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 تحميديه

ی روز روشن، تابان است آثار قدرت او بر چهرهسپاس و ستایش خدای جل و جالله را که 

شناخت و درهای و انوار حکمت او بر دل شب تار، درخشان. آفریدگاری که خویشتن را به ما 

ی ضعیف خویش را در طریق علم و معرفت و فرصتی عطا فرمود تا بدان، بنده علم را بر ما گشود

 بیازماید.
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 تقديم به

 ختند تا گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند...آنان که عاشقانه سو

کران مهربانیشان ای از دریای بیپدر و مادر عزیزم، که هرچه آموختم و هرچه بکوشم قطره

 را سپاس نتوان گویم.

و همسر مهربانم، بسیار خرسندم از اینکه با تو و در کنار تو و همراه توام. عشق به فرزندان، 

 گردد.شود و این اثر تقدیم به تو میبا وجود تو کامل می

 که سبب تألیف این اثر، عشق به تو بوده است.« کیارش»و تقدیم به فرزندم 

  اند.ام بودهقدیم به خواهرم و برادرانم که همواره همراه و پشتیبان من در زندگیت و
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 تقدير و تشكر

ام سرکار از استاد گرامی بسی شایسته است« من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق»به مصداق  

ی دل را روشنی بخشیده و گلشن سرای خانم سمیرا حیدریان، که با کرامتی چون خورشید، گنجینه

  و تشکر نمایم. علم و دانش را با راهنمایی کارساز و سازنده بارور ساختند تقدیر

ی مدرسهشاعبه سرکار خانم بیگی مدیریت محترم بیهای مساعدتکران از با امتنان بیو 

همواره  که ،مام باألخص پدر و مادر عزیزدرود فراوان محضر خانوادهبا و علیها( اهلل)سالمعلمیه نرجسیه

 ها و مشکالت بوده است.چراغ وجودشان روشنگر راه من در سختی
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 چكيده

تحقیقات نشان  و تربیتی اسالم دارد. تربیت دینی کودکان از اهمیت خاصی در نظام آموزشی

دهد بسیاری از افرادی که در بزرگسالی نسبت به عبادات و معنویت گرایش کمتری دارند، ذاتاً می

توجهی و عدم تقید والدین نسبت به اعتقاد به دین و تکالیف دینی نیستند. بلکه عواملی چون بیبی

معنوی فرزندان نقش بسزایی دارند. اگرچه پدر و  انجام به موقع تکالیف عبادی در فقدان تمایالت

مادر هر کدام به نوبه خود تأثیر خاصی در تربیت صحیح فرزند دارد اما در این میان نقش مادر پر 

باشد. آنچه که باید بیش از پیش مدنظر قرار تر است چرا که بیش از پدر مرتبط با فرزند میرنگ

ه کودک در رفتار او را شاهد و نمونه قرار داده و مفاهیم چرا ک گیرد اخالق و رفتار مادر است.

گیرد. در تربیت دینی و اسالمی پرهیزکاری رأس هر امر، افضل اعمال مذهبی و اخالقی را از او می

و مورد محبت خداست. مهم این است که مادر در مسیر تقوای الهی باشد و تربیتش را براساس 

عال قرار دهد. مهم بوده و باید مادران بدانند که آنجا تربیت پرهیز از گناه و عبادت خداوند مت

فرزند بهتر است از همان دوران کودکی و طفولیت باشد. بنابراین میزان تأثیر مادر در تربیت صحح 

دینی و معنوی فرزند و راهکارهای تربیت معنوی از قبیل احترام گذاشتن به شخصیت آنان، نحوه 

و تالوت قرآن کریم( تأکید بر همنشینی با نیکان و حضور کودکان در  آموزش عبادات )نماز، روزه

باشد. با توجه به اینکه ارتباط محافل دینی و مذهبی و نحوه تشویق و تنبیه و پند آنان مهم می

مناسب بین مادر و فرزنذ از نظر اسالم و تربیت صحیح دینی فرزند از جمله سؤاالت هر مادری 

باشد و سعی شده است در آن به نقش مادر در قیق نیز همین موضوع میاست؛ سؤال اصلی این تح

های و راهکارهای چنین تربیتی اشاره گردد. امید است مورد استفاده تربیت معنوی کودک و روش

 مادران قرار گیرد.
 

 محوریت، مادر، تربیت، فرزند.ی: دیکل واژگان
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 مقدمه

است و این « تربیت»ها در گرو بهروزی یا سیه روزی هر یک از انسانی یا بد حالی، خوشحال

مهم به عواملی همچون ساختار فرهنگی خانواده، محیط آموزشی، محیط زندگی و کم و کیف 

توانند تعلیمات بستگی دارد. این عوامل با یکدیگر ارتباط طولی و تکمیلی دارند و در عین حال می

ی این عوامل به نوعی در قبال انسان و تعلیم و ند به هر جهت همههمدیگر را خنثی یا تخریب کن

تربیت او مسئولیتند و در این میان، مسئولیت والدین باألخص مادر نسبت به فرزند، بیشتر و مهمتر 

از دیگران است چرا که اخالق اعضای جامعه، به اخالق مادران وابسته است. در اثر فعالیت 

آید. ی مادر، تمدن انسانی و معنوی یا تصنعی و ماشینی پدید میاخالقی، اجتماعی و فرهنگ

-ی بیها تا حدود زیادی بستگی به طرز فکر مادر دارد. جامعهلجاجتها، سریها، سبکخشونت

ها و اند. صلحتفاوت یا حساس، بستگی به افرادی دارد که در دامان مادران رنگ و خوی گرفته

 شود.گذاری میه به ویژه از مادران پایهها غالباً از درون خانوادجنگ

چون خشت ی قبل از تولد، از حساسیت بسیار زیادی برخوردار است. همدر این میان دوره

کند. بنابراین اولین و اول ساختمان خواهد بود که اگر کج رود، ساختمان را دچار آسیب جدی می

ی پدر و مادر از لحاظ رتبه، بر عهدهمهمترین مسئولیت تربیت فرزند، هم از لحاظ زمانی و هم 

 م، شایسته و مفید اهتمام ـدی سالـرزنـربیت فـی ممکن، نسبت به ترین لحظهـتیـاست تا از ابتدای
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 ورزند.

بر همین اساس با استفاده از کالم پیشوایان معصوم و دیگر دستاوردهای دانش پزشکی آنچه 

الح مؤثر است گردآوری کردیم با این امید که را در تربیت کودک و در جهت داشتن فرزندانی ص

 به لطف خداوند برای اولیای خیراندیش و جوانان که تصمیم به ازدواج دارند مفید باشد.
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 كلياتگفتار اول:

 ـ تعريف و تبيين موضوع1ـ1

ی زندگی زن و های الهی برای انسان نعمت فرزند است که ثمرهامانتها و از جمله نعمت

چون باغبانی رزندان وظایف و تکالیف خاصی دارند، آنان همـر فـرابـباشد، والدین در بمرد می

به ثمر رساندن  باشند که باید نهال نو رسیده را نیکو بپرورانند و زمینه را برای رشد همه جانبه ومی

 یند.او فراهم نما

اما برای تربیت کند بلوغ و رشد جسمی زمینه را برای ازدواج فراهم می است کهدرست 

ی کانون خانوادگی ، اخالقی و عاطفی، مدیریت برای ادارهبر رشد جسمی، رشد عقلی فرزند عالوه

 با دار است وری الزم است چرا که تربیت دینی امری اندیشیده و مهلتـفرزندان ام و سرپرستی

 توان در این زمینه گام برداشت. های زمان نمیخبری و عدم آگاهی به مسائل و جریانبی

ها برای تربیت دینی کودکان باید ابتدا خود دارد که خانوادهپژوهش حاضر بیان میبنابراین 

فرزندانی که برای ی طفولیت و در طول عمر تربیت صحیح اخذ کرده باشند و تا بتوانند در دوره

  .مربی خوبی باشند، اندفطرت الهی، خداپرست و درست کردار به دنیا آمدهمطابق 

باشد لطف نیست که اهمیت مادران در امر تربیت از پدران بیشتر میاما گفتن این مهم بی 

در واقع بهترین مربی کودک از این جهت مادر اوست چرا که بیشترین ارتباط کودک با مادر است 
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ی بهترین ور مستقیم با مادر سر و کار دارد. لذا مادران باید خودشان در زمرهو برای اولین بار و بط

و در اصل بهترین بندگان خدا باشند و عالوه بر تالش برای صالح شدن و تربیت صحیح 

لذا این تحقیق به دنبال بررسی نقش مادر در برای تقوای خود نیز تالش کنند.  فرزندانشان باید

 .تربیت دینی فرزند است

 

 ـ اهميت و ضرورت تحقيق2ـ1

ها بتواند خود را رشد دهد و یا باز سازی کند، در ای به افرادی نیاز دارد که با آنهر جامعه

واقع افراد یک جامعه نقش بسزایی در سعادت آن جامعه خواهند داشت. با توجه به اینکه در دین 

ی اسالمی احساس شود که افراد یک جامعهتواند به کمال برسد، حال اگر در اسالم انسان بالقوه می

ری داشته تواند پیشرفت بیشتکه میبرد یا اینی کافی را نمیآن جامعه از این توانایی خود بهره

چون دهند یا با وجود موانع تربیتی در جامعه همدر این زمینه انجام نمی باشد اما متأسفانه تالش

های هدف تضعیف و فرو پاشی بنیان خانواده، وسوسههای غربی با تهاجم فرهنگی از سوی رسانه

ی امروزی رو به گسترش است امر تربیت با دشواری مواجه و... که در جامعهشیطان، حب دنیا 

ی خویش را نسبت به مشکلی که دارد آگاه افتد که جامعهاست، لذا هر وجدان بیداری به تکاپو می

حل برای رفع و دفع مشکل این بخشد، بهترین راه کند و در صورت توان وضعیت جامعه را بهبود

های باشد. چرا که همین فرزندان در طول زندگی خود نقشجامعه تربیت صحیح فرزندان می

 الزم است  بنابراینهای بعدی ایفا خواهند کرد. فراوانی در صعود یا سقوط یک ملت و تربیت نسل
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 نقش مادر در این خصوص پرداخته شود. در این راستا به موضوع تربیت و دینی بودن آن و

 

 ـ اهداف و فوائد تحقيق3ـ1

 باشد.هدف اصلی بررسی نقش مادر در تربیت دینی فرزند می

 هدف فرعی:

 . بررسی عوامل مؤثر در تربیت دینی فرزند.1

 .چه میزان است . تأثیر مادر در تربیت دینی فرزند2

 . بررسی عملکرد مادر در تربیت دینی فرزند.3

 

 ـ پيشينه موضوع4ـ1

واده ـه زمان تشکیل خانـربیتی است بـوضوع آن تـپیشینه و تاریخچه این تحقیق که م

گردد و این امر مورد اهتمام پیامبران بوده و خانواده خصوصاً مادر را مهد تربیت و رشد دینی برمی

بیش از پیش به آن  اند. بنابراین تربیت از جمله مباحث مهمی است که بایدفرزندان معرفی نموده

ها هایی از آنهای زیادی صورت گرفته که به نمونهپرداخته شود در این راستا تحقیقات و پژوهش

 شود.اشاره می

. کتاب فطرت شهید مطهری)ره( که به بیان فطرت و سرشت پاک انسان و الگوپذیری 1

 اشاره دارد.
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باحث معنوی مرتبط با تربیت . کتاب تأثیر مادر در تربیت تألیف علی قائمی که به م2

 باشد.پرداخته که این کتاب با زبانی ساده و روان به تحلیل مطالب پرداخته که قابل فهم می

ربیتی ـارهای تـها و راهکستارپور که بیشتر به شیوه فرزند صالح تألیف ابراهیم . کتاب3

 پردازد.می

و تأثیر آن بر رفتار و اخالق . کتاب کودک و وراثت محمدتقی فلسفی به مباحث وراثت 4

 کودک اشاره دارد.

 های آقایان حسن ملکی، مهدی شکر اللهی با عنوان تربیت عبادی کودکان که بیشتر . مقاله5

 های آشنایی کودک پرداخته است.ها برای کودک و روشبه مباحث عبادی و ضرورت آن

کاشانی با عنوان اصول تربیت دینی از منظر آیات و روایات  اکبر زهره. مقاله آقای علی6

 باشد که به اصول تربیتی و تعلیم و تربیت دینی پرداخته است. می

اما با کمال تأسف باید گفت کمتر کتابی بطور اختصاصی به نقش مادر پرداخته است بلکه 

اند، لذا پژوهشگر به ص دادههمه کتب نامبرده شده بخشی از تحقیقات خود را در این زمینه اختصا

 دلیل کمبود در این زمینه سعی نموده پژوهش خود را در این زمینه انجام دهد.

 

 ـ سؤاالت تحقيق5ـ1

 سؤال اصلی: 

 مادر چه نقشی در تربیت دینی فرزند دارد؟
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 سؤاالت فرعی:

 . عوامل مؤثر در تربیت چیست؟1

 است؟تأثیر مادر در تربیت دینی فرزند، چه میزان . 2

 های اختصاصی مادر در تربیت فرزند چیست؟نقش. 3

 های پرورش عواطف دینی کودک چیست؟ شیوه. 4

 
 

 ي تحقيقـ فرضيه 6ـ1

کند مادر به عنوان رکن اساسی تربیت، نقش بسیار مهمی در رشد و تربیت کودک ایفا می

 برخوردار است.های زندگی از اهمیت شایان توجهی امر به ویژه در اولین سالاین 

 

 هاي تحقيقفرضـ پيش7ـ1

تربیت دینی کودک در اسالم بسیار مورد تأیید است و مادر از اثر گذارترین افراد در 

 باشد.خانواده می

 

 ـ روش تحقيق8ـ1

تحلیلی  ـ ای توصیفیراساس مسألهـراساس ماهیت و روش دینی است و بـاین تحقیق ب

 ای صورت گرفته است.کتابخانه آوری مطالب به روشباشد ولی جمعمی
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 رهاـ مفاهيم و متغي9ـ1

 پسر یا دختر هر مرد یا زنی است به خود او. فرزند:

 .پروردن، پروراندن، پرورش دادن، ادب و اخالق به کسی یاد دادنتربیت: 

 د.زن: انسان ماده، مقابل مرد و نیز به معنی جفت مرد که عربی زوجه گوین

 .فرزندی است، مام، ام، والدهمادر: زنی که دارای 

 

 ـ ساختار تحقيق10ـ1

 فصل است:  4این پژوهش شامل 

 باشد. کلی تحقیق می مباحث فصل اول کلیات که شامل 

فصل دوم با عنوان مبانی و عوامل مؤثر در تربیت؛ دارای دو گفتار است؛ گفتار اول اصول و 

 کند.بیان میمبانی تربیت، گفتار دوم عوامل مؤثر بر تربیت را 

فصل سوم با عنوان نقش مادر در تربیت کودک، دارای دو گفتار است: گفتار اول نقش 

 کند.اختصاصی مادر بر فرزند، گفتار دوم حقوق فرزند بر مادر را بیان می

های پرورش عواطف دینی کودک، شامل انتخاب نام نیک برای فصل چهارم با عنوان شیوه

معاشرت در فرزند، نکات و رهنمودهای در تربیت فرزند صالح، قرآن کودک، نقش همنشینی و 

 باشد.میهای آموزش نماز و روزه به کودکان... محور آموزش کودکان، روش
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 ها، موانع و مشكالت تحقيقـ محدوديت11ـ1

به طور طبیعی هر تحقیق و پژوهشی با مشکالت و موانعی رو به رو است که در روند 

توان به آن اشاره کند از جمله مشکالتی که در مسیر این پژوهش میه ایجاد میتحقیق خلل و وقف

 باشد.ها میکرد عدم دسترسی آسان به منابع و کتابخانه
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 فصل دوم

 مباني و عوامل مؤثر در تربيت
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 اهميت تربيت اوالد از منظر قرآن و روايات گفتار اول:

ترین مسائلی که امروزه در محافل علمی و آموزشی جهان مطرح است مسئله اساسیاز یکی 

هایی است که از ابتدای تولد تربیت و پرورش انسان است. از دیدگاه اسالم، تربیت مجموعه روش

و حتی قبل از آن باید به کار رود تا استعدادهای نهفته در وجود انسان در مسیر تکامل قرار گرفته 

 1بیاید.و شکوفایی الزم به دست 

هایی را ارائه کره است. نمونه، اصول و روش ایاسالم برای تربیت انسان و ساختن جامعه

ن احکام و دستورات زندگی، قبل از تولد، پیش از مرحله تشکیل ها تحت عناویاین اصول و روش

 2رود.و تولد نوزاد به کار میبرخی بعد از ازدواج خانواده و 

در زندگی فرزند داشته باشند که ای مثبت و سازندهتأثیرات توانند تردید والدینی میبی

طرفی والدینی که فضای مناسب و مطلوبی برای رشد و تربیت  کنند؛ ازبتوانند به خوبی تربیت 

توانند از وجود آنان به نحو بهینه بهره گیرند. عالوه برآن، فرزندان خود فراهم نکنند هرگز نمی

برداری کنند. به عبارت دیگر، نه والدین از داشتن توانند از وجود خود، بهرهشان نیز نمیفرزندان

 .د و نه فرزندان از بودن خویش راضی هستندکنرضایت میچنین فرزندانی احساس 

                                                 

 . 8ص،1389جا، شهر، چاپ اول، بیهای دینی، اصغر، شعبان دخت، تربیت کودک در منظر آموزه. علی1

 .9-10،ص1386. رضا، فرهادیان، آنچه والدین و مربیان باید بدانند، چاپ چهارم، قم، بوستان کتاب، 2
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ال »فرماید: میالسالم( )علیهکه حضرت علیآن جاست از این رو اهمیت تربیت و ادب کردن، تا 

  2«.هیچ میراثی مانند ادب نیست1؛کاالدب میراث

زندگی والدین ای در گردند آثار و ثمرات سازندهمیمند فرزندانی که به خوبی از تربیت بهره

آیند و زندگی والدین را سرشار از خویش داشته و عامل تداوم حیات خانوادگی به حساب می

سازند. در قرآن کریم به جایگاه و منزلت رفیع فرزندان اشاره شده است آنان را گرمی و طراوت می

 3...؛ذُرِّیاتِنَا قُرَّةَ أَعْینٍ وَاجِنَا وَرَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْ»...تحت عنوان نور چشمان آدمی معرفی کرده است: 

 «....پروردگارا! از همسران و فرزندانمان مایه روشنی چشم ما قرارده

یابیم که امر خطیر تربیت کنیم، در میوهای لقمان با فرزندش را مرور میگوکه گفتوقتی 

 حاکی از « یا بنی»اوست و این خود حکایت از اهمیت فرزند و تربیت اوست عبارت  فرزند مدّنظر 

 روی  بر 4...؛وَلَا تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحًا»گوید: کند و میاین معناست. لذا او را از تکبر ورزیدن نهی می

 «.زمین، با تکبر راه مرو!

 ای  5...؛أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَارًایا »فرماید: قرآن کریم درباره تربیت اهل خانه می

 

                                                 

آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، ترجمه حسین شیخ االسالمی تویسرکانی، عبدالواحد بن محمد، تمیمی. 1

 .1382انصاریان،انتشارات قم، 

. شاتو، ژان، مبانی و اصول آموزشی و پرورش، ترجمه غالمحسین شکوهی، چاپ اول، تهران، انتشارات 2

 . 11، ص1361دانشگاه تهران، 

 .74(آیه25. سوره فرقان)3

 .37(آیه17. سوره اسراء)4

 .6(آیه66. سوره تحریم)5
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 «.نگه دارید جهنم اید خود و خانواده خویش را از آتش کسانی که ایمان آورده

اهلل! چگونه خود و گفتند: یا رسولی فوق نازل شد، میچون آیه»فرمودند: السالم( )علیهامام صادق

؛ عمل خیر انجام دهید و اعملوا الخیرَ و ذکرِّوا به اهلیکُم وَ ادِّبوهم علی طاعةِ اهللِمان را حفظ کنیم؟ فرمود: خانواده

 1«.آن را به خانواده خود نیز یادآوری کنید و بر پایه  فرمانبرداری از خدا پرورششان دهید

«. ای پیغمبر خویشاوندان خود را از خدا بترسان 2؛وَأَنْذِرْ عَشِیرَتَكَ الْأَقْرَبِینَ»فرماید: قرآن همچنین می

از ساختن اقوام و خانواده خود شروع « باید»شود که سازندگی جامعه را از این دستور فهمیده می

خودسازی و ساختن زن و کرد، اول خانواده خویش را ساخت سپس به ساختن جامعه پرداخت. 

