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پژوهشي

تربيت معنوي کودکان از تولد تا دوازده سال
*1

علي صادقي سرشت

زمينه و هدف :تربيت معنوي فرزندان از سوي والدين مرهون آن است که داشتههاي فرزندان تحت هدايت دادههاي معنوي والدين به آنها قرار گيرد
تا مهمترين «يافته» زندگي فرزندان يعني سالمت معنوي در دنيا و در نتيجه سعادت اخروي براي فرزندان به ارمغان بيايد .در اين مقاله ،به مهمترين
داشتههاي فرزندان و از سويي مهمترين دادههاي والدين در تحقق اين هدف پرداخته ميشود.
روش :براي استخراج داشتههاي فرزندان از پژوهشهاي موجود در روانشناسي رشد در مورد ظرفيتهاي چهارگانه رشدي فرزندان در سنين مختلف
و نيز براي استخراج دادههاي معنوي والدين به فرزندان از روش تحليل مفهومي  -محتوايي استفاده شد که در پي توص يف عين ي ،واقع ي ،و م نمم
خصوصيات تربيت معنوي با استفاده از قرآن کريم و کتابهاي روايي اسالمي است.
يافتهها :بررسي منابع روانشناسي رشد ديني نشان ميدهد داشتههاي فرزندان در سنين مختلف رشد از تولد تا دوازده سالگي را ميتوان در چه ار
دسته ظرفيتهاي جسمي ،شناختي ،هيجاني ،و اجتماعي جاي داد؛ همچنين بررسي منابع اسالمي نشان ميدهد که دادهه اي معن وي وال دين ب ه
فرزندان را در مراحل رشدي مذکور ميتوان در قالب پنج راهبرد امنيتدهي ،آموزشدهي ،انضباطدهي ،احترامگذاري ،و التزاميابي جاي داد.
نتيجهگيري :راهبردهاي پنجگانه تربيت معنوي از سوي والدين که متناسب با داشتههاي جسمي ،شناختي ،هيجاني ،و اجتماعي فرزندان در هر سن
رشدي است ميتواند تربيتي معنوي را براي فرزندان به ارمغان بياورد.
کليد واژهها :آموزش و پرورش ،آموزش و پرورش در دوران اوليه کودکي ،آموزش غيرحرفهاي ،امنيت رواني در کودکان

مقدمه
جنبش معنويتگرايي يک جريان فک ري و رو ب ه رش د اس ت ک ه

فقيه ي ( )1931م دلي س ه مفلف هاي ب راي تربي ت معن وي کودک ان
پيشدبستاني ارائه داده اند که مفلفههاي آن عبارتند از :احساس آگاهي،

عرصههاي مختلف زندگي را تحت تأثير ق رار داده اس ت ( .)1از جمل ه

احساس ارزشي و احساس عرفاني و تحق ق اي ن س ه مفلف ه را توس

اي ن عرص هه ا تربي ت معن وي کودک ان و نوجوان ان از س وي وال دين

مربيان دوره پيش از دبستان مورد تأکي د ق رار دادهان د .ب ا اي ن ح ال،

آنهاست .با اين حال ،ديدگاههاي گوناگون و گاه متضادي درباره تربيت

مخاطب اصلي اين پژوهش مربيان پيشدبستاني و نه وال دين کودک ان

معنوي کودکان و نوجوان در سراسر جهان مطرح ميشود چرا که درباره

بوده اند و بر همين اساس راهبردهاي الزم براي تحقق اين مفلفهه ا ب ه

ارزش ها و معناهاي غايي توافقي وجود ندارد ( .)2از اي ن رو الزم اس ت

صورت مشخص براي والدين مورد تبيين قرار نگرفته اس ت؛ همچن ين،

که در جامعه اسالمي ،تربيت معنوي را در چارچوبي منطبق با ارزشه ا

کياني و همکاران ( )1931به تبيين رويکردهاي موجود درب اره تربي ت

و معاني غايي مورد قبول اسالم -به عنوان دين کامل الهي  -مورد بحث

معنوي و نقد آنها با تأکيد بر آموزههاي اسالمي پرداختهان د و ب ه س ه

و بررسي قرار دهد .در همين راس تا ت ا کن ون پ ژوهشه اي متع ددي

رويکرد ديني ،فارغ از دين و غيرديني اشاره داشتهاند .با اين حال بهطور

درباره تربيت معنوي در جامعه اسالمي ايران صورت گرفته است .با اين

مشخص به وظايف والدين و راهبردهاي تربيتي که توس آنها الزم اس ت

حال مطالعه و بررسي مجموع اين آثار نشان ميدهد که در معمول اي ن

انجام شود نپرداختهاند .همچن ين ،احس اني و س اجدي ( )1932در تبي ين

آثار به ظرفيتهاي کودک و نوجوان در هر مرحله از رشد و از سويي نيز

عوامل رفتاري تربيت معنوي فرزند در خانواده از ديدگاه اس المي ب ه عام ل

به راهبردهاي کلي تربيت معنوي و انطباق آن راهبردها ب ر ه ر ي ک از

رفتار عبادي (اهتمام به عبادت ،نماز ،نماز جماعت ،و روزه از س وي وال دين

دورههاي رشد اشارهاي نشده است .براي مثال ،بياتي ،هاشمي مق دم ،و

در محي خانه) ،عامل اخالق نيک (رعايت تقوي و پرهيزکاري و ص داقت و

 * .1نويسنده مسئول :استاديار گروه اخالق و روانشناسي پژوهشگاه قرآن و حديث قم

272

Downloaded from ijhp.ir at 22:46 +0430 on Tuesday June 8th 2021

چکيده

تربيت معنوي کودکان از تولد تا دوازده سال

راستي ،و عامل نمم و سبک زندگي (تنميم برنامههاي تلويزي وني و دوري از

ظرفيتهاي رشدي از تولد تا دو سالگي

محي هاي آلوده) تأکيد کردهاند .با اين حال در پژوهش م ذکور ب ه س نين

از جهت جسمي  ،کودکان با مجموعه اي از توان ايي ه اي حس ي

مختلف رشدي و ظرفيتهاي آن و بيان راهبرده ا مناس ب ب ا اي ن دورهه ا

حرکتي به دنيا مي آين د .حواس اول ي ن راه ش ناخت مح ي

اط راف

اشارهاي نشده است.

