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شود تر میت بیشهر چقدر رویارویی ما با سواالت خوب بیشتر شود، نیازمان نسبت به حقایق پیرامون آن سواال
دای اه با و درونی پر عطش برای جواب پیدا خواهیم کرد. مجموعه حاضر سواالتی از جانب مادرانی است ک

االت اند. استمرار این سوای زیبا اقدام نمودهشایسته وظیفه مادری، برای سعادتمند شدن فرزندان خود، به سعی
 .گر شدن بیشتر نور خدا در نسل نو گرددتواند گامی در جهت جلوهها براساس منظومه رشد، میو ارائه جواب

یک  های متعددی که هرهمیشگی والدین است. کتابهای مهم و تربیت صحیح و هدفمند فرزند، یکی از دغدغه
های های والدین بر نگرانیتواند به جای رفع دغدغهمنتسب به نظریه خاص و نگاهی ویژه به انسان است، می

و بعضا  ها و راهکارهای تربیتی با هم هماهنگی الزم را نداشتهآنها بیافزاید، زیرا بسیاری از این روش
به  تربیت را اشته و هر رویکردیاهکارها، به تفاوت این نظریات در نگاه به انسان ریشه داند. تفاوت رمتناقض

طبیعتا  دهد که انسان ایده آل خود را بسازد. سوال اینجاست که انسان ایده آل کیست؟سمت و سویی سوق می
توارند، ن اسبنای آانسان ایده آل در مکاتب ماتریالیستی )مادی گرایانه( که اغلب نظریات روانشناسی برم

هایی را برای کنند و چه غایتمختصاتی ویژه دارد. به راستی والدین جامعه ما تربیت را چه چیز تعریف می
 کنند؟فرزندانشان ترسیم می

های رشد و تعالی او را ترسیم نماید و چه کسی بهتر تواند غایتانسان مخلوق خداست و چه کسی بهتر از او می
توانند کالم خدا را تفسیر کنند؟ مادامی که نظریات و صلی اهلل علیه و آله و ائمه علیهم السالم می از پیامبر اسالم

راهکارها از این اصول الهی فاصله داشته باشد، طبیعتا انسان تربیت شده، بیشتر به انسان تربیت ناشده شباهت 
ها، بی عدالتی و دروغ و نیرنگ لتاز کشتار، وحشی گری، تجاوز به حقوق م 21دارد. انسانی که در قرن 

دست برنداشته به راستی در کدام مکتب تربیت شده است؟ نخبگان و دولتمردان آمریکا و کشورهای اروپایی که 
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داعیه دار علم روانشناسی و علوم تربیتی امروزند، به راستی تا چه اندازه با انسان مطلوب خداوند شباهت 
دهنده چیست؟ آن زمانی که بسیاری از کشورها، تربیت فرزند را ا نشاندارند؟ سلطه قدرت و ثروت در دنی

کردند که الزم است توجهی و خشونت به او تعریف نموده و کودک را یک حیوان وحشی توصیف میتنبیه، بی
 کرد. رفتارای برای کودک قائل بود و نرمی و عطوفت به فرزند را توصیه میاهلی شود، دین اسالم کرامت ویژه

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله با کودکان و رفتار ائمه علیهم السالم با آنها الگوی خوبی برای توجه به گوهر 
 فطری و خداجوی کودک بود. 

اند دهاند که تربیت دینی را تبیین و توصیف کرهای اخیر، چندین نظریه تربیتی از متن دین اسالم برآمدهدر سال
نظریه  های بیشتری برای تبیین و گسترش آنها صورت گیرد. یکی از این نظریات،هشکه البته الزم است پژو
ر این جلد کتب بنیادی و مهارتی تدوین شده است. د 30( است که در بیش از 1392رشد قرآنی )اخوت، 

 قتضائات طبیعی وساله، دارای ا 7های حدودا ای و پیوسته داشته و در دورهرویکرد رشد انسان مسیری مرحله
ا فردی ای است. هدف کلی تربیت، رساندن متربی به مقام عبودیت خداوند است که در ابتداهداف فطری ویژه

 آید. شکل این عبودیت در هر دوره متفاوت است، مثال درهای باالتر به شکل اجتماعی در میبوده و در دوره
ای رهها نشان دهد. اگر در دوها و زیباییبا طیبات، خوبی دوره اول رشد، تنها باید خود را به شکل میل و انس

اختالل  وهای رشدی بعد با مشکل کودک به غایت مطلوب نرسد، طبیعتا در آن دوره دچار وقفه شده و در دوره
رساند و بسیاری از مشکالت کودکان رو خواهد شد. عجله در تربیت به اندازه کندی در تربیت آسیب میروبه

 گردد. ها در تربیت باز میافراط و تفریط به همین
سال با رویکرد طیب  7تا  2های تربیت کودک اصول و مهارت»به لطف خداوند حدود دو سال پیش کتاب 

های تس مهارمنتشر شد. در این کتاب در هر فصل ابتدا اصول مربوط به تربیت کودک مطرح شده و سپ« گزینی
 بیتی به صورت کامال عملی و کاربردی تبیین گردیده است. پیشنهادی برای تثبیت آن مولفه تر
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 ر آن داشتبرسید، ما را سواالت متعدد والدین از این دوره که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به دست ما می
ن از مربیا« خانم فریده خوش منظر»ها را ثبت و سپس منتشر کنیم. پیشنهاد این اقدام را که این پرسش و پاسخ

ن را آسپس  ان پیش دبستانی و از قرآن پژوهان مدرسه دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران مطرح وکودک
ر تدوین دکردند. همت ایشان پیگیری نمودند. ایشان پاسخ سواالت متعدد والدین را از ما دریافت و ثبت می

تالش بر  دوش ایشان بوده است. جای تشکر ویژه دارد، زیرا بیشتر این بار بر وها ستودنی است پرسش و پاسخ
 تر باشد. این بوده تا سواالت به صورت موضوعی نوشته شوند تا انتخاب آنها آسان

 اصول تربیت در دوره اول رشد
 آموزش عفاف

 استفاده از لوازم آرایش
 موسیقی برای کودکان

 های کودکپرسش
 ن کودکمشکل غذاخوردن و خوابید

 های خَلقی کودکتفاوت
 های نظافتمسائل

 حفظ قرآن
 تخیالت

 نظم در کودک
 کودکان بیش فعال

 مسجد رفتن کودک
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 در اختیار قرار دادن وسایلی مانند موبایل
 تأثیرات منفی محیط

 رازداری کودک
 برخورد با اشتباهات کودک

 بدزبانی پدر یا مادر
 انواع آموزش

 ترهاآموزش احترام به بزرگ
 آموزش دینی

 دعوای فرزندان
 اعتماد به نفس کودک

 ترس و شجاعت
 های کودکبدقلقی

 اجازه گرفتن کودک
 نواقص تربیتی دینی پدر و مادر

 نطق و کالم کودک
 های نتیجه بخش بودن تربیتشاخص

 فرایند جبران دوره اول
 های تک فرزندیآسیب
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