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 چكيده 
تـوان بـه    مـي الم و متعالي باشد خانواده سنگ بناي اجتماع است و اگر خانواده س

تواننـد بـا تعميـق     اي مستحكم و استوار، اميـدوار بـود. والـدين مـي     داشتن جامعه
هاي صحيح و الهي از روش و تكنيك متناسب با سـن فرزنـدان اسـتفاده و     انديشه

نمونه و وارسته تربيت نمايند. بديهي است كه نقش صبر بعنوان يـك   آنها را انسان
تـوان   مـي  دارد وبرجسته و واال  يها و تعاليم تربيتي نقش اصل در تمامي اين شيوه

 132آنرا كليد طاليي تربيت ناميد. نتايج بررسي روان شناسانه بـا محـور قرآنـي (   
اتي چـون  بـا استمرارصـف   دهد مفهوم گسترده اصطبر به معني صـبر،  طه) نشان مي

كليد تربيت فرزندان خواهد بود.  ،ريزي متناسب برنامه شكيبايي، مراقبت آگاهانه و
صـورت گرفتـه، تقريـب     اي به روش استنادي و به شـيوه كتابخانـه   پژوهشاين 

نگرشي كالمي تنظيم تحليل روايي با و شناسي با محوريت آيات قرآن  مطالب روان
 امـر  در توانـد  مـي  طاليـي  كليد عنوان به صبر كه دهد يم نشان نتايج شده است و
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 مقدمه -1

ها است. هـر مكتبـي داراي روش خـاص     ، بحث ساختن انسان سخن تعليم و تربيت
ادي و سياسـي دارد كـه هـدفش    اقتصـ  ، هاي حقـوقي  آموزشي در كنار ساير سيستم

بيني است. در مكتب اسالم بر پرورش  تربيت افراد متناسب با آن ايدئولوژي و جهان
 ترام به اصالت فرد، اصالت اجتماع، خانواده و اجتماع تأكيد شده است. ضمن اح فرد

اي براي ساختن فرد و به طبع خانواده  در نظر گرفته شده است لذا بايد طرح و برنامه
هايي كـه در پرتـو تعـاليم اسـالم بـه سـعادت        اجتماع وجود داشته باشد. خانوادهو 

كودك كنند امور  انديشند و نسبت به آينده آنها احساس مسئوليت مي فرزندان خود مي
نماينـد بلكـه بـه مسـائل عـاطفي، اخالقـي،        را تنها در خوراك و پوشاك خالصه نمـي 

ـ  راي فرزنـدان قبـل از تولـد تـا بزرگسـالي،      سوادآموزي، تعليم و تربيت توجه دارند و ب
دهند. با اين وجود آشـنايي اصـول تعلـيم و تربيـت امـري       ريزي مناسب انجام مي برنامه

گيري و مـدد از   شود. در اين پژوهش به بررسي تعليم و تربيت فرزندان با بهره الزامي مي
 پردازيم. بيتي ميپردازيم و به نقش صبر بعنوان يك كليد واژه تر سوره طه مي 132آيه 

 پيشينه پژوهش

تعليم و تربيت فرزندان قدمتي به طول حيات بشري و قبل از تاريخ اسـالم دارد. در  
عصر پيامبر با استناد به قرآن و شرح و تفسير آيات توسـط معصـومين(ع) بـه ايـن     
موضوع پرداخته شده است، امام سجاد در رساله حقوق اهميـت تربيـت فرزنـدان و    

شوند. عالمان بسياري در اين زمينه دست به پژوهش زده از آن  يادآور ميخانواده را 
فرزنـدان در خـانواده اسـالمي از محصـص؛      ب تعليم و تربيـت اجتمـاعي  جمله كتا
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هاي صحيح امر به معروف و نهي از منكر در تعليم و تربيت فرزندان از اكبري؛  روش
از زمـان فـرد؛ خـانواده و     ها و موانع تربيتـي دينـي   شناسانه به چالش نگرش آسيب

هـاي دينـي    كاركرد تربيتي آن در قرآن و روايات از شاهرودي و دوستان؛ آمـوزش 
اي از كارهـاي تحقيقـي در امـر     زنان مقدمه تربيت ديني فرزندان ازبختياري؛ گوشـه 

