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 چکیده
های روحی و فکری هر انسان آزاده ای تربیت فرزند و علم آموزی و نشان دادن راه صحیی  زنحد ی    یکی از مهم ترین دغدغه

به آنها است. خداوند به عنوان اولین مربی و معلم بشر درباره تربیت انسان فراوان سخن  فته و با بیان راه کارهای مناسح  در  
قرآن کریم، آنها را در اختیار مربیان قرار داده است. رهبران دینی و بزر ان و اندیشمندان اسالمی با الهام  یحری از کحالم خحدا،    

هایی ارائه داده اند. از جمله کسانی کحه در بحات تعلحیم و تربیحت      هر یک در موضوع تربیت فرزند تالش نموده و دستورالعمل
های تربیت را بیان کرده اند یکی استاد سخن سعدی شیرازی و دیگری فیلسوف بحزر    و روشفرزند اهتمام ورزیده و اصول 

اسالمی خواجه نصیرالدین طوسی است. این مقاله با تأمل بر دو کتات بوستان و اخالق ناصحری در زمینحه تربیحت فرزنحدبر آن     
های اخالقی و تربیتی مشحتر    بررسی کرده و نکتهها و عملکردهای تربیتی فرزند از دید اه این دو اندیشمند را  است که روش

های اخالقی و تربیتی مهمی اشاره شود که نقح  کلیحدی و مهمحی در تربیحت فرزنحد       میان آنها را بیابد و از این رهگذر به نکته
دیحد اه مشحتر     های خوت و ارزشمند و فراوانی ارائه شده اما تاکنون بحه بررسحی   دارد. در زمینه تربیت و تعلیم فرزندان مقاله

 سعدی و خواجه نصیرالدین طوسی در زمینه تربیت کود  اشاره نشده است.

های اصولی و نوی در زمینه تربیت کحود  اشحاره شحده و تحدبیر و      با مقایسه این دو اثر ارزشمند در بات تربیت فرزند به نکته
 های مهم تربیتی کود  و فرزندان به حسات آورد.  توان از شاخصه لطافت و حسن تعلیل را می

 
 بیر، نفس، حسن تعلیل.روش تربیتی کود ،خواجه نصیرالدین طوسی، سعدی، تد :واژگان کلیدی

 
   مقدمه

تربیت فرزند از مهم ترین وظایفی است که در درجه اول به عهده پدر و مادر و سپس به عهده معلمان و مربیان نهاده 
ها درست  شده است. چرا که تربیت اوالد رابطه مستقیم با صالح و فساد جامعه دارد و ا ر فرزندان در مییط خانواده

آید اما ا ر فرزندانی نادرست پا به عرصحه اجتمحاع بگذارنحد     ناحیه مشکلی برای جامعه پی  نمی تربیت شوند از این
هحای    ذارند چنان که بسحیاری از نابسحامانی   رفتار سوء آنان خواه ناخواه در جامعه سرایت کرده، تاثیر منفی بر آن می
سل جوان است که بخ  عمده آن ریشحه در  اخالقی و رفتاری موجود در جوامع کنونی، ناشی از انیرافات اخالقی ن

تربیت خانواد ی آنان دارد. از این رو، پدر و مادر در تربیت فرزند وظیفه ای بس مهم به عهده دارند کحه بایحد بحه آن    
کند تحا بهتحرین    های مختلف به آنها کمک می توجه نمایند. مطالعه، کتات خوانی، دانایی و آ اهی پدر و مادر در زمینه

ها در خانواده و  وش مناس  در تربیت فرزند بکار  یرند در غیر این صورت امکان بروز بسیاری از نابهنجاریراه و ر
 جامعه وجود خواهد داشت.

سازد که دیحد اه خحود را در زمینحه     های اخالقی و تربیتی بزر ان و زند ی با آنان، این امکان را مهیا می مطالعه کتات
 دهیم و بهترین راه در تربیت فرزند انتخات کنیم. خانواده و اخالق و تربیت جهت

هحایی بحه    بوستان سعدی و اخالق ناصری دو کتات ارزشمند اخالقی است که در زمینه تعلیم و تربیت فرزنحد بخح   
 های مفیدی را در این زمینه ارائه داده اند. خود اختصاص داده اند که نکته
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 ینه ی فاضله ای است پر از نیکی و پاکی و داد ری و انسانیت.  بوستان دنیای پسندها و آرزوهای سعدی است، مد
 یرد تنها دید اه ویژه و منظوم سعدی در مورد تربیت فرزند از عالم تربیت  آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار می