است. بدانید که هرگز مکتبی برای خودسازی  تربیت فرزندان از جمله وظایف بسیار بزرگ پدران

 3شود.ها، بهتر از محیط خانه پیدا نمیو تربیت صحیح فرزندان و رشد شخصیت معنوی آن

تعلیم خیر دهید و خود و زن و بچه خود را »اید:فرمدر توضیح این آیه میالسالم( )علیهحضرت علی

 4«.آنان را ادب نمایید

                                                 

، 4، ص1365رالکتب اإلسالمیه، داانتشارات ، چاپ چهارم، تهران، 4یعقوب، کلینی، الکافی، ج. محمدبن1

 اول، قم، مؤسسه آل البیت،، چاپ12وسائل و مستنبط المسائل، جمحمدتقی، نوری، مستدرک البن؛ حسین10ح

شهری، منتخب میزان الحکمه با ترجمه فارسی، مترجم محمدرضا شیخی، ریمحمد، محمدی؛  201ق، ص1408

 .16، ص1384دارالحدیث، انتشارات حمید حسینی، چاپ سوم، قم، 

 .214(آیه26. سوره شعرا)2

 .101، ص1374شفق، انتشارات چا، قم، . حسین، مظاهری، خانواده در اسالم، بی3

 ، قم، دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه19فی تفسیر القرآن، جزان. محمدحسین، طباطبایی، المی4

 .573تا، صعلمیه قم، بی
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نگهداری خویشتن، به ترک معاصی و عدم تسلیم در برابر شهوات است و نگهداری 

و تربیت و امر به معروف و نهی از منکر و فراهم ساختن محیطی پاک و خالی از  خانواده به تعلیم

 1هر گونه آلودگی در فضای خانه و خانواده است.

نابع اسالمی وارد شده، به خوبی در آیات و روایاتی که درباره حقوق فرزند و مانند آن در م

ف وظتری دارد و مسنگینشود که انسان در مقابل همسر و فرزند خویش مسئولیت استفاده می

ها دعوت ها را از گناه باز دارد و به نیکید، آنتواند در تعلیم و تربیت آن بکوشاست تا آنجا که می

 2ها قناعت کند.نماید نه اینکه به تغذیه آن

در روایات متعددی بر ضرورت و اهمیت تربیت در دوران کودکی السالم( )علیهممعصومان

 اند؛ برخی از این روایات چنین است:تأکید کرده

لِأن یؤدّب الرجل ولده خیرٌ له من اَن یتصدق بنصفِ صاعٍ کلَ »فرمودند: وسلم( وآلهعلیهاهلل)صلیپیامبر اکرم

 «.ونیم کیلو گرم طعام صدقه بدهداگر پدری فرزندش را تربیت کند بهتر از این است که روزی یک 3؛یومٍ

 ای هیچ پدری هدیه 4؛ما بخل والد ولداً نحالً افضل فی ادب حسن»فرماید: میالسالم( )علیهحضرت علی

 «.بهتر از تربیت نیکو به فرزندش نداده است

                                                 

 .286-287،ص1374دارالکتب االسالمیه، انتشارات ، تهران، 74شیرازی، تفسیر نمونه، ج. ناصر، مکارم1

 .293. همان، ص2

ألحیا التراث، نتشارات مؤسسه آل البیت،ااششم، قم، ، چاپ15الشیعه، جحرعاملی، وسائلحسن، . محمدبن3

 .8، ح195ق، ص1409

 .17877، ح165،ص15جهمان کتاب، محمدتقی، نوری، بن. حسین4



 16 

ها داند که یکی از آنفرزند، سه حق را بر پدر الزم می برای السالم()علیهچنین امام صادقهم

إسمه و المبالغه فی تجب للولد علی والده ثالث خصال: اختیاره لوالدته و تحسین »جدیت در تربیت اوست: 

فرزند بر پدر و مادر سه حق دارد؛ انتخاب مادر مناسب برای او، نام نیک نهادن بر او و جدیت در  1تادیبه؛

تواند در تربیت فرزند مؤثر باشد، ولی تأثیر بخش سوم به طور کامل هر سه حق می«. او تربیت

 تربیتی است. 

أکرمِوا »فرمایند: داشتن و تربیت فرزندان تأکید فراوان نموده و می پیامبر گرامی اسالم بر

ها را نیک ادب و تربیت کنید تا فرزندان خویش را گرامی بدارید و آن2؛اوالدکُم وَ أحسِنُوا آدابَهُم یغفَر لَکُم

 «. خداوند شما را بیامرزد

به فکر، احساسات و عواطف کودکان قبل از هر چیز توجه وسلم( وآلهعلیهاهلل)صلیپیامبر اکرم

داشته و سفارش به گرامی داشتن کودکان نموده و تأکید داشته است که روابط والدین و مربیان 

د کریمانه و دوستانه باشد، تربیت کریمانه کودک و حسن تربیت او نسبت به کودکان و فرزندان، بای

شوند. هیچ مکتب و مذهب و گروهی شود، لذا عبادت محسوب میباعث آمرزش خود انسان می

های تربیت نیست که اهمیت و ضرورت تربیت آدمی را انکار کند، اختالفات در اهداف و روش

 آدمی است. 

 دین و حقوق ـودکی تأکید فراوان دارد و آن را از وظایف والـکاسالم برای تربیت در دوران 

 

                                                 

 .236ق، ص1403، چاپ سوم، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 87. محمدباقر، مجلسی، بحاراالنوار، ج1

 .44، ح95، ص104. همان، ج2
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 1داند.فرزندان می

بدیهی است وقتی کاری و عملی در شرایط خاص زمانی خود انجام گیرد آن کار به طور 

تری تحقق خواهد یافت و از هر گونه دشواری بر کنار خواهد ماند. به عنوان مثال تحصیل مطلوب

کودکی قابل مقایسه با تحصیل در دوران بزرگسالی و کهولت نیست، چرا که در و آموزش در دوره 

گیرد، بهترین دوره سازندگی و تربیت دوره برابر انسان قرار می بزرگسالی مشکالت فراوانی در

 کودکی است زیرا:

دریافت مطالب آمادگی  ماند و برای. نوار ذهنی کودک به صورت دست نخورده باقی می1

 کامل دارد.

رِ کالنَّقشِ فی العِلمُ مِنَ الصِّغ»در دوره کودکی هرچه در اختیار کودک گذاشته شود به مصداق . 2

گردد که در دل و جان او حک می«. ا گرفتن علم در کودکی مانند حک کردن روی سنگ استفر 2؛الحَجَر

 گردد.و هرگز دچار فراموشی و نسیان نمی

توان آن را به حالت اگر نهال تربیت کودک دچار انحراف گردد با کمترین زحمت می. 3

توان آن را به راستی در آورد، اما اگر نهال کوچک به درخت تناول تبدیل شود، به هیچ وجه نمی

 یابیم که آموزش و تربیت در صورت راست و مستقیم درآورد...، با توجه به ین نکته به خوبی درمی

 

                                                 

پژوهشکده انتشارات سوم، قم، ، چاپ1بیت)تربیت فرزند(،جاهل تربیتی پیامبر وزاده، سیره . علی، حسینی1

 . 31، ص1382حوزه و دانشگاه، 

 .224، ص1. محمدباقر، مجلسی، همان کتاب، ج2
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 1کند.نقش آفرینی می کودکی

شود و سعی در تر تحت تأثیر دیگران واقع می. انسان در دوران کودکی بیشتر و عمیق4

پذیری استفاده کرد و توان به راحتی از ویژگی تأدیبتقلید دیگران را دارد، بنابراین در کودکی می

 2به امر تربیت سرعت بخشید.

من تربیت تو را در این دوران آغاز »فرماید که؛ به فرزندش چنین میالسالم( )علیهحضرت علی

 3.«د را متحمل شویباره برنی و رنج و زحمت تجربه مجدکردم تا تو مجبور نباشی دست به تجربه دو

إنّما قلب الحدث کاالرض من الخالیه ما ألقی فیها من شی قبلته فبادرتك باالدب قبل أن یقسمو »

کودک مانند زمین قلب  4؛اهلُ التجارب بغیته و تجربتهقبلك و یستقبل بجّدرأیك ما قد کفاک 

ربیت تو را در کودکی و پیش روید، از این رو تمی خالی است که هر بذری در آن بکارند

که قلبت سخت و ذهنت مشغول شود، آغاز کردم تا تو حقیقت آنچه را که اهل از آن

 «.قاطع بپذیریسازند، با رأی نیاز میآن بیتجربه تو را از تجربه مجدد 

والدین است و هنوز استقالل رأی و  کودکی و نوجوانی، فرزند در دسترس. در دوران 5

 نظر ندارد، برای والدین امکان تربیت بهتری وجود دارد.

                                                 

ی ابتدایی، چاپ نوزدهم، تهران، . استادان طرح جامع آموزشی خانواده، خانواده و فرزندان در دوره1

 .71-73، ص1383ولیاء و مربیان، انتشارات سازمان انجمن ا

 .11، صهمان کتاباصغر، شبعان دخت، . علی2

البالغه، تحقیق محمدابوالفضل ابراهیم، چاپ دوم، بیروت، الحدید، شرح نهجأبیاهلل، ابن. عبدالحمیدبن هبة3

 . 156، ص1385دار احیاء الکتب العربی، 

 . 31البالغه، نامه. نهج4
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ت فرزندان عمل نکنند و آنان را درسبنابراین در صورتی که والدین به وظایف خود درباره 

ها در اند و هم خود را از شر آنسیر حق کمک کردهمها از آنتربیت نکنند هم به سقوط و انحراف 

بینند، دنیا و آخرت در امان نخواهند ماند، زیرا نخسین کسانی که از فرزند تربیت نشده زیان می

ربیت نیافته پدر و مادر را وادار کند تا برای تأمین ـرزند تـوالدین هستند و گاه ممکن است ف

برای والدین هستند، اگر هایی نعمته غیر شرعی دست بزنند. فرزندان های خود به هر گاخواسته

ها عمل کنند، یعنی اگر از آنچه شرع مقدس بیان داشته نسبت والدین به وظایف خود در قبال آن

های الهی چون سایر نعمتها همتوانند از این نعمتبیتشان اهتمام داشته باشند، میبه کودکان و تر

)که تربیت های الهی لذا باید کوشید تا در راه درست بهره بردن از این نعمتمند شوند. بهره

ی تربیت دینی جویی از شیوهها میسر است( از سیره معصومان دریافت، با بهرهها آنصحیح

 1معصومان در تربیت فرزندان خود کوشا باشیم و آنان را به مسیر صحیح کمال الهی هدایت کرد.

 

 پرورش ديني آغاز تربيت و ـ1ـ1

ترین زمانی است که پدر و مادر فرزندان خود را دوران کودکی و نوجوانی بهترین و مناسب

آشنا سازند؛ زیرا در این دوره کودک فقط والدین و محیط خانواده را  با اخالق و آداب اسالمی

ی تغذیه پوشش شخصیت خود تحت شناسد و به اصطالح چشم و گوش او بسته است و تنهامی

پذیر است و مانند العاده حساس و اثردر این برهه، روح کودک فوقشود، روحی و فکری می

                                                 

 . 31، ص1ن کتاب، جزاده، هما. علی، حسینی1
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کند و به تدریج و در دراز مدت آنچه را که ی رفتارها را در خود ضبط میبرداری، همهدوربین فیلم

 دهد.دیده بروز می

گاری کند و انی کودکی، در تربیت دینی فرزند سهلاگر والدین به خصوص مادر در دوره

 اکتفهای خشک و خالی اای برای کودکان خویش نباشد و تنها به امر و نهیخود الگوی شایسته

هایی تو خالی، به رفتارها و خلقیات نامطلوب گرایش توجه به چنین توصیهکند، کودکان بی

عالقه و خواهند یافت و زمانی که در بیرون از خانه، با الگوهای منفی اخالقی رو به رو شوند، 

فرمودند: لقمان حکیم به فرزند السالم( )علیهاثرپذیری بیشتری از خود نشان خواهند داد. امام صادق

فرزندم! اگر در کودکی ادب آموختی، در  1؛إن  تأدبتَ صغیراً انفعتَ به کبیراً یا بنی!»خود چنین سفارش کرد: 

 «.بزرگی از آن بهره خواهی برد

فهمد و خصوصیات و مناظر و کلمات و جمالت را نمی معانیدرست است که نوزاد 

بیند، اعصاب و مغزش را میمناظر شنود، دهد، لکن اصوات و آهنگ را میاشکال را تشخیص نمی

ها، هیچ گونه تأثیری در یدنیها و شنتوان گفت که دیدنیگردد، بدین جهت نمیها متأثر میاز آن

ای کهن حکایت شده است که ت محض است. در افسانهتفاوها بینوزاد ندارد و نسبت به آن

اش نزد دانشمندی رفت و گفت: ای مرد دانشمند! به من بگو که از چه ساله با کودک یکمادری 

 سنی و سالی بایستی کودک خود را تربیت کنم؟ 

                                                 

 . 419، ص13. محمدباقر، مجلسی، همان کتاب، ج1
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مرد دانشمند، با دقت به کودک نگریست و کوشید تا سن و سال او را تشخیص دهد؛ سپس 

 1ای.ماه دیر کرده 12ای زن! تو درست بدو گفت: 

مفهوم این افسانه کامالً روشن است. نوزادی که در یک محیط دینی پرورش یافته و صدها 

های نماز خواندن یده و با چشمش منظرهالوت قرآن و لفظ زیبای خدا را شنمرتبه آهنگ دلربای ت

دینی پرورش یافته و گوشش با شنیدن پدر و مادر را دیده است، با نوزادی که در محیط فساد و بی

 2های فساد و چشمش با دیدن مناظر فحشا خو گرفته یکسان نیست.نغمه

ربیتی غفلت نکرده و به پیروانش دستور ـی حساس تپیامبر گرامی اسالم نیز از این نکته

 اقامه.که بچه به دنیا آمد در گوش راستش اذان بگویند و در گوش چپش دهد که به محض اینمی

رآن را درک ـدانست که نوزاد معانی اذان و اقامه و آیات قرامی اسالم میـآری پیامبر گ

گذارد نیز غفلت نداشت. به عالوه کند؛ اما از تأثیر عمیقی که همین الفاظ بر اعصاب کودک مینمی

ن اخواسته به پدرممکن است پیامبر اسالم از این دستور اکید، منظور دیگری نیز داشته باشد، او می

انگاری جایز نیست. برای این منظور از هر و مادران گوشزد کند که در تعلیم و تربیت کودک سهل

 3وسیله و فرصتی باید استفاده نمود.

                                                 

ول، تهران، انتشارات اان، مترجم ابوتراب باقرزاده،چاپسیمونوییچ، گفتارهایی درباره تربیت فرزند. آنتوان،1

 .2ص، 1363پویش، 

، 1384انتشارات مرکز فرهنگی مفید،بود، چاپ اول، تهران، . راضیه، محمدزاده، مادر اگر اینگونه می2

 .33ص

 .109، ص1372تهران، انتشارات اسالمی،، امینی، آیین تربیت، چاپ چهارم،. ابراهیم3
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توانند به بهانه کم و سن و سال بودن کودکشان نسبت به رفتار خود غفلت بنابراین اولیا نمی

دهد مثالً نوزادی که عمل منافی ای را نمیاسالم چنین اجازه بزند،داشته و هر رفتاری از آنان سر 

ی زشت دهد اما روح و روانش از این حادثهعفت را مشاهده نماید، گرچه آن را تشخیص نمی

متأثر خواهد شد و به همین عمل کوچک ممکن است برای او منشأ انحرافی باشد؛ بدین جهت 

کند مرد نباید با همسرش عمل زناشویی در گهواره، نگاه میاگر کودک »فرمودند:  پیامبر گرامی اسالم

 1«.دهدانجام 

 

 مقدمات تربيت فرزند ـ2ـ1

شود در حالی که با استفاده از کنند تربیت کودک از تولد به بعد شروع میبرخی تصور می

بتواند در های فراهم شود تا انسان یابیم که الزم است قبل از تولد نیز، زمینهمتون اسالم درمی

پذیر است، از این رو در ها قبل از انعقاد نطفه امکانتربیت کودک موفق باشد، توجه به این زمینه

 شود.ساز تربیت صحیح کودک است، پرداخته میاین بخش به عواملی که زمینه

 

 ـ انتخاب همسر1ـ2ـ1

خالق، روحیه و ها غیر قابل تردید است. انقش همسر در امر تربیت فرزندان و سازندگی آن

 های فرهنگی، اخالقی، دینی، معنوی، مادی زمینه  جمیعتواند عرصه زندگی را در فرهنگ همسر می

                                                 

 .546، ص2محمدتقی، نوری، همان کتاب، جبن. حسین1
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 1و اقتصادی تحت تأثیر خود قرار داد، هدف و راه و رسم حیات فردی و اجتماعی را ترسیم نماید.

زمان ازدواج و  تربیت کودک قبل از تولد کودک و از همانالسالم( )علیهمدر سیره معصومین

کند، زیرا کودک ترین نقش تربیت کودک را محیط خانواده ایفا می. مهمانتخاب همسر آغاز شده

که زن و شوهر از ارکان خانواده  گذراندمی ایترین زمان رشد و تربیت خود را در خانوادهحساس

معنوی، صالح و تربیت از این رو اگر زوجین افراد سالم و از لحاظ روحی و روند، به شمار می

شده  کند،می توان گفت بخش مهمی از تربیت فرزند سامان یافته و تضمینیافته باشند به جِدّ می

 2است.

انتخاب درست و برگزیدن همسری شایسته، مستلزم رعایت نکاتی است که اسالم عزیز به 

 ها عنایتی ویژه مبذول فرموده است.آن

د و زندگی زن و مرد را نسبت به همدیگر پوشش و لباس قرآن کریم، زن را مایه آرامش مر

 «. هاها لباس شما هستند و شما لباس برای آنبه آن 3...؛هُنَّ لِبَاسٌ لَکُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ...»تشبیه کرده است: 

پس 4...؛لِلْغَیبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُفَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ »...فرماید: ی زنان شایسته میچنین دربارههم

زنان شایسته متواضع و تابع هستند که در غیاب همسر خود اسرار او در برابر حقوقی که خداوند قرار داده، 

 «.کنندحفظ می

 
                                                 

 .239-240، ص1384. عباس، اسماعیلی یزدی، فرهنگ و تربیت، چاپ اول، قم، انتشارات دلیل ما، 1

 .41-42زاده، همان کتاب، صحسین. علی، 2

 .187(آیه2. سوره بقره)3

 . 34(آیه4. سوره نساء)4
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فا و صمیمیت بخشیده و سعادت آنان چه کانون خانواده را گرم و روابط دو همسر را صآن

و امتیازات مشترک روحی و اخالقی است. گزینش همسری شایسته کند پیوند قلبی را تضمین می

خلق و خوی نیک، برخورداری از دارای داری، مورد اعتماد بودن، چون دلسوزی، دینیی با معیارها

یابد. البته زیبایی و تناسب اندام را نیز اصالت خانوادگی، تقوا و پاکدامنی، عفت و حیا تحقق می

های واالی انسانی تحت الشعاع جذابیت چهره و ت، لیکن هرگز ارزشتوان از نظر دور داشنمی

 1گیرد.نمیظاهر قرار 

است به طوری به تنهایی مورد نقد قرار گرفته زیبایی در امر انتخاب همسر توجه به گزینه 

الدّمن. قیل یا رسول اهلل و ایها الناس ایّاکم و خضراء »فرماید: در این باره میوسلم( وآلهعلیهاهلل)صلیکه پیامبر اکرم

شد ای پیامبر  گفته های مزبله بپرهیزید.ای مردم! از سبزه 2؛ما خضراء الدّمن؟ قال المرأة الحسناء فی منبت السوء

 «.  ی که در خانواده بد بزرگ شده استیمزبله چیست؟ فرمود: زن زیباخدا! سبزه 

انتخاب همسر چنین سفارش فرمودند: در وسلم( وآلهعلیهاهلل)صلیپیامبر اکرمشأن بودن: . هم1

های خود حمل مناسب انتخاب کنید و از اشخاص برای نطفه 3؛تخیروا النطفکم فأنکحوا األلحضاء و انکحوا إلیهم»

 «. ها زن بدهیدشأن خود زن بگیرد و به آنهم

 دین مبین اسالم ارزش و منزلت زن پاک، صالح و شایسته به قدری است  درصالح بودن: . 2

 انِّما »رماید: ـفمیالسالم( )علیهرد. در این رابطه امام صادقـمقایسه ک توان آن را با طال و نقره و...که نمی

                                                 

 .40اصغر، شعبان دخت، همان کتاب، ص. علی1

 .332، ص5یعقوب، کلینی، همان کتاب، ج. محمدبن2

 .227ق، ص1324. ابوالقاسم، پاینده، نهج الفصاحه، تهران، انتشارات دنیای دانش، 3
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 «.افکنی؟...بندی بر گردن میبند است، بنگر که چه گردنی گردنزن به منزله 1...؛الدَةٌ فانظُر ما تَتَطَّدَالمَرأةُ ق

باشد؛ های اصلی زندگی مشترک میخوش اخالقی یکی از شاخصه. خوش اخالقی: 3

است و من از همه  بهتر ین شما کسی است که برای خانواده خودبهتر 2؛خیرُکم خیرُکم ألهیلِه وَ أنا خیرُکُم ألهِلی»

 «.رمام بهتشما برای خانواده

. در واقع طهارت و شایستگی همسران در ارجمندی و سالمت نو نهاالن آنان بسیار مؤثر 4

ثمره و میوه حیات مشترک آنان است و هر اندازه از پاکی و قابلیت بیشتری برخوردار باشند 

تر خواهد بود. زن و مرد با انتخاب همسری شایسته و برخورداری از شرایط مناسب، زمینه شایسته

آورند، خصوصاً بانوان که مزرعه وجودشان تربیت درست و سالم فرزندان خود فراهم می را برای

که در پرتو ساز شایستگی دریافت ارواح الهی و ارمغان بزرگ و فیض عظیمی باشد تواند زمینهمی

سازد و وظیفه حساس تربیت آن محصول جان و تن آنان را از موهبت حیات انسانی برخوردار می

ر عهده دارند. کودکان عالوه بر ـمندی از صفات عالی انسان را بفرزندان الیق و بهره رورشـو پ

یابند خلق و خوی و سیمای آنان نیز از اقوام نزدیک مادر ها در دامن خود پرورش میکه سالآن

 3متأثر است.