 باشد. تربيت فرزندان مي

 ضرورت و اهميت پژوهش

،   پـرورش و تربيـت جامعـه    هاي مختلـف بـراي   ها و روش در دنياي كنوني كه شيوه
خانواده و فرزندان وجود دارد، بررسي مدل و الگويي كه مطابق با سرشت و فطـرت  
انسان باشد ضروري است. سبكي كه توسط خالق جهان و آشنا به نياز و اميال انسان 

 تواند به افراد جامعه انساني كمك نمايد. هاي تربيتي مي وضع شده بهتر از ديگر شيوه
كه قوانين اسالم از طرف خداوند و بر اساس فطرت آدمي بنا نهاده شده  از آنجا

گشاي مناسبي در اين زمينه باشـد.   تواند راه تعليم و تربيت فرزندان بر اين اساس مي
دار چه امتيـازي وجـود دارد كـه در     در افراد خويشتن مي باشد: مطرح ياما سؤاالت

در مقابـل حـوادث شـكيبا و     چگونـه فـردي  ؟ شوند شرايط سخت خود مهارگر مي
كند؟ شيوه برخورد و تربيت خانواده و فرزندان چگونه بايـد   ديگري پرخاشگري مي

هايي به كار بسته شود تـا در آينـده خـود     باشد؟ براي رشد فكري كودك چه روش
 مهارگر باشد؟

شناسـي مـديريت مهـار احساسـات      دار با استفاده از اصول روان افراد خويشتن
ات هيجاني در اين گونه اشخاص بيشتر است. چه عواملي در بروز و افول كنند. ثب مي

توانـد در   اين پديده موثر است. انسان داراي شهوت سخن است. در مهار جنسي مي
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دارد. لطيفـي   هاي زندگي موفق نباشد. قدرت و ثروت را بسيار دوست مـي  گاه لغزش
مواجهه با اين موانع بـه جـاي    كند. چه بايد كرد تا در گفت پول انسان را هار مي مي

هـاي معـادل شـكيبايي همچـون درنـگ،       پرخاشگري صبوري پيشه گردد. اگر واژه
رضايت و متعالي شدن در بستر خانواده و تربيت ملكه شود ممكن اسـت زمينـه روا   

 داري صبر به ابزاري پويا بدل شود.
و تربيـت  شايان ذكر است كه برخي از دانشمندان غربي از قـرآن بـراي تعلـيم    

اند. دكتر عوفرگروسبارد دانشمند يهودي، متخصص روانشناسي  فرزندان استفاده كرده
در  »قـرآن راهنمـاي تربيـت فرزنـدان    «تربيتي از دانشگاه آمريكا با تـأليف كتـاب   

مصاحبه با نشريه اينترنتي المصدر مصر معتقد است كـه قـران داراي نكـات تربيتـي     
كات قابل توجهي دست يافته كه در اين مصـاحبه  فراوان براي كودكان است وي به ن

شروعي براي تحقيق بيشتر شود تا شاهد   كه اين پژوهش كند. اميد آن به آن اشاره مي
 نهادينه شدن الگوي اسالمي تربيت فرزندان باشيم.

 شناسي وكاربرد صبر در قرآن واژه -2

غت به معني شرح صدر، سعه صدر، استقامت، حلم، بردباري، كظم غيظ صبر در ل
هاي متعادل صبر در جامعه و نزد روان شناسان: اسـتقامت، درنـگ،    واژه آمده است.

: لغت صبر:  ).85: 1393رضايت، شكيبايي، متعالي شدن (خرمايي، 
فس فعال مالصدرا نظريه تجرد در تفسير ن .)747: 1412(راغب، 

اي لطيف اسـت و   خيال فعال شيخ اشراق را به كمال رسانده معتقد است كه نفس قوه
 )177: 1397سازد. (سامي،  خالق هر نفسي بهشت و جهنم خود را مي
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 (فراهيدي،4/4384ق: 1414(ابن منظور،  .
 7/1161ق: 1410

  ).474ق:1412(راغب،  
 ر سه بار در قرآن آمده است.كلمه اصطب

 )65(مريم/11

ها است را پرستش كن و بر  همانا پروردگار آسمان و زمين و آنچه در ميان آن
 شناسي؟ عبادتش شكيبا باش، آيا همنامي براي او مي

همانا ما شتر ماده را براي  ) -2
 فرستيم، پس در انتظار عاقبت آنها باش و صبر پيشه كن.  آزمايش آنها مي

به نماز امر كن و  ات را ) و خانواده132(طه/ ا -3
 خود برانجام آن شكيبا باش.