ر این زمینحه ارائحه   های جالبی د های تربیتی اشاره کرده و نکته اوست که در همین نظم زیبا و کوتاه به بسیاری از نکته
داده است. در اخالق ناصری خواجه نصیرالدین طوسی بابی به تربیت فرزند اختصاص داده که بسیار مفصل و کامحل  

های مشتر  تربیتی فرزند در این دو کتات اخالقی به الگحوی ثحابتی    تر از سعدی به این نکته پرداخته؛ با بررسی نکته
 انتخات راه درست، بهترین راهنماست. از تربیت فرزند میرسیم که ما را در

 
 اهمیت تربیت فرزند

هحایی را   ها و بزهکحاری  شود و انواع نابسامانی  ردد که انسان وارد جامعه می اهمیت تربیت فرزند از آن جا روشن می
روزبحی   که در میان مردم وجود دارد مشاهده کند. سرقت، کاله برداری، نیرنگ بازی، دروغ و کلک و امثال آن، هحر  

شود.اغل  این نحوع   ها و هوس بازی ها، روز به روز بیشتر می یابد و بی بند و باری از  ذشته در اجتماع  سترش می
 یرد. ا ر این مسئله را ریشه یحابی   ها به وسیله جوانان و نوجوان بودن وقتی کود  و نوجوان، انجام می خالف کاری

رفتارهای نابهنجار به چگونگی تربیحت خحانواد ی نسحل جحوان منتهحی       کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که همه این
 فرماید: شود. از این جاست که خدای متعال خطات به مومنان می می
 (6یا ایها الذین آمنوا قُوا اَنفُسَکُم وَ أَهلیکُم ناراً وَقُودُها النّاس وَ الیِجارَهُ. )تیریم :»

ها و سحنگ هاسحت نگحه داریحد.      واده خوی  را از آتشی که هیزم آن انسانای کسانی که ایمان آورده اید!! خود و خان
دهد که مواظ  فرزندان خوی  باشند.این دستور یحک دسحتور    خداوند در این آیه کریم به پدران و مادران دستور می

 تربیتی و در واقع مربوط به تربیت فرزندان و همه اهل خانه است.
به سهم خوی  در برابر تربیت فرزندان خود مسئولند و باید به ایحن وظیفحه مهحم     بدین معنا که هر یک از پدر و مادر

عمل کنند. در این آیه بر دو نکته تاکید شده است: نخست حفظ نفس از آت ، دوم نگه داری اعضای خحانواده از آن.  
واهحد بحود. پیحامبر اکحرم     طبیعی است که این دو امر، با تزکیه نفس و تربیت دینی فرزندان و زیردستان امکان پحذیر خ 

أال کُلّکُم راغ و کُلّکُحم مسحئولع عحن رعیتحه، فَحاالُمِرُ علحی       »فرماید:   )ص( در حدیثی نسبت به مسئولیت عام انسان می
بَعلِهحا   الناسِ راع، وَ هُوَ مسئولع عن رعیته، و الرَّجُلُ راع عَلی اهلِ بیته وَ هَوَ  مسئولع عَنهُم، فَالمَرأَهُ راعیه علی اَهلِ بیتِ

وَ وُلدِهِ وَ هیَ مسئولَهٌ عَنهُم. بدانید همه شما نگهبانید و همه در برابر کسانی که مأمور نگهبانی آنها هسحتید، مسحئولید.   
مرد نگهبان خانواده خوی  است و در مقابل آنها مسئول. زن نیز نگهبان خانواده شوهر و فرزنحدان اسحت و در برابحر    

شحود    ونه آیات و روایات ضرورت تربیت فرزندان در مییط خانواده به خوبی روشن میآنها مسئولیت دارد. از این 
به نیوی که سعادت و خوش بختی جامعه بسته به آن است و ا ر نسل جوان درست تربیت شحود بحه تحدریم زمینحه     

ای زنحد ی از  هح   ردد؛ و چه خوت است در این زمینه مثل همه زمینحه  رشد و تکامل مادی و معنوی جامعه فراهم می
اللهُّحمَ اَعننِحی   »کنحد   طلبد و عحر  محی   خداوند کمک بخواهیم. امام سجاد )ع( در تربیت فرزند از خداوند استمداد می

خدایا مرا در تربیت و ادت آموزی و نیکوکاری فرزندانم یاری و مدد فرمحا. حضحرت   « عَلَی تَربیتِهِم و تَأدیبِهِم وَ بِرِّهم
آموزد که در تعلیم و تربیت فرزند باید از خداوند متعال استعانت جست و با امیحد   مادران می در این کالم به پدران و

