
چکیده
يکي از مهمترين مسايل خانواده و اجتماع، تربيت فرزند مي باشد، وآنچه که براي والدين اهميت داشته، دارد پرورش و 

تربيت فرزنداني شايسته براي خود، خانواده و جامعه است.
تربيت فرزند صالح و غير صالح آثاري را در بردارد، که اين آثارممکن است باعث رشد ، شکوفاي و پيشرفت يک خانواده 

و يا يک جامعه شود و يا اينکه باعث از بين رفتن و اضمحالل  آن  شود.
پس بنابراين موضوع تربيت و روش های فرزند از بحث هاي ضروري است و بايد با رو شهای تربيت فرزند صالح بررسي 
شود با توجه به اينکه قرآن کتاب هدايت بشر است بهترين منبع برای بررسی روشهای صحيح تربيت فرزند می باشد که دراين 

تحقيق به بررسی اين روشها در سه مبحث روشهای صريح و کنايی و اصالحی پرداخته ايم.
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مقدمه
فرزند صالح نه تنها آرزوي هر پدر و مادر بلکه نياز هر جامعه اي است که مي خواهد به رشد و کمال برسد، مي باشد به همين 
 )q(جهت است که در قرآن و روايات اسالمي به آن توجه خاصي شده است؛ در مورد فرزند صالح پيامبر گرامي اسالم
فرموده اند: »اَلَوَلُد الّصاِلُح َريَحاَنٌة ِمن َرَياِحيِن الَجنَِّة« )حرعاملی، 1389، ج15: 97(؛ فرزند صالح گلي است از بوستان 

اِلُح« )همان(؛ فرزند صالح نشانه خوشبختي فرد است.  ُجِل الَوَلُد الصَّ بهشت. همچنين فرموده اند: »ِمن َسَعاَدِة الرَّ
اِلِح...« )همان(؛ ميراث خداوند به بنده مؤمنش فرزند  امام صادق)g( نيز فرموده اند: »ِميَراُث اللِهّ ِمن َعبِدِه الُمؤِمِن الَوَلُد الصَّ

صالح است.
از طرفي خود فرزند براي صالح شدن نياز به تربيت و مجموعه روش ها و راهکارهايي است که حتي قبل از تولد وي بايد 
به کار گرفته شود تا او در مسير صحيح رشد و ترقي قرار گيرد و در پرتو اين تربيت ، بتواند خود را از انحراف نجات دهد 
و راه سعادت و کمال را در پيش گيرد. در نتيجه اين تربيت صحيح خواهد بود که فرزند صالح داراي ويژگي هايي مي شود 

که در قرآن و حديث به آن اشاره و تأکيد شده است.
 

الف(مفهوم شناسی
1.فرزند )ولد(

صاحب »مقائيس اللغه« مي نويسد: »هو للواحد و الجميع، و يقال للواحد ولد أيضا. و الوليدة األنثي، و الجمع والئد. و توّلد 
الشي ء عن الشي ء: حصل عنه«. )ابن فارس، 1۴0۴، ذيل واژه ولد(.

ولد براي واحد و جمع بکار مي رود و وليده براي مونث است و جمع آن والئد مي باشد و مراد از ولد تولد شيء از شيء 
ديگر است که همان حاصل شدن از آن مي باشد.

»لسان العرب« مي نويسد: »ولد: الوليد: الصبي حين يولد، و قال بعضهم: تدعي الصبية أيضًا وليداً، و قال بعضهم: بل هو 
للذکر دون األنثي«. )ابن منظور، 1۴16، ج3: ۴67(.

ولد: وليد: به معني بچه پسر است که متولد شده است. بعضي ها به دختر بچه نيز، وليد گفته اند و بعضي اين واژه را فقط 
براي پسر بکار برده اند. 