است؛ ک ودکان به وي ژه در اي ن دوره س ني  ،آنچ ه ب ه ص ورت حس ي

وجود دارد که عبارتند از :ظرفيت هاي جسمي ،شناختي ،عاطفي ،و

شناختي اولين شناختي که کودکان پيدا مي کنند ش ناخت ناقص ي

اجتماعي  .هر چه ظرفيت هاي رشدي فرزن دان در دوره ه اي س ني

است که از خودشان به دست مي آورند .اي ن شناخت خود ،ب ا ش روع

مختلف بهتر و کامل تر ش کوفا ش ود ،ويژگ ي ه اي خ وب انس اني،

درک حسي از خود از طري ق انگشت مکيدن و بازي با دست و پا بين

همچون اميدواري  ،استقالل ،هدفمندي  ،اعتمادبه نفس ،عزت نف س،

ي ک تا چهار و نيم ماهگي شروع مي ش ود .در م اهه اي بع دي اي ن

مسئوليت پذيري  ،کوشش ،پشتکار ،همدلي ،همکاري  ،توانايي تمرکز

شناخت اندک از خود ،با ايجاد هم اهنگي ب ي ن گ رفتن و دي دن و

و حل مسئ له زودتر و کامل تر در آن ها شکوفا مي شود و نه تنها آن ها

لمس کردن آرام آرام بيشتر مي شود .از جهت هيجاني ،از مهم ترين

را براي ورود به مدرسه و آموزش رسمي آماده ت ر م ي س ازد ،بلک ه

هيجانات اين دوره مي توان به هي جان ترس اشاره کرد .ترس از وارد

زمينه رشد معنوي آن ها را ني ز فراهم تر مي کند .از سويي ،مهم ترين

شدن از محي

ناامن .در هم ي ن راس تا ،کودک ان در

سهم در اي ن شکوفا کردن ،بر عهده والدي ن است که براي انج ام آن

شش تا هشت ماهگي  ،ترس از غري به ،اضطراب هنگام جدا ش دن از

در گام نخست الزم است با ظرفيت ها و آمادگي هاي مختلف فرزن د

مادر را تجربه مي کنند ( .)9در ادامه هيجانات دي گران را تا زير ي ک

خود آشنا شوند .به دنبال آشنا شدن با ظرفيت هاي رشدي فرزندان

سال بهتر از قبل تشخيص م ي دهن د و ت ا دو س الگي ب ه فهرس ت

نم ر در

هيجان هاي آن ها (يعني شادي ،غم  ،تعجب ،عالق ه ،تنف ر ،خش م و

پژوهش حاضر است) ،آشنايي با راهبردهاي مهم در اي ج اد س المت

ترس) احساس شرم ،خجالت ،احساس گناه ،و غرور اضافه مي شود و

معنوي در فرزندان از اهميت ويژه اي برخوردار است تا آن ظرفيت ها

توانايي خودکنترلي هيجاني آغاز مي شود ( .)1خودکنترلي هيج اني

را در مسير الهي شدن و ي افتن تربيت معنوي شکوفا سازد .ب ر اي ن

سبب يکي از پايههاي مهم در دستيابي به سالمت معنوي است و هر

اساس ،هدف مقاله حاضر تبيي ن راهبردهاي اساسي تربي ت معن وي

چه در اين زمي نه به فرزند خود بي شتر کمک کني د ،مس ي ر او ر ا در

فرزندا ن بر اساس منابع اسالمي است در قالب پاس خگويي ب ه اي ن

راه رسي دن به سالمت معنوي هموارتر ساخته اي د .از س ويي  ،ن وزاد

مسئله که اساسا والدي ن چه راهبردهاي تربيتي را الزم اس ت ب ا در

وقتي پا به جهان مي گذارد ،موجودي اجتم اعي اس ت ( .)5گري ه و

نمر گرفتن ظرفيت هاي رشدي فرزندان شان ،در مسير تربيت معنو ي

خنده ،برگرداندن سر به سمت صدا ،جلب کردن توج ه دي گ ران ب ا

آن ها دنبال کنند؟ در ادامه نخست ظرفيت هاي چهارگانه رشدي در

صدا درآوردن ،تقلي د کردن ،انجام بازي مشارکتي  ،انج ام دس تورات

مقاطع سه گانه رشد از تولد ت ا دوازده س الگي معرف ي م ي ش ود و

ساده پدر و مادر ،تالش ب راي ح رف زدن ،عص باني ش دن ،رقاب ت

سپس راهبردهاي تربيت معنوي در هر يک از اي ن سه مقطع تبيين

کردن ،همدلي با نوزادي که گريه مي کند و  ...همه و همه اتفاق اتي

مي شود.

است که رابطه او با اطرافي ان را برقرار مي سازد (.)7 ،1

در سال هاي مختلف کودکي تا ابتداي نوجواني (که مطم

امن به محي

اين توضي الزم است که که هر چه سن فرزندان ما کمتر باشد اختيار
خود آنها در تأمين سالمت معنويشان کمتر و در مقابل وظايف ما پدران

ظرفيتهاي رشدي از دو تا هفت سالگي

و مادران براي حفظ و باال بردن سالمت معنوي آنها بيشتر اس ت؛ و ه ر

در اين دوره ،برخالف رشد بدني که نسبت ب ه تول د ت ا دو س الگي

چه سن فرزندانمان بيشتر و بيشتر شود ،از آنجا که اختي ار و اراده آنه ا

کند شده است ،رشد شناختي اما تندتر شده؛ او بهت ر ح رف م يِزن د،

بيشتر ميشود ،وظيفه خودشان براي حفظ و باال ب ردن س المت معن وي

بازي و خيالپردازيهايش متنوع شده ،ق درت تقلي دش ب اال رفت ه ()8

بيشتر و وظايف ما به نسبت کمتر ميشود ه ر چن د هيچگ اه ب يوظيف ه

درکش از علت بهتر شده و هدفمندتر بازي ميکند .او آنچه را ميبين د،

نميشويم.

ميشنود ،لم س م يکن د ،م يبوي د ،و م يچش د را درک م يکن د و
استداللهاي انتزاعي پيچيده و حتي استداللهاي سط باالي منطق ي

بيان ظرفيتها در سنين مختلف
در ذيل به داشتههاي فرزندان تحت عنوان ظرفيتهاي چهارگانه آنها
در سه مرحله نخستين رشد کودکي اشاره ميشود.

را نميتواند درک کند .از جهت هيجاني ،کودک در اين دوره سني درک
مي کند دوستش خوشحال است زيرا خيلي بلند ت اب م يخ ورد؛ ي ا او
ناراحت است چون زمين خورده است؛ تش خيص درس ت ش ادي ،غ م،
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حال آنکه براساس منابع روان شناسي رشد ،چهار ظرفيت رشدي

دريافت مي کنند را بهتر درک مي کنند و قبول مي کنن د؛ از جه ت

علی صادق سرشت

خشم ،ترس ،خجال ت ،و س اير هيج انه ا در دوس تش ،يعن ي او اي ن

بيان راهبردهاي تربيت معنوي

هيجانها را اول در خود حس کرده است؛ رشد هيجاني کودک در اي ن

بررسي مفهومي و محتوايي منابع اسالمي نماي ان ساخت که پنج

سنين ،او را نس بت ب ه قب ل ،ب راي «کنت رل ک ردن خ ود» و «بهب ود

راهبرد امنيت دهي  ،آموزش ده ي  ،انض باط ده ي  ،احت رام گ ذاري ،و

روابطش با ديگران» آماده ميکند؛ اين دو حال ت ،از مقدم هه اي مه م

التزام يابي به عنو ان داده هاي والديني به فرزندان در مس ير تربي ت

سالمت معنوي هستند .از جهت اجتماعي ،بازي ،کليد اجتماعي ش دن

معنوي آن ها نق ش مح وري دارن د ک ه در ذي ل ب ه معرف ي آن ه ا

کودک است؛ بازي کردن زمينه ساز بروز دوستي و دشمنيها ،همک اري

پرداخته مي شود.