دار، ايـن   ر از باب افتعال است بمعنـي صـبر را برخـود الزم   اصطبر از ريشه صب
؛ طريحـي،  9/127 :1378نمـايي (طيـب،    دستور به صاله را كه به اهل خود امر مي

ات را به نماز فرمان ده تـا صـبر    نماز را بر پاكن و خانواده”) يعني: 3/359 :1375
ثالثـي مجـرد آن    درباب افتعال معنايي افزون بر صـيغه  »صبر. «براي تو ملكه شود

 »شـود  اصطبار نهايت اوج صـبر معنـي مـي   «دارد كه قصد و اراده و ثبات است. لذا 
و خود نيز بر انجام آن خانواده خود را به نماز دستور ده «). 4/29: ق1418(ثعالبي، 

 به معني )65(مريم/ ). و يا واژه اصطبر موجود در342: 1374(مكارم،  »شكيبا باش
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) يعني با تمام توان و وجودت صبر پيشـه  278 ق:1412(راغب،  »« «
). رسول اهللا (ص) درباره اهميت و ضرورت تربيت فرزنـدان:  92 :1388كن (امامي، 

فرزندان را گرامي داريـد، تربيتشـان كنيـد تـا      :««
  .)22 :1365(طبرسي،  »گناهان شما آمرزيده شود

ام سجاد: خدايا مرا بر تربيت، ادب آموزي و نيكي به فرزنـدانم يـاري فرمـا    ام
حـق  «فرمايـد:   )، ضمن تصديق حق فرزند در رساله حقوق مي25(صحيفه سجاديه/

فرزندي كه از توست اين است كه در دنيا با هر خير و شري كه دارد و به تو منسوب 
خدا و ياريش در اطاعـت از   اش به سوي است، خود مسئول تربيت نيكو و راهنمايي

). پيامبرگرامي(ص) دربـاره چگـونگي و شـيوه    263: 1363پروردگار باشي (حراني، 
 ««فرمايد:  برخورد و تربيت فرزند مي

است، هفت سـال فرمـانبردار و هفـت     ) فرزند هفت سال سرور 222: 1365(طبرسي، 
و وزير است. امام صادق (ع) ما را به آموزش همراه با مهرباني و به انـدازه  سال مشاور

 ).1/194: 1373نمايند (قاضي نعمان،  سالگي راهنمايي مي 7طاقت به فرزندانمان از 
از موارد مهم تربيت فرزندان، آينده نگري است، بر اين مطلب در تربيت اسالمي 

س كنيم، بلكه به آينده توجه داشته باشيم شود كه نبايد خود را در زمان حب تكيه مي
 »««و لوازم و نتايج نهايي كار را در نظر بگيريم. پيامبر(ص): 

 گيري عاقبتش را نگاه كن.  ) هر كاري را كه تصميم مي77/130 :1363(مجلسي، 
  اي است اي است         مرد آخر بين مبارك بنده درپس هر گريه آخر خنده

 هـر كـه آخر بيـن تر او مسعود تر         هـر كه آخور بين تـر او مطرودتر
 كين هوي پر حرص و حالي بين بود        عقـل را انديشه يوم الدين بــود
 )61(مثنوي معنوي، موالنا دفتر چهارم بخش
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پذيرش فرزند خردسال بيشتر است  ،(ديوان عرب)
يابد.  قالبي كه براي تربيت كودك بكار ببريم، چون قابل انعطاف است پرورش ميهر 

تربيت خوب را به فرزندان خويش منتقل خواهند نمود. تعليم و تربيت همراه با صبر 
گونه كه براي خود تفكر  و از روي آگاهي را نبايد ناچيز شمرد. والدين شايسته همان

