :تأثیر بگذارد حابِ الْمبِثَو دکار را با پاداش دادن به نیکوکار ب«: »ء

اندازه باشد و از حد تجاوز نکند  البته هر تشویقی باید به). 666: 177 ، حکمتالبالغه نهج(» زار دهآ
مؤمنان  تا تأثیر منفی از خود برجاي نگذارد و نقش رشد دهنده خود را ایفا سازد؛ چنانکه امیر

قَ« :بدین امر اشاره، و فرموده است) ع(علی حت اسنَ الثَرَ م نَاء بِأَکْ تحقَاقِ الثَّ اسنِ الیرُ عالتَّقْص لَقٌ واقِ م
دسح أَو ینوعی چاپلوسی، و کمتر از آن، درماندگی یا  ،سزاوار است آنچه ازستودن بیش «: »ع
  ).710: 347 البالغه، حکمت نهج(» حسادت است

واب علَى إِنَّ اللَّه س«. پاداش باید به طاعت شخص تعلق یابد تا او را بیشتر برانگیزد بحانَه وضَع الثَّ
هتطَاع... هت ۀً لَهم إِلَى جنَّ » .بهشت کشاند سوي بهو  ... همانا خداوند پاداش را بر اطاعت،«: »حیاشَ

  ).716: 368 البالغه، حکمت نهج(
تربیت از طریق ) ع(با توجه به این توضیحات یکی از روشهاي تربیت در اندیشه امام علی

این از تمایالت فطري است که باید به بهترین . برد متربی از تحسین و تشویق لذت می. استتشویق 
تشویق زمینۀ تأیید متربی در . شیوه و براي گرایش دادن به فعالیتهاي ارزشمند از آن استفاده کرد

اي که  گونه بخشد؛ اما نه بهکند و به رفتارش تداوم میاي است که او از آن احساس غرور میجنبه
هرگاه که تأییدش کردند، فعالیتش را ادامه دهد و هرگاه از آن خودداري شد، او هم ترك عمل 

  .بدون شک باید مراقب بود که تشویق صورت رشوه به خود نگیرد. کند
  تربیت از طریق تنبیهـ  6

از این با توجه به هیجانهاي متربی . یکی از روشهاي تربیت، تنبیه است) ع(از دیدگاه امام علی
  .منظور بازدارندگی و جلوگیري از بروز طغیان در متربی استفاده کرد توان بهروش می

واب علَى «: فرمایندالبالغه می هاي نهجیکی از حکمت حضرت در إِنَّ اللَّه سبحانَه وضَع الثَّ
نْ نع هادبعةً لادیذ هتیصعلَى مع قَابالْع و هتطَاعهت همانا خداوند پاداش را «: »قْمته و حیاشَۀً لَهم إِلَى جنَّ

» بهشت کشاند سوي بهتا بندگان را از عذابش برهاند و  داد قراربر اطاعت، و کیفر را بر نافرمانی 
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  ).716: 368 البالغه، حکمت نهج(
اي جز  نشد، چارهاصل در تربیت بر تشویق است؛ اما اگر تشویق و روشهاي دیگر مؤثر واقع 

کرد؛ چنانکه  امام نیز خود بعد از طی مراحل خاص از روش تنبیه استفاده می. تنبیه متربی نیست
بِیاء بِها «: فرماید حضرت خطاب به مردم کوفه می تی وعظَ اَلْأَنْ ظَ اَلَّ اعواَلْم لَکُم ت ها اَلنَّاس إِنِّی قَد بثَثْ َأی

أَد و مهمتُأُم ودح وا ویمتَقتَس ی فَلَمط وبِس تُکُم ب أَد و مهدعنْ بإِلَى م اءیص اَلْأَو تا أَدم کُمإِلَی تی کُم
واجِرِ فَلَم تَستَوسقُوا من پند و اندرزهایی را که پیامبران در میان امتهاي خود مطرح ! اي مردم«: »بِالزَّ
شر دادم و وظایفی را که جانشینان پیامبران گذشته در میان مردم خود به انجام کردند در میان شما ن

را ادب کردم نپذیرفتید؛ به راه راست نرفتید و با هشدارهاي  با تازیانه شما. رساندند، تحقق بخشیدم
  ). 350: 182 البالغه، خطبه نهج(» را خواندم ولی جمع نشدید فراوان، شما

