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در بیانیه گام دوم انقالب خطاب به ملت ایران و به خصوص جوانان بهمثابه منشوری برای "دومین مرحلهی
خودسازی ،جامعهپردازی و تمدنسازی" ضرورت ایصال به تمدن سازی وزمینه سازی برای ظهور حضرت حجت
(ارواحنا فداه)تبیین گشته است.و هدف نهایي انقالب اسالمي ،رسیدن به تمدن نوین اسالمي مطرح شده
است.برای رسیدن به این هدف ارزشمند،رشد و پرورش نسل انقالبي و تمدن ساز پیش از پیش ضروری به نظر
میرسد .خانواده ،هسته نخستین جامعه و عامل اصلى انتقال فرهنگ ،اندیشه و اخالق از نسلى به نسل دیگر بوده
و در میان اعضاى خانواده باالترین تأثیرگذارى تربیت از آن مادران است .اهمیت این نقش از آنجا روشن میشود
که کودک بیشترین تاثیر را از مادر دریافت میکند.نقطه عطف تربیت یک انسان در دوران کودکي او شکل
ميگیرد .زیرا سال های ابتدایي عمر ،مهم ترین دوران در شکل گیری شخصیت انسان است .در روایات بسیاری
که از ناحیه معصومین علیهم السالم برای آداب فرزند پروری و توجه به دوران کودکي وارد شده است ،میتوان
اهمیت این دوران را دریافت.همچنین در تحقیقاتي که درباره ضرورت آموزش در دوران کودکي صورت گرفته،
آمده است که بیشترین یادگیری ( 70تا  %80آموخته ها) تا حدود  8سالگي رخ مي دهد( .فرهادیان ،1391،
ص )27بنابراین باید بیندیشیم که چگونه ميتوانیم یک کودک را بالنده پرورش دهیم .در اولین گام باید
توقعمان را از کودک تمدن ساز مطابق با دیدگاه رهبر معظم انقالب مشخص کنیم.سپس روش های تربیتي را
برای پرورش چنین نسلي از منابع اصیل تعلیم وتربیت و هم چنین بیانات مقام معظم رهبری استخراج نموده و
به عنوان الگویي به مادران جامعه اسالمي عرضه مي نماییم.

پسازتجزیهوتحلیلبیاناتمقاممعظمرهبریومنابعتربیتدرزمینهروشهایتربیتينتایجزیرحاصل
شد:
 -1مهمتریننقشدرتربیتنسلانقالبيوتمدنسازازآنمادراناستوهیچکسنميتواندجایآنراپر
کند .اهمیتنقشمادردرتربیتفرزندرامیتوانپیشازتولدواززمانانتخابهمسرمشاهدهنمود.
 -2روشهایتربیتنسلانقالبيوتمدنساز،بعدشناختي،بعدعاطفي،بعدرفتاریوبعدمعنویفرزندرا
دربرمیگیرد.
 -3روشهایبعدشناختيشاملروشهایعادتبهتفکروپرورشخردورزی،ایجادخودباوری،پرورش
کنجکاویوبلندنظریاست
-4روشپرورشبعدعاطفيناظربهمهرومحبتازسویمادراست.
-5روشهایپرورشبعدرفتاری،شامل:ارائهالگو،تشویقوتنبیه،قصهگویي،تغافل،موعظهحسنهو توبهمي
باشد
-6روشهایپرورشبعدمعنویشامل :کاشتنبذرایمان،حفظایمان،انسباقرآنواستحکاممبانيفکریبا
آثارشهیدمطهری
 -7ازروشهایتربیتشناختيبرایتربیتنسلباسواد،نسلمبتکر،خودباوروبلندنظرمیتوان استفادهکرد
 -8ازروشهایتربیترفتاریبرایتربیتصفاتشجاعت،ابتکار،غیرتوپشتکارميتواناستفادهکرد.
-9ازروشهایتربیتدینيبرایپرورشنسلمتدینميتوانبهرهبرد
 -10برایتربیتنسلانقالبيتمدنسازوایجادصفاتانقالبيمهمترینروش،ارائهالگومناسب بهفرزندان
ميباشد.