قاموس قرآن در مورد ولد مي نويسد: ولد به فرزند خواه فرزند انسان باشد و يا غير آن بر مذکر و مؤّنث، تثنيه و جمع اطالق 
مي شود و بر وزن )فرس، فلس، قفل، جسر( خوانده مي شود. ولي در قرآن مجيد فقط وزن اّول بکار رفته است. ولد بر وزن 
قفل جمع ولد نيز آيد.)وليد( بمعني خادم و کودك است باعتبار نزديک بودن والدتش جمع آن ولدان مي باشد. )قرشی، 

1371، ج7: 2۴3(.                      
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»التحقيق« مي نويسد: »أّن األصل الواحد في الماّدة: هو خروج شي ء عن شي ء و نتاجه بالتکّون منه سواء کان في حيوان أو 
غيره ماّدّيا أو معنوّيا. و من أظهر مصاديقه: والدة الحيوان«.

اصل در معناي کلمه ولد به معناي خروج چيزي از چيز ديگر است و با تکوين و ايجاد شدن به نتيجه مي رسد. مساوي است 
اين تکوين در حيوان باشد يا در غير حيوان مادي باشد يا معنوي و از مشخص ترين مصاديقش به متولد شدن حيوانات است. 

)مصطفوی، 1360، ج13: 198(. 
لذا با توجه به معاني لغوي و اصطالحي لغويين بايد بگوييم که گرچه برخي ولد را مختص به جنس مذکر دانسته اند ولي در  

اصطالح کنوني ولد همان فرزند انسان مي باشد.

2.تربیت
صاحب »مقائيس اللغه« مي ويسد:  »الربی يدّل علی الزيادة و النماء و العلّو«، )ابن فارس، 1۴0۴، ذيل واژه ربو(  به معنی 

زيادت و فزونی و رشد و برآمدن گرفته شده است.
راغب می نويسد: )ربيت ( )تربيت کردم ( از واژه )ربو( است و گفته اند اصلش از مضاعف، يعنی )رب ( )ربب ( بوده 
است که يک حرف آن برای تخفيف در لفظ به حرف )ی( تبديل شده است مانند: ))تظننت (( که ))تظنيت (( شده است. 
)رب( به معنای مالک، خالق، صاحب، مدبر، مربی، قيم، سرور و منعم است و نيز اصالح کننده هر چيزی را )رب( گويند. 

بنابراين )رب ( به معنای مالک و مدبر و تربيت کننده است.
همچنين در ادامه وي مي نويسد: )رب( در اصل به معنی تربيت و پرورش است يعنی ايجاد کردن حالتی پس از حالت ديگر 

در چيزی تا به حد نهايی و تام و کمال خود برسد. )راغب اصفهانی، 1392، ذيل واژه ربو(. 
»معناي اصطالحي تربيت عبارت است از: رشد دادن يا فراهم کردن زمينه رشد يا شکوفايي استعدادها و به رساندن قواي 
به کار           باشد  داشته  قابليت رشد  هر موجودي که  مورد  ودر  ندارد  اختصاص  انسان  به  تربيت  فعليت  موجود.«  نهفته يک 

مي رود و اگر در مورد انسان به کار رود کليه ابعاد وجودي وي را شامل مي شود.)احمد زاده، 1389، 28(
تعريفي ديگر از تربيت عبارت است از رفع موانع وايجاد مقتضيات براي آنکه استعدادهاي انسان درجهت کمال مطلق شکوفا 

شود.)حسينی زاده، 1380: 12(.
 

3.روش 
روش عـبـارت اسـت از مـجـمـوعـه فـعـاليـت ها يا مجموعه تدابيري که با استفاده از امکانات ]در چارچوب اصول و 

ضوابط[، براي وصول به هدفي صورت مي گيرد.)زرکش، بی تا: 2(.
براساس اين تعريف ، مي توان گفت:
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تـا  بـه عـمـل مـي آورد  ي  ـّ نـظـامـدار، هـدفـدار و هـدايـت کـنـنـده اي اسـت کـه مـرب تـربـيـت ، فـعـاليـتـ هـاي  روش 
ـّي و فـراگـيـر را بـه آنـچـه کـه رشـد و کمال ناميده مي شود، نايل گرداند. مـتـرب

تـربـيـت يـک بـرنـامـه هـدفدار و از پيش تعيين شده است که الزم است ضمن شناخت دقيق و کافي در ابـعـاد مـخـتـلف، 
مـنـاسـب تـريـن و نـتـيـجـه بـخـش تـريـن شـکـل بـرخـورد را بـرگـزيـنـد. روشـي کـه نـتـيـجـه و آثـار آن از قبل مشخص 

و قابل پيش بيني باشد.