اندازه و در حد ضرورت صورت گیرد؛ چنانکه  کارگیري تنبیه هم بهبه البته باید توجه کرد که
ۀِ «:فرمایندحضرت می اللَّجاج نار شُبۀِ ی المافراط در سرزنش کردن، میزان «: »اإلفراطُ فی الم

  ).43: 2 ، ج1366 خوانساري،(» کندلجاجت را افزونتر می
تربیت از طریق تنبیه ) ع(اندیشه امام علی با توجه به این توضیحات یکی از روشهاي تربیت در

تنبیه عامل تربیت به مفهوم پرورش و رشد دادن «کند که  شهید مطهري در این زمینه بیان می. است
نیست لکن از عواملی است که براي تربیت کودك باید از آن استفاده کرد؛ اما نه براي رشد دادن 

از رشد استعدادهاي پست، جلوگیري از طغیان  و پرورش استعدادهاي عالی بلکه براي جلوگیري
نکته مهم در استفاده از تنبیه این است که کودك باید علت تنبیه را بداند؛ زیرا اگر . الزم است

  ).46: 1385(» گردد و اثر مطلوب را ندارد شود، روحش بکلی مشوش می نفهمد براي چه تنبیه می
لغوي آن یعنی آگاه کردن و آگاهی دادن است، نظر است، توجه به جنبه  آنچه در تنبیه مورد

آن راهی را  از دیگر هدف این است که متربی را به خطاي خویش آگاه کنیم، و پس عبارت به
تنبیه در تربیت اسالمی اولین راه . اي که دیگر آن را تکرار نکند گونه پیش روي او بگذاریم به

توان به این امر می دأییتدر . گیردار مینیست، بلکه در مرحله آخر و پس از روشهاي دیگر قر
آله در پاسخ به سؤال یکی از اصحاب نسبت به  و علیه اهللا روایتی اشاره کرد که پیامبر اکرم صلی

: را ببخش و عفو کن و در مرتبه چهارم فرمودند آنها: اش، سه مرتبه فرمودندعصیان اهل و خانواده
 ).106: 8ج ، 1408 هیثمى،(او را تنبیه کن جرم و گناه،  اندازه بهاگر تنبیه کردي 
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  ربیت از طریق عادت دادنتـ  7
   عادت در یادگیري نقش. یکی از روشهاي تربیت عادت دادن است) ع(نظر امام علی از
حضرت . شود صورت عادت درآید، مانند عمل فطري و غریزي می وقتی رفتار به. دارد ايعمده
» عادت سرشت و طبیعت دوم انسان است«: »ع ثَانطَب ةُعادالْ«:فرماینددر این زمینه می) ع(علی

  ).283: 7 ، ج1366خوانساري، (
ه بِقَومٍ إِالَّ «: فرمایندیدر جاي دیگري م )ع(علی امام نْ تَشَبقَلَّ م ه إِنْ لَم تَکُنْ حلیماً فَتَحلَّم فَإِنَّ

مه شَک أَنْ یکُونَ منْ بردبار نیستی، خود را به بردباري بنماي؛ زیرا اندك است کسی که  اگر«: »أَو
چنین ؛ هم)672: 207 البالغه، حکمت نهج(» خود را همانند مردمی کند و ازجمله آنان به شمار نیاید

برَ علَى الْمکْرُوه«: فرمایندیدر جاي دیگري م الص کس خود را براي استقامت برابر «: »و عود نَفْ
؛ و )520: 31 البالغه، نامه نهج(» راه حق عادتی پسندیده است مشکالت عادت ده که شکیبایی در

ا منْ أَنْفُسکُم تَأْدیبها و اعدلُوا بِها عنْ ضَرَاوةِ عاداتها«: فرمایندیباز م و ها اَلنَّاس تَولَّ اي مردم کار «: »َأی
» فس را از عادتهایی که به آن حرص دارد، بازگردانیدتربیت خود را بر عهده گیرید و ن

  ). 714: 359البالغه، حکمت  نهج(
تربیت از طریق عادت ) ع(با توجه به این توضیحات یکی از روشهاي تربیت در اندیشه امام علی