 

                                                 

 .16، ح32، ص20حرعاملی، همان کتاب، جحسن، . محمدبن1

، چاپ سوم، قم، انتشارات اسالمی وابسته به جامعه 3بابویه، من ال یحضره الفقیه، جعلی، ابن. محمدبن2

 . 555ق، ص1413مدرسین حوزه علمیه، 

ن، ای از روانشناسی تربیتی کاربردی، چاپ ششم، تهران، انجمن اولیا و مربیا. غالمعلی، افروز، چکیده3

 .220-221، ص1381
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 ـ تصميم به فرزنددار شدن2ـ2ـ1

کند، معاشرت و روابط فرزند فراهم میی مناسبی برای از دیگر اموری که رعایت آن زمینه

که الگوی سالم معاشرت را است. روابط درست والدین، عالوه بر اینصحیح و سالم پدر و مادر 

ای قائل شوند شود که فرزندان نیز برای والدین احترام ویژهگذارد، موجب میفرا روی فرزندان می

چه در اینجا مورد نظر ای دارد. آنامنه گسترهها حرف شنوی داشته باشند. روابط والدین دو از آن

ها در است، بخشی از روابط والدین است که مربوط به دوران پیش از تولد فرزند، یعنی روابط آن

در متون اسالمی از بزرگان دین نقل شده که پیامبر خطاب به حضرت  آمیزش و مباشرت است.

مکان و حاالت روحی حاکم بر همسر در زمان آمیزش سفارشاتی را در زمینه زمان، السالم( )علیهعلی

 اند که مضمون روایت بدین شرح است:  بیان داشته

سبت به فرزند آوری و تشکیل خانواده،  ی غنیانگیزهبرخورداری زوجین از نگرش مثبت و 

ای خوابی، آزردگی روانی و آشفتگی عاطفی، برخورداری از چهرهپرهیز از خستگی جسمی، کم

و گشاده و احساس خوشایند و قلبی آرام حداقل شرایط الزم و مناسب برای تشکیل نطفه و  متبسم

شخصیت انسانی دیگر است. چرا که اساساً فرزند آوری در نظام الهی، متضمن دعا و  آغاز تکوین

نیایش است و زوجین قبل از تشکیل نطفه با نیت و اراده، تمایل قلبی عزم مشترک، آمادگی خویش 

 1دارد.ای فرزند آوری اعالم میرا بر

                                                 

 .44زاده، همان کتاب،ص. علی، حسین1
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سازی تربیت فرزند حاالت روحی و معنوی انسان و حتی نوع غذای او به قدری در آسان

تنها یادگاری خود، به امر پروردگار، چهل روز خلوت گزید و ش که پیامبر قبل از پیدایمؤثر است 

 و برای او آورد، تناول کرد؛به روزه و عبادت پرداخت و در آخر هم از غذای بهشتی که جبرئیل 

  1یازده امام معصوم از نسل او پدید آمدند.

چنین پیامبر در پاسخ زنی که به عدالت خدا اعتراض داشت، به تأثیر غذای پدر، حتی در هم

کند، وی نزد رسول خدا آمد و عرض کرد: ای رسول خدا، چگونه خدا عادل جسم فرزند اشاره می

فرمودند: آیا شوهرت هنگام  وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلیزند کوری داده؟ پیامبر اکرممن فرکه به است در حالی

مباشرت با تو شراب خورده بود؟ زن عرض کرد: آری ای رسول خدا، حضرت فرمود: پس در این 

 2المت مکن.جز خودت را مصورت، کسی 

بر که ی معصومان و روایات ذکر شده بنابراین تأثیر آداب آمیزشی در تربیت فرزند در سیره

 دو گونه است: 

 جسمی و حتی چهره فرزند.و سالمت . تأثیر در صحت 1

 . تأثیر معنوی یا تأثیر در روح و روان فرزند.2

یا علی ال تجامع امرأتك فی »فرماید: میالسالم( )علیهبه حضرت علیوسلم( وآلهعلیهاهلل)صلیپیامبر اکرم

یا علی در اول، وسط و آخر ماه  3؛و آخره فإنَّ الجنون و الجزام و الخَبَل یسرع الیها و الی ولدهاأول الشهر و وسطه 

                                                 

 .247،ص1369، قم، انتشارات هجرت، 2. عباس، قمی، منتهی اآلمال، ج1

 .37، ص1372نیا، الگوهای تربیت اجتماعی، چاپ اول، قم، انتشارات پیام مهدی، . محمدعلی، کریمی2

 .219ق، ص1408دارالحور، انتشارات . حسن بن فضل، طبرسی، مکارم االخالق، بیروت، 3
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بستر مشو زیرا احتمال جنون، جزام و فساد اعضا و عقل او و فرزندش را در این روزها زیادتر با همسرت هم

 «.است

 

 ـ انعفاد نطفه3ـ2ـ1

 ـ توجه به اهلل1ـ3ـ2ـ1

شود که از زمان قبل از انعقاد نطفه هایی یافت میآداب و سنتالسالم( علیهم)سیره معصوماندر 

ی چون ذکر نام و یاد ها عمل کرد، رعایت آدابتوان به آنو بعد از تولد فرزند وجود دارد که می

وجب جلوگیری از دخالت شیطان ـخدا، با وضو و طهارت بودن و دعا کردن پیش از آمیزش، م

که شیطان بر آدم سجده نکرد و از درگاه خدا رانده شد و پس از ذکر اینم کریشود. قرآن می

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَیهِمْ بِخَیلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِکْهُمْ فِی »فرماید: فرصت طلبید، می

ها ات را بر آن توانی با صدایت تحریک کن! و لشکر سواره و پیاده میها را هر کدام از آن1...؛الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ

 «.گسیل دار! و در ثروت و فرزندانشان شرکت جوی!

در این آیه به شیطان اجازه شریک شدن در مال و فرزندانشان داده شده است. مسأله شرکت 

 ذیل سیر صافیشود؟ در تفدر اموال روشن است؛ اما چگونه شیطان در فرزندانشان شریک می

هنگام آمیزش و تشکیل نطفه اگر نام خدا برده »چنین نقل شده است:  السالم()علیهمهمین آیه از امام صادق

 شود و عمل از ناحیه شیطان و فاعل ر نام خدا برده نشود، شیطان داخل میـشود، ولی اگشود، شیطان دور می

                                                 

 .64(آیه17. سوره اسراء)1
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 1«.شودمشترک واقع میبه طور 

تر خواهد هدایت فرزندی که شیطان در ایجاد او دخالت دارد مشکلطبیعی است تربیت و 

 تربیت کسی که از راه حرام به دنیا آمده باشد دشوارتر است. که بود؛ چنان

گونه نقل شده است برای جلوگیری از تشکیل این السالم()علیهمدر روایات زیادی که از ائمه

 ها به نقش دعا و تأثیر آن بسیار اشاره شده است از جمله این روایات عبارت است از: نطفه

اذا اردت الولد فقل عند الجماع: اللهم ارزقنی ولداً و اجعله تقیاً فی خلقه »فرماید: می السالم(علیه)امام باقر

ام کن هرگاه فرزندی خواستی، هنگام آمیزش بگو بار الها فرزندی روزی 2؛زیادةً او نقصانً و اجعل عاقبته الی خیرٍ

 «.و او را عاقبت به خیر گردانکاستی و او را با تقوا قرار ده، نه زیادی در جسم او باشد، نه 

 

 ـ غذاي حالل و حرام2ـ3ـ2ـ1

ات یکی از تأکیدات اسالم استفاده از غذای حالل است که به دست آوردن آن را جزء عباد

عبادت هفتاد جزء است، بهترین آن دنبال روزی حالل  3؛أفضَلُهَا طَلَبُ الحاللالعبادَةُ سَبعونَ جُزءاً »اند: شمرده

 «.رفتن است

 کسب درآمد حالل مستلزم این است که دستورات عقل و شرع کامالً رعایت شود. خداوند 

 
                                                 

ق، 1402، چاپ اول، بیروت، مؤسسه االعلمی للمطبوعات، 3کاشانی، تفسیر صافی، جفیض. مالمحسن، 1

 .203ص

 .10، ص6یعقوب، کلینی، همان کتاب، ج. محمدبن2

 .324،ص1365لکتب اإلسالمیه، ، چاپ چهارم، تهران، دارا6حسن، طوسی، تهذیب األحکام، ج. محمدبن3
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 2«.فَکُلُوا مِمَّا رَزَقَکُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَیبًا»فرماید: و در جای دیگر می 1«کُلُوا مِنْ طَیبَاتِ»فرماید:متعال در قرآن می

گذارد، غذاها و گونه که محیط و افکار والدین در جسم و روح جنین اثر میهمان

گذارد به همین جهت تأثیر مهمی مینیز در بچه  شودهایی که نطفه از آن منعقد میآشامیدنی

چه ند در شب و روز انعقاد نطفه از خوردن غذاهای حرام، فاسد، مسموم و آنوالدین باید سعی کن

گذارد اجتناب ورزند و به جای آن از غذاهای حالل، پاک، در زشتی از نظر باطن و ظاهرش اثر می

 3زا و مؤثر در زیبایی روح و جسم انسان استفاده کنند.سالم، انرژی

صورت و نیکو منش است باید در غذایش دقت بنابراین هر کس خواستار فرزندانی زیبا 

 کند.

چه این امر مهم را رعایت کند و مرد خانه با تهیه غذای حالل، زن در هنگام حاملگی چنان

زن را در این امر یاری کند نه تنها جسم کودک رشد سالم مادی خواهد داشت که رحم ظرف 

زن با انجام این وظیفه، قلبی نورانی  ظهور استعداد و زمینه سعادت در کودک خواهد شد. در واقع

کند و کودکی که در دامن چنین بانویی پرورش یابد از رشد نورانی در استعدادها و مراقبت پیدا می

 نفس برخوردار خواهد بود.

                                                 

 .57(آیه2. سوره بقره)1

 .114(آیه16. سوره نحل)2

اهلل، میرزایی، تربیت فرزند در پرتو رهنمودهای پیامبر اکرم)ص(، چاپ اول، مشهد، انتشارات . حبیب3

 .77، ص1384عروج اندیشه، 
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های آرامش مادر در دوران توان گفت تغذیه مناسب برای فراهم شدن زمینهدر نتیجه می

های سالمتی جسمی و فکری نوزاد را تحکیم ک است که پایهبارداری یکی از حقوق مسلم کود

 1کند.می

 

 گفتار دوم: عوامل مؤثر بر تربيت

ربیت دارای مراحل و سطوحی است که خود محصول رعایت شرایط و اصول خاصی ـت

باشد. عوامل بیرون از وجود انسان بر این تربیت اثر گذار بوده و انسان را در مسیر تربیت می

دارد. گذشته از عوامل بیرونی، عوامل مهمی در یاری کرده و یا از مسیر درست باز میدرست 

 درون انسان نیز وجود دارد که نقش بسزایی در تربیت دارد که برخی از این امور عبارتند از:

 

 ـ وراثت1ـ2

و اساس است که به نحوی در تکوین شخصیت کودکان و نوجوانان دخیل  ییکی از عوامل

ی به طور کلی مجموعهوراثت یا عوامل ژنتیکی است. آورد، وجود میای فردی را به هتفاوت

ها به های غیر اکتسابی که از اجداد گذشته و از طریق والدین و توسط ژنخصوصیات و ویژگی

 وامل ـشود. در جریان تشکیل نطفه، نقش عد، وراثت یا انتقال ژنتیکی نامیده میـیابفرزند انتقال می

                                                 

-306، ص1376در راه حق، زاده، فرهنگ تعلیم و تربیت، چاپ اول، قم، انتشارات . محمدرضا، امین1

305. 
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یابد. از زمان ژنتیکی و سهم وراثت در تکوین شخصیت به معنای دقیق آن آغاز شده و خاتمه می

گذارد، عوامل محیط درونی یا مادرزادی تشکیل نطفه تا هنگام تولد عواملی که روی جنین تأثیر می

 1هستند.

ف شود، ممکن است به طور مستقیم از طرها به کودک  منتقل میصفاتی که از طریق ژن

 2پدر و مادر یا از سوی پدربزرگ و مادر بزرگ و اجداد پیشین باشد.

ای داشتند که فرزند های بسیار قدیم موضوع وراثت پی برده و توجه ویژهها از زمانانسان

از نظر شکل و قیافه و رنگ و برخی از صفات و خصوصیات جسمانی و نفسانی، به والدین و 

دادند که از چه رد را از قیافه  تشخیص میـشباهت دارند. فر افراد نزدیک خود ـاجداد و سای

ها نیز خصوصیات جسمانی ای است؛ لذا علم قیافه شناسی اهمیت خاصی داشت. در ازدواجطائفه

 3داشتند.و اخالقی طوائف را منظور می

ها نیز تا حدی معلوم است: نژاد سیاه، رنگ چنین اثبات وراثت در ویژگی صنفی انسانهم

برد، نژاد سرخ، زرد و ست، و دیگر امتیازهای نژادی خود را از والدین و اجداد خود به ارث میپو

های است که ی پدر و مادر ویژگیگونه است. در این مورد نیز باید گفت: در نطفهسفید نیز این

 4دارد.خصوصیات نژادی او را محفوظ می

                                                 

دفتر فرهنگ اسالمی، ، تهران، انتشارات سوم. محمدتقی، فلسفی، کودک از نظر وراثت و تربیت، چاپ 1

 .  65، ص1381

 .220-2117. غالمعلی، افروز، همان کتاب، ص2

 .137-139ص، 1357. علی، قائمی، تربیت و بازسازی کودکان، چاپ اول، تهران، انتشارات امیری، 3

 . 108-110، ص1384. ابراهیم، امینی، اسالم تعلیم و تربیت، چاپ اول، قم، مؤسسه بوستان کتاب، 4
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برد بلکه خصوصیات به ارث نمیفرزندان، خصوصیات وراثتی را فقط از پدر و مادر 

-وآلهعلیهاهلل)صلیاسالف دور و نزدیک نیز در ناهمگونی شخصیت آنان نقش اساسی دارند. رسول خدا

های خود جای مناسبی برای نطفه 1؛یلون اشباه اخوانهن و افواتهنتخیروا لنطفکم فإن النساء »فرماید: میوسلم( 

 «.آورندخواهران خود فرزند میبرگزینید، زیرا زنان نظیر برادران و 

 حدیث فوق عالوه بر توجه به علم وراثت جوانان را برای انتخاب همسر شایسته و شناخت 

 2کند.خانواده همسر راهنمایی می

خوش اخالقی، دلیل کرامت  3؛حُسنُ األخالقِ برهانُ کَرمَ األعراق»فرماید: میالسالم( )علیهحضرت علی

 «.هاستریشه

از خصایص موروثی خود را مستقیماً  2/1شناسی ثابت کرده که هر فرزندیجنینتحقیقات 

را از اجداد دور دست و درجه دوم،  4/1را از پدربزرگ و مادربزرگ و  1/1گیرد. و از والدین می

های باطنی هیچ نوع شباهتی به از این رو بعضی از کودکان که از نظر شکل ظاهری و خصلت

  4اند.دست گرفته والدین خود ندارند، خصایص ارثی خود را از اجداد دورخواهران، برادران و 

 اُنظر فی أیّ نصاب تَضعُ وَلدیكَ، فإنَّ »فرماید: درباره تأثیر وراثت می وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلیرسول خدا

                                                 

 . 92، ص5حسن، حرعاملی، همان کتاب، ج. محمدبن1

های تربیتی، چاپ اول، قم، انتشارات پارسایان، ( پرسش و پاسخ1. علی، رحمانی، آموزش خانواده)2

 .121، ص1387

 . 72محمد، تمیمی آمدی، همان کتاب، ص. عبدالواحد بن 3

  .57-58. محمدتقی، فلسفی، همان کتاب،ص4
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 «.تأثیرگذار استدهی، چرا که رگ و ریشه، نگاه کن فرزندت را در کدام رحم قرار می 1؛العرقی دسّاس

تعبیر « عرق»به کلمه  در این حدیث با صراحت به قانون وراثت اشاره دارد و از عامل آن 

ای که سجایای کند که از قانون وراثت غافل نباشید به گونهشود و پیامبر چنین سفارش میمی

 اخالقی، دلیل پاکی وراثت و فضیلت ریشه خانوادگی است.

های نجیب و کند که جوانان با خانوادهآیین اسالم تأکید میبه سبب نقش بزرگ وراثت 

 2دار و با اخالق ازدواج کنند.اصیل و دین

دهی شخصیت آدمیان دارد، بر البته الزم به ذکر است که همه تأثیرهایی که وراثت در شکل

از افرادی  توان از راه تربیت درست،اثر تربیت و پرورش انسان قابل تغییر است بدین ترتیب که می

های شایسته و نیک پرورش داد و اخالق منفی که از طریق وراثت که وراثتی نادرست دارند، انسان

 منتقل شده را با تربیت دینی و صحیح تغییر داد.

 

 محيط ـ2ـ2

انسان از جمله کودک تأثیر گذار است عوامل بیرون از روح و  که بر تربیتاز دیگر عواملی 

 جامعه و محیط پیرامون انسان نقش مؤثری در شکل گیری باشد. روان و وراثت و فطرت انسان می

                                                 

کنز العمال فی سنن اقوال و االفعال، چاپ سوم، الدین، متقی هندی، المرشد إلی . عالءالدین بن حسام 1

 .165ق، ص1409بیروت، مؤسسه الرسالة، 

 .93،ص1386اول، قم، مؤسسه بوستان کتاب، خو، گلبرگ زندگی، چاپ . مهدی، نیک2
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شناسی برای همه، آشناست. در ادبیات و فرهنگ روان« محیط»الح طکند. اصتربیت انسان ایفاء می

شود که اعم از محیط رحم مادر، شد و تکامل فرد محیط گفته میبه همه عوامل خارجی مؤثر در ر

کند ای که کودک در آن زندگی میعوامل خارجی از قبیل: سطح اجتماع، اقتصاد خانواده، نوع خانه

باشد. برای یا وضع کیفیت مدارسی که جامعه برای تربیت فرزندانش به وجود آورده است، می

 و از عوامل تربیت به شکل دقیق، صحیح و مثبت آن بهره جست.تربیت باید عوامل آن را شناخت 

 

 ـ نقش محيط از منظر اسالم1ـ2ـ2

 از دیدگاه اسالم برای تربیت و پرورش افراد جهت شکوفایی استعدادها و جلوگیری از هرز 

کس به تناسب ظرفیت و سالم و مساعد به وجود آید تا هر هایشان بایستی محیطرفتن توانایی

 1روحی خود بتواند به کمال مطلوب خویش دست یابد. گنجایش

به اعتقاد روانشناسان عوامل محیطی در رشد مادی و روحی جنین اثر دارد، به طوری که در 

روردگار ـاند که مادرانشان در طول مدت بارداری مشغول ذکر پحاالت بعضی از بزرگان آورده

دادند. برخی از ها را شیر نمیو یاد خدا آنخوارگی بدون داشتن وضو اند و در دوران شیربوده

 عوامل محیطی تأثیر گذار بر فرزند عبارت است از: 

 

                                                 

اول، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی، هش در تعلیم و تربیت اسالمی، چاپ. مهدی، صانعی، پژو1

 .199،ص1375
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 ـ خانواده1ـ1ـ2ـ2

کنند، که به طور مستمر یا غالب با کودکان زندگی می مقصود از خانواده همه کسانی هستند

در و مادر چون سرپرستی بزرگ، برادر و خواهر. در این میان پمانند: پدر و مادر، پدربزرگ و مادر

ر و وظیفه ـتربیت او نیز نقش مهمـودک را به عهده داشته و باعث وجود او هستند، در تـک

 1تری را بر عهده دارند.سنگین

ترین نقش را در اند، عالیپدر و مادر نخستین کسانی هستند و با فرزندان خود در تماس

کنند. دامن پدر و مادر اولین محیط مقدس میزمینه پرورش و تربیت و رشد شخصیت فرزند ایفا 

ی خصایص ترین فرزندان را تربیت نماید. والدین از یک سو منتقل کنندهتواند شایستهاست که می

 شوند.اند و از سوی دیگر عامل محیط محسوب میهای وراثتی یعنی عامل وراثتو ویژگی

یادی بعد از تولد ادامه داررد، تأثیر نقش خانواده در تربیت، قبل از تولد شروع و تا مدت ز

خانواده مخصوصاً مادر به حدی بر کودک زیاد است که در بهشتی و جهنمی بودن فرزند تأثیرگذار 

والدین بهشت و دوزخ را  2؛هما جَنَّتُك و نارُکَ»فرمودند: وسلم( وآلهعلیهاهلل)صلیاست. در این زمینه پیامبر اکرم

ساز بهشت و جهنم فرزندان آید والدین زمینهاز این حدیث به دست می«. کندبرای فرزندان مهیا می

باشند: نکته دیگر اینکه برخورد اگر خوب باشد فرزندان احساس بهشت در این دنیا دارند و اگر می

 برخورد بد باشد فرزندان احساس تلخی از خانواده خواهند داشت.