ب(روشهاي صريح
1.الگوبرداري

با يک بيان ساده و در يک ديد کّلي الگو را مي توان اينگونه تعريف کرد:
الگـو عـبـارت است از يک نمونه کامل و مطلوب، با صفات و ويژگي هاي مورد نظر که مربي و مـعّلم سعي مي کند 
)فراگير( را همانند يا همسان آن سازد و يا از وي مي خواهد که همانند آن را تهّيه نمايد و از آنـجـايـي کـه مـشـاهـده و 
تـقـليـد از آسـان تـريـن ، مـعمول ترين و نتيجه بخش ترين راه هاي يادگيري به شمار مي آيد، ارائه متد و نمونه از رايج ترين 

شيوه هاي آموزش و تربيت است.
ارائه يـک الگـو و نـمـونـه کـامـل کـه داراي هـيـچ گـونـه کـمـبـود و نـقـصـي نـبـوده يـا الاقـل کـمـتـريـن کـاسـتـي را 
داشـتـه باشد، به )فراگير( اين امکان را مي دهد که با تقليد و نمونه سازي و يا مشاهده خصوصّيات مدل و نمونه، به راحتي 

خود را با شرايط مورد درخواست در الگو تطبيق دهد. )جمال زاده، بی تا: 1۴(.
وقتي کودك متولد مي شود استعداد فطري و آمادگي ذاتي براي يادگيري و تربيت دارد. و با مـشـاهـده رفـتـار ديـگـران، 
ـّت مـي کند.)احمدی، 1379: 156(. خواه الگوي مثبت  آن را )الگـوي( رفـتـار خـود قـرار مـي دهـد و از آن تـبـعـي

باشد يا منفي !
در حديثي از پيامبر اکرم )q ( مي خوانيم :

راِنِه« )مجلسی، 1983، ج3: 281(. داِنِه َو ُيَنصِهّ »ُکلُّ َمْوُلوٍد ُيوَلُد َعَلي اْلِفْطَرِة َحّتي اَءَبواُه ُيَهوِهّ
هـرانـسـانـي بـر فـطـرت پـاك و خداجوي خلق مي شود، مگر آنکه پدر و مادرش او را يهودي يا نصراني بار آورند.

حضرت امام خميني )w( در توضيح حديث فوق مي فرمايد:
انـسـان از اّول ايـن طـور نـيـسـت کـه فـاسـد بـه دنـيـا آمـده بـاشـد. از اّول بـا فـطـرت خـوب به دنيا آمده، )کل مولود يولد 
علي الفطره (، که همان فطرت انسانيت، فـطـرت صـراط مـسـتـقـيـم، فـطرت اسالم ]و[ فطرت توحيد است. اين تربيت 

هاست که يا همين فطرت را شکوفا مي کند و يا جلوي شکوفايي فطرت را مي گيرد. )امام خمينی، 1361، ج۴: 28(.
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2.محّبت ورزي
يا           و  فـضـيـلتي است  براي کسب  از دعوت مردم  بـرمـي خـوريـم کـه هرجا سخن  فـراوانـي  آيـات  بـه  قـرآن کـريـم  در 
مي خواهد شخص مؤمن، صفتي از صفات خوب را در خود ايجاد و يا تقويت کـنـد، بـالفـاصـله مـحـبـت و دوسـتـي خـدا 
را نـسـبـت بـه دارنـدگـان چـنـيـن فـضـايلي يادآور مي شـود! )بقره/ 222؛ آل عمران/ 1۴8؛ توبه/ ۴ و 7 و...( گـاهي نيز 

به طور مستقيم ، محّبت به خدا و محّبت خدا نسبت به بندگان را وسيله دعوت و تبليغ ذکر کرده ، مي-فرمايد:
ِبُعوني ُيْحِبْبُکُم اللُّ َو َيْغِفْرَلُکْم ُذُنوَبُکْم؛ )آل عمران/ 31( بـگـو: اگـر خـدا را دوسـت مـي داريـد،  وَن اللَّ َفاتِهّ » ُقْل ِإْن ُکْنُتْم ُتِحبُّ