 .است انسان در خویی یا هنر شدن ملکه و کردن عادت مقدمه ،ممارست و تمرین. دادن است
 وجود به ممارست و تمرین اثر در که عادتی ؛است مطلوب عادت ایجاد تربیت کار مهمترین

 صورت به متربی که شودمی باعث عادت. ددگر آسان زندگی هايدشواري آن سایه در و آید

 عادت طریق از نیز و آید آسان و حل نظرش به مشکالت ؛کند غلبه هایدشوار بر ناخودآگاه

  .ساخت مقاوم ناهنجاریها برابر در را افراد توان می
  منکر از نهی و معروف تربیت از طریق امربهـ  8

است که براي  منکر از نهی و معروف یکی از روشهاي تربیت، امربه) ع(از دیدگاه امام علی
 در .رودتشویق و ترغیب افراد به کار خیر و امر مطلوب و یا منع و نهی از کار ناپسند به کار می

تُم «: ایدفرممیشمارد و می منکر از نهی و معروف امربه را مسلمانان برتري مالك کریم قرآن کُنْ
هونَ عنِ الْمنْکَرِ شما نیکوترین امتی هستید که براي «: »خَیرَ أُمۀٍ أُخْرِجت للنَّاسِ تَأْمرُونَ بِالْمعرُوف وتَنْ

 امام. )110/عمران آل( »دارید بدکاري بازمیکنید و از اید؛ به نیکوکاري وادار میمردم پدیدار شده
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و أْمرْ بِالْمعرُوف تَکُنْ منْ أَهله و أَنْکرِ «: ندفرمایمی )ع(حسن امام به خود نامه در باره این در )ع(علی
كد هبِج لَهنْ فَعایِنْ مب و کانسل و كدنْکَرَ بِیبه نیکیها امر کن و خود نیکوکار باش و با دست «: »الْم

  ).520: 31 البالغه، نامه نهج(» .و زبان بدیها را انکار کن و بکوش تا از بدکاران دورباشی

هى عنِ  «:فرمایند می فرزندانش به خود وصیت در آن حضرت التَتْرُکُوا االْمرَ بِالْمعرُوف، و النَّ
تَجاب لَکُمالْمنْکَرِ، فَیولّ سونَ فَال یعتَد ثُم ،کُماَشْرار کُملَیمعروف و نهی از منکر را ترك  امربه«: »ى ع

» !گردند، آنگاه هرچه خدا را بخوانید جواب ندهد نکنید که بدهاي شما بر شما مسلط می
 و معروف به آمر که است این اسالم تربیتی نظام در مهم نکته البته). 558: 47 البالغه، نامه نهج(
َأتَأْمرُونَ «: فرمایدمی کریم قرآن .باشدمنکر  تارك و معروف به عامل خود باید منکر از هیان

کُمنَ أَنْفُس وس بِرِّ وتَنْ دهید و خود را فراموش چگونه شما مردم را به نیکوکاري دستور می«: »النَّاس بِالْ
 ).44/بقره(» کنیدمی

لَعنَ اللّه االْمرینَ بِالْمعرُوف التّارِکینَ لَه، والنّاهینَ عنِ الْمنْکَرِ الْعاملینَ « :فرمایندمی )ع(علی امام
کنند و خود مرتکب کنند، و نهی از منکر می معروف، و خود ترك می نفرین بر آنان که امربه«: »بِه

  ). 246: 129البالغه، خطبه  نهج(» شوندآن می
تربیت از طریق ) ع(این توضیحات یکی از روشهاي تربیت در اندیشه امام علیبا توجه به 

  .است منکر از نهی و معروف امربه
 نیایش و دعاتربیت از طریق ـ  9

- دعا و نیایش را می. است نیایش و دعا ،انسان یکی از روشهاي تربیت )ع(علی اماماز دیدگاه 

و «: فرمایندمی) ع(حسن امام به خود نامه در )ع(علی امام .توان، گرایش روح به مبدأ هستی دانست
ذي بِیده خَزَائنُ السماوات و الْأَرضِ قَد أَذنَ لَک فی الدعاء و تَکَفَّلَ لَک بِالْإِ جابۀِ و أَمرَك اعلَم أَنَّ الَّ

کیطعیل أَلَهزمین در دست او است به تو اجازه بدان خدایی که گنجهاي آسمان و «: »أَنْ تَس
درخواست داده و اجابت آن را به عهده گرفته است؛ تو را فرمان داده است که از او بخواهی تا عطا 

