
 

 

 

 در بستر نهاد خانوادهتربیت اجتماعی فرزندان 

 *محمد حسین افشاری کرمانیاالسالم والمسلمین  حجت

ُتُهْم ِبِإيَماٍن َأْلَحْقَنا ِبِهْم »قال الل  تعالی:  َيَّ َنَعْتُهْم ُذِرَّ ِذيَن آَمُنوا َواَتَّ َواَلَّ

َتُهْم َوَما َأَلْتَناُهْم ِمْن َعَمِلِهْم ِمْن َشيٍْء ُكُلَّ اْمِرٍئ ِبَما َكَسَب  َيَّ  1.«َرِهیٌن  ُذِرَّ

 مقدمه
گرفتاه   اننیشمننان دینی معتقننن بنای زننگی انسانس بر پایه زننگی اجتمااعی شاکی

و به علت نیازی که  2است. این امر در فطر  و ذا  او به امانت قرار داده شنه است
های  اماروزه در میاان گوناه 3توان انسان را از جامعه دور کرد. او به اجتماع داردس نمی

تربیت اجتماعی نقش خاصی را به خود اختصاا داده است و اننیشامننان  4تربیتیس
دهنان  عرصه تربیتس با پذیر  نیاز انسان به زیست اجتماعی به این ساؤا  پاسا  می

هایی باین انسان را اجتماعی تربیت کنان. دیان اساالن در  که چه کسی و با چه رو 
هاای دینای  ای که تمامی آموزه گونه بهای دارد؛  میان ادیان الهیس رویکرد اجتماعی ویهه

کنان.  ها در بستر اجتماع تمق  پینا می آن با اجتماع پیونن ممکمی دارد و برخی از آن

                                                           

 شناسی. حوزه علمیه قا؛ کارشناس ارشن مشاوره و روان 4سطح  *
فرزننانشان را کسانی که ایمان آوردنن و فرزننانشان به پیروا از آنان ایمان اختیار کردننس » :21 :طور. 1

کاهیا و هر کس در گرو اعما   کنیا؛ و از )پادا ( عملشان چیزا نمی )در بهشت( به آنان ملم  می
 .«خویش است

؛ سعین اسماعیی علی و مممان جاواد 20س اروابط اجتماعی در اسالن . سین مممنحسین طباطباییس2
 . 158و  157رفیعیس ا  س ترجمه بهروزهای تربیتی در تمنن اسالمی ها و گرایش مکتبرضاس 

 .24س ا جامعه در قرآن . عبنا در جوادی آملیس3
های تربیت عبارتنن از: تربیت دینیس تربیت اخالقیس تربیت عبادیس تربیت فلسفیس تربیت  . برخی گونه4

 جنسیس تربیت بننیس تربیت عقالنیس تربیت سیاسیس تربیت اقتصادیس تربیت عرفانی. 

 )ویژه خانواده( فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان

 ـ شماره دهم 1444الحرام ـ محرم 1401تابستان  
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ویهه پنر و مادر نقش اساسی در تربیت اجتمااعی فرزنانان  از نگاه دینس خانواده و به
یانها و ساازی با ها خواسته شنه اساتس کساب و درونی خود دارنن. آنچه از خانواده

 1کنن. نباینهای الهی و حقیقی است و نه هر باین و نباینی که اجتماع به انسان القا می
توان باه تفااو  تربیات اجتمااعی میاان مکاتاب توحیانی و  با این سخن کوتاه می
 غیرتوحینی پی برد. 