از مـن پـيـروي کـنـيـد! تا خدا )نيز( شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد.«
محّبت در شکلهاي گوناگوني از زندگي انسان بروز مي کند که محبت به خدا يکي از آن هاست. از جـمـله نـمـونـه هـاي 
ـّت پـدري اسـت کـه مـعـمـواًل در شـکـل اهـتـمـام پـدر نـسـبت به فرزندان، سرپرستي، نصيحت و راهنمايي آن  آن، مـحـب
ها به کارهاي خير بـروز مـي کند. چنان که قرآن کريم از زبان لقمان و نصايح پدرانه اش به فرزند، نمونه اي از يک پدر 
حکيم که براساس به کارگيري روش محّبت ، فرزندان را نصيحت و راهنمايي مي کند، ارائه مي دهد.)لقمان/ 13 و 19(.

ـّت و احـسـان ، يـک رابـطـه صـميمانه بين مرّبي و فرد ايجاد مي شود و اين رابـطـه صـمـيـمانه دلها را به روي  در اثـر مـحـب
يکديگر باز مي کند. آن چه مربي مي خواهد مي تواند به شـاگـرد خـود بـگويد و آنچه او در دل دارد ديگر از مربي و استاد 

خود پنهان نمي کند و بدين ترتيب زمينه براي پذيرش دستورات تربيتي ازسوي فراگير آماده و مساعد مي گردد.

3.روش موعظه 
ي  ـّ ه خـاص ـّ بـا تـوجـه بـه نـقـش اسـاسـي مـوعـظـه و نصيحت در اصالح و ارشاد فرزندان، تعليم و تربيت اسـالمـي تـوج

نـسـبـت بـه آن مـبذول داشته و در روند تربيتي خويش، آن را به کار گـرفـتـه اسـت. قرآن مي فرمايد:
»اْدُع ِإلي  َسِبيِل َربِهَّک ِباْلِحْکَمِة َو اْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة؛ )نحل/ 125( به وسيله حکمت و اندرزهاي نيکو به سوي راه پروردگارت 

دعوت کن«.
نخستين گام در دعوت به سوي حق استفاده از منطق صحيح و استدالالت حساب شده است، و به تعبير ديگر دست انداختن 

در درون فکر و انديشه مردم و به حرکت در آوردن آن و بيدار ساختن عقلهاي خفته نخستين گام محسوب مي شود.
و اين دومين گام در طريق دعوت به راه خدا است، يعني استفاده کردن از عواطف انسان ها، چرا که موعظه، و اندرز بيشتر 

جنبه عاطفي دارد که با تحريک آن مي توان توده هاي عظيم مردم را به طرف حق متوجه ساخت.
در حقيقت حکمت از »بعد عقلي« وجود انسان استفاده مي کند و موعظه حسنه از »بعد عاطفي« 

و مقيد ساختن »موعظه« به »حسنه« شايد اشاره به آن است که اندرز در صورتي مؤثر مي افتد که خالي از هر گونه خشونت، 
برتري جويي، تحقير طرف مقابل، تحريک حس لجاجت او و مانند آن بوده باشد، چه بسيارند اندرزهايي که اثر معکوسي 
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مي گذارند؛ به خاطر آن که مثال در حضور ديگران و توأم با تحقير انجام گرفته، و يا از آن استشمام برتري جويي گوينده 
شده است، بنابراين موعظه هنگامي اثر عميق خود را مي بخشد که »حسنه« باشد و به صورت زيبايي پياده شود. )مکارم 

شيرازی، 1376، ج11: ۴56(.
همچنين پيامبر اسالم، در سخني، دين را در نصيحت و خيرخواهي خالصه کرده»اَلّديُن النَّصيَحُة« )پاينده، 1385: 336(  