ميکند .اين موارد ميتواند فرصت بسيار مناسبي را براي رشد ه ر چ ه
بهتر ظرفيتهاي اجتماعي فرزندان فراهم کند.

راهبردهاي پنجگانه تربيت معنوي از تولد تا دو سالگي
يکي از شرطهاي مهم و الزم براي سالمت معنوي فرزندان در اين
سن ،فراهم آوردن «محيطي ام ن و آرام بخ ش» ب راي رش د معن وي

ظرفيتهاي رشدي از هفت تا دوازده سالگي

آن هاست که تحت عنوان امنيت دهي قرار مي گيرد .برآورده شدن اين

از جهت جسمي ،کودک ان در اي ن س نين ب راي ت أمين ان ر ي ب راي

نياز مهم ،دني ا را در چشم کودک زير دو سال ،محيطي قابل پيشبيني

يادگيري موفقيتآمي ز در مدرس ه و اف زايش فعالي ت جس ماني ب ه غ ذاي

( )19و امن مي کند و ديد او را به دنيا و رواب با ديگران خ وش ب ين

متعادل و فراوان ني از دارن د .غ ذاي س الم ،رش د جس مي ،نم رات ه وش،

مي کند و شرط هر نوع پيشرفت بعدي ( )3و الزمه رسيدن کودک ب ه

هماهنگي حرکتي ،و تمرکز آنها در اين سنين را بهبود ميبخشد .از جه ت

سالمت معنوي است .در اين مي ان ،مادران نخستين و مهم ترين منبع

شناختي ،در اين دورۀ سني تفکر کودکان منطقيت ر ،طبق هبن دي اش ياء و

براي دادن احساس امني ت به فرزندان خود هستند .در اين ميان ،يکي

موقعيتها برحسب خصوصيات مشترکشان دقي قت ر ،و ق درت اس تدالل

از مهم ترين وظايف والدين در آغاز زندگي فرزن دان ت أمين احس اس

آنها بهتر شده ( )8و در مقايسه کردن و ف رقگ ذاري ب ين مس ائل توان اتر

امني ت و آرام ش آن ه ا از هم ان ش روع تول د اس ت ک ه از طري ق

شدهاند ()3؛ همچن ين ،تمرکزش ان بيش تر ش ده و مغزش ان م دت زم ان

شکل گيري محبت و دلبستگي بين والد و فرزند ايج اد م ي ش ود .در
2

کمت ري ب راي پ ردازش اطالع ات ني از دارد ( )1و رفتاره اي آنه ا

1

رابطه با دلبستگي ،ک رک پاتري ک و ش اور ( )1332از روانشناس ان

انتخابگرانهتر شده است ( .)8از جهت هيجاني ،هيجانهاي خودآگ اه مث ل

مطرح در حوزه رشد معنوي بيان ميکنند که در بيشتر اديان« ،خدا»

احساس گناه ،شرم ،خجالت ،حسادت و غرور ،که در صدمه زدن ي ا تقوي ت

شکل ايده ال دلبستگي است و خداوند شبيه والدين کامل است يعني

خودپنداره تأثير بسزايي دارند در اين سن عميقتر حس ميشوند از اي ن رو

خداوند موجودي است شبيه والدين که ايمني را فراهم مي کند و فرد

موفقيت تازهاي موجب غرور شده و يا تخل ف ،احس اس گن اه را برانگيخت ه

را از خطرات حفظ ميکند.

ميکند ،بدون آنکه نيازي به حضور ب زر تره ا باش د؛ در ض من ،کودک ان

آموزش فرزند زير دو سال در جهت رش د معن وي او ،يک ي ديگ ر از

مانند گذشته ،براي هر اتفاق ب دي احس اس گن اه نم يکنن د ،بلک ه ب راي

شرطهاي مهم و الزم براي تربيت معنوي فرزندان است .فرموده رسول خدا

خالفکاري عمدي ،مانند بيتوجهي به مسئوليتها ،تقل ب ک ردن ،ي ا دروغ

صلياهلل عليه و آله وسلم ميفرمايند «ز گهواره تا گور دانش بجوي» ()11

گفتن احساس گناه ميکنند ( .)8از جهت اجتماعي ،در اي ن دوره کودک ان

به اهميت اصل آموزش از همان سنين زير دو سال اشاره دارد؛ البته در اين

بيشتر تحت تأثير همساالن و همکالسيه ا ب وده و ب راي وق ت گذاش تن و

سنين آموختن توس خود کودک اتفاق نميافتد؛ بلکه اين والدين هستند

بازي با آنها اهميت خاصي قائل هس تند ( .)11معاش رت ب ا همس االن ب ه

که بهعنوان نخستين آموزگاران او نقش مهم ي دارن د .آنه ا ب ا انتخ اب

کودکان براي بهتر شناختن تواناييها ،مهارتها و نقطهضعفهاي خود و ني ز

محتواي خوب و شيوه ارائه درست به کودک زير دو سال خود ،ميتوانن د

پي بردن به تفاوتهاي فردي با ديگران کمک ميکن د ( .)11آنه ا در اي ن

سنگ بناي آموزش را از همين س نين اولي ه بگذارن د .وال دين از طري ق

مرحله بهجاي لذت مادي ،لذت رواني (ل ذت از رض ايت ديگ ران) را بيش تر

راهبردهاي تداعي (همراه کردن چند باره دو رويداد با هم تا بعد از آن هر

دوست دارند ( )12و از بين آنها کساني که از لحاظ هيج اني خ ود را بهت ر

کدام از آن دو رويداد ديگري را به ذهن کودک آورد) ،تکرار (زمينهس ازي

کنترل ميکنند ،خُلق ،همدلي ،و نوعدوس تي خ وبي نش ان م يدهن د (.)1

تکرار برخي رفتارها براي کودک ،تا آن کار تبديل به عادت طبيعي کودک

آنها از قبل ميتوانند بهتر به مقررات احترام بگذارند و نيز متوجه شوند ک ه

شود) ،تقليد (آموزش از طريق ديدن انجام ي ک رفت ار از س وي الگوه اي

استثناهاي قانوني نيز براي مقررات وجود دارند.