 مراد از تربیت اجتماعی
هاا  اختن ارز تربیت اجتماعیس عبار  است از تأمین تمهینا  الزن برای متجلی سا

منظور مؤثر بودن او در برخوردهاای اجتمااعی  و ضوابط مطلوب اجتماعی در فردس به
اعا از هنایت دیگرانس مخالفت با نظرا  غیرمنطقایس توافا  و ساازگاری و اماوری 

 2ها. نظیر آن

 تربیت اجتماعی و خانواده 
گیرد. در این میان رابطاه والانین  بنیادهای اصلی شخصیت افراد در خانواده شکی می

شاود  ساز آشنایی او با دنیای اجتماعی می با کودک اصی مها و اساسی است که زمینه
و نخستین ارتباطا  بیرونی او با جهان پیرامون از راه همانننسازی باا والانین شاکی 

س نقش بسیار مهمی در تربیت فرزنانان در هار گوناه روی خانواده از همین 3گیرد.  می
خوبی از عهانه آن  توانن باه ناپذیراست و نهاد دیگری نمی تربیتی دارد؛ نقشی که بنیی

هَتُهْم َوَمها »فرماین:  خناونن می 4بربیاین. َيَّ ُتُهْم ِبِإيَماٍن َأْلَحْقَنا ِبِهْم ُذِرَّ َيَّ َنَعْتُهْم ُذِرَّ ِذيَن آَمُنوا َواَتَّ َواَلَّ
کساانی کاه ایماان آوردنان و  5؛َلْتَناُهْم ِمْن َعَمِلِهْم ِمْن َشيٍْء ُكُلَّ اْمهِرٍئ ِبَمها َكَسهَب َرِههیٌن أَ 

شان را )در بهشت( به آناان  شان به پیروا از آنان ایمان اختیار کردننس فرزننان فرزننان
کاهیا و هار کاس در گارو اعماا   شان چیزا نمی کنیا؛ و از )پادا ( عمی ملم  می

                                                           

 .130س ا ناسی خانواده با نگاهی به منابع اسالمیش جامعه. حسین بستانس 1
 .31س فصلنامه تربیتس شمارۀ ششاس ا «تربیت اجتماعی». ممسن ایمانیس 2
 .582س ا های خانواده مطلوب از دینگاه اسالن س شاخ پور . قاسا ابراهیمی3
سعی بر آن دارنن  . امروزه نهادهایی همچون نهاد آموز  که یکی از متولیان آنس منارس می باشنن نیز4

تاوان  که به اجرای این امر اقنان کنننس ولی با وجود آنکه منرسه یاک مکاان اجتمااعی اسات و می
های او  توانن جایگزین نهاد خانواده بوده و نقش زیست اجتماعی خوبی را در آن تجربه کردس باز نمی

 را در تربیت اجتماعی ایفا کنن. 
 .21. طور: 5
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در حنیوی درباره نقش پنر در تربیت فرزنان فرماوده  پیامبر اعظا«. ویش استخ
َدَبُه َو َضْضُه َمْوِضضا  َحَسْا»است: 

َ
خوبی تربیات  ؛ پنر باین فرزننانش را بهَقاَل ُتْحِسُن اْسَمُه َو أ

گوناه  سعنی شیرازی در اهمیت تربیات فرزنانان این 1«.شان را نیکو بسازد و جایگاه
   سراین: می

 بنووز روبوووزرا کووه سوو ت  بوورد   
 

 پنوور چووع  پوونر نووزبکش پوورور   
 

  ردم ووون و پر  تووووزر  بووورآر 
 

 ور  دوسا داری به نزب  مونار  
 

 به  ردی در  بجر و  ع و   کوع  
 

 2به ن ا و بن  و ن  و بو   کوع   
 

رو باین نقاش والانین و اهمیات نهااد خاانواده را در امار تربیات فرزنانان  از همین
های دیگار تربیات از جملاه تربیات  اجتماعی که عامی رشن گونهخصوا تربیت  به

ای از  دینی و عبادی استس جنی گرفته شود. در روایا  آمنه اسات کاه روزا عانه
ها افتاد  در حین عبورس چشمش به آن کودکان در کوچه مشغو  بازا بودنن. پیامبر