و در اهمّيت آن نيز فرموده است :
ًة« )همان( ِلمـيـَن َو للمسلمين عامَّ ـْ س ـُ ِة اْلم ِئمَّ ِه َو اِلَ ـِ تـاب ـِ وِلِه َو ِلک ـُ ُة لِلِهّ َو ِلَرس ـَ »َرأُس الّديـِن النَّصـيـح

اصـل ديـن ، خـيـر خـواهي براي خدا و فرستاده و کتابش و براي پيشوايان مسلمانان و عموم مردم است .
بـا تـوجـه بـه جـنـبـه هاي ارشادي موعظه و اينکه اساسًا طبع آدمي ارشاد را بهتر و آسانتر از تـحّکم و دستور مي پذيرد، 

استفاده از اين روش، مي تواند در سازندگي و تربيت فرزند آثار سازنده اي داشته باشد براي آنکه موعظه و نصيحت :
:)g( 1 ـ موجب دوري فرد از غفلت و ناآگاهي است ؛ به فرموده اميرمؤمنان

ْنِتباُه« )آمدی، 1۴13، ج3: 322( نتيجه موعظه ، آگاهي است . »َثَمَرُة اْلَوْعِظ ااْلِ
2 ـ از رسوايي و فضاحت جلوگيري مي کند:

»َمْن َقِبَل النَّصيَحَة َأِمَن ِمَن اْلَفضيَحِة« )همو، ج5: 277(.
هر کس پذيراي نصيحت باشد، از رسوايي در امان خواهد بود.

4. تشويق
در جـاي جـاي قرآن سخن از وعده هاي الهي و پاداش هايي است که براي پيروان حق و انسانهاي وارسته در نظر گرفته 

شده است:
ُهْم ِبَرْحَمٍة ِمْنُه َو ِرْضواٍن َو َجّناٍت َلُهْم فيها َنعيٌم«؛ )توبه/ 21( پـروردگـارشـان بـه آنـان مژده رحمت و رضامندي  ُرُهْم َربُّ »ُيَبشِهّ

خود و بهشتهايي با نعمتهاي گوناگون مي دهد.
اين تشويق ها در قرآن براي تربيت و به کمال رساندن انسان آمده است

تشويق بـا ايـجـاد شـوق و رغـبت و تقويت روحيه و اعتماد به نفس، فرد را براي به کارگيري تـمـام نـيـرو و اسـتـعـداد خـود 
در راه انـجـام وظـايف محوله آماده مي سازد. از اين رو مي توان گفت مهمترين اثر تربيتي آن، ايجاد انگيزش در فراگير است 

و انگيزش، از جمله شرايط اصلي و ضروري در مسئله تعليم و تربيت به شمار می آيد.
بـکـارگـيـري روش تـشـويـق، مـسـتـلزم رعـايـت اصول و نکاتي است تا بتوان بهترين و بيشترين نتيجه تربيتي را از آن به 

دست آورد.
1. رعـايـت اعـتـدال و تـشـخـيـص مـوارد اعـمـال آن اسـت. عـلي)g( در يـکي از سخنان حکمت آميز خود به اين اصل 
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اساسي اشاره فرموده است:
»ستايش بيش از اندازه استحقاق، چاپلوسي است و کمتر از مقدار شايستگي فرد، عجز و ناتواني و يا حسد است«. 

)نهج البالغه، بی تا: حکمت339(.
2.  بـايـد تـوجـه کـرد تـا تـشـويـق در بـرابـر انـجـام وظـايـف مـعـمـول و مـتعارف صورت نگيرد؛ زيرا حالت )مزدوري( 
را در فرد ايجاد و يا آن را تقويت مي کـنـد. هـمـچـنـين بايد مواظب بود که تشويق هايي هم که در برابر انجام کارهاي مهم 
و بيش از حد انـتـظـار صـورت مـي گـيـرد، در وي ايـجـاد غـرور، کبر و خودبيني ننمايد و کمکي به رشد يا تقويت ساير 

رذايل و صفات ناپسند اخالقي او نشود.