رسحد و   هحای الهحی بحه جحایی نمحی      های پدر و مادر بحدون کمحک   به امدادهای او به این امر اقدام نمود و  رنه تالش
 توانند فرزند صالیی را پرورش داده تیویل جامعه دهند. نمی
 

 دیدگاه سعدی )در عالم تربیت(تربیت کودک از 

 ز نامحرمان گو فراتر نشین  سر چون زده بر گذشتش سنین

 که تا چشم بر هم زنی خانه سوخت  بر پنبه آتش نشاید فروخت
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 پسر را خردمندی آموز و رای  چو خواهی که نامت بماند به جای

 بمیری و از تو نماند کسی  که گر عقل و طبعش نباشد بسی

 پسر چون پدر نازکش پرورد  روزگارا که سختی بردبسا 

 گرش دوست داری بنازش مدار  خردمند و پرهیزگارش برآر

 به نیک و بدش وعده و بیم کن  به خردی درش زجر و تعلیم کن

 ز توبیخ و تهدید استاد به  نوآموز را ذکر و تحسین و زه

 گنج وگر دست داری چو قارون به  بیاموز پرورده را دسترنج

 که باشد که نعمت نماند به دست  مکن تکیه بر دستگاهی که هست

 ور ی پیشه نگردد تهی کیسه  ی سیم و زر بپایان رسد کیسه

 به غربت بگرداندش در دیار  چه دانی که گردیدن روزگار

 کجا دست حاجت برد پیش کس؟  ای باشدش دسترس چو بر پیشه

 هامون نوشت و نه دریا شکافت نه  ندانی که سعدی مرا از چه یافت؟

 خدا دادش اندر بزرگی صفا  به خردی بخورد از بزرگان قفا

 بسی بر نیاید که فرمان دهد  هر آن کس که گردن به فرمان نهد

 نبیند، جفا بیند از روزگار  هر آن طفل کو جور آموزگار

 که چشمش نماند به دست کسان  پسر را نکودار و راحت رسان

 دگر کس غمش خورد و بدنام کرد  که فرزند را غم نخورد هر آن کس

 که بدبخت و بی ره کند چون خودش  دار از آمیزگار بدش نگه

 باشد. سن ده سالگی سن تمیز و تشخیص و اکتسات برای فرزندان می-1
 کند. )باقیات الصالیات( پسر خردمند و با علم و دان  از نام تو میافظت می-2
ماند و در حکم این اسحت کحه در    فرهنگ و دانایی پرورش ندهی در هنگام مر  نامی از تو باقی نمیا ر فرزند با -3

 ابتدا فرزندی نداشته ای.
 فرزند را دانا و پارسا تربیت کن.-4
 ها عادت بده و او را لوس و ناز پرورده نکن ها و درشتی او را ناز پرورده بار نیاور؛ کود  را به سختی-5
او بایدها و نبایدها را بیاموز و در برابر کارهای خوت و بد تشویق و تنبیه کن زیرا سن کحود  سحن    در کودکی به-6

 شکل  یری عادات و صفات خوت و بد است.
 تیسین و تشویق و آفرین به نوآموز در درجه اول تربیتی قرار دارد تا تنبیه و توبیخ و تهدید معلم و استاد-7
 باشی باز هم باید در آموختن حرفه، شغل و پیشه ای تالش کنی ا ر در ثروت و رفاه کامل هم-8

 بیاموز پرورده را دست رنم                                  و ر دست داری چو قارون به  نم
سعدی در پنم بیت به این نکته مهم پرداخته که ا ر ثروت قارون هم داشته باشی باز هم بایدفرزندت را مستقل و بحا  

و مقاوم تربیت کنی زیرا، چه بسا روزی انسان دستگاه و قدرت و شکوه و ثروت  را از دسحت بدهحد. در   عزت نفس 
رسد اما کسی که  شوی زیرا سیم و زر روزی به پایان می این صورت ا ر پیشه و حرفه ای ندانی بیچاره و بدبخت می

ت ا حر  حردش روز حار ثحروت را از او     ماند. در این صحور  به حرفه و شغل و پیشه ای آراسته است دست خالی نمی
کند. بعحد از ایحن نکتحه مهحم سحعدی بحه        شود و دست  دایی به طرف کسی دراز نمی  رفت به پیشه اش متوسل می
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های مختلف سفر کحرده، درشحتی هحا،     های زیادی کشیده و به مکان کند که سختی تربیت و موفقیت خودش اشاره می
کرده در آخر به مراد مطلوب  در کارها رسحیده اسحت. در کحودکی و خحامی      های زیادی تیمل ها و سختی ناهمواری