 ).528: 31 البالغه، نامه نهج(» کند

ه سنینَ یقَالُ لَه قُ  إِذَا بلَغَ الُْغلَام َثلَاثَ« :فرمایندمی) ع(باقرمحمد در همین زمینه امام  لْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّ
ات ثُم یتْرَك حتَّى یتم لَه ثَلَاثُ ع مرَّ بولُ   سسر دمحقُلْ م قَالَ لَهماً فَیوشْرُونَ یع رٍ وه ۀُ أَشْ عبس ینَ ونس

 ینَ ثُمنس عب أَر لَه متتَّى یح تْرَكی و ات ع مرَّ بس ه اتاللَّ ع مرَّ بقُلْ س قَالَ لَهـ ی هآل و د محلَى مع ه  صلَّى اللَّ
هما شمالُک فَإِذَا عرَـ  َأی و ینُکما یمه أَی قَالَ لَهی ینَ ثُمنس سخَم لَه متتَّى یح تْرَكی لَ ثُموح کذَل ف
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قبلَۀِ و یقَ هه إِلَى الْ جلْ وس ع سنینَ فَإِذَا تَم لَه سبع سنینَ قیلَ لَه اغْ بس لَه متتَّى یح تْرَكی ثُم دجاس الُ لَه
 ت ینَ فَإِذَا تَمنس ع ست لَه متتَّى یح تْرَكی لِّ ثُمص یلَ لَها قملَهفَإِذَا َغس کی هک و کَفَّ جولِّمع لَه  ضُوءالْو
ه عزَّ وضُوء و الصلَاةَ غَفَرَ اللَّ ها فَإِذَا تَعلَّم الْ لَیع ضُرِب لَاةِ ورَ بِالصأُم و ه لَیع ضُرِب و  هیدالول و لَّ لَهج و

اللَّه اهللالهالإ(هفت مرتبه بگو : رسید، باید به او بگویند سالگی سهچون پسر به « »: إِنْ شَاء سپس  ؛)االّ
سپس باید به او بگویند هفت مرتبه  ؛رهایش کنند تا سه سال و هفت ماه و بیست روزِ او کامل شود

باید به او بگویند هفت  ؛ آن گاهو او را رها کنند تا چهار سال او تمام شود) اهللا رسول محمد(بگو 
دوآلهعلىاهللاصلّى(مرتبه بگو  از او  گاهآن ؛سپس رهایش کنند تا پنج سال او تمام شود ؛)محم

به  و  ندناگر شناخت، باید صورتش را به سمت قبله برگردا .بپرسند دست چپ و راستت کدام است
پس وقتى هفت سال او تمام  ؛سپس، رهایش کنند تا هفت سال او تمام شود ؛سجده کن او بگویند

وقتى آن دو را شُست ، باید به او بگویند نماز  .تت را بشوىصورت و دو دس: دشد، باید به او بگوین
) ترك(و بر  ،وقتى تمام شد، وضو به او یاد داده. سپس، رهایش کنند تا نُه سال او تمام شود ؛بخوان

گرفت، خداوند، او و  وقتى وضو و نماز را فرا. دشوآن، تنبیه ) ترك(و بر  ،به نماز، امر ، وآن، تنبیه
 ).863 ح ،281: 1 ج، 1370، ابن بابویه( »ا مى آمرزد؛ إن شاء اهللاپدر و مادرش ر

 و دعاتربیت از طریق ) ع(با توجه به این توضیحات یکی از روشهاي تربیت در اندیشه امام علی
 و خودش تربیت به مند عالقه انسان اگر« :کند بیان می زمینه این در مطهري شهید. استنیایش 

 نیایش، مسئله به باید واقعاً کند،  تربیت را افرادى خواهد مى یا و است اسالمى تربیت به فرزندانش
 است، اصیل حس یک پرورش اینکه از نظر قطع عبادت، مسئله اصالً. بدهد اهمیت عبادت و دعا
 کار مقدار هر کنند مى توصیه همیشه بزرگان که است این. دارد انسان نواحى سایر در زیادى تأثیر
 خود براى اینکه با ساعت یک این. بگذار خودت براى را ساعت یک روز شبانه در دارى زیاد