زمزمه صداي دلنشـين   .)31شند (نهج البالغه/نامهكنند به فرزند خويش نيز بياندي مي
اذان و اقامه در گوش طفل در لحظات نخستين زندگي، يعني شروع برنامه تربيتي از 

نام نيكوي انساني بر فرزند نهادن و او  ،بدو تولد و استمرار آن تا جواني و بزرگسالي
ـ  ي هفـت سـال اول   را به رشد وسعادت قرين نمودن. اصطبر يعني تنظيم برنامه تربيت

سالگي به بعد به منظور فرم گـرفتن شخصـيت    7رشد كودك شروع برنامه تربيتي از 
برنامه مناسب پيوسته و مستمر و گام به گام يعني افزايش صبر و بردباري در ، فرزند

تربيت مداوم فرزند. امام صادق (ع) فرمود: فرزند تا هفت سال سرگرم بازي باشد و 
و مدت هفت سال آخر به منظـور تعلـيم آنچـه الزم اسـت      هفت سال تربيت و ادب

سال  21). بديهي است كه 643:ق1406خودت را به او پيوسته گردان (مجلسي اول، 
هاي صحيح به تعلـيم و   فرزندي را مالزم و مراقب بودن و با برخورداري از تاكتيك

 شناسي است. تربيت او همت گماشتن براي والدين حداكثر وظيفه
اهل معرفت: خواجه عبداهللا انصاري منازل صبر را معارف و احـواالت   صبر نزد
داند غزالي معتقد است، صبر مركب از احـوال و معرفـت اسـت و عمـل      و اعمال مي

) خواجه نصيرالدين طوسي: صبر نگاه داري نفس است 64: 1986نتيجه آن (غزالي، 
 ،)260: 1372تابي نزد مكروه (امام خميني،  از بي
 )261: 1408(محدث نوري،  
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 شناسان: صبر نزد اديبان و روان
كنند كه بـراي   صبر تابعي از لذت است. افراد وقتي كاري را انجام و يا ترك مي

آنان لذت بخش باشد. والتر ميشل بر اين بـاور اسـت كـه: افـرادي كـه در كـودكي       
 :1396آمدتر، قدرتمنـد و صـالحند (دانيـل گلمـن،     خويشتن دارند، در نوجواني كار

) صبر يك ويژگي رواني و ثبات دروني اسـت، نتيجـه آن مـديريت هيجـان و     121
 )150: 1387 احساسات است. (نوري،

رسند  سنجي مقياس صبر به اين نتيجه مي دكتر خرمايي و همكاران در مقاله روان
 ،امري ضروري اسـت (خرمـايي  كه ساخت ابزاري پايا و روا در زمينه سنجش صبر 

گويد كـه صـبر و ظفـر هـر دو      ). حافظ مظهر عرفان عملي در غزلي مي89: 1393
اند بر اثر صبر نوبت ظفر آيد در بيش از سي روايت آمده است كه ظفر  دوستان قديم

شناسان واژه معادل صبر را شكيبايي و انواع صبر از نظر قرآن  نتيجه صبر است. روان
دانند. كار كردهاي صبر در زندگي را، مقابلـه بـا    صبر بر طاعت، مي را در مصيبت و

قـراري،   صـبري بـي   هـاي بـروز آن را بـي    فشار رواني، دوري از اسـترس و نشـانه  
زدگـي دانسـته و نظـام پزشـكي بـروز       جويي، رقابت طلبي، خصومت، شـتاب  ستيزه
 كند. ذكر ميآورد عمده كلسترول، فشار خون، وراثت  هاي قلبي را با دست بيماري

 نقش صبر در آموزش تكاليف  -3

كه سن بلوغ، شروع دوران تكليف فرزنـدان اسـت امـا بهتـر اسـت والـدين از        با آن
ها را با اين تكاليف آشنا نمايند. تعليم و تربيـت گـام بـه گـام،      نوجواني به مرور آن