ج(روشهاي کنايي
1.تکريم شخصّیت فرزند

قرار  نيز  روانشناسان  تأکيد  و  عنايت  مـورد  که  دارد  اي  العاده  فوق  اثرات  فرزندان،  با  مربي  يا  والدين  برخورد  نـحـوه 
گرفته است. اين تأثير ممکن است به طور مستقيم يـا غـيـرمـسـتـقـيـم صـورت پذيرد و به شکلهاي مختلف مانند: تقليد، 

الگوسازي و گاهي نيز همانندسازي بروز کند.
با عنايت به اين نکته ظريف و حياتي است که پيامبر اکرم )q( مي فرمايد:

»اَْکِرُموا اَْوالَدُکْم َو اَْحِسُنوا اداَبُهْم« )مجلسی، 1983، ج23: 11۴(.
به فرزندان خود احترام کنيد و آدابشان را زيبا سازيد.

زيـرا هـمـان گـونـه کـه بـرخـورد صـحـيـح و سـنـجـيـده مـوجـب تعادل رواني فراگير است ، برخورد نامناسب و تحقير 
و توبيخ نابجا و بي مورد، به ويژه کـودکـان را دچـار عـدم تـعـادل رواني ساخته حس خود کم بيني را در ايشان به وجود 
قـايـل  زيادي  احترام  بـه خصوص کودکان  افـراد  هـمـه  بـراي  کـه  آن  ، ضـمـن  اسـالم  گـرامـي  پـيـامـبـر  آورد.  خواهد 
بـودنـد، تـأکـيد مي فرمودند که کودك را در خطاب ها، سبک مغز و احمق نخوانيد و احترام شخصيت او را رعايت کنيد. 

ُه َو ال َيْخُرُق ِبِه« )صدوق - قشيری، بی تا: 12۴(. ـُ ق ـِ ْره ـُ »ال ي

2. بیان حوادث عبرت آموز 
يـکـي از روش هـاي بـسـيـار مـؤ ثـر تـربـيـتـي کـه در تـمـام مراحل رشد مي تواند براي مأنوس کردن کودکان و نوجوانان، 
با مفاهيم اخالقي و ديني، مفيد واقع شود نقل داستان و قّصه است. در پيگيري سرگذشت قهرمانان است که شنونده يا 
خواننده آن بـه رمـوز مـوفـقـيـت و عـوامـل شـکـسـت آن هـا پـي بـرده، علل ترقي و تعالي را براي خود مشخص مي سازد، 
يـکـي از مـحـورهـاي مـهمي که قرآن کريم در تربيت و هدايت مخاطبان خود بر آن تکيه کرده و در فـرازهـاي گـوناگوني 
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به آن پرداخته، بيان سرگذشت اقوام گذشته و دعوت به تفّکر در سرنوشت آنهاست. )آل عمران/ 137؛ انعام/ 11؛ نحل/ 
36؛ عنکبوت/ 20 و...(.

آنها  رستگاري  يا  نابودي  اساسي  عـوامـل  بـه  حـوادث  ايـن  نـقـل  پـايـان  در  مـعـمـواًل  کـه  اسـت  خـاطـر  هـمـيـن  بـه 
پرداخته، توجه مخاطبان خود را به آن جلب مي کند و يا غالب اين آيات با کلمه )َواْذُکْر...( شروع مي شود. )مائده/35؛                   

آل عمران/10۴؛ اسراء/ 16(.
ـَل هـا، قـصـه هـا، سـرگـذشـت اقـوام و ملل و نيز پند و اندرزها و  ـَث بـه طـور کـلي مـي تـوان اهـداف مـورد نـظـر در م

حکايتها را در امور زير خالصه کرد:
1 ـ آگاه کردن مخاطب به معيارهاي ارزشي و ضّد ارزشي )پسنديده ها و ناپسنديده ها(.

2 ـ روشن کردن نقش افراد و مسئوليت آنها در انجام کارها.