                                                 

 .154. حسین، مظاهری، همان کتاب، ص1

 .59،ص7حسن، حرعاملی، همان کتاب، ج. محمدبن2
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دارند، با کنند و شخصیت آنان را بزرگ میفرزندان خود احترام می پدران و مادرانی که به

نمایند، قادرند کودکان خود را با اخالق پسندیده و ها معاشرت و برخورد میادب و اخالق با آن

ترین کانون تربیت کودک است و توان گفت خانواده اصلیدر نتیجه می صفات حمیده تربیت کنند

 گیرد.در آنجا شکل میپایه اولیه شخصیت کودک 

 

 ـ محيط مدرسه و دوستان و معاشرت با آنان2ـ1ـ2ـ2

وان آن را تیکی دیگر از عواملی که در تربیت کودک مؤثر است، نظام آموزشی است که می

 رسمی تقسیم نمود.به دو نظام رسمی و غیر

آموزشگاه نهاالن بعد از نهاد خانواده وارد محیط کودکان و نو :الف( نظام رسمی)مدرسه(

را پیروی کنند که آن  و سن و ساالن باید از یک مقررات و قانون اطاعتشوند که با همرسمی می

های گذشته نامند. این محیط برای کودک کامالً تازگی و اهمیت دارد؛ و آموختهمحیط مدرسه می

جدید و  خود و اخالق و رفتاری را که در محیط محدود خانواده فرا گرفته، با کسب اطالعات

دهد تا شکل ثابتی را برای مشاهده اخالق و رفتار اعضای اجتماع جدید، مورد بررسی قرار می

 ساز است.گذرد بسیار مهم و سرنوشتخود برگزیند. بنابراین دوران طفولیت دوم که در مدرسه می

مدرسه چون خانواده عامل مهمی در پرورش جسمانی و روحانی کودکان و نوجوانان به 

 آید. به عبارت دیگر مدسه، خانه دوم کودک و یا اینکه دومین نهاد تربیتی در جامعه است ر میشما



 38 

 1باشد.و مرکز رسمی تعلیم و تربیت می

دهد باید زمینه را برای پرورش شخصیت طفل ارزش میاینکه به محیط مدرسه، عالوه بر 

 امر یادگیری و کسب کمال برانگیزد.استعدادهای او فراهم گرداند، مخصوصاً باید عالقه او را به 

ای از رشد و کمال باشد )مخصوصاً در دوره دبستان( بر روی شخصیت هرگاه معلم، نمونه

 2ای دارد و در ترسیم صحیح مسیر آینده او سهیم است.کودک تأثیر فوق العاده

یفا ها را اکند و نقش رابط بین نسلخالصه آنکه مدرسه مسیر زندگی شخص را تعیین می

دهد برای ایفای همین نقش به شکل دادن های بعد انتقال میکند و فرهنگ جامعه را به نسلمی

 3کند.رفتار محصالن تالش می

یکی از عوامل بیرونی مؤثر در تربیت کودک، دوستان و  ب( نظام غیر رسمی )دوستان(:

طبیعت اجتماعی است و  باشد، که نقش بسزایی در تأثیرپذیری دارند. انسان دارایساالن میهم

ترین ساعات زندگی برای کودک و کند. لذت بخشنیازهای خود را نیز از اجتماع برآورده می

 گذارند.که با دوست خود به صورت صمیمی میجوانان ساعاتی است 

های تربیتی خود تأثیر هیچ چیز را در فرد، بیشتر از تأثیر در بحثخواجه نصر الدین 

 ر از بزرگساالن ـت، به صراحت قویاطفالر دوستان و معاشرین در ـد. تأثیـداننمیهمنشین و معاشر 

 

                                                 

 . 124دخت، همان کتاب، صاصغر، شبعان. علی1

 .119، ص1387حمد، بهشتی، اسالم و حقوق کودک، چاپ ششم، قم، انتشارات مؤسسه بوستان کتاب، . ا2

 . 163، ص1372شناسی رشد، چاپ دهم، تهران، انتشارات اطالعات، نژاد، رواناکبر، شعاری. علی3
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 1بوده و تأثیر همساالن در رشد و شخصیت اطفال، مقام دوم را دارد.

مثل الجلیس الصالح مثل »درباره دوست، مثال زیبایی بیان فرمودند: وسلم( وآلهعلیهاهلل)صلیپیامبر اکرم

مثال همنشین صالح همانند عطاری است که از عطرش اگر به  2؛من عطره اصابك من ریحهالعطار إن لم یعطك 

 «. رسدتو نبخشد، اما بوی عطرش به تو می

گیرد. کودک دوست خود را الگو نتیجه دوستی، تأثیر و تأثری است که در بین آنان انجام می

کند، همسان و گفتارش را باور می د وـنمایکند، به او اعتماد میگیرد و از رفتارش تقلید میمی

به  روشن،ر، امری است واضح و ـشود به هر حال تأثیر متقابل دوستان در یکدیگرنگ او میهم

توان یکی از عوامل مؤثر در تربیت دانست. اگر کودک و جوان همین جهت انتخاب دوستان را می

و چنانچه با فرد صالح و خوش شود رنگ او میهمبا فرد فاسد و شرور بد اخالق دوستی کند، 

، در سعادت یا شقاوت یا بد شود، بنابراین انتخاب دوست خوبرنگ او میاخالق دوستی کند، هم

 3انسان تأثیر فراوانی دارد.

المَرءُ عَلَی » فرمودند: وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلیدوستی و رفاقت آن قدر تأثیرگذار است که رسول خدا

انسان بر دین و روش دوستش پرورش خواهد یافت، پس دقت کن با چه  4؛أحَدُکُم مَن یُخَایلدین خلیله فلینظُر 

 «.شویدکسی دوست می

                                                 

 .136، ص1381کودک و تربیت، چاپ اول، قم، انتشارات گلستان ادب، مهدی، خو، . نیک1

 .235،ص1376هاء الدین، خرمشاهی، پیام پیامبر، چاپ اول، تهران، انتشارات منفرد، . ب2

 .414. ابراهیم، امینی، همان کتاب، ص3

 .192، ص71؛ محمدباقر، مجلسی، همان کتاب، ج237، ص8محمدتقی، نوری، همان کتاب، جبن. حسین4
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توانند و نباید فرزندان خود را از دوست گرفتن بازدارند، چون یک نیاز طبیعی والدین نمی

حضرت العمل سوء روانی گردد، همانطور که است و جلوگیری از آن ممکن است موجب عکس

بلکه باید به او « فقدان دوست یک نوع غربت و تنهایی است 1؛فَقدُ األحِبَّة غُربَة»فرماید: میالسالم( )علیهعلی

کمک کنند تا دوست خوبی انتخاب کند. ناگفته نماند که انتخاب دوست یک امر فرمایشی و 

جوان فردی را به دوستی دستوری نیست تا با دخالت و امر مستقیم والدین انجام بگیرد، کودک و 

پذیرد که با استقالل و آزادی، او را انتخاب نموده باشد و دوست تحمیلی را دوست واقعی و می

 2ماند.قابل اعتماد نمی

تأثیر پذیری دوستان از نظر منطق اسالم تا آن حد است که در روایات اسالمی از پیامبر خدا 

درباره کسی قضاوت نکنید تا به دوستانش نظر بیفکند، چرا که »چنین نقل شده است:  وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلی

 3«.شودانسان به وسیله دوستان و یاران و رفقایش شناخته می

دهد تا چه اندازه اسالم در مسأله انتخاب روایات زیادی در این زمینه وجود که نشان می

انسان بر اساس دین و مذهب  4؛المَرءُ علی دین خلیله»گیر، دقیق و مو شکاف است، چرا که دوست سخت

 5«.باشددوستش می

                                                 

 .178، ص74. محمدباقر، مجلسی، همان کتاب، ج1

 .66یزدی، همان کتاب، ص. عباس، اسماعیلی 2

 .27تا، ص، تهران، انتشارات فراهانی، بی2البحار، ج سفینة. عباس، قمی، 3

 . 192، ص74. محمدباقر، مجلسی، همان کتاب، ج4

 . 71، ص74شیرازی، همان کتاب، ج. ناصر، مکارم5
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بوده است که والدین مراقب فرزندان خود باشند، آنان  این  مربیان الهی هموارهسفارشات 

های رفاقت با افراد آلوده و فاسد بر حذر دارند. در را از مفاسد محیط، خطرات اجتماع و زیان

هرگز به تربیت دوران کودکی و سرپرستی مربیان شایسته و صفات مورثی والدین نتیجه باید گفت 

چشمان خود با افراد ناالیق غافل بمانند. فرزند دل خوش کنند و از معاشرت نور نباید فرزندان 

که از پیامبران شریعت است با آن همه شایستگی و لیاقت، در اثر معاشرت با السالم( )علیهحضرت نوح

إِنَّهُ لَیسَ »...ی خاندان نبوت بیرون رفت أثر از روحیات و صفات مادر ناالیق، از دایرهافراد آلوده و ت

 «.او از خاندان تو نیست، او عملی ناشایست و فردی ناالیق است... 1...؛مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَیرُ صَالِحٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .46(آیه11. سوره هود)1
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 فصل سوم

 نقش مادر در تربيت كودک
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 اول: نقش اختصاصي مادر بر فرزندگفتار 

 ـ مقام مادر و تأثير او در تربيت1ـ1

رده و مالک اسالم برای بهبود اجتماع و اصالح شئون حیاتی جامعه کوشش به اصالح زن ک

ی زن در اسالم به خاطر مادر بودن اوست البته حرمت و وجهه ت را به او وابسته دانسته است،مدنیّ

 او. نه جنسیت و تنها زاییدن

ی او و در نظر به همین که مادر خوب در تکوین شخصیت طفل و پرورش همه جانبه

های بسیار به انتخاب همسر شده است. دارد در اسالم توصیه نقش اوضاع جامعه بهسازی نتیجه

توصیه این است که در انتخاب همسر، عفت و اصالت خانواده، شرف و تقوا و ایمان زن در نظر 

منبع سعادت خانوادگی است. ترین مادر بارزترین منشأ آسایش و مهر و عالیبگیرید چرا که 

و نیز احساس قدرت و استقالل کودکان در  در آندر خانه، احساس امنیت و آرامشی کامروائ

ی ساختن فرزند گرچه پدر نیز نقش دارد اما از دیدگاه خانواده بستگی به وجود مادر دارد. در جنبه

 1مادر در تکوین جنین و نیز در انتقال صفات ارثی بیشتر از پدر است.شناسان سهم زیست

 توان در خارج از رحم مادر دو سلول رچه میـهای دانشمندان نشان داده است که گررسیـب

                                                 

زاده، بررسی مسائل تربیتی جوانان در روایات، چاپ اول، تهران، . محمدعلی، حاجی آبادی، علی، حسینی1

 .129-130، ص1385پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تهران، 
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ای به وجود آورد اما برای به فعلیت رساندن و شکل جنین زنده کرد ونر و ماده را با هم ترکیب 

مادر متکی و وابسته است. بر این اساس نقش مادر در ایجاد جنین و به وجود آدمی بدان دادن 

طبیعت زن در آفرینش،  و  فراهم کردن زمینه برای رشد و تکامل آن فوق العاده مهم و حیاتی است

 1آماده پذیرش بار مسئولیت تربیتی کودک است.

نهاد زن به ودیعت هاست در ترین انگیزهترین و قویاز سوی دیگر انگیزه مادری که لطیف

گذارده شده است و او را مظهر لطف و صفا و عنایت و محبت برای کودک ساخته است. مادر 

سازد و به پرورش و ی فاضله میچار دیواری خانه را مدینه سازد ومسرور میی دوستچهره

 پردازد.ها میسازندگی شخصیت

ای وسیع و عام کلمه در مادر موجد تحول در جسم و روان کودک است، تربیت به معن

تواند در فرد تغییر و تحول سازد و میی صالحیت مادر است. اوست که میقلمرو و در حیطه

به خصوص وقتی که این زمینه با عامل انضباط پدر آمیخته شود. تربیت را اگر امری ایجاد کند 

در خانه و همراه اول  سال 7دائمی به حساب آوریم و نیز براساس سنت اسالم اگر کودک را تا 

ها از سوی مادر است و بیشتر خلق و بایستی اعتراف کرد که بخش اعظم تأثیر پذیری دانست. مادر

 2ها و رفتارهای کودکان حتی در سنین جوانی و بعد از آن منشاء گرفته از مادر است.خوی

 

                                                 

 .13، ص1363، قائمی، نقش مادر در تربیت، چاپ اول، تهران، انتشارات شفق، . علی1
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 ـ تأثير رفتار و اخالق مادر بر فرزند2ـ1

ای برای کنترل و ضبط ورود به دنیای سعادت و وسیلهاخالق برای آدمی کلیدی جهت 

پذیر است. انسان ها از طریق اخالق امکانباشد، حل بسیاری از مشکالت و نا به سامانینفس می

ای برای به کار بردن در های شخصی و یافتن توشهدر سایه اخالق قادر به کنترل خود و هوس

 آید.می مسیر زندگی و طبعاً به آرامش درونی نایل

های اخالقی را در ی زیربنای اخالقی جامعه است، اوست که پایهاز آنجا که مادر سازنده

بند سازد و با نشان خوبی و بدی، زشتی و زیبایی کودک را به اصولی پایذهن کودک استوار می

. اصول تا پایان عمر کودک همراه اوستاند که بخش اعظم این ها نشان دادهسازد، بررسیمی

فتارشان رها و هم بر اساس وظیفه است که مادران باید پاک و مهذب باشند، روی این جنبهبنابراین 

بر اساس معیاری شکل یافته باشد، زندگی توأم با فضیلت داشته و از ادب و انسانیت برخوردار و 

 1باشند.در رفع نقایص خود کوشا 

در این مدرسه کودک، موجودی  است.دامان مادر نخستین مدرسه و اولین پایگاه تربیتی 

آموزد و آنچه کودک در این مدرسه ر که علم و اخالق و دین میـپذیر و نفوذـپذیاست تحریک

گذارد آگاهی و ی این جهان میماند. طفلی که پای به عرصهبرای همیشه در نزدش می آموزدمی

 ادر ـچه مبه دست آوردن امکانات آنادر است، برای کسب غذا و ـدارد، کامالً متکی به مـنیرویی ن

                                                 

 ،1368علی، قائمی، شناخت، هدایت و تربیت نوجوانان و جوانان، چاپ چهارم، تهران، انتشارات امیری،. 1
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کند، بر این اساس تا مادر خود را از عوامل فساد و اخالق ناپسند دور ندارد، گوید او عمل میمی

-ای است که حتی میتواند امیدوار به زندگی خوب فرزندش باشد. تأثیر اخالق مادر به گونهنمی

ادامه همان راه و رسم مادر در عصر کنونی توان ادعا کرد که راه و رسم زندگی بعدی کودک 

 1است.

گیرد ولی آنچه در کودک به همراه رشد، مسائل متعددی را از راه چشم و گوش یاد می

است. صدها پند و اندرز که از راه او نافذتربیند برایش مؤثرتر و در ی اخالقی از راه چشم میجنبه

ارد که مادر در حضور کودک خالفی را مرتکب ی آن اثر ندگوش بر کودک القاء شود به اندازه

توان مدعی شد که شود. بدین سان میبیند جزء خوی طبیعی او میشود؛ زیرا آنچه را طفل می

در پیش  الگوی عملی در را به عنوانترین وسیله تربیت ارائه یک نمونه عملی است و طفل ماعملی

 2گذارد.چشم دارد، هر گونه اخالق و رفتاری که از او سر زند در طفل اثر می

ورزد، به هر ننگ گوید، در بیان حقایق به پدر خیانت میکودکی که ببیند مادرش دروغ می

تواند خالف آن رفتار کند، برعکس طفلی که گیر است نمیدهد بد دل و سختو عاری تن در می

بیند دارای طبع راست و دارای قلبی سلیم و با اخالق می اهل خانه، خوش رفتار، مادرش را امین

ی اخالق را مادر در خود به احتمال قوی آن چنان خواهد بود و از سوی دیگر چون خمیر مایه

                                                 

دهم، تهران، انتشارات سازمان تبلیغات اسالمی، چاپ . حسین، مظاهری، تربیت فرزند از نظر اسالم،1
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باید به این  دهد،میی او را اصالح کرده و جهتنهد و اوست که فکر و اندیشهنهاد کودک بار می

نکته توجه کرد که این مسأله امری نیست که به سرعت و یا با خشنونت انجام شود لذا رفتار آرام 

و تدریجی مادر بهترین ضامن تعادل عاطفی و اخالقی کودک است و طفل به تدریج با اصول و 

دهد، نباید بایست حوصله و صبر کافی به خرج گردد. بنابراین مادر میضوابط اخالقی آشنا می

این عوامل بد اش کند و... زیرا سخرهماحساسات کودک را جریحه دار کرد، نباید او را برنجاند، 

 1شود.ی کودک لطماتی را موجب میآیند و برای آیندهآموزی در تربیت به حساب می

 

 ـ تأثير تقوا و عبادت مادر بر فرزند3ـ1

پذیر است که هنگامی امکان تقواست و ایناساس اجتماع اسالمی و جامعه آن بر شرف و 

به هنگامی که مادران  زبرنامه تربیت بر این اساس استوار گردد. انجام این خواسته ممکن نیست ج

دار گردند. مادران نخستین کسانی هستند پاک سرشت و پرهیزگار، سرپرستی و انجام آن را عهده

طرز تفکر و رفتار  کنند.نهال آن را آبیاری می پاشند وکه بذر تربیت را در جان و روان کودک می

تواند کودکان را براساس مبادی آداب اسالمی مادر در سازندگی کودک مؤثر است و اوست که می

 بپروارند و تربیت کند.

 در امر تربیت، تقوا الزمه شخصیت مادر است؛ آن هم یک تقوای حقیقی نه تصنعی، مادر 

                                                 

 .193ص،1386نا، تهران، بی. مهدی، نیک خو، گلبرگ زندگی، 1
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عنوان گناه و انحراف دارد دور و فراری باشد و در خود حالت مصونیت نیازمند است از هرچه که 

از گناه پدید آورد. این امر برای او خصوصاً از آن جهت ضروری است که او الزم دارد برای نیک 

پروراندن کودک بر نفس چیره شود، بر باطل غالب آید، حقوق افراد را رعایت کند واال پند و اندرز 

 1ها او در کودک مؤثر نیست.اهنماییهای مادر، رگویی

زرگی است، جهادی که در بداری و تقوا برای مادر نه تنها یک خصلت بلکه جهاد نخویشت

کند و آثارش در عمل تربیتی فرزندش و نیز در رخسار مادر به صورت سایه آن جان صفا پیدا می

توان به این مادر بر فرزند می یتقوا شود. و از جمله آثار تربیتیمتانت و وقار، شرم و حیاء پیدا می

های انسانی و اخالقی در کودک ها و خصلتمطلب اشاره کرد که تقوای مادر باعث ایجاد فضیلت

ند و باری و فساد دور ب راف و بیـر گونه انحـفل را مستقل و آزاد و از هطشود، شخصیت می

 2دارد.می

دهد و کند و او را مقابل با شکست یاری میتقوای مادر نیروی ذخیره در فرزند ایجاد می

طبعاً کودکانی که در سایه چنین وصفی پرورش یابند آرامش و قدرت روانی دارند و در برابر 

گردند. مادر الگوی رفتار کودک است و از این نظر ضروری است با تقوا باشد ها مقاوم میدشواری

دی و غرور به دور بماند، در برابر خوشبختی و در او نباشد از ریا و کذب، خودپسن تدلیس حیله و

اهل غیبت و حسد نباشد و با تعارفات تصنعی زندگی  تفاوتبی بدبختی دیگران حساس باشد نه

                                                 

 .141. علی، قائمی، نقش مادر در تربیت، همان، ص1

 .85دخت، همان کتاب، صاصغر، شعبان. علی2
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در چنین صورتی است که طبعاً خصوصیات نیک در کودک استوار و ندهد، خود و دیگران را رنگ 

 1گردد.دار میریشه

ناک است و گهداری نفس از گناه و پرهیز از امور شهبهخالصه آنچه در تقوا مدنظر است ن

ای رسد که مصونیت از گناه و انحراف ی خودداری و نگهداری نفس به درجهمادر باید در جنبه

برای او پدید آید، در همه حال قلب او به خدا پیوند داشته و او را مراقب کار و رفتارش بداند و با 

 و آنان را برای آینده، افرادی مؤثر و مفید بپرورانند.جان پاک به تربیت نسل پرداخته 

ها مقاوم مادر در طی مراحل متعدد تربیت کودک نیازمند است که بردبار و در برابر دشواری

لم و ها صبور و خوددار باش. مادر الگوی کودک است و اگر بخواهیم نسلی ساو در برابر ناکامی

دارد جز آنکه به خدا ایمان داشته و دائماً در تمرین عبادتی ای نارهمسلمان به جامعه تحویل دهد چ

فرصتی است تا نفسی تازه کند و با موجب و برای مادر خواست باشد. عبادت ایجاد پیوند با 

 2ورزی ادامه دهد.قدرت و تالش جدید به کارش با عالقه و عشق

ه که جز او همه چیز آنچه از عبادت مادر مدنظر است پیوندی دائمی با خداست. بدان گون

را پوچ و فنی بداند. آنچه در این عبادت مهم است وجود عشق و عالقه مداوم و یادآوری قلبی 

 مطرح اش و اثرش در فکر و در زندگی مادر عیان باشد، آنچه در عبادت خداست. آنچنان که جلوه
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ها، ها، ذکر و تسبیحو زاری نیست، قرآن خواندن هخوابی و گریداری، بیاش شب زندهاست، همه

تر منظور از عبادت اصوالً زندگی در ها، همه و همه عبادت است به عبادت سادهها، توسلدعاگویی

 1جو قرآن است.