ن کاودک باه و خواست نقش بسیار بزر  پنران و مسئولیت سنگین آنهاا را در رشا
ماان از دسات »ایشاان فرمودنان:  .همراهانشان گوشزد کنان واا بار فرزنانان آخرالزد

ای فکار   با شنینن این جمله به فکر فارو رفتنان. لمظاه اطرافیان پیامبر«. پنرانشان
شاان کوتااهی  کردنن شاین منظور پیامبرس فرزننان مشرکان است که در تربیت فرزننان

! آیا منظورتان مشرکین اسات؟ رسو  یا»کننن. عرض کردنن:  می حضار  فرماود: « ا در
فرزنانان خاود   گویا که چیزا از فرایض دینی را باه نه؛ بلکه پنران مسلمانی را می»

هاس ایشاان  ای از مسائی دینی را فراگیرننس پنران آن شان پاره آموزنن و اگر فرزننان نمی
با شانینن ایان ساخنس تعجاب  مبردارنن. اطرافیان پیا را از اداا این وظیفه باز می
هاا را از  کاه تعجاب آن مسئولیتی نیز هساتنن. پیاامبر کردنن که آیا چنین پنران بی

این قانع هستنن کاه فرزننانشاان از ماا  دنیاا   تنها به»شان خواننه بود ادامه داد:  چهره
ن نیز از مان قبیی پنران بیزار و آنا من از این »گاه فرمود:  آن«. به دست آورنن چیزا را
 3«.بیزارنن

                                                           

 .48س ا 6 س االکافی. مممن بن یعقوب کلینیس 5
 .23س بوستانس باب هفتاس بخش کلیا  سعنی النین عبنا در سعنی شیرازیس . مصلح2
 .625س ا 2س ا مستنرک الوسائی و مستنبط المسائی. حسین بن مممنتقی نوریس 3
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 های تربیت اجتماعی روش
هاای ذیای اساتفاده  تواننان از رو  ها برای تربیت اجتماعی فرزننان خود می خانواده
 کننن: 

 های کودکانه قصه. 1 

خوانی برای کودکان در امار تربیات جوابگاو نباشان.  شاین هیچ روشی همچون قصه
  های سنی نقاش خاوبی را باه توانن برای تمامی گرو های آموزننهس می قصه و حکایت

های آموزنانه در  عنوان یک ابزار آموزشی و تربیتی ایفا کنن. اما به طور خاااس قصاه
ترین راه ارتبااطی و  دارنن. قصهس سااده دوران کودکی سها بسزایی در تربیت کودکان

 توانن در تربیت به کار گرفته شود.  ترین ابزاری است که می غیرمستقیا
 قصه باین دارای شرایط ذیی باشنن: 

 فها باشن. قصه برای کودک قابی 

 .قصه باین برای کودک نو و بنیع باشن 

  س مهرباانی باه دیگارانس های اخالقی و انسانی همچون صبرس ایماان قصه باین ارز
 های اجتماعی و ... را به کودک بیاموزد.  کارگیری مهار  پذیریس رو  به مسئولیت

 هاای مهاا اجتمااعی هساتننس آداب و  گار ارز  ها باین جنای از اینکه تبیاین قصه
 رفتارهای اجتماعی را نیز به کودکان بیاموزنن. 

توانن کارکردهایی همچاون قصاه را در  های تربیتی باشنس نیز می شعرهایی که با آموزه
 امر تربیت کودک ایفا کنن. 

