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 تربیت در اسالمه جایگا

 

 مجتبی دهدار

 

 

 ی علوم تربیتی دانشگاه ازاد اسالمی واحد اراکدانشجوی دکتر

 

 

خانواده یکی از نهادهای مهم جامعه بشری است که زیربنایی ترین و  چکیده:

اولین نهاد اجتماع به شمار می رود و ادیان الهی به جهت نقش مهم خانواده در 

معنویت انسانها اموزه های دینی مهمی در این زمینه ارایه کرده اند. در اخالق و 

همین راستا اخرین دین الهی یعنی اسالم در ابعاد مختلف زندگی خانوادگی 

 دستورها و اموزه های مفیدی ارایه کرده است.

 اسالم . –پرورش  –خانواده  –تربیت اژه های کلیدی : و

 

 

 اهمیت تربیت

( و ده ها ایه دیگر از سوره بقره و غیر ان به نقش خود در تربیت انسان 201-67-94-12در ایاتی بسیار از جمله )هر چند که خداوند 

توجه می دهد و خود را تربیت کننده و رب و پروردگار بشر معرفی می کند با این همه تربیت و پروردگاری همواره از طریق اسباب 

البته ناگفته نماند که دو واژه ربو و ربب در زبان عربی بر معنای تربیت و پرورش  می گیرد.و مجاری گوناگون از جمله خانواده صورت 

 (2. ) با تفاوت های ظریف داللت می کنند که از ریشه ربو گرفته شده به معنای فزونی و نمو است

ربب گرفته شده است از این رو رب به  راغب اصفهانی از برخی نقل کرده است که بر این باورند ربو و تربیت در اصل از مضاعف رب و

 (1معنی تربیت و ایجاد چیزی به صورت تدریج است تا به حد کمال خود برسد. )

به هر حال تربیت به معنای پرورش دادن و به فعلیت رساندن استعدادهای باالقوه درونی است و درچیزهایی به کار می رود که قابلیت 

 (3رشد و نمو داشته باشد. )
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( البته 9ن کاربرد تربیت در مورد فرزند و زراعت است که از چنین قابلیت و استعدادی برای رشد و نمو برخوردار می باشد . )بیشتری

و نمو و تغییر برخوردار می باشند روا نباشد و هر چیزی این بدان معنا نیست که کاربرد ان در غیر فرزند و زراعت که از قابلیت رشد 

رخوردار می باشد می بایست تحت ربوبیت وپرورش قرار گیرد و تربیت شود زیرا خداوند بر ان است تا در نقش که از قابلیت تربیت ب

پروردگار جهانیان همه موجودات و افریده ها را به کمال شایسته و بایسته برساند و در این راه از همه اسباب بهره و سود می جوید 

تربیت در مقدمه اهداف الهی قرار گیرد و یکی از فلسفه های وجودی افریده و موجودات بنابراین اقتضای ربوبیت الهی این است که 

 پرورش و تربیت یابی انها باشد.

 نتربیت و اقسام آ

.جهات وجودی متعدد است بنابراین تربیت و پرورش بر حسب تربیت عبارت است از پرورش کودک یا فرد در تمام نواحی وجود او

 بود. این جهات مختلف خواهد

 پرورش بدنی : برای این که کودک سالم و نیرومند باشد و بتواند در مقابل بیماریها مقاومت نماید.-2

پرورش عقلی : تا سطح فکر و ادراک کودک یا فرد باال رفته و نسبت به اشیا و امور دارای رای صحیح و نظر عمیق و توانایی بر -1

 استدالل منطقی شود.

 (1کودک یا فرد به فضایل اراسته شود و دارای اراده ای قوی گردد.)پرورش اخالقی : تا -3

وجدان انها را برای ان که دارای احساس و شعور دقیق گردند ،  بنابراین وظیفه تربیت این است که سالمت روانی افراد را حفظ نموده

عت راتفسیر نموده و بشر را بر مکنونات انها تغذیه کند. میان فرد و محیط هماهنگی و تناسب ایجاد نماید پدیده های مختلف طبی

واقف گرداند تا اینکه بتواند از انچه در طبیعت است از اب و خاک و گیاه و حیوان و پدیده های مختلف دیگر بهره برداری کرده و 

 مصلحت خود و اجتماع تسخیر نماید. همه انها را به نفع و

 عوامل تربیت 

ربیت . ت گوناگون قرار دارد که از گذشته در او اثر کرده و پیوسته این عوامل در او تاثیر می گذاردفرد در زندگی تحت تاثیر عوامل 