 کردند اما خداوند در عو  این همه صبر و استقامت صفا و نعمت و بزر ی داد. بزر ان او را تنبیه می
 های فراوان   سفرهای مختلف و کشیدن بار سختی-1دو نکته مهم در تربیت سعدی: 

زر ان؛ زیرا سعدی معتقد است هر کس در کودکی از بزر ان خود اطاعحت کنحد و   تنبیه شدن از دست معلمان و ب-2
 شود. ها تواضع و فروتنی و صبر و شکیبایی کند، باالخره روزی خود، انسان بزر ی می در سختی

های روز حار عحادت نکحرد و از ادت و اخحالق الزم در کحودکی       هر کود  که ناز پرورده تربیت شده و به سختی-9
 بیند. کند و از روز ار سختی می ر نشد باالخره روز ار او را ادت میبرخوردا

دوست بودن با فرزند و بهترین همراه و همگام او بودن تا مبادا در اثر بی توجهی متوجه میبت دیگحران شحود و   -11
 دیگران او را به بیراهه بکشانند و راه مناس  را طی نکند.

 اه و خوت.معاشرت با همراه و دوست دانا و آ -11
 

 اصول تربیتی کودک از دیدگاه خواجه نصیر
هحایی کحه در زنحد ی سیاسحی و      خواجه نصیرالدین طوسی، اندیشمند  بزر  تاریخ ایران و جهان، با وجود  رفتاری

های الزم را در ایحن زمینحه ارائحه داده انحد. از منظحر       های مهم تربیتی غافل نبوده و توصیه اجتماعی خود داشته از نکته
 ایشان و به طور خالصه مهم ترین وظایف پدر و مادر در تربیت فرزند عبارت است از:

 انتخات نام نیکو برای فرزند-1
 لزوم تربیت فرزند از آغاز زند ی-2
 انتخات دایه ای عاقل و مناس  برای فرزند-3
 هماهنگی تربیت با طبیعت فرزند-4
 پرورش حیا و نجابت در فرزند-5
 فرزنداصالح عادات -6
 تیریک فرزند به کس  و کار-7
 های  فتاری و رفتاری؛ زیرا نفس و مستعد جذت اخالق نکوهیده و زشت است. پرهیز دادن فرزند از زشتی-8
 پرهیز از نازپروری فرزند-9

 پرهیز دادن فرزند از تفاخر-11
 و شیوه تغافل در امر تربیت اول تیسین و تشویق و آفرین بعد سرزن  و توبیخ  البته همراه با تدابیر ویژه-11
 توجه دادن فرزند به کرامت ها-12
 باید که فرزند با کودکان بزر  زاده تربیت شود تا ادت نیکو و عادات جمیل در او متجلی شود.-13
 توجه به همبازی مناس  برای فرزند و انتخات معلم عاقل-14
 

 وجه اشتراک تربیت فرزند از دیدگاه خواجه نصیر و سعدی:
تربیتحی   -توان به نکات مشتر  اخالقی مقایسه و بررسی دید اه این دو اندیشمند بزر  در زمینه تربیت فرزند می در

 شود. های مهم و مشتر  اشاره می قابل توجهی رسید که در زیر به این ویژ ی
ود یعنحی  شح  سالگی آغاز محی  11سالگی است؛ تربیت اصلی از سنین  11سن تشخیص و تمیز و تربیت اصلی سن -1

های مختلفی از ماجرای سعدی، خودش در سنین بسیار پایین تیحت   سن تشخیص و تمیز کود ، هر چند در روایت
نظارت و تربیت علمی و دینی پدر خانواده قرار داشت، خواجه نصیر هم در تربیت کود  از دو طبیعت و دوران نحام  

چحون  »گر مربوط بحه سحن تشحخیص و تمیحز کحود ،      برد که یکی مربوط به دوران بعد از شیرخوار ی ست و دی می
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رضاع او تمام شود به تأدی  و در تربیت اخالق او مشغول باید شد پی  تر از آنکه اخحالق تبحاه فحرا  یحرد..... و در     
تهذی  اخالق او اقتدا به طبیعت باید کرد، یعنی هر قوّت که حدوث او در طبیعت کود  بیشتر بود تکمیل آن قحوّت  

کند کحه   ( مجدداً خواجه به دوران دیگری از تعلیم کود  اشاره می1361: 222)نصیرالدین طوسی، « داشت.مقدم باید 
اولی آن بحود کحه در طبیعحت کحود  نظحر کننحد و از       »چون فرزند از مرتبه کودکی بگذرد و اغرا  مردمان فهم کند 

صناعت و علم در او مفطحور اسحت و او را    احوال او به طریق فراست و کیاست اعتبار  یرند تا اهلیت و استعداد چه
 (1361: 228نصیرالدین طوسی،«)به اکتسات آن نوع مشغول  ردانند.