نـد:  پيوسته و مستمر در مهد خانواده، تربيت همراه بـا صـبر و اسـتمرار اسـت. گوي    
طه بر پيامبر(ص) نازل شد، روزي پنج نوبت به در خانه علي و  132هنگامي كه آيه 

 :ق1415(عروسـي حـويزي،     : كـرد  رفت و توصيه مي زهرا مي
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) و بدين ترتيب، مقتداي بزرگ اسالم در تعلـيم و تربيـت كودكـان خـانواده     3/409
استوار بود تا هرچـه بهتـر بتوانـد ايـن وظيفـه       كرد و در اين راه شكيبا و شركت مي

). 245 :1377سنگين را انجام دهد و براي ديگران نيز اسوه و الگو باشـد (بهشـتي،   
راز موفقيت در آشنايي با تكاليف دين استفاده از سالح اصـطبر يعنـي صـبر، حلـم،     

و ها و آموزش است. اگر والـدين بـه شـيوه صـحيح      پيوستگي و استمرار در مراقبت
مناسب مسائل جنسي را به فرزندشان آموزش ندهند فرزند از ديگران به طريق غير 

: : فرمايـد  گيرد. قرآن در اوصاف انسان مومن مي مناسب ياد مي
 .)6و  5(مومنون/ 

هاي جنسي فرزندانمان را با درايت و برخورد مناسب ضمن حفظ اسباب  پرسش 

مسائل مربوط به تحريك جنسي و هيجان نوجواني را با دلسوزي مناسـب پاسـخ   و 

گو باشيم.به خاطر مسائل جنسي كودك را تنبيه نكنيد و خشـونت بـه كـار نبنديـد؛     

كنند. در آموزش صحيح مفـاهيم الهـي بـه فرزنـدان و مراقبـت       ها كنجكاوي مي بچه

پسـرم  ”ن سخن نغز باشـيم  مستمر براي تعميق و نهادينه شدن اين اصول، مصداق اي

مواظب داوري خود باش، زيرا در قيامت خداوند تو را مؤاخذه خواهد كرد (طبرسي، 

از ديگر مشخصات صبوري، عمل صحيح و مداوم و دائمي به مفهوم  .)3/64: 1372

) مومنان كساني هستند كه خود 6(تحريم/ »««آيه 

 دارند.  اده را از آتش (عدم صبوري) دور نگه ميو خانو

سؤال بر آمده از حس كنجكاوي است. نشانه سالمتي روح و جسم آنهاست. اگر 

دانيم قدرت نه گفتن و نگفتن را دسـت كـم نگيـريم بـا      جواب سؤال فرزندان را نمي
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برخورد نا مناسب، اين حس فعال كنجكاوي را كه زمينه مفيدي براي رشـد كـودك   

 نمايد را محفوظ نگه داريم.  هم ميفرا

تعليم و تربيت «گويد:  آلكسيس كارل نويسنده كتاب انسان موجود ناشناخته مي
شـود.   كند كه جزء به وسيله پدر و مادر تأمين نمي كودك، مراقبت دايمي را ايجاد مي

چرا كه فقط اينان از آغاز زندگي خصائص بدني و رواني و استعدادهاي كودك را كه 
(الكسـيس كـارل،    »انـد  ورش آنها را بايد هدف تعليم و تربيت قرار دهد، شناختهپر

 ).26م، 1939

 كاربرد صبردر پرورش استعداد، تعاون و تفاهم فرزندان -4

هاي ذهني كودك و نوجوان است. كمترين اشتباه  تعليم و تربيت، پرورش زمينه هدف
جله، عدم مطالعه كافي، تشخيص دقتي، ع شود. بي در پرورش استعدادها فاجعه بار مي

ها ضررهاي جبران ناپـذيري بـه بـار     نادرست، توجه نكردن به سليقه و استعداد بچه
آورد. بديهي است كه تشخيص و پرورش و نگهداري از افكار فرزنـدان نيازمنـد    مي

مطالعه كافي و صبر و حوصله پايدار و استقامت در راه تربيت استعدادهاي او وظيفه 
هـا در پـرورش همـه جانبـه      ين است. به عبارت ديگر اصطبر تحمل سختيمهم والد