مطلوب پيرامون) ،و پاداش و تنبيه (منمور تأييد و عدم تأيي د ک ودک در
2. Shaver, P. A.
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و رقابتها ،شادي و خشمها ،و ساير مسائل ع اطفي-ارتب اطي را ف راهم

تربيت معنوي کودکان از تولد تا دوازده سال

اين سن که بهترين نوع پاداش و تنبي ه ب راي ج ا افت ادن ي ک عم ل در

مذهبيتر باشند ،تصور از خدا مثب تت ر خواه د ب ود و ه ر چ ه دو وال د

کودک است) رفتارهاي ديني همچ ون نم از ،زي ارت ،و دع ا ک ردن را در

غيرمذهبيتر باشند تصور از خدا منفيتر (خداي دور ،غيرقابل دسترس ي،

معرض ديد و آموزش فرزند خود قرار م يدهن د و ب ه ن وعي بسترس ازي

خدايي که بندههايش را به حال خودشان رها کرده است) ميباش د (.)17

محيطي آموزش براي سنين باالتر را ميکنند.

بنابراين هر چه والدين ،که در سالهاي اول زندگي کودک مهمترين افراد

انضباطدهي به فرزند زير دو سال يکي ديگر از ش رطه اي مه م و الزم
براي سالمت معنوي فرزندان در جهت رشد معنوي است .انضباطدهي يعني

زندگي او محسوب ميشوند ،رابطه غنيتر و قويت ري ب ا خداون د داش ته
باشند ،سالمت معنوي فرزند آنها بهتر انجام خواهد شد.

بر خودش)؛ شروع زمينههاي انضباطدهي از همين سنين زير دو سال اس ت

راهبردهاي پنجگانه تربيت معنوي از دو تا هفت سالگي

يعني درست از زماني که خواستن و نخواستن در ک ودک ش کل م يگي رد.

تا فرزند دو تا هفت ساله در کنار والدين خود احساس آرامش و امنيت

نتيجه انضباطپذيري ،توانمند شدن کودکان در کنترل رفتاره اي خودش ان

پيدا نکند ،آمادگي الزم براي قبول تربيت معنوي از سوي والدين را نخواهد

يعني «خودکنترلي» است .کودکان زماني ظرفيت آن را پيدا م يکنن د ک ه

يافت .بر اين اساس ،جا دارد والدين به اين نکته توجه کنند ک ه آنه ا در

رفتار خود را کنترل کنند که نخست درک کنند موجودي مجزا و مستقل از

حکم پيامبرند! نماينده خدا هستند در خانهشان! فرزند آنها از طريق آنها

والدين هستند ،سپس درک کنند قادرند اعم ال خ ود را ه دايت و کنت رل

و رفتارهايشان ،خدا را لمس ميکند ،درست مثل مردمي ک ه ب ا دي دن

کنند ،و سپس بتوانند دستورات والدين خود را بياد بياورند و در مورد رفت ار

پيامبر خدا و رفتارهايش ،خدا را لمس ميکردن د .پي امبر (ص) ب ا م ردم

خودشان بهکار بندند ( .)1آنها بين  12تا  18ماهگي تقريباً به اي ن توان ايي

بسيار مهربان بود؛ کودکان را روي شانه خود سوار ميکرد ،زودتر از همه به

رسيدهاند و از اين رو براي اولينبار قادر به اطاعت ميشوند يعني از امي ال و

بزر

و کوچک سالم ميداد ،دلسوز بود؛ به عهدش وف ا م يک رد ،ب راي

انتمارات شما آگاه ميشوند و ميتوانند از درخواستها و دستورات ساده شما

کسي بدخواهي نم يک رد ،از روي خش م شخص ي تص ميم نم يگرف ت،

پيروي کنند و از اين کار خود احساس خوبي بهدست آورند و در مقابل اگ ر

پيامبر(ص) حرف کسي را قطع نميکرد ،خوب به ح رف ديگ ران گ وش

مخالفت کنند احساس بدي پيدا کنند .اين اطاعتپ ذيري و احس اس اولي ه

ميداد و واقعاً از توان خود براي رفع مشکالت آنها استفاده ميکرد .مردم

پشيماني اتفاقي بسيار مبارک است! چرا که مقدمه تولد وج دان در ک ودک

کنار پيامبر (ص) احساس آرامش و امنيت روحي ميکردند .فرزن دان ه م

است که بعدها با تقويتش منجر به اطاعت از پروردگار و پش يماني از تخل ف

کنار پيامبرِ (ص) خانه بايد احساس آرامش و امنيت روحي داشته باش ند.

در برابر پروردگار ميشود و از اين رو پرورش اي ن حال ت در فرزن دتان ي ک

اهميت امنيتدهي از آن روست که خ دا را باي د اول ب ا دل ب ه فرزن دان

پيشنياز مهم براي سالمت معنوي است.

شناساند بعد با عقل؛ دلي که عاشق پدر و مادرش شده باشد ،بهتر عاش ق

احترامگذاري ،ديگر شرط مهم و الزم براي تربيت معنوي فرزندان در

خداوند ميشود؛ دلي که در کنار پدر و مادرش احساس امنيت و آرام ش

اين سن است؛ رسول خدا صلياهللعليهوآلهوسلم ميفرمايند« :ظرف دي ن

کرده ،بهتر در دامن خدا احساس امنيت و آرام ش خواه د ک رد؛ انتق ال

اخالق است» ( .)15الزمۀ سالمت معنوي کودک ،رعايت اخالق از س وي

امنيت و آرامش معنوي به فرزندان نيازمند اختصاص وقت روزانه هر يک از

والدين است؛ از سويي يکي از مهمترين پايههاي اخ الق «احت رام» اس ت

والدين با فرزندان ،فراهم کردن تجربههاي معنوي حضور خوشايند فرزندان

()1؛ احترام يعني رعايت حريم و حدود خدا ،پي امبر ،ام ام ،پ در و م ادر،

در اماکن مذهبي ،و تشويق کودکان به دليل انجام عبادات است.

خواهر و بردار ،دوست ،همکار ،همسر ،فرزندان و  . ...نهادينه کردن احترام

از سويي ،جهت تحقق راهبرد آموزشدهي در اين س نين ب ه وي ژه از

از همان سنين زير دو سال ،ي ک مقدم ۀ بس يار مه م و تأثيرگ ذار ب راي

چهار سالگي تا هفت سالگي ،توجه به اين نکته ضروري است ک ه «خ دا»

سالمت معنوي فرزندان است .براي آموزش احترام به ديگران ،نخست بايد

اساسيترين محوري است که بايد به آموزش دادن آن ب ه فرزن د در اي ن

خود والدين احترام گذاشتن به کودک را مشق زن دگي کنن د .در هم ين

سنين توجه کرد ،محوري که همس و ب ا درياف ته اي درون يش اس ت و

زمينه رسول خدا صلي اهلل عليه و آله وسلم ميفرمايند« :به فرزندان خ ود

ميتواند او را بهسوي سالمت معنوي ماندگار رهنمون شود؛ امي ر مفمن ان

احترام بگذاريد و با آداب و روش پسنديده با آنها رفتار کنيد» ( .)11توجه

علي عليهالسالم خداشناسي را اولين و اساسيت رين اق دام و پاي ه دين دار

کردن از سن خيلي پايين به کودک يکي از روشهاي احترام گذاشتن ب ه

شدن ميدانند (نهجالبالغه ،خطبه اول) .اين آم وزش م يتوان د از طري ق

اوست و به او احساس شخصيت ميدهد.