مبارزه با نفس؛ یکی از نکات مهم مورد توجه سعدی و خواجه نصیر طوسی، شناخت نفس و مبارزه بحا آن اسحت.   -2
کحود  مسحتعد   »ت و  رای  به بدی دارد. زیرا خوبی  و بدی در نهاد انسان تعبیه شده است و نفس کود  ساده اس

: 222)نصحیرالدین طوسحی.   « بود به اخالق ذمیمه میل بیشتر کند به سب  نقصان و حاجاتی که در طبیعحت او بحود.....  
1361) 

هحا و   پرهیز از نازپرورد ی کود : کود  را لوس و ناز پحرورده بحار نیاورنحد تحا تیمحل سحرما و  رمحا و سحختی        -3
 ینده داشته باشد.ها را در آ درشتی

تیسین و تشویق نوآموز؛ آنچه در ارتباط با کارها و رفتار کود  مهم است و در درجه اول اهمیحت تربیحت قحرار    -4
 باشد. دارد تیسین و تشویق نو آموز می

 یرد و بعد از آن در شرایط خاص ا ر تشحویق کحار سحاز و مناسح       در این زمینه تشویق در مقام اول تربیتی قرار می
بود با در نظر  رفتن حد و حدودها، تنبیه، آن هم به معیار و میزان کم چرا که مداومت بر تنبیه: قب  و زشحتی کحاری   ن

او را به هر خلقی نیحک کحه ازو   »شود.  برد و فرزند نسبت به انجام آن کار زشت حریص تر و لجبازتر می را از بین می
توبیخ و سرزن ، صری  فرا ننمایند که بر قبی  اقدام نموده اسحت  صادر شود مدح  ویند و اکرام کنند و بر خالف آن 

بلکه او را به تغافل منسوت کنند تا بر تجاسر اقدام ننمایند و ا ر بر خود بپوشد برو پوشیده دارند و ا ر معاودت کند 
دت  حرفتن تحوبیخ و   در سرّ او را توبیخ کنند و در قب  آن فعل مبالغت نمایند و از معاودت تیحذیر فرماینحد و از عحا   

مکاشفت احتراز باید کرد که موج  وقاحت شود و بر معاودت تیریض دهد کحه االنسحان ححریص، علحی محا مُنحع،       
 (224: 1361)نصیرالدین طوسی، « شود. شود حریص می انسان به چیزی که از آن منع می

زر و سحیم و قحدرت و تجمحل را در    بی توجهی به مال و ثروت و شکوه و قدرت دنیایی؛ پدر و مادر و مربی باید -5
چشم کود  خوار کنند تا به پرورش روح و جان خود بپردازند و به فکر تفاخر و فضل فروشی دنیوی نباشحد. زیحرا   

 آفت زر و سیم از آفت سموم و افاعی بیشتر است.
ت اخحالق و تفحری    باید که معلم عاقل و دینحدار بحود و بحر ریاضح    »داشتن معلم و همراه و آموز ار خوت و دانا؛ -6

کودکان واقف و به شیرین سخنی و وقار و هیبت و مروت و نظارت مشحهور و از اخحالق ملحو  و آدات مجالسحت     
)نصحیرالدین طوسحی.   «. ایشان و میاوره با هر طبقه ای از طبقات مردم با خبحر و از اخحالق اراذل و سحفلگان میتحرز    

1361 :224) 
داند و خواجه با  به لطائف حیحل و نکتحه سحنجی بحزر       ترین راه و روش میدر تربیت فرزند، سعدی، تدبیر را به-7

ترها اشاره دارد دیگر توجه هر دو بزر ان علم و اخالق به مقوله مهم خرد و علم و دان  و آ اهی ست که بدون آن 
ارد کحه ا حر انسحان    انسان و زند ی اش معنا نخواهد داشت. خواجه نصیر در زمینه تشویق و تنبیه به این نکته اشاره د

شحود؛ بنحابراین بایحد در     زمان مناس  و الگوی مناسبی برای تشویق و تنبیه نداشته باشد با مشکالت زیادی روبرو می
 زمینه اعمال پسندیده و نکوهیده و تربیت کود  از لطائف حیل استفاده کند.