روش عبادتی مادر باید فعالیت در میدان شناخت خدا باشد، و فرمانش را در همه جوانب 

ع خدا باشد، کردار و تفکر و حتی زندگی نفوذ دهد، بدان گونه که تمام جوانب حیاتش تحت الشعا

 غبار برای تجلی حقیقت گردد.ای بیرفتار او بدین گونه رنگ گیرد و دلش چون آینه

انجام عبادت در رفتار مهم است. روح دینی را باید از راه عمل در کودک نافذ ساخت نه از 

ای پرورش افرادی خاشع و فروتن در برابر خداست، چاره مادر به فکرراه حرف و سخن. اگر 

ی عملی خشوع و خضوع درگاه الهی باشد. سیره و رفتارش به تمام ندارد جزء آنکه خود نمونه

و خضوع مادر در حین عبادت،  خلوصهای اسالمی و قرآنی باشد، روح معنا و به تمام جنبه

هایش، عمل و رفتار اسالمیش در داریندهها و شب زهای او، بیداریتضرعات و خیرخواهی

های ایمانی ثابت و استوار پیدا ر است. او در سایه عبادت شخصیتی مستقل با مالکـکودک مؤث

گذارد و او را شود و همین خصایص در فرزند او اثر میها دور میها و پستیکند. از رذیلتمی

 2پروراند.آنچنان می
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همیشه حتی پس از مرگش در ذهن کودک نقش بسته است و های عبادتی مادر اثر فعالیت

ها تا به صبح شب»گوید: ی مادرش میدربارهالسالم( )علیهاندازد. امام حسن مجتبیآدمی را به یاد آن می

 «. کردها را دعا میدیدم که سرگرم دعا بود و اول همسایهاو را در محراب عبادت می

گونه تواند موجبی برای متدین کردن کودک باشد همانی دینی مادر میخالصه آنکه زمزمه

نماید. و چه زیباست که عبادت در همه را در کودک ایجاد می یدیگرهای ها، زمینهزمزمهکه دیگر 

مراحل زندگی کودک از تشکیل جنین تا پایان دوران تربیتش در خانه باشد، در انعقاد نطفه در 

تواند بدین منظور مادر نمیی جنینی و در ایام رضاع و... یاد خدا برای کودک موجود باشد. مرحله

در همه شئون و جوانب حیات باید عابد باشد و نیز  بلکهیک عبادت تصنعی و موقتی داشته باشد 

ها تنها لحظات خلوت با خدا در حال نماز و روزه نیست بلکه در موارد دیگر زندگی هم عبادت

 1ای از یاد خدا غافل نباشد.د مدنظر باشد و لحظهبای

 

 ـ مقدمات اوليه بعد از تولد فرزند4ـ1

تر گیرد. بار مسئولیتش سنگینتولد وظایف مادر رنگ و صورت دیگری به خود می با آغاز

-اش، جهانگردد، فکر و اندیشهشود. او در دنیای دیگری وارد میو در عین حال لذت بخش می

 کند. او خود را در برابر کودک خویش تری پیدا میاش همه و همه فرم کاملذوق و سیلقهاش بینی

                                                 

، 1385انگیز از تربیت فرزند، چاپ اول، قم، انتشارات فاتح خبیر، های شگفت. حیدر، قنبری، داستان1
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بیند، مسئول غذایش، مراقبتش، حمایتش و... اسالم به این نکته توجه کرده و برای مسئول می

هایی را هایی را قبل از تولد مدنظر قرار داده است، آموزهپرورش صحیح کودک دستور و برنامه

 شود: ها اشاره میو پس از تولد کودک دارای اهمیت داشته است که به مواردی از آن هنگام

 

 گزاريـ سپاس1ـ4ـ1

چنانچه هرگاه امام  نوزاد. گاه احدیت بر سالمتیعبارت است از سپاس بر در گزاریسپاس

پرسیدند آیا می تنهاپرسیدند که پسر است یا دختر؛ دادند نمیرا به نوزادی مژده میالسالم( )علیهسجاد

الحمدهلل الذی »داشت: سالم است یا نه؟ و پس از شنیدن جواب، رو به درگاه الهی کرده و عرضه می

 1«.؛ خدا را سپاس گزارم که فرزند ناقص و معیوبی به من نداده استلم یخلق منی شیئاً مشوها

 

 داشت والدتـ بزرگ2ـ4ـ1

هنگام تولد کودک توصیه شده است، برای آداب و تربیتی که از نظر مکتب اسالم در 

ی حائز اهمیت است، چرا که خداوند متعال تارزشمندی و بزرگداشت شخصیت کودک از جها

گوید و به تولد کودک را شاهکار خلقت و آفرینش دانسته، به خالق بهترین مخلوقات تبریک می

 شود، بسیار د میـرزنـاحب فه صـای کوادهـه تبریک و تهنیت مسلمانان به خانـهمین سبب است ک

                                                 

 .78،ص1364المتقین، قم، انتشارات طاهر،  حلیة. محمدباقر، مجلسی، 1
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 1مستحب، نیکو و پسندیده است.

 

 ـ شير دادن3ـ4ـ1

برای طفل، هیچ شیری بهتر  2؛لَیسَ لِلصِّبی لَبَنّ خیرٌ مِن لَبنَ اُمِّه»فرماید: میوسلم( وآلهعلیهاهلل)صلیپیامبراکرم

 «.از شیر مادر نیست

برای  3وُضِعَ بِهِ الصَّبییُّ اَعظَمُ بَرَکَة علیه مِن لَبَنِ اُمِّه؛ ما مِن لِبِنٍ»فرماید: میالسالم( )علیهحضرت علی

 «.تر از شیر مادر نیستکودک هیچ شیری با برکت

شود آغوز نام دارد. آغوز حاوی مواد مغزی فراوان اولین شیری که از پستان مادر خارج می

نماید. آغوز محافظت میها و عوامل این بخش است که نوزاد را بر علیه بسیاری از عفونت

کند، سیستم ایمنی ها حمله میخواصی ضد ویروسی قوی دارد، حاوی عواملی است که با باکتری

 باشد.میAکند و منبع مهمی از ویتامیننوزاد را تقویت می

ی نارس کودک شده و همچنین آغوز دارای فاکتورهای رشد است که باعث تحریک روده

های غیر کند و از جذب پروتینزاد را برای هضم و جذب شیر آماده میی نوفاکتورهای رشد روده

 موجودمیکروبی ی و ضدهای سفید و مقدار عناصر عفونتعداد گلبولد.نمایوگیری میقابل هضم جل

                                                 

شناسی دوم، قم، انتشارات اماممرا خوب تربیت کن، چاپسوی رادن الهیجی، پدر،مادر، معلم . حسین، مو1

 .227،ص1387، لحجةو آثار ا

 .156،ص15محمدتقی، نوری، همان کتاب، جبن. حسین2

 .175، ص7حسن، حرعاملی، همان کتاب، ج. محمدبن3
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شود تا آنجا که ها، صدها و بعضاً هزاران برابر شیر مادر است و لذا مادران توصیه میدر آغوز ده

تمام و کمال به نوزادشان بدهند و شیردهی را هرچه زودتر بعد از تولد و به  توانند آغوز رامی

شود بعد از چند روز دفعات مکرر و مطابق میل شیرخوار آغاز نمایند. این طریق شیردهی باعث می

 1ها جریان پیدا کند.کامل در پستان رشی

 

 ـ غسل دادن كودک بعد از تولد4ـ4ـ1

تربیت کودک مؤثر است، غسل دادن است که در اسالم به آن یکی از مواردی که در امر 

 توصیه شده است. درباره غسل دادن کودک چند نکته قابل توجه است:

ل، شستشوی نوزاد نیست بلکه مقصود، غسل به مفهوم شرعی آن . مقصود از این غس1

بت و تربیت را دهد، باید احکام غسل مانند قصد قراست، بنابراین کسی که نوزاد او را غسل می

 رعایت نماید؛ 

یستحب غسل المولود ». استحباب این غسل مشروط به ضرر نداشتن آب برای کودک است: 2

ولد شده در صورتی که ای که تازه متحب است شستن و غسل دادن بچهتمس 2؛عند وضعه مع المأمن من الضرر

 د است و تأخیر آن دو سه ـهنگام تولاستحباب غسل دادن نوزاد، «. رای بچه ضرر نداشته باشدـغسل ب

 

                                                 

جا، انتشارات دانشگاه فلیستی، ساویج کنیگ، کمک به مادران شیرده، ترجمه پروین دهقان، چاپ اول، بی.1

 . 42، ص1370علوم پزشکی ایران، 

 .55، ص3تا، جاهلل، خمینی، تحریر الوسیله، تهران، انتشارات اسالمیه، بی. روح2
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 روز مانعی ندارد.

 

 ـ گفتن اذان و اقامه در گوش نوزاد5ـ4ـ1

ر عواطف عالیه ـسایپـرورش روح مبنی بر اخالق و ایمان و اسالم از اولین لحظه تولد، 

ی جان دارند، آموختن نام پروردگار و آفرینندهپردازد. اولین قدمی که والدین برای کودک برمیمی

 ی اول در سرزمین دل کودک است. و ایمان از همان لحظهو پاشیدن بذر توحید 

کند. برای های تربیت روحی و معنوی کودک را مهیا میبیان نام خدا در گوش نوزاد زمینه

 آشنایی با این فرهنگ اسالمی الزم است به نکات ذیل توجه شود: 

 و اقامه در گوش چپ او؛ . اذان، باید در گوش راست نوزاد گفته شود1

. هنگام اذان گفتن و اقامه در گوش نوزاد در برخی از روایات آمده است که پس از بلند 2

 شدن صدای طفل و در برخی دیگر از روایات، قبل از افتادن بند ناف او ذکر شده است؛ 

 . این سنت حاکی از نقش آفرینی نخستین صدا در طیب کودک و تأثیر آن در تربیت و3

 1سرنوشت اوست.

ند؛ این بود که دداپس از تولد فرزند انجام میوسلم( وآلهعلیهاهلل)صلیاکرم پیامبرنخستین کاری که 

 ن الحسن بن علی حسین انَّ رسول اهلل اذّن فی اذ»گفتند: در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه می

 

                                                 

نامه، ترجمه عباس پسندیده، چاپ اول، قم، انتشارات دارالحدیث، شهری، حکمتری. محمد، محمدی1

 . 83، ص1386
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 1«.متولد شد پیامبر در گوش او اذان گفتالسالم( )علیه؛ هنگامی که امام حسنعلیها(اهلل)سالمولدته فاطمه

البته آثار جسمی و روحی دیگری نیز در روایات برای این عمل بیان شده است، از جمله 

 2محفوظ ماندن از جنون، پیسی، غش و...

 

 ـ كام برداشتن6ـ4ـ1

کام نوزاد است. اند، برداشتن از دیگر آدابی که معصومان در آغاز تولد فرزند رعایت کرده

کام برداشتن بدین معناست که مقداری خرما، شیرینی یا چیز دیگری را نرم و مالیم کرده و به 

 3ریزند.و آن را به حلق کودک می آورندصورت مایع در می

کردند، دیگران را نیز به د به این سنت عمل میعالوه بر اینکه، خوالسالم( )علیهمپیامبر و ائمه

حنکوا »فرمود: کند که مینقل میالسالم( )علیهاز حضرت علیالسالم( )علیهکردند، امام صادقآن سفارش می

کام فرزندانتان را با خرما بردارید؛ زیرا پیامبر با حسن و  4؛أوالدکم بالتمر، فکذا فعل رسول اهلل بالحسن و الحسین

 «. چنین کردالسالم( )علیهحسین

وقتی ام سلیم پسری به دنیا آورد، با فرزندش نزد پیامبر رفتیم. »گوید: چنین انس بن مالک میهم

  خرما راوسلم( وآلهعلیهاهلل)صلیه خرما؛ پیامبرـآری چند داند: آیا چیزی همراه داری؟ گفت: رسیـحضرت از او پ

                                                 

 .123،ص97ج، بحاراالنوار، همان. محمدباقر، مجلسی، 1

محمدتقی، نوری، همان کتاب، بن؛ حسین 137، ص15حسن، حرعاملی، همان کتاب، ج. ر.ک محمدبن2

 .457، ص15حسام الدین متقی هندی، همان کتاب، جبن؛ عالءالدین 137، ص15ج

 . 59، ص1367دوم، تهران، انتشارات نشر فرهنگ اسدی، ، چاپ2ن، طریحی، مجمع البحرین، ج. فخرالدی3

 .137،ص15حسن، حرعاملی، همان کتاب، ج. محمدبن4
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 1«.گرفت و با آن کام نوزاد را برداشت

است؛ در روایات برای کام برداشتن با  السالم()علیهمی معصومانبنابراین کام برداشتن، از سیره

کام برداشتن با تربیت السالم( )علیهبرخی از این چیزها، فوایدی ذکر شده است. برای مثال امام صادق

 2؛فإنّه أمان السالم()علیهحنّکوا اوالدکم بتربة الحسین»داند: را موجب ایمنی فرزند می السالم()علیهامام حسین

مراد از امان ممکن است «. بردارید که ایمنی بخش است السالم()علیهکام فرزندانتان را با تربت امام حسین

 3ایمنی از شیطان یا بال و امراض یا هر دو باشد.

کام برداشتن با تربیت امام حسین به دلیل قرب و منزلتی که امام نزد خدا دارد، آثار روحی 

اند و یات متعدد آثار مادی و معنوی بسیاری برای آن یادآور شدهو معنوی بسیاری دارد. در روا

 اند. حتی درد شناسی بیماران مؤثر دانسته شده است. افراد بسیاری نیز آن را تجربه کرده

باید آور شویم که مستحب است کام برداشتن به دست بزرگان دین و افراد صالح و با تقوا 

آثاری که در روایات آمده، نوعی تیمن و تبرک است و چون انجام پذیرد. این امر، عالوه بر 

مستحب است هنگام کام برداشتن برای کودک دعا کنند، دعا بزرگان برای کودک تأثیرات معنوی 

-وآلهعلیهاهلل)صلیفراوانی خواهد داشت. در صدر اسالم به طور معمول کام کودکان مسلمان را پیامبر

 کردند.می ها دعاداشتند و برای آنبرمی السالم()علیهمو ائمه  وسلم(

                                                 

 .288تا، ص، بیروت، دار صادر، بی3. احمدبن محمد، ابن حنبل، مسند، ج1

 . 138، ص15تقی، نوری، همان کتاب، جمحمدبن. حسین2

 .64. مهدی، نیک خو، همان کتاب، ص3
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 ـ تراشيدن سر نوزاد7ـ4ـ1

در روز هفتم والدت کودک انجام  وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلیهای که پیامبر اکرماز دیگر آداب و سنت

 داد، تراشیدن سر نوزاد و صدقه دادن به وزن موی اوست.می

درباره فلسفه تراشیدن موی سر نوزاد سؤال شد که حضرت فرمودند:  السالم()علیهصادقاز امام

 «.است به جهت پاکی کردن او از موی دوران رحم 1؛تطهیره من شعر الرّحم»

های پوست سر در برخی از روایات نیز فوایدی برای آن ذکر شده از جمله باز شدن چشمه

 2و نفوذ هوا در پوست و تقویت بینایی کودک.

شود؛ وی در که در روایات آمده است، موجب دفع بالها بسیاری مینیز چنانصدقه دادن 

این باره که برای کودک چرا باید به وزن موی سر او صدقه داد، در روایات چیزی نیامده است و 

 3علت این امر نیز بر ما روشن نیست.

 

 ـ قرباني كردن8ـ4ـ1

گویند، عبارت است از ذبح عقیقه میقربانی کردن برای نوزاد که در اصطالح فقه آن را 

 گوسفند هنگام والدت برای اطعام مردم.

                                                 

 . 41دخت، همان کتاب، صشعباناصغر، . علی1

 .78ق، ص1406، بیروت، انتشارات دارالسالم، 1. عبداهلل، ناصح علوان، تربیة االوالد فی االسالم، ج2

 .81زاده، همان کتاب، ص. علی، حسینی3
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هایی است که از زمان حضرت ابراهیم رواج یافت. هدف از عقیقه، تنها آثار عقیقه از سنت

اجتماعی اطعام نیست، گرچه آن نیز در نظر است. اما هدف اصلی از عقیقه این است که این قربانی 

هر مولودی در گروه  1؛کلّ مولود مرتهیّ بالعقیقه»شود. و برای تقرب به خدا ذبح میدر برابر جان کودک 

 «. عقیقه است

 برخی از آثار عقیقه عبارت است از: 

. عقیقه، مایه تقرب کودک به خدا، توجه خدا به کودک و خواری شیطان و دوری از 1

 2انسان است.

 3عطا کرده است.. عقیقه، شکرانه نعمتی است که خدا به انسان 2

 4. عقیقه مستحب مؤکد است.3

 

 ـ ختنه كردن9ـ4ـ1

یکی از دستورات و آداب اسالمی ختنه کردن است. در اسالم، ختنه کردن پسر در روز 

است هر چند احتیاط این است که تا هفتم والدت مستحب است و تأخیر آن تا هنگام بلوغ جایز 

 ختن رسول اهلل الحسن و الحسین »د: ـودنـرمـفالسالم( )علیهرـمحمدباققبل از بلوغ این عمل انجام گیرد. امام 

 

                                                 

 . 24، ص6یعقوب، کلینی، همان کتاب، ج. محمدبن1

 .96اصغر، شعبان دخت، همان کتاب، ص. علی2

 .46امینی، همان کتاب، ص. ابراهیم، 3

 .85-86شهری، حکمت نامه کودک، همان، صری. محمد، محمدی4
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 «.را در روز هفتم والدت ختنه کردالسالم( )علیهمامام حسن و امام حسینوسلم( وآلهعلیهاهلل)صلیپیامبر 1؛سبعة ایام

 شود که ختنه به خاطر نظافت و بهداشت جسمی فرزند است. پیامبر در روایات استفاده می

طهروا اوالدکم یوم السابع فانّه اطیب و اطهر و اسرع انبات الحم و انّ االرض »فرمود: وسلم( وآلهعلیهاهلل)صلیاکرم

چرا که مایه تمیزی و کنید، روز هفتم )تولد( فرزندتان را با ختنه پاکیزه  2؛تنجس من بول األغلف اربعین صباحاً

 «.شودنشده آلوده میتر گوشت است و زمین، چهل روز از بول شخص ختنه گی بیشتر و رویش شتابندهپاکیز

 

 ـ تأثير غذاي حالل در تربيت معنوي فرزند5ـ1

از دیدگاه مکتب وحی، عوامل مؤثر در ساخت شخصیت و سرنوشت روحی و معنوی 

ن به تأثیری که نوع تغذیه از نظر روحی و معنوی در سرنوشت تواانسان بسیارند. در این میان می

داند. انسان دارد اشاره کرد. اسالم شیر مادر را بهترین غذا برای کودک و یک حق طبیعی او می

لِمَنْ أَرَادَ أَنْ وَالْوَالِدَاتُ یرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَینِ کَامِلَینِ »فرماید: قرآن کریم در سوره بقره درباره شیر دادن می

این برای کسانی است که بخواهد دوران ؛ دهدمادران فرزندان خود را دو سال تمام، شیر می 3..؛.یتِمَّ الرَّضَاعَةَ

 «. شیر خوارگی را تکمیل کند

 برای فرزندت، شیر رایگان خوب روی را درخواست کن و از شیر »فرمایند: میالسالم( )علیهباقرامام 

                                                 

 . 120، ص104، جبحاراالنوار، همان. محمدباقر، مجلسی، 1

 . 35، ص6یعقوب، کلینی، همان کتاب، ج. محمدبن2

 .233(آیه2. سوره بقره)3
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 1«.دهدهای شیر دهنده( را سرایت میبپرهیز، زیرا شیر )خصلترایگان 

در اسالم تأکید شده که تا حد امکان، کودک از شیر مادر تغذیه کنید و اگر ناچار شدید 

برای فرزندتان دایه بگیرید، دقت کنید عاقل، زیبا، خوش اخالق و سالم باشد، چون شیر به هر 

 2دارد.حال، در کیفیت پرورش کودک تأثیر 

سبب مقام ارجمند مقدس اردبیلی چیست؟ فرمود: من هرگز »از مادر مقدس اردبیلی سؤال کردند: 

چشم به نامحرم نینداختم و بعد از شیر  فتم و ابداًگرناک نخوردم و قبل از شیر دادن بچه وضو میلقمه شهبه

 3«.های خوب او را نشاندمو با بچه گرفتن؛ باز در امر تربیت او کوشیدم و نظافت و طهارت را مراعات داشتم

ی مادر قرار داده است و مادر حق ندارد بدون عذر موجه خداوند روزی کودک را در سینه

های واهی، کودک خود را از این روزی خدادادی محروم نماید و او را به شیر خشک و و به بهانه

جایگزین شیر مادر شود و تأمین کننده تواند امثال آن حواله دهد، چرا که هیچ شیر و غذایی نمی

 4نیازهای جسمی کودک باشد.