 الزم و مفید اینکه با( است خود غیر براى که ساعتهایى آن و است الزم و دارد ضرورت است،
 در بیشتر یا ساعت یک. است حداقل گویند مى که ساعت یک حاال. کند نمى پر را آن جاى ،)است
 را خودش .خودش به برگردد لحظات آن در یعنى بگذارد؛ خودش براى واقعاً انسان را روز شبانه
 فقط و فقط حال آن در و بازگردد خودش خداى به و خودش درون به بِبرد؛ خارج از هست هرچه

 خود. کردن استغفار و خودش باخداي مناجات و کردن نیاز و راز و خودش خداى و باشد او
  ).227: 1385مطهري، (» خود از کشیدن حساب کردن، نفس محاسبه یعنى استغفار
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  مثل از استفادهتربیت از طریق ـ  10

 یک بیان ،مثل .المثل استیکی از روشهاي تربیت استفاده از ضرب) ع(از دیدگاه امام علی

 موضوع آن ذکر با و باشد شباهت دو آن میان که نوعی به است دیگري صورت به موضوع

 معانی م،ک الفاظ با و کاهدمی پند تلخی از مثل )462: 1374اصفهانی،  راغب( شود می ترروشن

 .سازد می مطرح را پیچیده مسائل لمس، قابل و محسوس زبانی با و رساندمی را بسیاري

از آنجا که قرآن . بیان حقایق و روشن نمودن مفاهیم استفاده کرده است براي مثل از قرآن
شده است تا انسان را تربیت کند و عقول را از آمیختگی به محسوسات و تخیالت به درك   نازل

فَقَد «: فرمایندمی) ع(امام علی. معقوالت و حقایق برساند، بیشتر آیات، مثل یا همانند مثل است
تُم اَلْ ب ثَالُ لَکُمجرَّ اَلْأَم تضُرِب و لَکُمنْ کَانَ قَببِم ظْتُمعو ا ووهتُم ضَرَّس و ورپس شما در امور و «: »أُم

 »اند حوادث روزگار تجربه آموختید و از تاریخ گذشتگان پند گرفتید؛ مثلها براي شما زده
یا «: فرمایندمی )ع(حسن امام به البالغه جنه 31 نامه در )ع(علی امام). 336: 176 البالغه، خطبه نهج(

رَةِ ونِ الْآخع تُک بأْ تقَالها و أَنْ یا و حالها و زوالها و انْ تُک عنِ الدنْ بأْ  ما ُأعد لأَهلها فیها و بنَی إِنِّی قَد أَنْ
تَبِرَ بِه تَعثَالَ ل ا الْأَمیهِمف لَک تاضَرَبه لَیع ذُوتَح من تو را از دنیا و تحوالت ! اي پسرم«: »ا و

نها در ادست گردیدنش آگاه کردم و از آخرت و آنچه براي انس به گوناگونش، و نابودي و دست
» آنجا فراهم است، اطالع دادم و براي هر دو مثالها زدم تا پندپذیري و راه و رسم زندگی بیاموزي

  ).526: 31 البالغه، نامه نهج(
تربیت با استفاده از ) ع(با توجه به این توضیحات یکی از روشهاي تربیت در اندیشه امام علی

  .مثل است
  

  گیري یجهنتبحث و 
       هاي پژوهش در مورد هر یک از سؤالهاي پژوهش ارائهدر این قسمت نتایج تحلیل داده

        بررسی و مقایسه قرار  مورد هاي پژوهشهاي مشابه داخلی و خارجی شود و سپس با یافتهمی
  . گیردمی

  کدام است؟ ) ع(روشهاي تربیت در اندیشه امام علی) 1سؤال
 روش تربیتی در اندیشهده نشان داد که ) ع(تربیتی امام علی هايتحلیل منابع محتواي اندیشه
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از طریق  تربیتمحبت، تربیت از طریق  شامل روشهاي تربیت از طریق الگوسازي،) ع(امام علی
تربیت از طریق عادت  ،تربیت از طریق داستان ،تربیت از طریق پند و اندرزمعروف و نهی،  امربه
تربیت از و  استفاده از مثل، تربیت از طریق ،تربیت از طریق تنبیه ،تربیت از طریق تشویق ،دادن
  .شناسایی شد دعا و نیایش، طریق