ی  لذات کند از روی تجاسحر، بلکحه در ایحن    االنسان حریص علی ما مُنِع؛ به استماع مالمت اهانت کند و ارتکات قبا»
 (1361: 226)نصیرالدین طوسی، « بات لطائف حیل استعمال کنند.

آنچه که این دو سخنور هم اخالق و تربیت ذکر کرده اند از نکات در خور توجهی است که توجه به آنها نق  بسیار 
 کند. تربیتی فرزندانمان ایفا می -مهمی در اصول اخالقی
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 نکات اخالقی مهم مورد نظر خواجه نصیر و سعدی عبارت است از: از جمله
هحای دیگحر باشحند تحا ادت را از آنهحا       باید کودکان بزر  زاده که به ادت نیکو و عادت جمیل آراسته اند بحا بچحه  -1

 بیاموزند.  
 ا ر ثروتمند هم باشی از اکتسات پیشه بی نیاز نیستی-2
 ه و همگام او بودن تا مبادا متوجه میبت دیگران شود.دوست بودن با فرزند و بهترین همرا-3
استفاده از تدابیر و لطائف حیل در تربیت فرزند که به درایت و دانحایی و مطالعحه و سحواد پحدر و محادر و مربیحان       -4

 مرتبط است.  
 

 تاثیروکاربرد تدبیر و لطایف حیل در تربیت فرزند
زند ی رفتاری درست داشته باشند با این ححال انتقحال صحفات خحوت و     همه پدر و مادرها آرزو دارند فرزندشان در 

هحا و لطحایف دقیحق و     پسندیده در زند ی از هر طریقی ممکن نیست و چه بسا عدم آشنایی با تدبیر مناس  و روش
 ها از انتقال صفات خوت و پسندیده به کودکان و فرزندان دور کند. باریک ما را فرسنگ

تحوان   هایی از صفات ارزشی و پسندیده است که محی  ، درستی و خیرخواهی و .... مجموعهمسئولیت پذیری، صداقت
در قال  آموزش غیر مستقیم به کودکان آموخت بدون اینکه امر و نهی صری  و مسحتقیمی در کحار باشحد. از ایحن رو     

زشی و تربیتی غیر مستقیم بحه  های آمو آید پای بسیاری از عوامل و برنامه وقتی سخن از غیر مستقیم  ویی به میان می
ها دارند. یکی از فواید غیر مسحتقیم  حویی تحاثیر و نفحوذ      آید که از هر دری به روش اصولی و صیی  سخن میان می

در قدیم االیام چنین رسم بحود کحه پنحد ویان و ناصحیان     »صد برابر آن بر دل و قل  آدمی بخصوص کودکان است. 
است و صری  در موعظت و نص  با بزر ان و مخادیم نگفتندی و آن را بی اثحر  هیچ  اه  سخنی پوست باز کرده و ر

دانستند که هر پند و نصییتی را در لباس کنایات و استعارات و تماثیل یا از زبحان دیگحران بحه     پنداشتی و بهتر آن می
 (189: 1379)زرین کوت، « ویژه جانوران ادا کنند.

 یت کودکان عبارت است از:از جمله راهکارهای غیر مستقیم در ترب

 داستان:-1
 ها ارائه کرد. توان در قال  داستان از زبان جانوران و اشیا وآفریده های دینی و اخالقی را می ارزش

دهحد   مثالً خدای متعال در قرآن کریم با داستان حضرت موسی و مرد صال  درس تواضع و بردباری در برابر معلم می
عفت و پاکدامنی، و با داستان آدم و حوا، درس دوری از شحیطان و بحا قصحه حضحرت     با داستان اصیات لوط، درس 

 کند. مریم درس پاکدامنی و توکل به خدا را به ما ارائه می
دینحی   –هحای تربیتحی    تواند راهکاری برای القای ارزش شعر: استفاده از شعرهای ساده و دور از پیچید ی ادبی می-2

 توانیم شعری را بگوییم تا پس از حفظ آن را زمزمه کند و به مرور برای  ملکه شود. باشد. برای کودکان خردسال می
شرح حال بزر ان: برای کودکان از زند ی بزر ان و اندیشمندان داخلی و خارجی بگحوییم کحه بحاالخره باتیمحل     -3