 

                                                 

، 1365، چاپ چهارم، تهران، انتشارات دارالکتب اإلسالمیه، 8حسن، طوسی، تهذیب االحکام، ج. محمدبن1
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 . 217. ابراهیم، امینی، همان کتاب، ص2
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 .108اله، میرزایی، همان کتاب، ص. حبیب4
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 گفتار دوم: حقوق فرزند بر مادر

 ـ احترام به شخصيت كودک1ـ2

ی بزرگ سالمت روانی انسان است. ، پشتوانهتکریم شخصیت و توجه به کرامت انسانی

تمسخر و نادیده گرفتن هایی که عنایت و توجه به شخصیت فرزند دارند و از تحقیر و خانواده

اسالمی، هایو پیشرو دارند. در روایت پرهیزند. فرزندانی متعادل، موفق، شادابفرزندان می توانایی

 کاری و انحراف و تباهی است.ساز سقوط رفتار و بزهتوجهی به شخصیت فرزندان، زمینهبی

م برای انسان، صرف اسالم است. اسالمؤکد  هایتکریم و احترام به کودک یکی از توصیه

 1...؛وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ»است:  قائل های جنسی، قومیتی و سن و سال حرمت و کرامتنظر از ویژگی

کودک و بزرگسال با هم مساوی و از کرامت الزم «. فرزندان آدم را گرامی داشتیمما و به راستی 

اند و این فطرت گرچه هنوز به فضائلی آراسته برخوردارند. کودکان بر فطرت الهی آفرید شده

بنابراین برای ایجاد این ارزش کرامتند؛ نشده، به خباثت نیز آلوده نیست، پس از این حیث دارای 

در کودکان باید به صورت عملی آن را به ایشان آموخت. باید توجه داشت که ایجاد چنین ارزشی 

ها و کریم و احترام به افراد خصوصاً کودکان روشتنها با موعظه و پند و اندرز مسیر نیست، ت

 ها عبارتند از: هایی دارد که برخی از آنشیوه

 . قیام و استقبال از فرزند به هنگام ورود او به مجلس.1
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 .. سالم کردن به کودکان2

 .. جای دادن در صفوف جماعت3

 .. با احترام صدا کردن4

 .. پرهیز از خشنونت با کودکان5

 1.مهمانی ها برایپذیرش دعوت کودکان و دعوت از آن. 6

احترامی، قهر و گیری شخصیت او با بیحال اگر والدین و مربیان کودک در دوران شکل

سرزنش با وی برخورد کنند، شخصیت کودک به صورت شخصیتی ذلیل و حقیر شکل خواهد 

عزیز، مستقل و مثبت رقم اشت باشد، شخصیت او به صورت دگرفت و اگر با احترام و بزرگ

 خواهد خورد، و رفتارش، رفتاری سالم و به هنجار خواهد بود.

کسی که  2؛بالمعصیته ینها من کرمت علیه نفسه لم»فرماید: در این زمینه میالسالم( )علیهحضرت علی

من کرمت علیه »فرماید: و نیز می« کندارزش نمیاز احترام نفس برخوردار باشد شخصیت خود را با گناه بی

یا امام «. شودی وی خوار میهایش در دیدههرکه خود را بزرگوار بیند شهوت 3؛هانت علیه شهواته نفسه

 کسی که از احترام نفس برخوردار باشد،  4؛رمت علیه نفسه هانت علیه الدنیاـمن ک»رماید: ـفمیالسالم( )علیهسجاد

                                                 

 .105-96صزاده، همان کتاب، حسینی، . علی1

 .339، ص11محمدتقی، نوری، همان کتاب، جبن. حسین2

 .449البالغه، حکمت . نهج3

ای، قم، انتشارت سول، ترجمه حمیدرضا کمرهتحف العقول من آل الرعلی، ابن شبعه حرانی، بن. حسن4

 .278، ص1369اسالمیه، 
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 «.شودارزش میدنیا نزد او بی

تأثیر عزت نفس و احساس حقارت انسان و به عبارت دیگر تأثیر شخصیت بر بنابراین 

گیری شخصیت مثبت رفتار، اساسی و قابل مالحظه است و نقش تکریم و احترام کودکان بر شکل

ها نیز نقش بسزا و تعیین کننده دارد، پس برای تربیت کودک، باید با او به احترام و عزت نفس آن

 رفتار کرد.

 

 ورت با كودكانـ مش2ـ2

ها در امور خانواده دهد، مشورت کردن با آنیکی از عواملی که به فرزند شخصیت می

آیند و به نظرشان ها احساس کنند که در خانواده به حساب میشود که آناست. این کار سبب می

 شود.توجه می

توجه به نیازها و عالیق، توجه به ریزی زندگی، مشورت با کودک سهیم کردن او در برنامه

 1شود.اوقات فراغت او و نظایر آن، همگی نشان احترام گذاشتن به نوجوان محسوب می

مواظب و در عین حال کنند د و مشورت والدین باید به کودکان و نوجوانان اعتماد کنن

 با مسائل و  در رویاروییزت نفسش حفظ شده است؛ ـوانی که عـکودک و نوجد. مراقب آنان باشن

                                                 

 . 60، ص1376جمن اولیا و مربیان، . احمد، پژوه، خانواده و فرزندان، چاپ اول، تهران، انتشارات ان1



 65 

پذیری او کمتر است و اجازه داد مشکالت از استواری و مقاومت بیشتری برخوردار است و آسیب

 آزادانه افکار خود را بیان و به این وسیله در رشد معنوی آنان به خوبی نقش آفرینی کرد.

 

 ـ محبت به كودک3ـ2

نیازهایش جدا ساخت. برخی توان او را از انسان موجودی است با نیازهای متعدد که نمی

چه در این از این نیازها مربوط به جسم و تن و بعضی دیگر مرتبط با روح و روان اوست. آن

ها و ضرورت و لزوم مهرورزی قسمت مورد بحث است، نیاز به مهر و محبت در عموم انسان

جات روانی ترین احتیاترین و مهمنسبت به کودکان به عنوان یک حق مسلم است و جزء اصلی

 رود.کودک به شمار می

کودکان باید احساس کنند که والدین با آنان صمیمی و مهربان هستند تا بعدها مسائل خود 

دین محرومند، در خانه احساس ناامنی ـرا با والدین در میان بگذارند. کودکانی که از محبت وال

والدین سرشارند احساس سکون کنند و افسرده و پژمرده هستند برعکس کودکانی که از محبت می

 1و آرامش بیشتری دارند، اعتماد به نفس کافی دارند.

ه زمین خورده و کند کودکی کو ابراز محبت برای درمان هر دردی اعجاز می مهرورزی

بوسد و اظهار کند و میرود، وقتی که مادر او را بغل میکنان سمت مادرش میآسیب دیده و گریه

                                                 

 .28ص،1387قم، انتشارات بوستان کتاب، . مهدی، صانعی، بهداشت روان در اسالم، چاپ دوم، 1
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اش یانکند، کودک درد جسمتر با ابراز محبت او را نوازش میکند و از همه مهمهمدردی با او می

شود؛ انسان اسیر محبت و محکوم به آن کند و در محبت و عشق مادرش غرق میرا فراموش می

تواند بشر را تا سرحد احسان و اظهار دوستی می 1...؛اإلنسان عبد اإلحسان»است تا جایی که گفته شده 

 «.پیش ببرد بندگی به

تکریم و احترام به دیگران چه  ی کلی دربارهر بار و قاعدهحدیثی پُالسالم( )علیهرضا امام

الزم است با  2؛و اجمل معاشرتك مع الصغیر و الکبیر»فرماید: آموزد و میکوچک و چه بزرگ به ما می

 «.تمام اطفال و بزرگساالن مؤدب و با احترام معاشرت نمایی

شود و پیروی نیکی و احسان باعث اطاعت دیگران می 3؛اإلحساناإلحسان یتعبد »فرمودند: چنین هم

 «. آنان را به دنبال دارد

مردم )مانند( فرزندان  4؛الناس أبنا ما یحسنون»این است که: السالم( )علیهاشاره دیگر حضرت علی

کودک، محبت است و کمبود  بنابراین عامل سالمت روح«. شوند که به آنان احساس کنندکسانی می

گردد و زمینه را برای آشفتگی روحی و بزهکاری های عاطفی و روانی میآن، سبب ناهنجاری

 سازد.اجتماعی وی در آینده فراهم می

                                                 

 . 385صمحمد، تمیمی آمدی، همان کتاب،بن. عبدالواحد1

 .354ص،8محمدتقی، نوری، همان کتاب، جبن. حسین2

 .385صمحمد، تمیمی آمدی، همان کتاب،بن. عبدالواحد3

 .387. همان، ص4
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تواند به در هر صورت محبت تأثیر بسزایی در سازندگی فرزند دارد. اظهار محبت می

باشد. به یقین محبت و مهربانی در خانواده پایه صورت نوازش کردن، بوسیدن و در آغوش گرفتن 

توان احساسات کودک را به خوبی و اساس پرورش صحیح عواطف کودک است و در پرتو آن می

 تی برای تحریک بخش سوق داد. بینش اسالمی حصحیح و مسیر سعادتهدایت کرد و او را به راه 

ها به عنصر ها و کژیه و باز داشتن از بدیجامعه اسالمی و انسانی به انجام کارهای نیک و شایست

 1محبت و مهرورزی تکیه کرده و با زبان احساس و عاطفه سخن گفته است.

ترین عنصر برای پذیرش و تحمل و تفاهم است. باید در مسیر تربیت، عامل محبت قوی

زیرا کودک ترین احتیاج عاطفی فرد در دوران کودکی احتیاج به مهر و توجه است، دانست که مهم

گونه که به شیر مادر نیاز دارد و بدون آن زندگی برایش دشوار و گاهی غیر ممکن خواهد همان

بود، به همان میزان نیز به زندگی تحت مراقبت والدین بخصوص مادر نیازمند است. کودک باید 

اعتمادی همواره احساس کند که مادر و پدرش او را دوست دارند و محیطی روانی و آرام و قابل 

 2کند.برای کودک فراهم می

های گوناگونی در کودک توجهی به کودک عوارضی دارد که ممکن است به صورتبی

 مشاهده شود از جمله:

                                                 

 .98همان، صگلبرگ زندگی،  خو، . مهدی، نیک1

، چاپ اول، قم، انتشارات دفتر السالم()علیه. محمدجواد، طبرسی، حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت2

 . 81، ص1374تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، 
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 . پرخاشگری.1 

 نان.. تسلیم شدن در مقابل دیگران به خاطر جلب رضایت آ2

 . خیالبافی و در خود فرو رفتن، 3 

 1جویدن و.... گوشه گیری، انگشت مکیدن، ناخن 4

ها در دهد که بسیاری از انحرافات جوانان ناشی از کمبودهای عاطفی آنتجربه نشان می

خانواده است؛ بنابراین خانواده بخصوص مادر، باید به این نیاز کودک توجه ویژه داشته باشند و 

 دهد.گوی صحیح به این نیاز کودک، اساس و پایه تربیت او را تشکیل میبدانند پاسخ

 

 ـ مسؤليت دادن به فرزند4ـ2

مند هستند و سعادت و و خوشبختی فرزندان خویش عالقه پدران و مادرانی که به سعادت

کودکان  برنامه تربیتی قرار خواهند داد، خواهند کار کردن فرزند را جزترقی کشور و جامعه را می

عالقه کنند تا وقتی بزرگ  کنند که از همان کودکی به کار و کار کردن ابرازرا طوری تربیت می

 شوند نه تنها از کار کردن عار و ننگ نداشته باشند بلکه بدان افتخار کنند.

ی آن عنایتی به خرج متأسفانه بسیاری از والدین از این موضوع مهم غفلت کرده و درباره

 ه ـگونهیچدهند و د را خودشان انجام میـرزنـای فـی کارهدی همهـدیـهای مدتـدهند، تا منمی

                                                 

 . 58-59صهمان کتاب،. رضا، فرهادیان، 1
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که این خدمت کنند در حالیگذارند و به گمان اینکه به کودک خدمت میاش نمیمسؤلیتی بر عهده

گویند در کار کردن نیست بلکه خیانتی بزرگ است هم به کودک، هم به کشور و اجتماع، گاهی می

رود در کودک نباید عجله کرد، کار کردن دشوار است، وقتی بزرگ شود، خودش دنبال کار می

حالی که اگر کار مناسب با سن و سال و توانایی کودک باشد با طبیعت کودکی کردن بچه مخالف 

 1تراز و هم سو هم خواهد بود.نیست بلکه هم

به وجود آمدن احساس مسؤلیت ناشی از تمایل به همکاری با دیگران، کمک به غیر و 

انجام یک کار عادی  انسان هرگز از شود کهاین احساس باعث می ،مواجه شدن با مشکالت است

دد و برای کارهایش ارزش قائل شود.عالقه به همکاری و کمک به  نگر ملولو خسته کننده 

ی آنان کارها بر محور همکاری شود که در خانوادهدیگران و حل مشکالت در کودکانی مشاهد می

 2در جریان است.

ی انسان در برابر شود. وظیفهخالصه می« وظیفه»بر اساس بینش اسالمی زندگی در کلمه 

های انسان تفاوت باشد. تالشتواند بیران وقتی زندگی وظیفه باشد، انسان نمیـخود و دیگ

شود و مسؤلیت ناشی از کند و در برابر مشقات دل شکسته نمیدار است. هرگز خیانت نمیجهت

 وم ـه مفهـم و در آن صورت است کدانیـه بـی را وظیفـشود زندگه باعث میـاین احساس است ک

                                                 

 . 98صهمان،  تربیت،امینی، آیین . علی، 1

 .256ضیه، محمدزاده، همان کتاب، صار. 2
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 1شود.موفقیت سعادت و پیروزی در انجام وظیفه و یا مسؤلیت خالصه می

برای هر یک از کارکنان منزل کاری را معین کن و مسؤلیتش را »فرمودند: السالم( )علیهحضرت علی

 2«.کنندشانه خالی نمیاش بگذار؛ وقتی وظیفه خود را فهمیدند به امید دیگران از زیر کار بر عهده

 

 ـ تشويق كودک به قبول مسؤليت1ـ4ـ2

ی هر پدر و مادری است که فرزند خود را انسانی مسؤل و شایسته تربیت کنند اما خواسته

ی این هاست و از جملهذاری مسئولیت به آنـی تربیت فرزندان مسؤل و متعهد، واگالزمه

های مربوط به خودشان است. از جمله: مواظبت از خود و اموالشان، ها شناخت مسؤلیتمسؤلیت

ف شخصی با توجه به اقتضای سن و سال، کمک به کارهای خانه، و از درآمد برای مصارکسب 

ها و مسائلی مشابه آنچه تر افزایش مسؤلیت در قبال دیگران و کمک به رفاه سایر انسانهمه مهم

 کر شد.ذ

و ساله هم اید خیلی زود شروع شود حتی کودک دتشویق کودک بآموزش قبول مسؤلیت و 

تر، کمک کردن را یاد بگیرد. هرچه ی غذا و کارهای سادهتواند در کارهایی نظیر چیدن سفرهمی

 3.کنندکاری بیشتر عادت میها بیشتر کمک کنند به همبچه

                                                 

 .56ص،1362هنگام، دوم،قم،انتشاراتوکودکان خجول،چاپلیت در اطفال. مجید، شباهنگ، احساس مسؤ1

 .124محمد، تمیمی آمدی، همان کتاب، صبن. عبدالواحد2

 .106ص،1365جا،انتشارات انجمن اولیا و مربیان،بیاول،کرد، چاپتربیتتوانچگونه می. مجید،رشیدپور،3
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 فصل چهارم

 هاي پرورش عواطف ديني كودکشيوه
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های والدین نیست، بلکه اعمال و دهد، دستورها و توصیهچه به زندگی کودک شکل میآن

ترین، ریزترین، گیری زندگی فرزند مؤثر است. جزییهاست که در شکلزندگی کردن آنی شیوه

ترین و آشکارترین تأثیرات را به ترین، عمیقترین رفتارهای والدین، وسیعترین و غیر رسمیپنهان

 1دارند.دنبال 

داند و اسالم، شخصیت آینده کودک را مرهون تربیت و پرورش و مراقبت پدر و مادر می

ای دارد. یکی از برای تمام لحظات زندگی و دوران عمر افراد، دستورات خاص و مقررات ویژه

ودهای تربیتی ممسائل مطرح شده در اسالم، مسأله وظایف والدین و توجه آنان به نکات و رهن

 ای دارد. فرزندان است که در نظر قرآن جایگاه ویژه

های بندگان راستین را توجه به تربیت فرزند و خداوند متعال در سوره فرقان یکی از ویژگی

رماید: ـفکنند آیه میای میالعادهمسؤلیت فوق و نسبت به آنان احساسداند خانواده خویش می

گویند پروردگارا از همسران و فرزندان ما کسانی قرار و میخواهند ها پیوسته از درگاه خدا میآن»

 2«.ده که مایه چشم روشنی ما گردد

 

                                                 

. مادری در نگاه دینی و عینیت اجتماعی، چاپ اول، قم، انتشارات دفتر مطالغات و تحقیقات زنان، 1

 . 115ص ،1393

 . 64ان دخت، همان کتاب، صاصغر، شعب. علی2
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 شوند لذا به دلیل دهند میشوند، بلکه آنچه انجام میخواهند نمیکودکان آنچه که والدین می

پرورش  یهاگفتاری با عنوان شیوهاهمیت دوره کودکی در ساختار شخصیت آدمی بر آن شدیم تا 

ترین این نکات عواطف دینی کودک و نکات و رهنمودهای تربیتی فرزند صالح را بیان کنیم و مهم

 عبارتند از: 

 

 ـ انتخاب نام نيک براي كودک1ـ1

رای ـده بـزینش نام پسندیـویش، گـدان خـدین، نسبت به فرزنـیکی از وظایف دینی وال

برای فرزندان که مسؤلیت انتخاب آن بر عهده پدر و هاست. از نظر اسالم نام خوب، حقی است آن

کنند تا لحظه مرگ همراه مادر نهاده شده است. نامی را که پدر و مادر برای کودک انتخاب می

بخش بوده و به لحاظ دارا بودن پیام فرهنگی )که از معنا و مفهوم خود به همراه دارد( الهاماوست 

 گذارد.و بر فرد و جامعه تأثیر می

هایی که حاکی از های قبل از اسالم که نوعاً مرد جنگ و نبرد بودند، با انتخاب نامعرب

 1ساختند.شجاعت و دلیری بود، دشمنان خویش را از صالبت، قدرت و قوت خود با خبر می

گذارد، به امام برای فرزند اثر روحی و روانی در شخصیت کودک می انتخاب نام خوب

نامیم، آیا این کار برای فدایت شوم! ما فرزندانمان را به نام شما و پدرانتان می»شد:  عرضالسالم( )علیهصادق

؛ فرمود آری به خدا سوگند! آیا این چیزی جز محبت لکم دُمنُو إیّ وَاهللُ و یَغفِر لکمما سودی دارد؟ امام فرمود: 

                                                 

 . 284، صهمان کتاباسماعیلی یزدی، عباس، . 1
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کنید تا خداوند شما را دوست دارید. از من پیروی و دوستی است؟ خداوند فرمود: اگر خدا را دوست می

 1«.بدارد و گناهان شما را بیامرزد

جاءَ رَجُلٌ إلی النبّی فقال: یا رسولَ اهلل، ما حَقُّ »درباره نامگذاری نوزاد فرمودند: السالم( )علیهامام کاظم