 های کودکانه بازی. 2

تاَب َلته»فرموده است:  پیامبر اکرن ََ َُ َصتِبب  َفْلَیَت تَ  ْْ کسای کاه درنازد او  1؛ َمْن َکتاَن ِع
بازیس یکای از ابزارهاای بسایار مهاا بارای «. کودکی استس باین برای او کودکی کنن

تربیت اجتماعی کودکان است که منطب  با دوران کودکی باوده و الزن اسات اهمیات 
 درستی درک شود. آن از سوی والنین به

 چع  که بز کعدک سر و کزرت  تزد
 

 پووز ببووز  کووعدک  بز وون واووزد  
 

 بازی برای فرزننان آثار موبت فراوانی دارد که در ذیی به برخی از آنها اشاره میشود: 

                                                           

 .486س ا 21س ا الشیعه وسائی . مممن بن حسن حر عاملیس 1
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 آموزی  شادی و تجربه 

ای برای شادی  بازی برای کودکان نقشی حیاتی دارد و موجب پرور  روح و وسیله
خاطر کودکان است. این جمله بسیار مشهور است که باازی بارای کودکاان  و انبساط

کننان و از طریا   نیست؛ بلکه کودکان در بستر بازی است که تجرباه می صرفاً تفریح
آموزنن. شاین بتاوان ایان اهمیات را از  کردن را می هاس شیوه درست زننگی این تجربه

تک یْلَضتُب »برداشت کرد. ایشان در روایتی فرماوده اسات:  حنیث امان صادق َْ َدِع اْب
یَن  ِْ  «.  گی بازی کننسال بگذار فرزنن  تا هفت 1؛َسْبَع ِس

 یادگیری شیوه ارتباط با دیگران 

توانان  از جمله کارکردهای بازی برای کودکانس یادگیری رفتار با دیگران است کاه می
گیارد  گیری تربیت اجتماعی صمیح در او شود.  او با بازی با دیگران یااد می به شکی

یگر به هماراه داشاته که هر رفتار ممکن است چه واکنشی را از سوی فرد و یا افراد د
آماوزدس  باشن. او در بازی با سایر همساالن خودس شایوه ایجااد ارتبااط باا آناان را می

 کنن.   شناسن و از خود نیز شناخت بهتری پینا ن دیگران را بهتر می

  پذیری رشد عواطف و احساسات و مسئولیت 

تقویات جساا و ساز رشن عواطج و احساسا  کودک شودس در  توانن زمینه بازی می
ها  ساوی زنانگی اجتمااعی و قباو  مسائولیت روح او تأثیر زیادی گذاشته و او را به

هاس ماننن لباس پوشاننن به عروساکس غاذا  کنن. کودک با بعضی از بازی راهنمایی می
هااس جاواب دادن باه تلفان و... باه تمارین نقاش خاود و   آمیزی عکس پختنس رناگ
شودس موجب ارتبااط کاودک باا ممایط بیارون  میها در بزرگسالی مشغو   مسئولیت

الساالن  دهن. در روایتای اماان کااظا علیه شود و دنیای اجتماعی او را گستر  می می
َِ »فرموده است:  َِ ِلَیکُوَن َحلیما فتی ِکَبتِر ؛ پساننینه اسات کاه ُتسَتَحبُّ َعراَمُة الُغَلِم فی ِصَغِر

تا در بزر  سالی بردباار و باوقاار فرزنن در کودکی به بازا و جست و خیز بپردازد 
 2«.باشن

های بالقوهس آشانایی باا قاوانین و قواعان  بازی آثار دیگری همچنین شکوفایی استعناد
 ها نیز ارد. اجتماعی و یادگیری شیوه عمی به آن
                                                           

 .492س ا 3س ا من الیمضره الفقیهوقس . مممن بن علی صن1
 .666س ا 6س ا سفینه البمار . عباس قمیس2
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 نقش والدین در بازی فرزندان
توجاه والنین درباره بازی فرزننان خود چنن نقش مها دارنن که بایسته اسات بانان 

 کننن:  
توانان در  والنین نباین مانع از بازی فرزننان خود شونن و هار اماری را کاه می الف.