3 ـ تجّسم آثار و نتايج هر عمل به صورت عيني و محسوس .
۴ ـ ترغيب و تشويق مخاطبان به تعقل و تفّکر درباره نکات اساسي داستان و اقدام به تربيت و اصالح خود.)شريعتمداری، 

.)219 :1377

د(روشهاي اصالحي
1.روش مجازات

آدمـي بـه لحـاظ وجـود کـشـش هـاي مـخـتـلف درونـي، در بـرخـورد بـا حـوادث و مـسـايـل زنـدگـي و ظـواهـر دل فريب 
آن، همواره در معرض ارتکاب گناه، تخّطي از مسئوليت و وظيفه، و باالخره لغزش و اشتباه است؛ در چنين شرايطي است 
که بايد به طريقي، جلوی سقوط و انـحـطـاط او را کـه سـعادت و رستگاري ديگران را نيز تهديد مي کند، گرفت. آخرين 

و قطعي ترين وسيله اي که در اين باره به کار مي آيد، روش تنبيه است .

1-1.انواع تنبیه 
وقـتـي صحبت از مـسئله تنبيه مـي شـود، غالبًا به موضوع تنبيهات بدني مي انديشند و حـال آن کـه بـراي يک مربي هوشيار 
و باتجربه، راه هاي مؤثر و متنوعي براي تنبيه وجود دارد که از بيشترين بازده تربيتي و کمترين اثرات منفي برخوردار باشد، 

بدون آن که نيازي به استفاده از تنبيه بدني پيش آيد.
قرآن کريم ، در مورد تنبيه زناني که نسبت به همسران خود حالت ناسازگاري داشته از انجام وظايف همسري شانه خالي 

مي کنند، مي فرمايد:
؛ )نساء/ 3۴( ايشان را پند و انـدرز دهـيـد و از آنان در بستر خواب دوري  »َفِغُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي اْلَمضاِجِع َواْضِرُبوُهنَّ
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جوييد ]و در صورتي که سودي نبخشيد[، تنبيه بدني کنيد.«
از اين آيه شريفه ، به چند نکته تربيتي مي توان رسيد:

1 ـ تنبيه تنها منحصر به تنبيه بدني نيست بلکه از شيوه هاي ديگري مانند: قهر کردن، اظهار نارضايتي، منع و تحريم برخي 
امتيازات و غيره نيز مي توان به عنوان تنبيه استفاده کرد.

2 ـ تـنبيه بدني به عنوان يک اقدام اضطراري است که در صورت عدم کارآيي و نتيجه بخشي ساير انواع تنبيه مي توان از آن 
سود جست.

3 ـ در صـورتـي کـه بـه هـيـچ طريقي نتوان فرد را نسبت به وظايف و مسئوليت هاي اخالقي و تـربـيـتي خود وادار نمود، 
براي جلوگيري از انحطاط سايرين و از هم پاشيدن نظام تربيتي جامعه، تنبيه بدني ضرورتي حتمي خواهد داشت.

۴ ـ تـنبيه به طور کلي و از جمله تنبيه بدني، بايد صرفًا جنبه تربيتي داشته، باعث ايجاد صدمات جدي در فرد نگردد و به هيچ 
روي، حالت کينه توزي و انتقام جويي در آن وجود نداشته باشد.)مکارم شيرازی، 1376، ج3: 372(.

2-1. امر به معروف و نهي از منکر
قرآن مجيد يکي از صفات مومن را امر به معروف و نهي از منکر کردن مي¬داند و مي فرمايد:»اْلُمْؤِمُنوَن َو اْلُمْؤِمناُت َبْعُضُهْم 
َأْوِلياُء َبْعٍض َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو َيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَکر؛ )توبه/ 71( مردان و زنان با ايمان ولي )و يار و ياور( يکديگرند، امر 

به معروف و نهي از منکر مي کنند«.
در روايت نيز امر به معروف و نهي از منکر به عنوان دو صفت از صفات خداوند تلقي شده و حضرت علي )g( در اين 
تا،  البالغه، بی  ْبحاَنُه« )نهج  ـُ ُلِق اللِهّ س ـُ ْن خ ـِ م ْلقـاِن  ـُ َلخ ـَِر  نـک ـُ اْلم ـَِن  ي ع ـْ َوالنَّه ُروِف  ـْ ـَع اْلم ـِ ب ِر  ـْ ااْلم مورد مي فرمايند: »ِإنَّ 