 هاي پژوهشهاي پیشین نشان داد که روشیج و یافتههاي این تحقیق با نتامقایسه نتایج و یافته
؛ 1386 ؛ اناري نژاد،1391 ؛ رمضانی،1384 احمدي،(هاي تربیت از طریق الگوسازي با نتایج و یافته

هاي محبت با نتایج و یافتهتربیت از طریق  چنین روشهم. همخوانی دارد) 1387 سلطانی رنانی،
معروف و نهی از منکر نیز با  امربهتربیت از طریق  و روش )1387 ؛ سلطانی رنانی،1384 احمدي،(

با  تربیت از طریق پند و اندرز. همخوانی دارد) 1379، ؛ فوالدگر1384 احمدي،(هاي نتایج و یافته
؛ 1387 ؛ دلشاد تهرانی،1386 ؛ اناري نژاد،1379 ؛ فوالدگر،1384 احمدي،(هاي نتایج و یافته
همخوانی ) 1384 احمدي،(هاي با نتایج و یافته ربیت از طریق داستانتو نیز  )1387 سلطانی رنانی،

و نیز  ،)1379 ؛ فوالدگر،1384 احمدي،(هاي با نتایج و یافته تربیت از طریق عادت دادن .دارد
؛ اناري 1391 ؛ رمضانی،1379 ؛ فوالدگر،1384 احمدي،(هاي با نتایج و یافته تربیت از طریق تشویق

با  تربیت از طریق تنبیه. همخوانی دارد )1387 ؛ سلطانی رنانی،1387 د تهرانی،؛ دلشا1386 نژاد،
؛ دلشاد 1386 ؛ اناري نژاد،1391 ؛ رمضانی،1379 ؛ فوالدگر،1384 احمدي،(هاي نتایج و یافته

هاي استفاده از مثل با نتایج و یافته تربیت از طریقو  ،)1387 ؛ سلطانی رنانی،1387 تهرانی،
 دعا و نیایش با نتایج و  تربیت از طریقهمخوانی دارد و نیز ) 1379 ؛ فوالدگر،1384 احمدي،(

 فوالدگر،(هاي جهاد با نتایج و یافته تربیت از طریقو ) 1379 ؛ فوالدگر،1384 احمدي،(هاي یافته
  .همخوانی دارد )1379

سال کدام براي کودك تا هفت ) ع(روشهاي تربیتی مناسب در اندیشه امام علی) 2 سؤال
  است؟ 

سه دوره سنی متفاوت ) ص(است که در آن پیامبر اکرم نبوي یحدیثمبناي نظري این تحقیق، 
الولَد سید سبع سنینَ و عبد سبع سنینَ و ): ص(اهللا قالَ رسول« :فرمایندرا براي تربیت مطرح، و می

ل مولی، هفت سال بنده و هفت سال وزیر فرزند، هفت سا«): 95 :1374 مجلسی،(» وزیرٌ سبع سنینَ
 الهی و دستورالعملهاي آموزهارزشمند از  يا نهیگنجکوتاه،  ظاهر بهاین حدیث هرچند . »است

اساسی تربیت کودکان، و بیانگر این است که افراد در هر یک از این مقاطع سنی، ویژگیهاي 
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 75/  )لیه السالمع(روشهاي تربیت کودك تا هفت سالگی در اندیشه امام علی

 

اندرکاران تعلیم و تربیت باید در  روحی و روانی خاصی دارند که والدین، مربیان و تمام دست 
انتخاب روشهاي تربیتی مناسب به ویژگیهاي روحی و روانی هر یک از این مقاطع توجه الزم را 

د؛ لذا در این پژوهش با توجه به ویژگیهاي روحی و روانی خاص این سن به بررسی روشهاي نبکن
  .سالگی پرداخته شد  تربیت کودك تا هفت

با توجه به ویژگیهاي روحی و روانی کودك در این مقطع سنی، همه روشهاي تربیت در این 
شامل ) ع(امام علی ندیشهسالگی در ا رد و روشهاي تربیتی براي کودك تا هفتاسن کاربرد ند

از  معروف و نهی امربهتربیت از طریق محبت، تربیت از طریق  روشهاي تربیت از طریق الگوسازي،
تربیت از  ،تربیت از طریق عادت دادن ،تربیت از طریق داستان ،تربیت از طریق پند و اندرز، منکر