به نقی از  های آفتاب سایه بازی کودکان ممنودیت ایجاد کننس برطرف کننن. در کتاب
آن روز پس از تعمیر رادیوس صنای امان توجه »نقی شنه است:  اطرافیان امان خمینی
عارض کاردن: روی میازس کناار « گذاریان؟ رادیو را کجاا می»کرد: مرا به خود جلب 

نهس جایی بگذارین که دست بچه به آن نرسان و بهتار اسات »فرمودنن:  امان .دستتان
بارای  را دریاافتا. حضار  اماان با کمی تأمی مقصود امان«. روی تاقچه بگذارین

  را ممانود و آنکه ها رادیو ممفوظ باشن و ها مجبور نباشان مجاا  تمار  کاود
 1«.خاطر سازدس این دستور را فرمود سلب نماینس آن را با امر و نهی آزرده

هاس صفا  اخالقی و اجتمااعی  والنین باین با همراهی کودک خود در انجان بازی ب.
ای غیرمستقیا به او بازگو کارده و راه  گونه های رفتاری او را به را به او بیاموزنن. عیب

توانان در  هایی کاه می  ادرست او را برایش بیان کننن. از جمله بازیاصالح رفتارهای ن
توان این موارد را نان بارد: اجارای تئااتر  امر تربیت اجتماعی کودک نقش ایفا کنن می

باردن  هاای ارتبااطی و از باین  بازی )برای آموختن مهار  )انجان یک شغی(س و معلا
 کمرویی در کودکان(.

هاایی  هاس برای کودکاان و نوجواناان بازی نن که بهترین بازیوالنین باین توجه کن ج.
باره والنین باین باا   گیرد و در این صور  گروهی با همساالن صور  می است که به

انتخاب گروه همساالن مناسب برای فرزننان خودس در امار تربیات اجتمااعی ایشاان 
 نقش بسیار مهمی ایفا کننن. 

 الگوسازی مناسب  . 1

ای آینه رفتار نزدیکان خود هستنن و آنچه را که از اطرافیاان خاود باه  گونه فرزننان به
هاای درسات  کننان. الگوی کنننس نهادینه و تکرار می خصوا پنر و مادر مشاهنه می 

توانان  گیری رفتارهای مطلوب فرزننان باشن. هماین امار می ساز شکی توانن زمینه می
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رو الزن است والنینی که دغنغه تربیت اجتماعی  همین دلیلی بر اهمیت الگو باشن. از
صمیح فرزنن خود را دارننس ابتنا به اصاالح رفتارهاای خاود پپرداختنان تاا بتواننان 

توانن مشاهنه رفتارهای  الگویی مناسب برای فرزننان خود باشنن. نتیجه این فراینن می
   های گروهی باشن. خوب و مناسب فرزننان در اجتماع و فعالیت

 ارتباط با خویشاوندان. 2
ساز تقویت رفتارهای اجتماعی فرزننان باشنس دینار  توانن زمینه یکی از مواردی که می
هاای دینای بسایار بانان توصایه شانه  رحا است که در آموزه با خویشاوننان و صله

هذ  »گونه آمنه اسات:  است. در اولین آیه سوره نساء این هَ  ال  ُقهوا الل  َتسهاَئُلوَن ِبهِ  َو َو ات 
َ  كاَن َعَلْیُکْم َرقیناً  ؛ و از خنایی بپرهیزین که )همگی به عظمت او معترفیان؛ اْْلَْرحاَم ِإن  الل 

برین! )و نیز( )از قطع رابطاه  خواهینس نان او را می و( هنگامی که چیزی از یکنیگر می
در روایتی دیگار از «. با( خویشاوننان خودس پرهیز کنیِن زیرا خناوننس مراقب شماست

َِ   ِإَن »آمنه است:    خنا رسو  ْعَج
َ
ُِ   أ ِح ترین  رحاس سریع  پادا  صله 1؛اْلَخْیِر َثَوابا  ِصَلُة الرَّ

 «.  رسن پادا  کار خیری است که به انسان می
عمی به این توصیه دینی دو فاینه دارِد نخست آنکه فرزنانان باا مشااهنه رفتارهاای 