 ها به اوج عزت و عظمت رسیدند. سختی
هحا و   جهحت جحذابیت و نمحای  نامحه بحه سحب  صحینه پحردازی        فیلم و کارتون و نمایشنامه: فیلم و کحارتون بحه   -4

 شود. های دینی و اخالقی می کند و سب  تثبیت آموزه های زیبا، کودکان را جذت می نورپردازی
شود پحای دو مقولحه مهحم و مشحتر  دو اندیشحمند       هنگامی که صیبت از راه روشن مناس  برای تربیت کودکان می

آید: تدبیر و لطایف حیل؛ تدبیر یعنی اندیشه درسحت همحراه    اجه نصیر به میان میبزر  اخالق و تربیت سعدی و خو
 با علم و دانایی و آ اهی.

های دقیق و باریک در اجرای بهتر امور و کارها. بحا توجحه بحه دو نکتحه مهحم       لطایف حیل یعنی تدبیر و چاره اندیشی
هحای تربیتحی متعحددی     توان به مواد و نکته صیی  میتدبیر و لطائف حیل و اهمیت آن در به کار یری مناس  تربیت 

های مهمی که در اصول تربیتی غیحر مسحتقیم از    اشاره کرد که نق  ویژه ای در تربیت بهتر فرزندان دارد. یکی از نکته
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طریق تدبیر و لطائف حیل در امور آموزشی کود  مهم است استفاده از حسحن تعلیحل در تعامحل و  فحت و  حو بحا       
دانحیم و   های کودکان را نمی کنیم پاسخ بسیاری از سوال  یریم که احساس می  اهی در شرایطی قرار می کود  است.

 یریم که توان پاسخ  ویی صری  و مستقیم نیست در اینجاست که با تحدبیر و چحاره اندیشحی     یا در موقعیتی قرار می
 دهد. ظریف و باریک نق  حسن تعلیل بیشتر از پی  خودش را نشان می

حسن تعلیل در حقیقت  ونه ای دیگر از غیر مستقیم  ویی است و به معنای علت ادبی آوردن بحرای چیحزی اسحت.    
آن است که برای صفتی یا مطلبی که در سخن آورده اند، علّتی ذکر کنند که با آن مطال  مناسبت لطیف داشته باشد. »

 (261: 1384)همایی، 
 همی بخندد بر ابر الله و  لزار                       زبهر آنکه همی  رید ابر بی سببی      

شود که اسلوت خاصحی دارد و   شود توجیه و تعلیل ظریف و لطیفی ارائه می در این روش برای مطالبی که اظهار می»
سحرو   ( مثالً در توجیه این که چرا178: 1383)شمیسا، «. باید جنبه اقناعی و استیسانی داشته باشد نه برهانی و علمی

  ویند: آزاد ان تهی دستند! میوه ندارد می
 آری                        جوات داد که آزاد ان تهی دستند به سرو  فت کسی میوه ای نمی

» آورند.   ویند: زیرا حمد و ثنای خداوند را به جا می کنند می یا در بیان این که چرا پرند ان در صب  نغمه سرایی می
به نال  در آمده بودند از درخت و کبکان از کوه و غوکان در آت و بهایم از بیشحه، اندیشحه کحردم     بلبالن را دیدم که

 (25)سعدی، بات دوم: حکایت « که مروت نباشد همه در تسبی  و من به غفلت خفته.
  فت باور نداشتم که ترا                                     بانگ مرغی چنین کنی مدهوش

 رط آدمیت نیست                               مرغ تسبی   وی و من خاموش فتم این ش
تعلیل ادبی مبتنی بر تشبیه »بیث تعلیل از مباحث مهم ادبیات است و یکی از مختصات سبک ادبی، تعلیل ادبی است 

ه از تعلیحل ادبحی   و تشخیص است  اهی در مکالمات، عاطفی مثالً در تسلیت یا دلداری در مصائ ، با توسل به تشبی
 (181: 1383)شمیسا، « شود. استفاده می

با توجه به اهمیت حسن تعلیل در زیبایی کالم و شیوه اقناعی او که مخاط  از ایحن طریحق پاسحخ مناسحبی در برابحر      
د یابد همین نکته تاثیر بسزایی در بیان مبانی و مفاهیم تعلیم و تربیتی در کحود  ایجحا   صدها سوال بی جوات خود می

رسحد کحه بحا     های خود از طریق حسن تعلیل به پاسخ مناسحبی محی   کند به  ونه ای که کود  در برابر ر بار سوال می
کند. مثالً وقتی کودکی در پحاره بزر حی    شنیدن آن راضی و قانع و بهتر و بیشتر مییط پیرامون خود را در  و فهم می