 دعا و نیایش تربیت از طریقو  مثل استفاده از تربیت از طریق ،تربیت از طریق تنبیه ،طریق تشویق
  .شناسایی شد
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  .24: 14ش  .خُلُق .تربیت معنوي روشهاي ).1388( بهشتی، محمد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 1394تابستان ، 27 ، دوره جدید، شماره23سال   پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی/  76

  . 4ـ  21: 21 ش .یی فارابیفصلنامه سینما. قصه دینی ).1372( جوادي آملی، عبداهللا
  .ا م ی دا و س ص  ی الم اس  اي ه ش ژوه ز پ رک م:  ران ه ت. قرآن هايقصه هنري مبانی). 1379( م اس ق وال ، اب ی ن ی س ح

  .انتشارات مهدي نراقی: قم. چ سوم .والدین و فرزندان). 1385(محمد  حیدري نراقی، علی
   .انتشارات دانشگاه تهران: تهران. چ چهارم .غررالحکم و درر الکلمشرح ). 1366(خوانساري، جمال 
: تهران .) ف ری ش ال  ره س  دس ق(  ی ن ی م خ  ام ام  رت ض ح  اي وده م ن ره  ه وع م ج م:   ور ن  ه ف ی ح ص). 1370(خمینی، روح اهللا 

      .اسالمی  الب ق ان  ی گ ن ره ف  دارك م  ان ازم س
 .انتشارات دریا: تهران. چ سوم .البالغه روشهاي تربیت در نهج: مشرب مهر). 1387(دلشاد تهرانی، مصطفی 

انتشارات : تهران. چ دوم .البالغه موانع و مقتضیات تربیت در نهج :مزرع مهر). 1388( دلشاد تهرانی، مصطفی
  .دریا

نامه  سسه لغتؤ، م ران ه ت  اه گ ش دان:  ران ه ت .دي ی ه ر ش ف ع جو   ن ی ع م د م ح مظر  ر ن زی .ه ام ن ت غ ل ).1377( ر ب اک ی ل ع، دا خ ده
   .دهخدا

انتشارات : تهران .ترجمه غالمرضا خسروي حسینی. مفردات الفاظ قرآن). 1374( حسین راغب اصفهانی،
  .مرتضوي

   جا بی. انقالب اسالمی مراکز آموزش عالی سپاه پاسداران نظام تربیتی  ).1392(رضایت، غالمحسین 
 ریزي برنامه در پژوهش. البالغه روشهاي تربیت اجتماعی کودك بر اساس قرآن و نهج). 1391(رمضانی، فاطمه 

  .1ـ  19: 6ش . دوم دورة .نهم س .درسی
خبرگزاري کتاب  سایتبازیابی از . داستان بهترین وسیله براي تربیت مذهبی کودکان ).1390(، جعفر سبحانی

 http://www.ibna.ir و به آدرس1394مهر  20، به تاریخ ایران
    بازیابی از پایگاه اندیشوران به آدرس .البالغه تربیتی در پرتو نهج روشهاي). 1387. (، مهديسلطانی رنانی

www.andishvaran.ir   
  .القدرانتشارات لیله: قم. چ سوم .تربیت کودك). 1388(صفایی حائري، علی 

  . انتشارات دارالتعلیم القرآن الکریم اصفهان: اصفهان .البالغه تعلیم و تربیت در نهج). 1379(  فوالدگر، محمد
  .االسالمیه انتشارات دارالکتب: تهران .بحاراالنوار). 1374( مجلسی، محمدباقر

  .انتشارات صدرا: هرانت. ام چ سی .داستان راستان). 1380(مطهري، مرتضی 
  . انتشارات صدرا: تهران. چ پنجاهم .تعلیم و تربیت در اسالم). 1385( مطهري، مرتضی
 دارالکتب: یروتب). احمد عطا عبدالقادر تحقیق محمد .الفوائد الزوائد و منبع جمعم). 1380( ابوبکر بن هیثمی، علی

  .  العلمیه 
  

Mayring, P. (2000). Qualitative content analysis. Forum: Qualitative Social Research 
1(2). Retrieved Dec 25, 2011, from , http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0002204 

|||  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.ibna.ir
http://www.andishvaran.ir
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0002204
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