آموزنن که در مباحث روانشناختیس از آن باه  درست اجتماعی را میوالنینس رفتارهای 
شناساان مطارح در  یکای از روان 3شود. آلبر  بننوراس  تعبیر می 2ای یادگیری مشاهنه

تارین ناوع یاادگیریس یاادگیری  شناسی یادگیری بر این باور است که مها حوزه روان
کردن به دیگرانس  ی از طری  نگاه ایس فراینِن یادگیر ای است. یادگیری مشاهنه مشاهنه

.حفح اطالعا س و سپس تکرار رفتارهای مشاهنه شنه است
4 

تواننان  رحاس آن است که فرزننان در یک فضاای عملایس می یکی دیگر از فواین صله
انانس رفتارهاای خاود را باه معارض  هایی که از والنین خودآموخته با تمرین مهار 

رفتارهاس نقاط قو  و ضاعج رفتارهاای اجتمااعی  نمایش گذارنن و والنین با دینن
ایشان را کشج کرده و در یک فضای مناسب پیرامون آن با فرزنن خود گفتگو کننان. 
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در اصی دینار با نزدیکاان و خویشااوننانس فضاای خاوبی بارای تجرباه رفتارهاای 
 اجتماعی و کشج آثار و فواین رفتارهای بهنجار و نابهنجار اجتماعی است. 

 ویت رفتارهای مثبت اجتماعی تق. 3

اا از دسات فرزنان  شاود. خاانواده از نگاه اسالنس تنبیه بننی امر ناپسانن شامرده می
ادبی فرزنن خردسا س پنر و هماه اهای مناز  را رناج  شرورشان کالفه شنه بودنن. بی

 داد. بیرون از منز  نیز کسی از آزار و اذیت او آسایش نناشت. پنر نیز هر بار او را می
گرفتس به امین اینکه بر اثر تنبیهس دست از کارهااا زشات باردارد؛ اماا   به باد کتك می

 زنانس نازد اماان کااظا روزا دست فرزنن خود را گرفت و نفس .ای نناشت فاینه
آورد و از وا شکایت کرد. حضر  نگاهی به آن مارد کارد و خواسات راه و رو  

َُ اَل »تربیت کردن را به او بیاموزد. فرمود:  او را نزنس بلکاه باا او  1؛ َو اَل ُتِطتِ   َتْضِرْبُه َو اْهُجْر
   .«قهر کنس اما خیلی طو  نکشن

توانن باه افازایش و یاا نهادیناه شانن    شناختیس یکی از اموری که می در مباحث روان
رفتارهای موبت گرددس تقویت موبت است. هر گاه بعن از بروز یک رفتاارس ممرکای را 

یا و آن ممرک احتما  بروز آن رفتار را افزایش دهن یا سبب بقااا آن وارد ممیط کن
گوینان. بارای مواا  اگار بعان از  می 2«کننانه موبات تقویت» شودس به چناین ممرکای

ای داده شود که مورد عالقه ایشاان  رفتارهای خوب اجتماعی فرزننانس به ایشان هنیه
   3توانن موجب تقویت و یا افزایش آن رفتار بهنجار گردد.  استس می
هایی همچاون تشاوی   در استفاده از راهکار تربیتای تشاوی س از شایوه امان خمینی

هنیه کوچکس نواز  کردن و بوسینن فرزننان یا نوه های خاود و زبانیس خرین یک 
مان هار موقاع پایش اماان »کنان:  نقای می های امان نمود. یکی از نوه ... استفاده می

ساله بودنس وارد اتااق آقاا  5آین که وقتی  کرد. یادن می رفتاس مرا تشوی  به نماز می می
ایشان نماز خوانانن. پاس از نماازس خواننس من ها پشت سر  شننس دینن دارد نماز می

 4«. امان چنن کتاب به من جایزه دادنن
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