خطبه: 155(.
از طـرف ديـگـر، ايـن دو واجـب شـرعـي ، از جـمـله عـبـادتـهـاي اسـالمـي اسـت کـه عـمـل بـه آنـهـا، به خودي خود، 
تأثير معنوي و سازنده اي در فرد خواهد داشت. عالوه بر آن، پـيـاده شـدن ايـن دو اصل اساسي، نتايج ثمربخشي را در اصالح 

فرد و جامعه به بار خواهد آورد. 
1 ـ قـوام جـامـعـه اسـالمي و پياده شدن احکام فردي و اجتماعي آن، بسته به اجراي آن است؛ امام باقر)g ( در اين باره   

مي فرمايد:
»امر به معروف و نهي از منکر، راه پيامبران و روش صالحان است. فريضه بزرگي است که بـه واسـطـه آن، واجـبـات الهـي 
بـر پـا، راه هـا امـن و کـسـب هـا حالل شده، حق هر کسي به وي داده مي شود؛ زمين، آباد مي گردد، حق از دشمنان آن 

گرفته شده و پايه هاي حکومت الهي تحکيم مي يابد! )حرعاملی، 1389، ج11: 395(.
2 ـ به عنوان نظارت عمومي، مؤثرترين عامل کنترل رفتار فردي و اجتماعي افراد است؛ اين حقيقت را علي )g ( اين گونه 

زند
 فر

ت
ربی

ی ت
شها

رو

61



بيان فرموده است:
َفهاِء« )نهج البالغه، بی تا، حکمت:2۴۴( ـَِر َرْدعـًا ِللسُّ ک ـْ ن ـُ ـَِن اْلم ي ع ـْ ـَواِم َوالنَّه ًة ِلْلع ـَ َلح ـْ ـَص ُروِف م ـْ ـَع اْلم ـِ َر ب ـْ [ ااْلم ـََرَض اللُّ )]ف

خداوند، امر به معروف را واجب گردانيد تا عوام )توده عادي مردم( را بدان اصالح کند و نهي از مـنـکـر را نـيـز واجـب 
سـاخـت تـا وسـيـله بـازداشـتـن بـي خـردان ]از اعمال ناهنجار[ باشد.

3 ـ مـوجب سالمت جامعه، انزواي اشرار، قدرتمندي مؤمنان و صالحان و تضعيف جبهه کفر و نفاق مـي گـردد؛ حـضـرت 
 )g( پـس از آنـکـه فـرق مـبـارکـش بـه وسـيـله تـيـغ جهل و شفاوت شکافته شد، به فرزندان خود، امام حسن )g(عـلي

و امام حسين )g ( چنين سفارش   فرمود:
اْلَمْعُروِف َوالنَّْهي َعِن اْلُمْنَکِر َفُيَوّلي َعَلْيُکْم ِشراُرُکْم ُثمَّ َتْدُعوَن َفال ُيْسَتجاُب َلُکْم« )همان، نامه: ۴7(. ـِ َر ب ـْ وا ااْلم ـُ ُرک ـْ ت ـَ )ال ت

امـر بـه معروف و نهي از منکر را رها نکنيد که بد کردارانتان بر شما مسلط مي شوند پس از آن دعا مي کنيد و مستجاب 
نمي شود.

 

نتیجه
با توجه به اهميتي که قرآن و حديث براي فرزند صالح قائل است، هم در آيات قرآني و هم در روايات اسالمي نکات بسياري 
براي تربيت فرزند بيان شده است؛ بطوري که حتي مراحل تربيت را قبل از تولد فرزند در نظر گرفته و معيارهايي همچون 
عاقله، فهميده و مؤدب به آداب حميده بودن بودن و هم کفو بودن همسر را تأکيد نموده است و براي تربيت فرزند روش 
هاي خاصي مورد توجه و تأکيد قرآن و روايات اسالمي مي باشد؛ هم چون روش هاي صريح در تربيت که عبارت بودند از:  

الگو برداري، محبت ورزي، تذکر و تشويق. 
و همچنين روش هاي کنايي که عبارت بودند از: تکريم شخصيت فرزند ، بيان حوادث عبرت آموز و روش هاي اصالحي 

که شامل روش مجازات و تنبيه و امر به معروف و نهي از منکر مي باشد.
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