ايجاد سوال و ارائه پاسخهاي مناسب درباره خداوند در اي ن س نين ب راي

و سرانجام ،التزاميابي ديگر شرط بسيار مهم و الزم براي تربيت معنوي

کودکان اتفاق بيفتد .همچنين با توجه به ظرفيتهاي شناختي کودک در

فرزندان است .التزاميابي يعني التزام خود والدين ب ه باوره ا ،احساس ات و

اين دوره س ني ،از آنچ ه ک ودک م يتوان د ح س کن د م يت وان ب راي

رفتارهاي ديني است .پژوهشها نش ان م يدهن د ه ر چ ه ه ر دو وال د

خداشناسي بهره برد .براي مثال والدين به او بگويند «دخترم/پسرم! بعضي
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تبديل ناظر بيروني (نمارت والدين بر کودک) به ناظر دروني (نمارت کودک

علی صادق سرشت

چيزها را با قلبمان ميتوانيم ببين يم و ح س کن يم ،مث ل مهرب اني! اگ ه

راهبرد احترامگذاري به کودک از سوي والدين از اينرو اهميت دارد

کارهاي خوب زياد انجام دهيم و جز مهرباني در دلمان راه ندهيم ،قلبمان

که در واقع کودکي عاشقا نه به خدا احترام خواهد گذاشت که احترام را

زيبا و نوراني شده و هر چه قلبمان زيباتر و نورانيتر ش ود ،بهت ر خ واهيم

حس کرده باشد؛ کودکي احت رام را ح س خواه د ک رد ک ه وال دينش

توانست خداي مهربان را ح س کن يم چ ون خ دا نهاي ت و کم ال هم ه

صميمانه حتي زمآنهايي ک ه از او عص باني ي ا ناراح ت هس تند ب ه او

مهربانيها و زيباييهاست».

احترام گذاشته باشند .احترام يعني ما هم فرزندمان را دوس ت داري م و

و فرماندهي در درون کودک؛ يعني والدين کاري کنند ک ه چ ه کن ار ک ودک

را در اين سنين خوب ،محترم ،شايسته و توانمن د بدان د ي ا آنک ه ب د،

باشند و چه غايب باشند ،کودک با ديدهبان درون ،خوب و بد را تشخيص ده د

حقير ،بيکفايت و ضعيف بداند بر اساس ن وع بازخورده ايي اس ت ک ه

و با فرمانده درون ،تصميم به انج ام خ وبي و ت رک ب دي بگي رد؛ چي زي ک ه

والدين به هنگام انجام کارهاي مختلف فرزند خ ود ب ه او م يدهن د .از

ميشود وجدان ناميدش؛ شکلگيري اين مفهوم در درون کودک يکي از ل وازم

همين دوره سني کودک واقعي بودن عشق و عالقه والدين ي ا نمايش ي

مهم سالمت معنوي است .براي تحقق اين هدف آموزش قرآن از اين س ن ب ه

بودن آن را تشخيص ميدهد و به آساني گول نميخورد ( )21از اين رو

کودک ميتواند راهگشا باشد چرا که قرآن ،فرقان اس ت يعن ي خ وب و ب د را

والدين براي تحقق راهبرد احترامگذاري بايد مراقب باشند پيام دوگان ه

نشان ما ميدهد و پيامبر (ص) و اهل بيت (ع) بهترين عملکنندۀ خ وبيه ا و

به فرزند خود ندهند به اين صورت که در زبان اظهار محبت کنند ول ي

ترککننده بديها هستند .توصيه رسول خدا صلي اهلل علي ه و آل ه وس لم ب ه

در عمل به ويژه وقت بيحوصلگي و يا عصبانيت مثل يک خطاکار ذاتي

والدين براي تربيت فرزندان در راه محب ت پي دا ک ردن و الگ وگيري از ق رآن،

با او برخورد کنند!

پيامبر و اهل بيت از همين روست ()18؛ از سويي الزم است فرزن دان خ ود را

پنجمين راهبرد در تربيت معنوي التزام يابي خود والدين ب ود؛ ب ا

قبل از بلوغ بسيار تدريجي و خوش ايند ب راي ک ودک ب ا برخ ي از مهمت رين

توجه به رشد شناختي ،هيجاني ،و اجتماعي بيش تر فرزن دان در اي ن

تکاليف ديني آشنا و او را به آنها عادت دهيم .براي مثال از همان س نين س ه

سن نسبت به دوره سني قبل ،فه م فرزن دان و تأثيرپ ذيري آن ه ا از

چهار سالگي سنگ بناي عادت به نماز را ميتوان اينگونه در او پايهريزي ک رد:

والدين در اين سن به مراتب باالتر رفته است؛ بر اين اساس ،وا ههايي

از سه سالگي شروع کنيد؛ با شادي در وقت هر نماز اگ ر ک ودک بي دار اس ت،

که والدين در گفتار خود به کار مي گيرند ،فيلم ها يا ديدني ه ايي ک ه

بخواهيد بعد از شما بگويد «ال اله اال اهلل» ،وقتي گفت او را بغل ،نوازش ،بوس ،و

در خانه و بيرون خانه به آن چشم مي دوزند ،صداهايي را که با عالق ه

تحسين کالمي کنيد؛ از حدود سه و نيم سالگي ،با شادي در هر وقت نماز اگ ر

به آن گوش مي دهند ،آنچه در فکر خود مي گذرانن د و دغدغ ه آن را

کودک بيدار است ،بگوييد بعد از شما تکرار کند «ال اله اال اهلل»« ،محمد رسول

دارند ،آنچه را دوست دارند و آنچ ه از آن بدش ان م يآي د ،از جمل ه

اهلل» ،و بعد از گفتنش او را بغل ،نوازش ،بوس ،و تحسين کالمي کنيد؛ از چه ار

موارد بس يار مهم ي هس تند ک ه ب ر ک ودک اثرگذاش ته و در واق ع،

سالگي با شادي در وقت هر نماز اگر کودک بيدار اس ت ،بگويي د بع د از ش ما

چگونگي آن هاست که ب ه وال دين نش ان خواه د داد فرزن دان آنه ا

تکرار کند «ال اله اال اهلل»« ،محمد رسولاهلل»« ،صلياهلل علي محمد و آل ه»؛ از

چگونه خواهند شد! اين به آن معناست که افکار ،احساس ات و رفت ار

پنج سالگي او را با قبله آشنا کنيد و بخواهيد در وقتهاي نماز فق يک سجده

والدين «هوا» يي را که روح کودک در آن تنفس خواهد کرد مش خص

کند و در آن بعد از شما تکرار کند «ال اله اال اهلل»« ،محمد رسول اهلل»« ،ص لي

مي ْسازد ،تنفس در هواي آلوده ،روح و رواني آلوده و تنفس در ه واي

اهلل علي محمد و آله» ،و بعد از گفتنش او را بغ ل ،ن وازش ،ب وس ،و تحس ين

پاک ،روح و رواني پاک به فرزندان خواهد داد.