رسید و گفت: ای پیامبر خدا! حق  ؛ کسی خدمت پیامبربنی هذا؟ قالَ: تُحَسِّنُ اسمَهُ وَ أَدَبَهُ وَ وَضَعُهُ موضِعاً حَسَناً

این فرزند بر من چیست؟ فرمود: نام او و تربیت او را نیکو گردان و او را در جایگاه تربیتی نیکویی قرار 

 «.دهی

إالّ أوسَعَ اهللُ عَلَیهم الرِّزقَ فإذا دُ فیه اسمُ محمبیت  مَا من»فرمودند: وسلم( وآلهعلیهاهلل)صلیپیامبر اسالم

که خداوند، روزی ای نیست که نام محمد در آن باشد، مگر آنهیچ خانه 2؛سَمَّیُتُوهُم فَال تَضرِبُوهُم وَ ال تَستِمُوهُم

 «. و دشنام ندهیدد کند. سپس هر گاه آنان را محمد نامیدید، آنان را نزنیها را بسیار میآن

قبل  را حتیتوجه به این مسأله از امتیازات درخشان این آیین است. اسالم مسأله نامگذاری 

اسم معین دنیا آید و دستور داده شده برای نوزادی که بعداً به  دادهمدنظر قرار  را نیز از تولد فرزند

 «. فرزندان خود را پیش از تولد نامگذاری کنید 3...؛سَمُّوا اوالدکم قبل ان یوکدُوا»کنید 

از نسبت خوب برای فرزند باید او را با احترام صدا کرد. از نظر اسالم عالوه بر انتخاب اسم 

 جویی یکدیگر را مورد عیب 4؛وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَکُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ...»دادن القاب زشت نهی فرموده است: 

                                                 

 .219، ص12جمحمدتقی، نوری، همان کتاب،بن؛ حسین 79ص،8همان کتاب،جیعقوب، کلینی، . محمدبن1

 .10، ص20ابی الحدید، همان کتاب، جبن هبة اهلل، ابن. عبدالحمید2

 .18، ص6یعقوب، کلینی، همان کتاب، ج. محمدبن3

 .11(آیه49. سوره حجرات)4
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وجب ـهای بزرگان دین، مرزندان به نامـنامگذاری ف«. رار ندهید و القاب زشت به یکدیگر نبندیدـق

شود فرهنگ خانواده و جامعه، روح دینی به خود بگیرد و این فرهنگ، در تربیت و هدایت می

 1باشد.فرزندان مؤثر می

تأثیرگذار است و متقابالً شناسی نامگذاری مناسب بر فرهنگ جامعه بنابراین از نظر جامعه

فرهنگ جامعه هم بر تربیت و هدایت فرزندان مؤثر است و اجزای این چرخه همواره بر تأثیر به 

 دهند.همدیگر و تأثر از یکدیگر ادامه می

 

 ـ نقش همنشيني و معاشرت در فرزند2ـ1

باشد. تأثیر میدر فرد توجه شده است، اثر معاشران  ، اسالم بداناز عواملی که در تربیت

 پذیرد.ها اثر میاز آنناخواه  ناپذیر است و آدمی خواه معاشرین در فرد امری اجتناب

«. باشدآدمی بر دین دوستش می 2؛خللیهالمرء علی دین »فرمودند: وسلم( وآلهعلیهاهلل)صلیپیامبر اسالم

 مقصود از این روایت این است که اگر فردی، کسی را دوست بگیرد، دین او را هم پذیرفته است. 

 و احذر صحابه من یضل»فرماید: ای، خطاب به یکی از یارانش میدر نامهالسالم( )علیهحضرت علی

 دیشه ـه دارای رأی و انـرهیز از معاشرت و یار شدن با کسی کـبپ 3؛رأیه و نکر عمله فان الصاحب معتبر بصاحبه

 

                                                 

 .68زاده، همان کتاب، ص. علی، حسینی1

 . 207ص،14ن کتاب،جحسن، حرعاملی، هما. محمدبن2

 .31. نهج البالغه، نامه3
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   «.شودسست و کردار ناپسند است  پس به درستی که شخص با یارش همخو می

تأثیر متقابل دوستان بر یکدیگر امری است واضح و روشن، به همین جهت است که انتخاب 

توان یکی از عوامل مؤثر در تربیت دانست. اگر کودک و نوجوان، با افراد فاسد و بد دوست را می

دوست شود،  شود و چنانچه با فرد صالح و خوش اخالقهمرنگ او میاخالق دوستی کند؛ 

ادت و شقاوت انسان تأثیر فراوانی بنابراین انتخاب دوست خوب در سعهمانند او خواهند شد، 

 1دارد.

مثل »فرمایند: ی تأثیر همنشین صالح میدر تمثیلی زیبا دربارهوسلم( وآلهعلیهاهلل)صلیرسول گرامی

مثال همنشین صالح همانند عطاری است که  2؛الجلیس الصالح مثل العطار أن لم یعطك من عطره اصابك من ریحه

 «. رسدبخشد، اما بوی عطرش به تو میاز عطرش به تو نمی

بد دوری گزیند از همنشین  بایدکردار بدتر از مار شرور و زهرآگین است. انسان همنشین بد

رساند، اما همنشین بد، بدی مار تنها زندگی انسان را کوتاه کرده و عمر را زودتر به پایان می زیرا

زمین، 3؛فاعتبر االرض بانمائها و اعتبر الصاحب بالصّاحب»گیرد و ایمان را در برمی شر و پلیدیش کل حیات

 «.دهدی دوستش از درون خود گزارش میدهد و همنشین به وسیلهها از درونش خبر میبا رویانیدن میوه

 

 

                                                 

 . 404. ابراهیم، امینی، همان کتاب، ص1

 . 123، ص1362. ناصر، مکارم شیرازی، امثال قرآن، چتپ چهارم، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، 2

 . 73-74صتا،بینا،بیجا،بی)آداب المتعلین(، اخالق ناصری، ی دانش پژوهشیالدین، طوسی، شیوه. نصیر3
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 ـ قرآن محور آموزش كودكان3ـ1

قرآن، آخرین کتاب آسمانی است که تمام قوانین هدایت و سعادت انسان را در بر دارد و 

 رها کند هالک گردد. از این رو رسول اکرمهر کس به آن چنگ زند نجات یابد و هر کس آن را 

-وآلهعلیهاهلل)صلیاند. از پیامبر گرامی اسالمبسیار به قرآن و آموزش آن اهتمام داشته وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلی

بهترین شما کسی است که قرآن را بیاموزد و  1؛خیارکم من تعلّم القرآن و علمه»نقل شده که فرمودند:  وسلم(

 «. آن را آموزش دهد

احادیث زیادی درباره خواندن قرآن و یاد دادن به دیگران مخصوصاً کودکان بیان شده است؛ 

وَ حقّ الولد علی الوالدان یحسن »شمارد؛ آموختن قرآن را جزء حقوق کودک برمیالسالم( )علیهحضرت علی

حق فرزند بر پدر، آن است که نام نیک بر او بگذارد و او را به نیکی تربیت  2؛یعلمه القرآناسمه و بحسن ادبه و 

 «.  کند و قرآن به او بیاموزد

؛ و ما فی رجل یعلم ولده القرآن اال توجه یوم القیامة بتاج فی الجنة»اند که: اهل سنت از ابوهریره آورده

مگر آنکه در روز قیامت، تاجی درخت بر سرش هیچ شخصی نیست که فرزندش را قرآن بیاموزد 

 «.نهندمی

اهلل اهلل القرآنِ فال »سفارش کرد: را این چنین به قرآن  السالم()علیهامیر مؤمنان فرزندش امام حسن

 «.قرآن بر شما پیشی بگیرند ی قرآن، مبادا دیگران در فقهخدا را خدا را درباره 3؛یسبقنَّکُم إلی العَمِلِ بهِ غیرُکُم

                                                 

 .825، ص4حسن، حرعاملی، همان کتاب، ج. محمدبن1

 .407البالغه، حکمت. نهج2

 . 194ابن، شبعه حرانی، همان کتاب،صعلیبن. حسن3
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 شود که آنان در هنگام کودکی به تعلیم قرآن در شرح حال بزرگان ادب و فهم غالباً دیده می

در هنگام کودکی به مقعر »اند؛ خواجه عبداهلل انصاری در شرح حال خود گفته است: اشتغال داشته

 1«.شدمیخواندمی و چون باز آمدی به درس میشدمی و قرآن میمی

ی غایتی که این شود سرچشمهآموزشی در مکاتب بیندازیم، معلوم میاگر نظری به مواد 

ی مواد آموزشی، قرآن قرار داشت که کودکان کرد، دین بود. چرا که در سرلوحهمواد را معیین می

کردند. به محض اینکه کودک واجد به تمییز و ادراک آن را از طریق خواندن و نوشتن حفظ می

 2بود. مرسوم فرستادند که به لحاظ میزان سن، حدوداً پنج تا هفت سالگیشد، او را به مکتب میمی

ای برخوردار بود، زیرا در ی معصومان نیز آموزش قرآن به کودکان از اهمیت ویژهدر سیره

ی آن های الزم است در سیرهسنین خردسالی ذهن و قلب کودک خالی و آماده پذیرش آموزش

 کودکان، خواندن و نوشتن و سپس آوزش قرآن است. بزرگواران نخستین گام در آموزش

 3؛بتعلیم کتاب اهللک اتبر و أن»فرماید: می السالم()علیهبه فرزندش امام حسنالسالم( )علیهحضرت علی

 «.و اینکه نخست تو را کتاب خدا بیاموزم

اسالمی های تعلیم کودکان در بالد ی کتاب العبر آنگاه که از شیوهابن خلدون در مقدمه

 ی رآن به فرزندان یکی از شعائر دینی است و همهـباید دانست که تعلیم دادن ق»نویسد: گوید میسخن می

                                                 

 .62ص،1362اسالمی، جا، انتشارات کتابخانه . عبدالرحمان، جامی، نفعات األنس، چاپ چهارم، بی1

 . 76،ص1374. عبدالعظیم، کریمی، رویکردی نمادین به تربیت دینی، تهران، انتشارات قربانی، 2

 . 31البالغه، نامه . نهج3
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پیمودند، از این رو که به سبب آیات قرآن و برخی از متون حدیث عقاید، شهرهای اسالمی این راه را می

بنابراین قرآن اساس تعلیم و تربیت دینی فرزندان  1«.یابدها رسوخ میایمان، پیش از هر چیز در دل

 است.

 

 هاي آموزش نماز و روزه به كودكانـ روش4ـ1

 ی والدین و یا خواهر و برادر مشاهده آداب دینی و عبادات مذهبی به ویژه نماز که به وسیله

روان کودک  پذیرد، در ذهن وتر به طور منظم در هر شبانه روز و با اهتمام جدی انجام میبزرگ

 آید. گونه اعمال در او به وجود میبندد و نوعی انس روحی نسبت به ایننقش می

شود که کودک از سال دوم از حرکات با توجه به حس تقلید در کودک، معموالً مشاهده می

کند. این حرکات به کند و برخی کلمات و رفتارها را تکرار میپدر و مادر در حال نماز تقلید می

ایستد. اگر این حرکات کودک توأم شود و کودک در کنار پدر و مادر به نماز میتر مییج کاملتدر

با نوازش و تشویق والدین همراه شود، بر رغبت کودک نسبت به این مسائل افزوده شده و به 

 2ماند.ی شیرینی از دوران کودکی در ذهن او باقی میخاطره

 شود، بنابراین ها گذاشته میو الهی کودک در این سال در واقع اولین سنگ بنای تربیت دینی

                                                 

جا، انتشارات ، بی12ی این خلدون، مترجم عبدالمحمد آیتی، جمحمد، ابن خلدون، مقدمهبن. عبدالرحمن1

 .1131، ص1363مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 

غالمحسین، شکوهی، تعلیم و تربیت و مراحل آن، چاپ شانزدهم، مشهد، انتشارات قدس رضوی، . 2

 .124، ص1374
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توجهی کرد. این فرصت از نظر ها بیاهمیت تلقی کرد یا احیاناً به آناعمال یا حرکات کودک را بی

ایجاد آمادگی روحی، برای شکوفایی ایمان در نهاد کودک بسیار مغتنم و با ارزش است و والدینی 

 1دهند.د اهمیت قائل هستند هرگز این فرصت را از دست نمیکه به پرورش دینی کودکان خو

 کرد و فرمودند: به برخی از کودکان نگاه میوسلم( وآلهعلیهاهلل)صلیروایت شده که یک روز پیامبر

وای بر کودکان آخر زمان از دست پدرانشان. گفته شد: ای پیامبر خدا! از پدران مشرکان؟ »

آموزند و چون فرزندانشان خود مؤمنشان که چیزی از واجبات نمیفرمودند: نه؛ از پدران 

-چیز اندکی از دنیا راضی می« دانستن»دارند و نسبت به آنان از بیاموزند، آنان را باز می

 2«.من بیزارنداز آنان بیزارم و آنان از شود. من 

بلکه اولین ی پوشاک و غذا نیست کند که وظیفه والدین فقط تهیهاین روایت مشخص می

-تواند پایشود، نماز است. هر مسلمانی هنگامی میتکلیفی که به صورت تمرینی متوجه طفل می

 3بندی خود را به دستورهای اسالمی به اثبات برساند که اهل نماز باشد.

قرآن کریم در بسیاری از آیات نورانی به این امر مهم و سرنوشت ساز تأکید فراوان نموده و 

«. پسرم نماز را به پا دار 4...؛یا بُنَی أَقِمِ الصَّلَاةَ»د: کند که فرمودنان حکیم به فرزندش نقل میبان لقماز ز

                                                 

، 1362. محمدعلی، سادات، رفتار والدین با فرزندان، چاپ نهم، تهران، انتشارات انجمن اولیا و مربیان، 1

 . 77-78ص

 . 164،ص15محمدتقی، نوری، همان کتاب، جبن. حسین2

 . 75، صهمانبهشتی، تربیت کودک در جهان امروز، . احمد، 3

 . 17(آیه31. سوره لقمان)4
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و  1؛الْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى اصْطَبِرْ عَلَیهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَ وَ»فرماید: و در آیه دیگر می

دهیم؛ و  می ات را روزییم؛ ما ستخوان آن شکیبا باش! از تو روزی  خود بر؛ و امر کنرا به نماز  اتخانواده

 «.عاقبت نیک برای تقواست!

بنابراین بر پدران و مادران است که فرزند خویش را از دوران کودکی با این وظیفه خطیر و 

آینده، واکسینه و بیمه سازند، تا از انحراف و فساد مهم الهی آشنا سازند و آنان را نسبت به فطرت 

 2مصون بمانند.

روایات زیادی از معصومین نقل شده است که فرزندان خود را وادار کنید به نماز خواندن، 

هایی که بدین منظور که در چه سنی کودک را به نماز خواندن وادار کرد اختالف است. سالاما این

توان چنین ز سن شش تا سیزده سالگی است که از مجموع روایات مینقل شده به طور متفاوت ا

های مختلف تربیتی، او را به بهره برداری کرد که والدین وظیفه دارند قبل از بلوغ فرزند با شیوه

خواندن نماز وادار نمایند. سیره و روش معصومین در امر نماز کودکان بر این بوده که فرزندان 

فرمودند الزم نیست شما فرزندان خود را داشتند اما میسالگی به نماز وا میخود را از سنین پنج 

 در پنج سالگی وادار به نماز کنید بلکه در سن هفت سالگی به نماز تشویق کنید.

 انصبیا إنّا تأمُرُ»کند که: و ایشان از پدرش چنین روایت میالسالم( )علیهحلبی از امام صادق

 ود را در سنین پنج ـدان خـرزنـما ف 3؛وا بنی سبع سنینـرُوا صبیانکُم اذا کانـبنی خمسِ سنینَ، فموا ـإذا کانُ بالصالةِ

 

                                                 

 .131(آیه20. سوره طه)1

 .1383هایی از قرآن، ، تهران، انتشارات مرکز فرهنگی درس10محسن، قرائتی، تفسیر نور، ج .2

 . 183، ص15حسن، حرعاملی، همان کتاب، ج. محمدبن3
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 «. کنیم، ولی شما فرزندانتان را در سن هفت سالگی به نماز وادار سازیدسالگی به نماز وادار می

تشویق و نرم  تربنابراین پدران و مادران باید به این نکته توجه نمایند که در سنین پایین

باشد و باید با لحنی مالیم آنان را به امر نماز ترغیب نمایند و تنبیه را نه زبانی مؤثرتر از تندی می

های تربیتی مؤثرتری وجود دارد که راهکه  باشند اولین، که آخرین راه حل تلقی کنند و یقین داشته

ها پی و گو با فرزندان و مشاوره با آنتوانند با کسب آگاهی بیشتر و مطالعه کتب تربیتی و گفتمی

 ببرند.

اند: در ماه های فراوانی شده است از جمله فرمودهدر روایات اسالمی به روزه نیز سفارش

 رمضان در صورتی که کودک طاقت روزه گرفتن را داشته باشد او را به روزه گرفتن تشویق کنید و 

 سپر آتشی ماه رمضان رشان دهید، چرا که روزهاگر در وسط روز گرسنگی به او فشار آورد، افطا

 کنیم. حفظ جهنم است و باید فرزندان خود را از آتش سوزان جهنم

 کند که حضرت فرمودند: روایت میالسالم( )علیهحلبی از امام صادق

فرزندان خود را در سن هفت سالگی در حدّی که تاب و توان آن را دارند به روزه ما »

گرچه تا وسط روز یا بیشتر و یا کمتر از آن و هرگاه تشنگی و  داریم،وا میگرفتن 

و این دستور به روزه گرفتن به خاطر آن بود  کردندمیها غلبه کرد، افطار گرسنگی بر آن

که بر روزه گرفتن انس و عادت و توانایی پیدا کنند. پس شما فرزندان خود را در سن نه 

 ها سالگی به روزه گرفتن وا دارید به هر اندازه که توانستند روزه گیرند و اگر تشنگی بر آن
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 1«.غلبه کرد افطار کنند

 

 و معنوي ـ كودک و محافل مذهبي5ـ1

-م)علیههای ائمه معصومینها یا سوگواریها، جشنمانیهشرکت دادن کودکان در مجالس، می

تأثیر زیادی در تربیت و پرورش شخصیت اجتماعی و اخالقی آنان دارد. برای رسیدن به این السالم( 

 ها عبارت است از:مهم الزم است نکاتی مورد توجه قرار گیرد که اهم آن

-ها بگـذارید کودک خود جواب احوالپرسیورود سالم دهید و در احوال . در ابتدای1

 2ها را دهد.پرسی

 . در مجالس برای کودکان جا باز کنید و به او احترام بگذارید.2

 3. در صورتی که در مجالس از کودک پرسشی شد بگذارید خود کودک پاسخ را بگوید.3

 خنده و استهزاء دیگر کودکان قرار نگیرد.هایی برای او تهیه شود که مورد . لباس4

 . بگذارید کودک خود میوه و شیرینی بردارد.5

 4ترها و در مجالس با کودکان به صورتی محترمانه صحبت کنید.. در حضور بزرگ6

چنان که کودکان را لوس کند نه خشک و خشن، بلکه متعادل به خصوص این امر در . آن7

 5ات شود.مورد پسرها باید بیشتر مراع

                                                 

 . 409، ص3یعقوب، کلینی، همان کتاب، ج. محمدبن1

 .67، صخو،  تربیت کودک، همان. مهدی، نیک2

 .97دخت، همان کتاب، صاصغر، شبعان. علی3

 .101. همان، ص4

 .85. راضیه، محمدزاده، همان کتاب، ص5
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 چه در مجالس والدین میزبان هستند، الزم است کودکان حضور یابند و در پذیرایی چنان .8

از میهمانان به والدین کمک کنند، تا هم طرز پذیرایی و برخورد درست با میهمان را فرا گیرند و 

 ی صحیح ارتباط با دیگران را یاد بگیرند.هم در جمع بتوانند نحوه

تر از پسران هستند لذا باید تر و شکنندهعلت عواطف سرشار درونی، حساس. دختران به 9

ها و انحرافات مورد توجه بیشتر قرار گیرند چرا که این توجه و تکریم از بسیاری از نابسامانی

  1.اخالقی و اجتماعی خواهد کاست

 

 هاي ايجاد محبت اهل بيت در دل كودكانـ راه6ـ1

های اوامر الهی و دستورات اهل بیت داشته باشیم، باید از راه برای اینکه فرزندانی مطیع

ی محبت، معرفت ها زنده کنیم و از آنجا که الزمهرا در دل آنالسالم( )علیهممختلف محبت اهل بیت

 است؛ بنابراین باید در ایجاد معرفت نیز کوشا باشیم. السالم()علیهمبه اهل بیت

های جمله: قرآن، احادیث و فرمایشات بزرگان دین به راه در اینجا با توجه به کتب دینی از

 شود:در کودکان اشاره می السالم()علیهمایجاد محبت اهل بیت

تواند . شرایط انعفاد نطفه، ایام بارداری و روحیات والدین پیش از کودکی فرزندشان می1

 تأثیر گذار باشد.