 سو آن بکاهد و انها عبارتند از ؛می خواهد این عوامل را به مصلحت فرد متوجه ساخته و احیانا از اثار 

 خانه و خانواده : 

ی تربیتی فرد در خانه نهاده می شود .خانه اساس صحت اخالقی کودک را بنیان تاثیر خانه و خانواده در فرد نامحدود است و پایه ها

گذاری می کند او ارزش های اخالقی ، عالقه به راستی و درستی و تنفر از دروغ و نادرستی و میل به تعاون و همکاری و عالقه به 

 نه فرا می گیرد.و دوست داشتن فضایل و مبارزه با رذایل و امثال انها را از محیط خا همنوع
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مشاهدات ) کتب ، مجالت و  –ساختمان سالمت عقالنی فرد در خانواده از طریق مسموعات ) الفاظ و عبارات و داستانها و حوادث ( 

رادیو و تلویزیون ) داستانها و نمایش نامه ها ( در خانه  –روزنامه ها و پاسخهای منطقی و قانع کننده ای که به کودک القا می شود.( 

 نهاده  می شود که همگی سازنده رشد فرد است .

 محیط تربیت 

که انسان را احاطه کرده است بنا براین هر چند که انسان رشد می کند دایره محیط او وسعت می محیط عبارت از هر امری است 

 یابد و عوامل به دو دسته تقسیم می شود : 

که در موجود زنده از اغاز رشد از لحظه ای که به صورت نطفه در رحم قرار می گیرد و منعقد می شود و حاالت  عوامل خارجی :-2

 داخلی رحم از نظر حرارت برودت و طرز نگاهداری ان می باشد.

 عوامل وراثت از داخل :-1

 ت و امثال ان .الف( وراثت جسمانی ) گروه خون ، شکل ، طول قامت ، رنگ صورت ، مو، چشم ، فرم صور

 ب( وراثت عقلی : خصوصیات هوش عمومی ، هوش خانوادگی ، حافظه و ذکر و خیال.

 ج(وراثت اخالقی و رفتار اخالقی فرد تا حد مهمی مربوط به هوش او می باشد.

 نقش تربیتی خانواده

مگانی را به عهده بگیرد ، پس از نظر به اینکه انسان در جایگاه خالفت الهی نشسته است و موظف است نقش تربیتی عمومی و ه

به وظیفه  (2)سوره تحریم  7وظایف اولیه  و اصلی  انسان خودسازی خود او است و سپس تربیت و پرورش خانواده . و خداوند ئر ایه 

خاص خانواده ها  در تربیت فرزندان اشاره می کند و چون خانواده قبل از اینکه به سخن شخص توجه کنند به رفتار و اعمال توجه 

 دارند بنابراین سرپرست می بایست خود را به عنوان یک الگوی عینی برای عمل معرفی نماید.

ه تربیت فرزند توسط پدر و مادر یک اصل اساسی  و فطری است یعنی والدین این معنی تداعی می شود ک (1)سوره اسرا  19در ایه 

به طور فطری بر مبنای رحمت و عطوفت و محبت به تر بیت می پردازند و کودکان اینه والدین خود هستند که در بزرگسالی همان 

اده نقش سرپرست خانواده بسیار چشمگیر و در میان اعضای خانو را به عنوان تقلید خود گرفته و تکرار کرده و انجام می دهند.

حساس تر است زیرا مدیریت سرپرست خانواده موجب می شود تا با تربیت درست انسان ها از اسیب ها و خطرات بزرگی که ایشان 

 (7را احاطه کرده رهایی یابند.)
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 گیری نتیجه

قش خانواده نگرفته می شود دین مبین اسالم نگاهی ژرف و عمیق به موضوع تربیت داشته و در این راستا بیشترین تاکیدش بر  نتیجه

نگاه دین اسالم در پرورش همه ابعاد وجودی ادمی در تربیت حکایت از جامع نگری و دور اندیشی دین اسالم  در باب تربیت می باشد.

 پرورش تنها در درون خانواده  قابل پیگیری می با شد.دارد و لذا این تربیت و 

 

 منابع :

 .217صفحه  1ابن منظور ، لسان العرب ، جلد -2

 .190المفردات ، صفحه -1

 .16شهید مطهری ، مرتضی ، تعلیم و تربیت در اسالم ، صفحه -3

 .211، صفحه  1لسان العرب ، جلد -9

 شارات شفق .مظاهری ، حسین ، خانواده در اسالم ، انت-1

 .2110نهج الفصاحه ، حکایت -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 