 ،اذهان فرزندان، يعني طفل را در كنار مطالعه بـا ورزش وهنـر آشـنا نمـودن اسـت     
كنـد. داشـتن    شناخت استعداد فني و هنري با صبر و متانت راه پيشرفت او را باز مي

هنمايي دارد تا فرزند بتوانـد  تفاهم و تعاون معقول، احتياج به تمرين و ممارست و را
اي با ديگران برقرار نمايد. درك ديگـري،   در حال و آينده روابط صحيح و پسنديده

همكاري و مشاركت، تحمل و شكيبايي در اين مسـير، مـداومت در تعلـيم روحيـه     
تفاهم و تعاون و تشويق به درك متقابل تمايالت شخصيت و حقوق ديگـران منجـر   
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به وسيله نيكي و تقوابا يك ديگر همكاري كنيد  »: خواهد شد. 
هنگـامي كـه بـرادرت از تـو فاصـله      «). وصيت امام علي (ع) به فرزندش 2(مائده/

گيرد، به او نزديك شو و چون روي بگرداند، با لطف و محبـت بـا او رفتارنمـا و     مي
لي مواظب باش اين رويه مندساز، و چون بخل ورزد او را از بذل و بخشش خود بهره

 ).31البالغه، خطبه  (نهج »در مقابل افراد نا اهل و نابينا به كار نرود

 گيري و كنترل خشم صبر و مهارت تصميم -5

گيري و انتخاب است. كودك با قـرار   هاي الزم براي فرزند، مهارت تصميم از مهارت
هـا،   پـايين كـردن گزينـه   گيرد كه چگونه با فكر و باال و  گرفتن در دو راهي ياد مي

هاي كنترلي، نياز به صبر،  بهترين انتخاب را داشته باشد. بديهي است آموزش مهارت
برخورد مناسب و صرف زمان بيشتري براي فرزندان دارد. غضـب يـا خشـم كـه از     

تواند مفيد و هم مضر باشد.  گيرد، يكي از غرايزي است كه مي سرشت انسان مايه مي
غضـب  «تواند انسان را نابود كند. امام صادق (ع) فرمود:  د ميغضب اگر كنترل نشو

زاده عـدم   خشم و غضب .)2/303، 1372(كليني، » ه شرور و جنايات استكليد هم
رضايت است. در مقابل كودك عصباني و خشمناك آرامش در مقابل لج بازي صبرو 

محـض  در عصبيت فرزند، خونسردي و در مقابل پرخاشـگري، بردبـاري و تسـليم    
 نبودن، اصول تربيتي صحيح است. 

 كاربرد صبر در احترام به قوانين و مقررات -6

 »بهترين ارث پدر اين است كه فرزند را با آداب نيك پرورش دهـد « امام علي (ع):
ريزي صحيح، صبر  ). بديهي است كه تربيت فرزند نيازمند برنامه359: 1410(آمدي، 

ائم، الگو و سرمشق خوب براي كودكان است. و حوصله زياد، پيوستگي و مراقبت د
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توان كودك را تربيت نمود. حلم و بردبـاري، مطالعـه    با پند و اندرز و امر و نهي نمي
دقيق، انتخاب شيوه و الگوي عملي پيوستگي و رعايت حلم در پرورش ايـن حـس   

و در پدر و مادري كه بطور مداوم و در همه حال مجري قانون هستند، تابلو آموزش 
 روح احترام به قانون است. 

 يچين كاربرد صبر در ترك صفات حسادت، سخن -7

گرداند و حسـود هـيچ گـاه     حسد زندگي را بر صاحبش تاريك مي«امام علي (ع): 
 ق:1408محـدث نـوري،   ( »آسايش و خوشي ندارد و پيوسته بيمار و عليـل اسـت  

هـم و رفتـار عادالنـه،     ). كليد مبارزه با حسادت، در عدم مقايسه كودكان با21/17
متانت و حلم در مساوات اسـت. آنـان را بـا يكـديگر      ،ها اظهار محبت در معاشرت

اتخاذ شيوه  ،مقايسه كردن و خوبي بعضي را به رخ ديگران كشيدن، قياس با ديگري
كند. در مورد بد زباني نيز از آنجا  نامناسبي است كه خوشبختي و سعادت را دور مي