ازآنجاییکه دشمن با رصد دقیق جامعه اسالمي و برنامه ریزی برای نابودی و انحطاط ارزشهای اسالمي درکمین
فرزندان است و از لحاظ فرهنگي و رواني در صدد تاثیر گذاری بر خانواده،محیط های فرهنگي و آموزشي
،رسانه و فضای مجازی و  ...مي باشد .لذا هدف ما معرفي و آموزش اجرای صحیح روش های تربیت اسالمي به
مادران برای تربیت نسل انقالبي است.روش در تربیت ،یکي از عناصر اصلي تعلیم و تربیت است و بخش اعظم
کارایي مربي و نظام تربیتي ،در گرو شیوه های تربیتي است که بدون آن اهداف و آرمانها در تصورات باقي مانده
و محقق نمي شود.در مبحث تربیت اسالمي ،مباني ،اهداف ،اصول و روش های تربیت مطرح مي شود.از آنجاییکه
روش ها ،دستورالعمل های جزیي و کاربردی اند که راه رسیدن به هدف را نشان میدهند
(،کارآمدپیشه، 1395،ص )132-131در این مقاله ما به روش های تربیتي مي پردازیم.روش تربیتي ،مطلوب
است که مطابق آموزه های اسالمي و دیني باشد.همچنین اندیشمندان و صاحب نظران بسیاری در باره روش
های تربیت فرزند،دارای نظر و شیوه هستند.در این مقاله قصد داریم از نظرات و بیانات مقام معظم رهبری به
عنوان اندیشمند و فقیه و پرچمدار و پیشوای جامعه اسالمي بهره ببریم.
سواالت اساسي
-1نقش مادر در تربیت نسل تمدن ساز در منظومه فکری امام خامنه ایي چگونه تبیین شده است؟
-2روش های تربیت اسالمي شامل چه روش هایي هستند و چگونه باید اجرا شوند؟
-3برای پرورش نسل انقالبي و تمدن ساز بهترین روش چیست؟

درنظامتربیتياسالممهمتریننقشتربیتيفرزندانازآنمادراناست.برایتربیتنسلبالندهکهویژگي
هاینسلانقالبيوتمدنسازراداراباشدبایدازروشهایتربیتيمناسباستفادهکرد.اینروشها ابعاد
شناختي،عاطفي،رفتاریومعنویرادربرميگیرند.روشهایيکهذیلبعدشناختيقرارميگیرندشامل:
ایجادعادتبهتفکروپرورشخردورزی،ایجادوتقویتخودباوری،پرورشکنجکاویوبلندنظری،تشویقبه
مطالعهوکتابخوانيميباشد.
روشمحبتورزیازبعدعاطفيقابلتبییناست .وابعادرفتاریشاملروشهایارائهالگو،قصهگویي،تشویق
وتنبیه،تغافل،موعظهحسنهوتوبهميباشد.عالوهبرابعادذکرشدهتربیتبعدمعنویهمشاملروشهای
کاشتنوپرورشبذرایماندرکودکان،حفظایمانکودکان،مانوسکردنکودکانباقرآن،استحکاممباني
فکریواستدالليکودکانازطریقآشنایيومطالعهآثارشهیدمطهریميباشد.
برایپرورشصفاتانقالبيازروشهایمختلفمطرحشدهميتواناستفادهکردوبهنظرميرسدمهمترین
روش،ارائهالگویمناسبازسویوالدیناست.لذاآشنایيباشیوههایصحیحاجرایاینروشهاازسوی
مادرانبرایتربیتاسالميفرزندانضروریميرسد.

فرضیه ها
-1در گفتمان انقالب اسالمي مهم ترین نقش را در تربیت فرزند ،مادر بر عهده دارد.
-2روش های تربیت اسالمي ابعاد شناختي،رفتاری ،عاطفي و دیني را در برمي گیرد و هر کدام شامل چندین
روش است.
-3برای پرورش ویژگي های نسل انقالبي ،بهترین روش ،روش ارائه الگو است.

در این پژوهش با روش اسنادی کتابخانه ایي داده ها جمع آوری شده و با روش توصیفي–تبییني وتحلیلي
بررسي و تبیین گردیده است.هم چنین این پژوهش به صورت کیفي مي باشد و به روش استقرایي به تحلیل
مضمون بیانات رهبر معظم انقالب پرداخته است.جامعه تحقیق در این پژوهش بیانات مقام معظم رهبری از
منابع معتبر و سایت ایشان مي باشد  .روش های تربیتي از منابع اصیل تعلیم و تربیت اسالمي،آیات و روایات و
و بیانات رهبر معظم انقالب استخراج و برای تحلیل آنها،مقایسه ایي با نظریات روانشناسي غربي صورت گرفته
است .سپس ویژگي های نسل تمدن ساز در گفتمان انقالب مطرح گردید و روش های مناسب برای پرورش این
صفات مورد بررسي قرار گرفت.
با بررسي پژوهش های صورت گرفته در زمینه روش های تربیت ،این پژوهش ها با تکیه بر نظرات اسالم،نهج
البالغه،رساله حقوق امام سجاد (علیه السالم) ،شهید مطهری و  ...بوده است و تا کنون پژوهشي درباره نظرات
رهبر معظم انقالب پیرامون روشهای تربیت اسالمي فرزند صورت نگرفته است .نقطه تمایز دیگر این پژوهش
بررسي روش های تربیتي برای پرورش صفات نسل انقالبي است
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