کالمي کنيد .وقته اي نم ازي ک ه بي دار اس ت ،از نيم ه اول ش ش س الگي
درخواست يک رکوع و يک سجده خالي کنيد و همان اذک ار قب ل و کاره اي

راهبردهاي پنجگانه تربيت معنوي از هفت تا دوازده سالگي

قبل را تکرار کنيد؛ از نيمه دوم شش سالگي درخواست صرفاً يک رکع ت نم از

اهميت امنيتبخشي در سنين مختل ف ب هوي ژه در اي ن دوره س ني

کنيد و افزون بر اذکار قبل هر چه توانست در هنگام ايستادن از سوره ق ل ه و

متناسب با ظرفيتهاي جسمي ،شناختي ،هيجاني ،و اجتماعي رشد يافته

اهلل بخواند؛ از هف ت س الگي درخواس ت دو رکع ت نم از ،و از هش ت س الگي

کودکان از آن روست که امنيتبخشي والدين به کودک مقدمه بيدار کردن

درخواست نماز کامل ،و در ادامه درخواست نماز همراه با وضو کنيد ( 1)13و او

تمايل و محبت قلبي او به خداست؛ بر اين اساس ،همانگونه ک ه در دوره

را بر انجام اين کارهاي تشويق کنيد؛ روايت است زماني که به فرزند خود وض و

سني قبل اشاره شد ،خدا را بايد اول با دل به فرزند خود شناساند بع د ب ا

و نماز را آموختيد ،خداوند شما ،همسرتان و فرزندتان را ميآمرزد (.)18

عقل؛ بر اين اساس ،با توجه به افزايش رشد ظرفيتهاي چهارگانه کودک،

 .1اين سير از روايتي به اين آدرس استخراج شده است.
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براي تحقق راهبرد انضباط در اين دوره سني يعني ساختن برج ديدهب اني

هم ميترسيم نکند رفتاري کنيم که او ناراحت شود .اينکه کودک خ ود

تربيت معنوي کودکان از تولد تا دوازده سال

روزانه براي هر فرزند ادامه يابد؛ هدف اصلي از اين زم ان اختصاص ي ک ه

صورت کوتاهي نسبت به آن ،مسئول ميدانند ( )29 ،21و هف ت س ال دوم را

معموال به بازي با کودک ميگذرد ،نفوذ در قلب فرزندان است؛ اختص اص

هفت سال قرآن آموختن به کودک معرفي کردهان د ()21 ،21؛ از س ويي ني ز،

زمان بازي روزانه براي کودک به او اين حس را ميدهد که ب راي وال دين

حضرت رسول اکرم صلياهللعليهوآلهوسلم ميفرمايند «هر کسي ب ه فرزن دش

فرد کامالً مهمي است .از سويي ،همچون سنين دو تا هفت سالگي ،در اين

قرآن تعليم دهد گويا ده هزار حج و ده هزار عمره بهجا آورده ،و ده ه زار بن ده

دورۀ سني نيز بايد کودک را با اماکن مقدس و مج الس م ذهبي م أنوس

از فرزندان اسماعيل را آزاد کرده است» ( .)25بر همين اساس اس ت ک ه امي ر

کرد؛ حس آرامش و امنيت در اين اماکن تداعيکنندۀ حس خوب با خ دا

مفمنان علي عليهالسالم تربيت فرزند خود را با بهترين پيام جهان يعن ي ق رآن

بودن را در کودکان تقويت خواهد نمود.

خدا شروع فرمودهاند« :تربيت را ب ا تعل يم کت اب خ دا ،تفس ير آي ات ،تعل يم

براي تحقق راهبرد آموزشدهي در اين دوره سني ،با توجه ب ه توانمن دي

شريعت ،آموزش احکام و حالل و حرام شروع ک ردم» .از س ويي در اي ن س ن

خواندن ،نوشتن ،و محاسبه ک ه در اي ن س ن ب ر پاي ه ارتق اي ظرفي ته اي

الزم است آموزههاي مناسب به فرزندان براي دوستي ب ا امام ان آم وزش داده

چهارگانه رشدي محقق شده است ،و با توجه به آموزهه اي دين ي ،اي ن دوره،

شود .امام رضا عليهالسالم« :امام همدمِ رفيق ،پ در مهرب ان ،ب رادر براب ر ،م ادر

دورهاي اس ت ک ه نيازمن د دنب ال ک ردن آم وزش ح الل و ح رام ( )21و

دلسوز به کودک ،پناه بندگان خ دا در گرفت ارس س خت اس ت» ( .)21وقت ي

ادبآموزي ( )11به ص ورت ج ديت ر ب ه فرزن دان اس ت؛ دورهاي اس ت ک ه

امامان که بهترين پاکهاي روي زم ين هس تند ،اي نگون ه م ا را مفتخ ر ب ه

کودکان گوش به فرمانتر ( )22از قبل هس تند و ج ديت ر م يت وان برخ ي

دوستي خود ميکنند ،حيف است اي ن فرص ت ش يرين دوس تي را از دس ت

آموزههاي ديني را به آنها آموزش داد؛ وال دين در دوره س ني قب ل روي ج ا

بدهيم؛ آري ،امام ،تنها امام نيست ،بلکه يک رفي ق دلس وز اس ت .ام ام حلق ه

افتادن مفهوم «خدا دوست داشتني است» و «خدا مهم است» در جان فرزن د

رسيدن از زمين به خداست .راهنماي مسير ما ب راي رس يدن ب ه خ وبيه ا و

خود سرمايهگذاري کردهاند و در اين دوره سني ب ه اض افه آن الزم اس ت روي

خداي خوبيها؛ همچنين آموزش مفهوم معاد در اين سن به فرزندان ميتوان د

مفه وم «خ دا مه مت رين اس ت» و «خ دا دوس ت داش تنيت رين اس ت»

عم ق تربي ت معن وي را در فرزن دان اف زايش ده د .رس ول خ دا

سرمايهگذاري کنند؛ اگر فرزندي خدا را مهمترين و دوست داشتنيت رين ف رد

صلياهللعليهوآلهوسلم ميفرمايند « :دنيا مزرعه آخ رت اس ت» ( .)21س اختن

زندگي خود حس کند ،با پدر و مادر ،همکالسيها و معلمان خ ود ب هگون هاي

دنيا بر اساس آنچه خدا ميخواهد ساختن آخرت را ب ه دنب ال دارد و س اختن

رفتار خواهد کرد که خدا دوست دارد ،گونهاي قضاوت خواه د ک رد ک ه خ دا

دنيا بر اساس آنچه دلمان بخواهد هر چند مخالفت خدا باش د ،خ راب ک ردن

دوست دارد ،و بهگونهاي در رابطهه ا و زن دگي ه دفگ ذاري خواه د ک رد و

آخرت را به دنبال دارد.