به او با تدبیر و چاره اندیشی دقیحق از طریحق حسحن تعلیحل      شود خداوند را دید پرسد و اینکه چگونه می خداوند می
 شود:   پاسخ داده می

 خدا در رنگ و بوی  ل نهان است
 بهار و باغ و  ل از او نشان است.
 خدا در پاکی و نیکی ست فرزند

 ها خداوند. بود در روشنایی
 پروین دولت آبادی( -)بر قایق ابرها
عبادت، ساده زیستی، توکل به خدا، کمک به دیگحران، سپاسحگزاری و... را    های بسیاری از قبیل اهمیت والدین درس

توانند در قال  شعر و داستان و با استفاده از حسن تعلیل مناس  به کودکحان بیاموزنحد. محثالً در آمحوزش نمحاز و       می
 تسبی  الهی:  

 خورشید زیبا دوباره سرزد
 پرنده ی ش  دوباره پر زد.
 وقت سیر را به من خبر دادخروس خانه ترانه سر داد 

 آمدم بیرون در هوای باز وضو  رفتم برای نماز
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 دیدم نشسته  نجشکی زیبا بر روی شاخه آرام و تنها
 کرد در آن صب  زود  ویی که او هم فکر خدا بود. جیک و جیک می
غیر مستقیم  ویی از طریحق  توان وارد دنیای کودکان شد و یا  توان  فت با استفاه از حسن تعلیل می بر این اساس می

شعر، قصه و داستان با استفاده از تدابیر و چاره اندیشی دقیق و باریک از حسن تعلیل زیبا و کودکانه در در  معحانی  
 و مفاهیم دینی، بومی، ملی و فرهنگی و... استفاده کنیم.

وجوان، داشتن ذهنی خحالق و پویحا و   البته نباید فراموش کرد که مطالعه کتات و کتابخوانی بویژه در حیطه کود  و ن
نوآور و روحیه تعهد و عشق و عالقه به کار تعلیم و تربیت از جمله عوامحل تقویحت کننحده در ایجحاد و بکحار بحردن       

 حسن تعلیل و تعابیر زیبا و لطیف و قانع کننده در بیان وکالم است.
 

 نتیجه گیری
کردن و معاشرت همیشه یکی از مهم ترین نکحات محورد    اخالق و تربیت اسالمی و دینی و راه روش درست زند ی

توجه هر انسان فرهیخته و آزاده ای و از موضوعات مهم محورد توجحه اندیشحمندان و بزر حان عصحر علحم و ادت و       
فرهنگی و هنر بوده است. سعدی شیرازی و خواجه نصیر طوسی هم از جمله بزر ان ایحن عرصحه انحد کحه بحا ارائحه       

تربیتی در تربیت فرزند دید اه تربیتی درخور  توجهی دارند. خواجه نصیر در اخالق ناصحری در   های اخالقی و نکته
بات تربیت فرزند به طور کامل به جزئیات تربیت فرزند پرداخته و سعدی در بوستان در بات عالم تربیت در شحعری  

توان به نکحات برجسحته و    وه تربیتی میکامل به شرایط و اصول تربیت فرزند اشاره داشته است. از مقایسه این دو شی
مراقبت از نفس و شحناخت  -2آموزش اصول تربیتی اساسی و مهم در سن ده سالگی -1مهمی اشاره داشت. از جمله: 

پرورش نهال نوپای کودکی پی  از سخت شدن و کم شحدن. در میحان   -3خوبی و بدی که در نهاد انسان وجود دارد.
به کاربرد و هنر تدبیر و لطائف حیل در امور تربیتی اشحاره شحده )سحعدی و خواجحه     اصول تربیتی مهم برای کودکان 

توان تدبیر و لطائف حیل در امور تربیتی را با به کار بردن حسن تعلیل قرین و  نصیر طوسی(که با بررسی دقیق تر می
ی؛ از آنجحا کحه نحوعی غیحر     زیبا و کامل کرد. حسن تعلیل یعنی همان علت زیبای ادبی آوردن برای سوال یحا نکتحه ا  

تواند در تربیت فرزند به کار آید  مستقیم  ویی است و رضایت مخاط  و قانع شدن  را به همراه دارد از این رو می
های ظریف و دقیق از طریق قصه  ویی و شعر و داستان در تربیت هر چه بهتر فرزندان و کودکان موثر  و با بیان نکته

 واقع شود.
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