بد زبان نيستند و ممكن است اين صفت زشت را در خانه يـا مدرسـه   ها ذاتاَ  كه بچه
ياد بگيرند بهتر است والدين خود با رعايت كامل اخالقي و ادب و عدم بـدزباني در  
خانه بهترين الگو و سرمشق آنها باشند. پيامبر(ص): انسان به مرام و مذهب و روش 

لدين بـا صـبر و حوصـله    ، وا)2/375: 1372گيرد (كليني، همنشين خو مي دوست و
ياوري نمايند. فرزندان  ،فرزندرا راهنما و در انتخاب دوست كه امري تحميلي نيست

بويژه نوجوانان و جوانان بايد در انتخاب دوست آزاد باشند. نياز به مراقبت پيوسـته  
جا باز شناسند. فراهم نمودن زمينه انتخاب دوستان صـالح و خـوب    را از دخالت بي

هاي فرهنگي مخصوص نوجوانان است. بـا نرمـي و    ان يكي از اين روشبراي فرزند
مالطفت صفات دوستان خوب و عالئم دوست براي او تشريح و آنگاه زيركانه بطور 
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جا كـه ريشـه    مداوم، از راه دور، بر رفتار فرزندان و دوستان آنها نظارت نمود. از آن
خواهنـد خودشـان    زنـدان مـي  اين كمال انسان در وجود وي نهفته است. معمـوالَ فر 

هايش را بيان كنند، بهتر است والـدين بـا تمـرين و     تصميم بگيرند و عقايد و ديدگاه
راهنمايي به آنها ياد دهند اين امور را مسئوالنه انجام دهند. بهتـرين دوران پـرورش   
شخصيت و ايجاد استقالل و اعتماد به نفس از چهار تا هفت سالگي است كودك در 

كند، او دوست دارد كارهايش را خود انجام دهـد.   ن به استقالل تمايل پيدا مياين دورا
شود، براي تقويت عزت و اعتماد  هاي خود بسيار خشنود مي از كارهاي تازه و نوآوري

به نفس كودك گاه روي شانه او بزنيد و بگوئيد چقدر عزيزي، او را در آغوش بگيريد 
كند، اعطاي  له انجام اين امور اعالم استقالل ميو بگوئيد دوستش داريد. كودك به وسي

هـا و   آزادي توام با صبر و حلم، اعتماد بـه نفـس را در بـر دارد. والـدين از موفقيـت     
ابتكارات فرزند استقبال نموده و آنها را تشويق نمايند. با در نظر گرفتن اسـتعداد آنهـا   

 ايند.وظايف متعدد و آسان سودمندي را به عهده آنان واگذار نم

 گيري نتيجه

هاي مختلف تعليم فرزند در كودكي و  در اين نوشتار به نقش صبر و پايداري از جنبه
الگـو  » ««سوره طه  132نو جواني پرداخته، از آيه 

گرفته و به بررسي كاركردهاي صبورانه در سطوح مختلف تربيتي توجه نمـوديم. بـر   
ها  هاي تربيتي و تكنيك شيوه ،صبرو حلم و بردباري، متانت و آگاهياين باوريم كه 

گردد. با روحيه تعاون و تفاهم، استقالل و  ها مي هاي متنوع باعث موفقيت آن و روش
آزادي عمل و انديشه خالق، در ادب آموزي و احتـرام بـه قـوانين، اصـول تربيـت      

ت و كسب فضائل انساني شود. در آموزش مسائل جنسي، ترك صفات زش نهادينه مي
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گيـرد.   چون صبر و بردباري، حلم و متانت باپيوستگي و استمرار تربيت صورت مـي 
شود، صـبر و شـكيبايي، حلـم و     نقش كليدي مساله كه منجر به نتيجه اين موارد مي

ريزي گام به گام و متناسب با سن فرزندان است. در  بردباري مراقبت آگاهانه، برنامه
صـبر كليـد    .شـود  رزندان مهم نتايج عملي تربيت است كه حاصل ميفرآيند تربيت ف

 واژه طاليي موفقيت اين نتايج و دستاوردها است.
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