تصميمهاي ريز و درشت را خواهد گرفت که خدا دوست دارد؛ البته اين مس ير

نشانه تحقق راهبرد انضباط در اين دوره سني اين اس ت ک ه ک ودک

تا رسيدن به پختگي راه تقريباً طوالني دارد که شروع آن از هم ين دورۀ س ني

بتواند در موقعيتهاي مختلف (مثل خان ه ،زم ين ب ازي ،و ک الس درس،

است .در اين سن الزم است براي اعمال عبادي همچون نماز (ک ه فرزن دان در

حياط مدرسه) ،و در حالتهاي مختلف (براي مثال ،وقتي وسوس ه ب راي

دوره قبل از روي عادت انجام ميدادند) معنادهي و استداللآوري انجام پذيرد؛

انجام کار نادرستي شده ،وقتي عصباني شده ،وقتي کسي هلش داده ،وقتي

يعني به فرزند معناي نماز در زندگي و فلسفه نماز آم وزش داده ش ود .تقوي ت

بدون اجازه برادرش به وسايلش دست زده) واکنش خوب و ب د را درس ت

«معنادهي» و «استداللهاي عقلي» در فرزندان م ا «ش ناخت» ب االتر تولي د

تشخيص دهد ،درست تصميم بگيرد و موفق عمل کند ،که اين مسئله ب ه

ميکند؛ اين شناخت کمک ميکند که عادتهاي درست پشت سر عادتهاي

آن معناست که کودک انضباط دروني پيدا کرده است؛ در دوره قبل منبع

درست قبلي جوان ه بزن د و ج نس اي ن اعم ال و ع ادته ا خيل ي بامعن اتر،

انضباط بيشتر بيروني بود يعني پدر و مادر ،ول ي در اي ن دوره الزم اس ت

مستدلتر ،و عميقتر از اعمال و عادات قبلي باشد .اهمي ت ترکي ب «عم ل» و

نقش والدين کمتر شود و انضباط بيشتر درون ي ش ود .ک ودک باي د ب رج

«شناخت» از اينروست که شناخت با عمل شکل ميگيرد و اعمال با ش ناخت

ديدهباني و اتاق فرماندهي را از بيرون به درون خ ود بب رد ت ا حت ي اگ ر

اوج ميگيرند و بر همين اس اس م يت وان گف ت ک ه در اس الم ،ي ک رابط ه

والدين نبودند ،معلم نبود ،زورش بيشتر بود و يا امکان کاري نادرست براي

دوسويه و ديالکتيکي ميان شناخت و عمل يا بينش و کنش وج ود دارد؛ ام ام

او فراهم بود باز انضباط داشته باشد و آن کار را انجام ندهد .يکي از بهترين

صادق عليهالسالم ميفرمايند« :خداوند عملي را که بدون شناخت انجام گي رد،

راههاي انضباطدهي رفتاري در اين سن به فرزندان ،بيان واض انتم ارات

نميپذيرد و شناخت نيز بدون عم ل ب هدس ت نم يآي د» ( .)21اي ن رواي ت

خود به کودک در فض ايي محترمان ه و ص ميمي در قال ب وض ع ق وانين

بهزيبايي تمام ترکيب بين عادت و شناخت را نش ان م يده د .همچن ين الزم

پيشگيرانه است؛ اين انتمارات و قوانيني که بهدنب ال آن وض ع م يش ود

است در اين سنين رابطه کودک ب ا ق رآن عمي قت ر ش ود؛ در بي ان اهمي ت

بهتدريج در فرزندان درون ي و درون يت ر ش ده ،س بب تقوي ت وج دان و

انسگيري با قرآن از سويي رسول اکرم صلياهللعلي هوآل هوس لم و اه ل بي ت

خودمهارگري در آنها ميشود.
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الزم است براي انتقال حس امنيت و آرامش به فرزند خود اختصاص وقت

عليهمالسالم آموزش قرآن را بهعنوان حق فرزندان معرفي کرده و وال دين را در

علی صادق سرشت

اين توضي الزم است در اين دوره سني ،عالقه به همساالن باال م يرود

در ظرفيتهاي رشدي خود پيدا کردهاند و درک دقي قت ري از تعارض ات

و از اين رو دوستيها ،اثرپذيري از دوستان ،رفت و آمد ب ا دوس تان ب يش از

گفتاري و رفتاري والدين خود خواهن د داش ت .الزم اس ت خ ود وال دين

دوره قبل ،پر رنگ ميشود؛ در اين دوره حتي گاه کودکان بيشتر از ه م اث ر

اهداف معنوي خود در زندگي فردي را هر چند وقت يکبار در ذه نش ان

م يپذيرن د ت ا وال دين خ ود .در نتيج ه ،دوس تان و همس االن در انتق ال

مرور کنند .اينکه از کجا آمدهايم؟ کجا هستيم؟ کجا م يخ واهيم ب رويم؟

معيارهاي خوبيو بدي به فرزند ما ميتوانند نقش بسزايي داشته باشند.

امير مفمنان علي عليهالسالم براي کساني که به پاسخ اين سه پرسش فکر

خوب ،معيارهاي دوست خوب و بد ،آثار دوستيهاي خوب و بد ،شيوههاي

فرد نشان ميدهد :خدا از ما چه ميخواهد؛ ما از زندگي چه بايد بخواهيم؛

شروع دوستي ،نگه داشتن دوستان خوب و کن ار گذاش تن دوس تان ب د،

و چگونه بايد به آنچه ميخواهيم برسيم .اين که والدين ب راي چ ه ارزش

شيوههاي درست و بد اثبات دوستي ،قوانين عميق کردن دوستيها ،شيوه

قائل شوند ،چگونه با ديگران رابطه برق رار کنن د ،در زن دگي م الي خ ود

برخورد با اشتباهات دوستان ،و مواردي از اين قبيل ياري کنند.

چگونه عمل کنند ،با فرزندان خود چه برخوردي داشته باشند ،همه از زير

راهبرد چهارم در تربيت معنوي فرزندان احت رامگ ذاري ب ه آنهاس ت.

شاخههاي پاسخهايي است که هر پدر و يا مادري به آن سه سفال ميدهد.

احترام گذاشتن به فرزند ،نشان م يده د ک ه وال دين ب راي او ارزش قائ ل
هستند و اين مسئله زمينه الزم را فراهم ميآورد تا فرزن د ه م ب راي خ ود

نتيجه

ارزش قائل شود و هم براي وال دين! کودک اني ک ه ب راي خ ود ارزش قائ ل

اگر معيارگزيني والدين (به عنوان اولين و مهمتري ن افراد مفثر در

نشوند ،در اعماق وجودشان احساس ميکنند تهي هستند و با والدين همان

تربيت معنوي فرزندش ان ب ه وي ژه در س ال ه اي ابت دايي ک ودکي)،

رفتاري را خواهند کرد که درباره خودشان احساس ميکنند! وقتي به آنه ا

توحيدي شد و اگر بر اساس همان معيارهاي توحيدي انتخاب شده ،از

احترام گذاشته نشود معموال آنها نميتوانند به خود احترام بگذارند و وقت ي

ظرفيت هاي رشدي فرزندان خود در مسير توانمند سازي معنوي ش ان

نتوانند به خود احترام بگذارند چگونه خواهند توانست ب ه وال دين و ق وانين

بهره گرفتند ،تربيت معنوي محقق خواهد شد .مي توان گفت وال دين

آنها احترام بگذارند و اينجاست که هم فرص ت پ ذيرش تربي ت معن وي از

در تحقق دو تولد در فرزندان خود نقشآفرينند :تولد دني ايي و تول د

پدر و مادر و هم فرصت احترام گذاشتن به والدين و در نتيجه رشد معن وي

آخرتي .تولد دني ايي هم ان متول د س اختن جس م فرزن دان ب ه اذن

بهتر ،از آنها گرفته ميشود .رسول خدا صلياهللعليهوآلهوسلم م يفرماين د:

خداوند در اين دني است و تولد آخرتي متول د و ش کوفا س اختن روح

«فرزندان خويش را احترام و تکريم کرده و آنها را خ وب تربي ت کني د ت ا

معنويت الهي در جان فرزندان شان است .بر همين اساس ،مس ئوليت

مورد مغفرت و بخشش واقع شويد»( .)21 ،11تربيت ب دون احت رام و ارزش

والدين و به ويژه پدر براي احياي واقعي فرزندان شان مورد تأکيد قرآن

قائل نشدن براي فرزند ،عزت نفس او را از بين ميبرد؛ فرزن دي ک ه از درون

است (تحريم ) 1 :چرا که با متولد کردن معنوي ت در ج ان فرزن دان،

احساس تهي بودن کند به احتمال بيشتري ستمگري ( ،)21 ،11نف اق و دو

گوش و چشم فرزندان باز مي شود و باز شدن گوش و چشم مهمترين

رويي ( )27و گناه ( )25مرتکب خواهد شد! چرا که ه م ب ا خ ود و ه م ب ا

مانع انحراف و شقاوت دنيايي و آخرتي آن ه ا م ي ش ود (مل ک.)11 :

ديگران با بياحترامي رفتار خواهد کرد!

پ ژوهش حاض ر ب ه دنب ال تبي ين راهبرده اي تربيت ي الزم ب راي

آخرين راهبرد الت زامي ابي اس ت .ام ام ص ادق علي هالس الم توص يه

زمينهسازي تولد آخرتي در فرزندان بوده است .اين راهبردها ،بيتوجه

ميفرمايند« :به غير از زبان (يعني با کردار و رفتار) ديگران را به خوبيه ا

به ظرفيتهاي دنياي فرزندان نبوده است و از اي ن رو با در نمر گرفتن

دعوت کنيد» ( .)21 ،11در تربيت معنوي فرزند ،هيچچيز خطرن اکت ر از

ظرفيت هاي جسمي ،ش ناختي ،هيج اني و اجتم اعي فرزن دان ،اي ن

يک نصيحت خوب به همراه الگويي بد نيست .همان اندازه که وال دين ب ه

راهبردها مورد بررسي قرار گرفته است .مهمترين راهبرده اي تربي ت

دنبال آن هستند که فرش و پرده ،کفش و لباس ،کت و ش لوار ،س رويس

معنوي مذکور عبارتند از امنيت ده ي ،آم وزش ده ي ،انض باط ده ي،

غذاخوري و مواردي از اين دست در زندگي آنها به هم بيايند ،بايد دق ت

احت رامگ ذاري ،و الت زامي ابي .اي ن پ نج راهب رد در قال ب دو نق ش

کنند که حرفها و نصيحتهاي آنها به فرزندشان با رفتاري ک ه از خ ود

بسترسازي و شکوفاسازي عمل ميکنند؛ به اي ن صورت که سه راهبرد

نشان ميدهند به هم بيايند! چرا که صداي رفتار بلندتر از کلمات اس ت و

امنيت دهي ،احترام گذاري ،و التزاميابي نقش بستر سازي را ب ر عه ده

اگر تماهر کنند که تربيت ميکنند فرزندشان هم تماهر خواهد ک رد ک ه

دارند چرا که اي ن سه راهب رد بس تر روان ي الزم را ب راي راهبرده اي

تربيت شده است! پس مهمترين وظيفه در تربيت فرزن دان ،تربي ت خ ود

شکوفاساز معنويت در فرزندان مهيا مي کنند .اگ ر امني ت الزم ب راي

است؛ اشتباهات در تربيت خود ،در اشتباهات در تربيت فرزند خود را نشان

جس م و روان فرزن دان مهي ا نش ود ،و اگ ر احت رام شايس ته ب راي

ميدهند! به ويژه در دوره هفت تا دوازده سالگي که کودکان رشد بيشتري

مناسب سازي رواب والد  -فرزند شکل نگيرد ،و از سويي نيز اگر خود
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بر اين اساس الزم است والدين فرزند خ ود را ب راي ي افتن دوس تان

ميکنند از خداوند رحمت درخواست کرده! ( )28پاسخ اين سه سفال ،ب ه

تربيت معنوي کودکان از تولد تا دوازده سال

.در تربيت معنوي فرزندان وارد ميدان تربيت ميشوند

 بس تر روان ي الزم،والدين التزام به آموزه هاي معنوي نداش ته باش ند

به کارگيري اين راهبردها در نهايت سبب تولد و به يک معنا شکوفايي

براي عملياتي شدن راهبردهاي شکوفاسازي معنوي ت مهي ا نخواه د

يعن ي هم ان جه تده ي آوردهه اي فرزن دان در مس ير رس يدن ب ه

 دو راهب رد، ب ا ف راهم ش دن راهبرده اي س ه گان ه م ذکور. ش د

. با صبغه «سالمت معنوي» ميشود، قلبي و رفتاري،«يافته»هايي فکري

آموزشدهي و انضباطدهي ني ز در نقش راهبردهاي شکوفاساز معنويت
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Spritual Education of Children from Birth to Twelve Yers Old
Ali Sadeghi Seresht*1

Abstract
Background: Spiritual training of children by parents is because of that children's abilities are influenced by their
parents' spiritual teaching in order to present them the most important "finding" of their lives, spiritual health in this
world and well-being in the other world. In this article, the most important abilities of children and the most
important teachings of parents in achieving this target are discussed.
Methods: In this article, the method of conceptual-content analysis was used to describe objectively, realistically and
systematically the characteristics of education by using the Holy Quran and Islamic books in order to extract
children's developmental psychology on the four developmental capacities at different ages as well as extract parents'
spiritual teachings to children.
Results: Study of psychology references of religious development shows that abilities of children in different ages of
development from birth to twelve years can be categorized in four section as physical, cognitive, emotional, and
social capacities; as well as the study of Islamic references indicates that the spiritual teaching of parents to their
children in the mentioned developmental stages can be placed in five strategies of security, education, discipline,
respect, and commitment.
Conclusion: Five strategies of spiritual teaching by parents which are appropriate to the physical, cognitive, emotional,
and social abilities of children of each developmental age can be presented by spiritual training for children.
Keywords: Commitment, Discipline, Education, Respect, Security
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