 ربال؛ استفاده از نمادها و ـرات و خاک کـی زندگی کودک با آب فـد روزهای ابتدایـ. پیون2

                                                 

 .34تربیت کودک، همان، ص خو،نیکمهدی. 1
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سازد، در واقع کام می تقویتدارد، این رابطه را  السالم()علیهمهایی که به نوعی ارتباط با اهل بیتسنبل

 ی آب فرات و خاک کربال بسیار کارساز است.برداشتن کودک به وسیله

باعث محبوب  السالم()علیهممعصومینی با ائمه ت؛ یعنی رابطه. استفاده از عالقه به محبوبی3

ودت و دوستی اهل ـه مـان، بدانند که محبوب خدا شدن در سایـشود؛ وقتی کودکخدا شدن می

 1شود.ها به این خاندان بیشتر میی آناست عالقهالسالم( )علیهمبیت

آگاه  2؛آل محمدٍ مات شهیداًمَن مات عنی حُبِّ »؛وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلیپیامبر. بیان فضیلت و دوستی آل4

 «.باشید که هر کس بر حبّ آل محمد بمیرد، شهید است

شود مندی از این محبت، انسان معموالً مجذوب کسی یا جایی می. بیان نیازمندی و بهره5

ای به او برساند و ائمه در آنجا که به شدت گرفتار و نیازمندیم به که گره از کار بگشاید و بهره

 اند: آیند. از رسول اکرم نقل شده است که فرمودهمییاری ما 

حُبّی و حُبَّ أهلِ بَیتی نافِعٌ فی سبعةِ مواطِنَ أهوالُهُنَّ عظیمةٌ: عِندَ الوَفاةِ وَ فی الصَّبرِ وَ عِندَ النُّشُورِ »

حب من و حب اهل بیت من در  3؛و عِندَ الکتابِ وَ عِندَ الحسابِ و عند المیزانِ و عند الصراطِ

شود؛ هنگام وفات و در قبر، هنگام برخاستن هفت جا که اضطراب آن بسیار است نافع می

 «. ی عمل، هنگام حساب، هنگام میزان و هنگام صراطاز قبر، هنگام نامه

 روحی و معنوی؛ چه بسا اگر کودکان را به حال خود رها کنیم به این سمت  فضای . ایجاد6

                                                 

 . 64صحسین، مظاهری، همان کتاب،. 1

 . 73، ص6حسن، حرعاملی، همان کتاب، ج. محمدبن2

 .237، ص2شهری، میزان الحکمه، همان، جری. محمد، محمدی3
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دهیم که در این فضا ترتیبی شوند و به مجالس دعا و توسل نیایند؛ ولی اگر کشیده نمی و جهت

 شوند.قرار گیرند جذب می

آور و خسته کننده باشد یا در زا، مثالً اگر مجالس حسینی مالل. پرهیز از عوامل محبت7

 باشد.« محبتپیوند »تواند مانع پیدایش مجالس شاد اهل بیت با کودکان بد رفتاری شود می

های های هیئتی؛ تشکیل هیئت در محله، راه انداختن دسته عزاداری، برنامه ایستگاه. تشکل8

 1صلواتی، آب، شربت و...

 

 ـ تأثير تشويق و تنبيه در تربيت كودكان7ـ1

رفتارهای تربیتی که از سوی والدین و یا مربیان تربیتی جهت رشد و بالندگی کودکان اعمال 

تواند در جایگاه خود، در تربیت کودکان نقش باشد که هر یک میانواع مختلفی می شود دارایمی

 شود.آفرینی کنند که در این بخش به بیان این مطالب پرداخته می

 

 ـ تشويق1ـ7ـ1

لذا  باشدتوان از آن استفاده کرد تشویق میاز تدابیر مهمی که در بازسازی رفتار فرزندان می

های مؤثر در امر تربیت دانست که والدین و مربیان از عوامل مهم در روش توان یکیتشویق را می

 رند و این از تمایالت ـبرزندان از تشویق و تحسین لذت میـامر تعلیم و تربیت از آن بهره ببرند. ف

 

                                                 

 .42زاده، تربیت فرزند، همان، ص. علی، حسینی1
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 1فطری آنان است که باید به بهترین شیوه از آن استفاده کرد.

ستاید مانند: فعل فاعل قدردانی کرده و او را میتشویق عبارت است از قول یا عملی که از 

بازی، لباس، کفش و یا در آغوش آفرین، احسنت، متشکرم و... و یا تقدیم هدیه، خرید اسباب

 2گرفتن و بوسیدن و یا مانند اظهار رضایت و خرسندی، تعریف و تمجید کردن و...

خواهد یرا انسان طبیعتاً میکند، زتشویق نقش مهمی در پیش برد تعلیم و تربیت ایفا می

اعمال و رفتارش مورد قبول و پسند اطرافیان قرار گیرد، بنابراین اگر بخواهیم افراد را به کارهای 

رغبتی میلی و بیسوق دهیم باید کمال و هنر آنان را ستایش کنیم تا از دلسردی و بیشایستهمفید و 

کند و موجب ذات انسان را اقناع می در کودکان جلوگیری شود. تشویق حس خودپسندی و حب

کند و موجب بروز شود برعکس نکوهش و ناسپاسی انسان را تحقیر میقوت قلب و نشاط می

ی ها یک امر ضروری است و همهشود. وجود تشویق برای پرورش انسانافسردگی و خستگی می

 ها حتی بزرگساالن، تا آخر عمر نیازمند تشویق است.انسان

و نمایند دستور داده که مردم از دانشمندان و نیکان و کودکان شایسته قدردانی لذا اسالم 

ایشان را با زبان، عمل و رفتار تشویق کنند و آنان را ارج گذارند، در این صورت، خود به خود 

 3یابد.نیکی و دانش و فضیلت در اجتماع رواج و رونق می

 

                                                 

 . 156، ص1372شناسی اجتماعی، تهران، انتشارات آوای نور، ای بر آسیباهلل، ستوده، مقدمه. هدایت1

 .93، ص1373اطفال و نوجوانان، چاپ سوم، تهران، انتشارات بیتا، . هوشنگ، شامبیانی، بزهکاری 2

 .232، صصانعی،  پژوهشی در تعلیم و تربیت اسالمی، همان . مهدی،3
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برده است به عنوان نمونه قرآن در تنبیه بهرهقرآن کریم در آیات فراوانی از اصل تشویق و 

 فرماید: رابطه با افراد دارای ایمان و عمل صالح می

ا بَشِّرِ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کُلَّمَا رُزِقُو وَ»

 أُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِیهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَ الُوا هَذَا الَّذِی رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَ

اند، بشارت ده  به کسانی که ایمان آورده، و کارهای شایسته انجام داده1؛هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ

ست. هر زمان که ا درختانش جاریهاست که نهرها از زیر هایی از بهشت برای آنکه باغ

به ما روزی داده شده  این همان است که قبالً»گویند:  ای از آن، به آنان داده شود، می میوه

ها آورده هایی که برای آن و میوه« ر است.(ـتها بهتر و عالیبود.)ولی اینها چقدر از آن

مسرانی پاک و پاکیزه است، شود، همه )از نظر خوبی و زیبایی( یکسانند. و برای آنان ه می

 «.و جاودانه در آن خواهند بود

هرگاه از کودک کار پسندیده و خوی نیک ظاهر »معتقد است: « البیضاء لمحجةا»مؤلف کتاب 

ای که خوشحال شود و او را در بین گردد، سزاوار است که او را گرامی دارند و او را پاداش دهند به گونه

 2«.انگارند و به شخصیت او لطمه نزنند هاز او خطایی سر بزند آن را نادیدجمعیت بستایند و اگر گاهی 

اند. احادیث فراوانی هم بین افراد صالح و شایسته و افراد فاجر و گناهکار تفاوت قائل شده

 وقتی مالک اشتر را به استانداری مصر منصوب نمودند به او سفارش کردند: السالم( )علیهحضرت علی

                                                 

 . 25(آیه2. سوره بقره)1

البیضاء، چاپ دوم، بیروت، انتشارات مؤسسه االعلمی للمطبوعات،  المحجةمحسن، فیض کاشانی، مال. 2

 .254ق، ص1403
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المُحسِنُ وَ المُسِیءِ عندَک بمنزلَة سَواء، فإنَّ فی ذلك تزهیداً بأَهلِ اإلحسانِ فی اإلحسانِ ال یکوننَّ »

نباید نیکوکار و منحرف پیش تو  1؛و تدریباً ألَهلِ اإلسَاءة! وَ أَلزمَ کالّ مِنهُم مَا ألزَمَ نفسَهُ

د و منحرفین شونمساوی باشند، زیرا در این صورت نیکوکاران در کار نیک خود سرد می

اند پاداش و کیفر گردند و تو باید راهی را که انتخاب کردهدر انحراف خود تشویق می

 «.دهی

شود، جلب رضایت پدر و مادر و آنچه در موارد مختلف تشویق، موجب جدیت انسان می

به  باشد. تصور اینکه عمل او مورد توجه و پسند دیگران واقع شود او رادوستان یا سایر مردم می

 2کند.حرکت و جدیت وادار می

ی مؤثر در اینجا تذکر یک نکته الزم و ضروی است و آن اینکه گرچه تشویق یک وسیله

تربیتی است، اما در مواردی ممکن است که اعمال کودک مشروط و منوط به تشویق بشود و امکان 

داشته باشد برای اینکه دارد کودک پر توقع و طلبکار پرورش یافته و در همه جا انتظار پاداش 

 تشویق، اثر منفی نداشته باشد و بهتر نتیجه بدهد رعایت نکات زیر ضرورت دارد:

. باید اخالق و رفتار نیک کودک مورد ستایش قرار گیرد نه خود کودک؛ باید کودک 1

 ی کار خوب و نیک او بوده.بفهمند که کار او را ارزش دارد و تشویق قرار گرفتنش به واسطه

 بینی رور و بزرگـرد، زیرا ممکن است موجب غـروی کدر تشویق و تعریف نباید زیاده .2

                                                 

 . 53البالغه، خطبه. نهج1

 . 431-432ص. ابراهیم، امینی، همان کتاب،2
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چه بسا فردی  1رَبُّ مَفتُونٍ بحُسنِ القَولِ فیه؛»فرماید: در این باره میالسالم( )علیهشخص شود؛ حضرت علی

 «.که در اثر تعریف و تمجید به غرور مبتال شده باشد

صورت جزئی و کوتاه باشد به صورت دائم و برای هر کاری؛ . تعریف و تمجید باید به 3

وقتی کسی را ستایش  2؛اذا مَدَحتَ فاختَصِر»رود؛ میربیتی آن از دست ـرا در این صورت ارزش تـزی

 «.کنی مدح او را کوتاه کنمی

 

 ـ تنبيه2ـ7ـ1

لغت به معنای شود، تنبیه است. تنبیه در هایی که در تربیت کودک استفاده مییکی از روش

آگاهی دادن و بیدار کردن و در اصطالح عبارت است از مجازات انسانی که کار ناپسندی را انجام 

 3داده و به منظور ترک نمودن و جلوگیری از تکرار عمل.

قدیم در بین اولیا و مربیان اطفال و نهادهای تربیتی  یهاتنبیه هم گام با تشویق، از زمان

دانشمندان تعلیم و تربیت و  یور در زمان اخیر به وسیلهـروش مذک معمول بوده است، لیکن

 4شدیداً مورد نقد و منع قرار گرفته است. جدید،شناسان روان

 ر سودمندی ـربیتی و اثـه ارزش تـای ککنند، تنبیه ارزندهربیتی اظهار میـوم تـعل دانشمندان

                                                 

 .24، ص70. محمدباقر، مجلسی، بحاراالنوار، همان، ج1

 . 295، ص73. همان، ج2

 .435. ابراهیم، امینی، همان کتاب، ص3

 . 446. همان، 4
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و برای تنبیه شونده نقش یک تجربه را ایفا  و دل خواهانه  نباشدمتبدان  کهداشته باشد، این است 

کند. باید توجه داشت که مقصود از تنبیه، کتک زدن نیست، بلکه منظور معنی معنوی آن است می

ار به خطایش واقف گردد. چه بسا خطاها و ـکه آگاه کردن و آگاهی دادن است. یعنی خطاک

آنان باشد لذا در چنین مواقعی باید آنان را با زند به دلیل ناآگاهی هایی که از کودکان سر میلغزش

 1خبر و مطلع سازیم تا به راه راست برگردند.

 توان تقسیم نمود:می به طور کلی به دو نوعرا تنبیهات 

آور و دشواری که به طور مستقیم روی بدن داز کارهای در تنبیهات بدنی؛ عبارت است. 1

 سازد.ا فراهم میگذارد و اسباب ناراحتی او رانسان اثر می

گیرد و موجب تنبیهات غیر بدنی؛ عبارت است از اعمالی که به عنوان مجازات انجام می. 2

شود لیکن روی بدن اثر ندارد، مانند: توبیخ، سرزنش و... گرچه اسالم گاهی تنبیه کردن ناراحتی می

افراط و تفریط به دور  را برای تربیت پذیرفته است ولی احکامی دارد. اسالم دین تعادل است و از

است و در همه مراحل زندگی طرح و برنامه و راهکارهایی مناسب دارد که اکثر این راهکارها 

کشد. رانه است، یعنی هرچه بیشتر در تربیت اسالمی کودک دقت شود کمتر کار به تنبیه مییپیشگ

روی در سرزنش، آتش زیاده 2؛یَثُبُّ نیران اللَّجاجَةاإلفراطُ فی المَاللةِ  وَ» فرماید:میالسالم( )علیهحضرت علی

 «.سازدور میلجاجت را شعله

                                                 

 .238. مهدی، صانعی، پژوهشی در تعلیم و تربیت اسالمی، همان، ص1

 . 232آمدی، همان کتاب، صمحمد، تمیمیبن؛ عبدالواحد 82شبعه حرانی، همان کتاب،صابنعلیبنحسن2
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های دیگر در تربیت مؤثر و مفید اسالم مهر و محبت و نرمش و لطافت را بیش از روش

کودک عکس العمل مناسب نشان  طایداند، هرچند در بعضی از مواد الزم است در مقابل خمی

داده شود، زیرا اگر در برابر کار زشت کودک واکنش مناسب انجام نشود، زشتی آن در نظرش 

 1کاسته شده و چه بسا به آن عادت کند.

گذارد. این قبیل تنبیهات اگر به موقع و  اجرا توان بهای از تنبیهات غیر بدنی را میلذا پاره

شوند. مردی در حضور امام موسی بن در تربیت کودکان مفید واقع می دقیق به کار گرفته شوند،

 2؛ال تَضربهُ وَ اهجُرهُ وَ ال تُطِل»از فرزند خود شکایت کرد، حضرت به وی فرمود: السالم( )علیهجعفر

 «.فرزندش را نزن، برای ادب کردنش با او قهر کن ولی مواظب باش قهرت چندان طول نکشد

کنند. در تنبیه کردن کودکان شناسان کودک امروز این حرف را تأیید میدانشمندان و روان 

 نکات زیر الزم است رعایت شود:

 بار کافی است.تنبیه الزم نیست همیشه زبانی باشد، گاهی یک نگاه مالمت. 1

 3. تنبیه باید به عنوان آخرین روش تربیتی مورد استفاده قرار گیرد.2

 4تر واگذار نمایند.کردن را به فرزندان بزرگوالدین نباید امر تنبیه . 3

 ه را درک نماید.ی. در تنبیه باید مورد تخلف مشخص باشد تا کودک علت تنب4

                                                 

 . 67-68. رضا، فرهادیان، همان کتاب، ص1

 .114، ص23. محمدباقر، مجلسی، بحاراالنوار، ج2

 .68-70. رضا، فرهادیان، همان کتاب، ص3

 . 56، ص1372ها روانی کودکان، چاپ دوم، تهران، انتشارات امیری، . علی، قائمی، خانواده و نابسامانی4
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. نباید کودک را به وسیله اوهام و خرافات تهدید کرد؛ مثالً نباید او را از دیو یا غول 5

 1ترساند.

کند که به شود و سعی مینمی حاصل سخن اینکه اسالم برای تربیت کودک به تنبیه متوسل

وسیله تشویق بتواند شخصیت کودک را شکل دهد و کودک را به برخی از کارهای ناشایست آگاه 

 نماید.

 

 هاي تربيتيـ داستان سرايي يكي از روش8ـ1

ه در این زمینه سخنی آغاز ـوتاه هستند، هنگامی کـهای کها و قصهها عاشق داستانبچه

دهند و مادر با بیان داستان جالب و شیرین کودک را به وجود بدان گوش فرا میشود با تمام می

 کند.سوی خود جلب می

های مادر برای کودک بسیار مؤثر و جالب است طوری که کودک حاضر داستان سرایی

ادر برای کودک قصه ـهنگامی که م را دهد،ـاست از بازی خود صرف نظر کند و به آن گوش ف

شود که همه چیز را فراموش دهد، چنان دلبسته میاش گوش میا تمام عشق و عالقهگوید او بمی

 های ایمانی و اخالقی او را هـوزد و پایـآمبه کودک می را هایینکته کند. مادر ضمن بیان داستانمی

ها قصه و تمثیل زیبا و جالب و آموزنده رو به رو چه در قرآن نیز به دهسازد چناناستوار می

هاست. ربیت انسانـداستان، هدف آن ت جذابیت ه ضمن استفاده ازـهایی واقعی کهستیم. داستان

                                                 

 .29ضیه، محمدزاده، همان کتاب، صار. 1
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همانا در حکایت آنان برای  1...؛لَقَدْ کَانَ فِی قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِی الْأَلْبَابِ»گونه که در قرآن آمده است آن

 «.دصاحبان عقل، عبرت کامل خواهد بو

 

 داستان و اثر تربيتي داستانـ فوايد 1ـ8ـ1

های خاص روحی و تمایالت خاصشان دهد که کودکان به خاطر ویژگیمطالعات نشان می

ترها به قصه عالقه دارند و به همان نسبت هم زودتر و بیشتر ماجراها و به مراتب بیش از بزرگ

-ایش قرار میهتر تحت تأثیر موضوع و شخصیتکندد و عمیقهای آن را باور میصحنه سازی

ی زندگی توان با آن ضوابط و قواعد مذهب و شیوهگیرند، شاید داستان بهترین زبانی باشد که می

 2درست و الهی را به کودکان تعلیم داد.

ی عفت همان کاری که خداوند در قرآن کریم کرده است، من باب مثال، برای نمونه نتیجه

ها، و برای بیان نشان دادن مقاومت در برابر شکنجه برای« مریم»و « یوسف»های و پاکدامنی، قصه

گریز از محیط نامناسب و پناه بردن به خدا و پایان کار نیکوکاران و بدکاران به داستان اصحاب 

 کهف را آورده است.

سازد، سرمایه تمدن ها که طفل را با آداب و سنن جامعه آشنا میچه بسیار داستان و افسانه

 سازد.نماید و کودک را برای زندگی آینده آماده میبه او منتقل میو میراث فرهنگ را 

 

                                                 

 .111(آیه12. سوره یوسف)1

 . 203خو، همان کتاب، ص. مهدی، نیک2
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 هاـ نوع داستان2ـ8ـ1

ها باید ها برای سازندگی کودک است. داستانآنچه در تربیت مهم است انتخاب نوع داستان

را در افراد پدید آورند و ای باشد که در عین سر گرم کردن کودکان، زیبایی، صلح و صفا به گونه

ها را برای او تصویرسازی ها تفهیم کند و مشکالت و بد اخالقیخوبی و بدی را به آن فاهیمم

 1نماید.

ای باشند که نیروی تعقل کودکان را رشد دهند، او را به قضاوت و ها باید به گونهداستان

باید به  هاراوی بخوانند و حس منطقی و استداللی طلبی را در او تقویت نمایند و بالخره داستان

مستقیم داشته ها صورتی غیرای باشند که از صوت نصیحت گویی بیرون آیند، دستورها و نهیگونه

ای باشد که کودک را از انجام عملی ناخوشایند باز دارد و یا به انجام باشند، حاصل آن باید به گونه

 2عمل دیگری تشویق نماید.

 

 هاي داستانـ شخصيت3ـ8ـ1

بایست اصیل و دور از هر گونه شود میکه برای کودکان بازگو میهایی شخصیت داستان

ها هیچ گونه بد آموزی نداشته باشد، چه بسیارند انحراف و کجروی باشند و افعال و رفتار آن

 های غلط را دهند و راههایی که افراد را به بیهودگی، پوچی و انحراف سوق میها و حکایتداستان

 

                                                 

 . 109-110. محمدعلی، سادات، همان کتاب، ص1

 . 97ص،1382الزهرا،  قم، انتشارات نور. سیما، مخبر، ریحانه بهشتی یا فرزند صالح، 2
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دهند و یا اینکه مقاصد و اهداف شومی را در روح و روان کودک به می در پیش پای آدمی قرار

 1کشانند.آورند؛ اصالت و شرف آدمی را نادیده گرفته و انسان را به راه کج میوجود می

رای کودکان است به شرط آنکه ارائه ـها بهای حیوانات همیشه بهترین داستانداستان

 2ی الگوهای راستین باشد.دهنده

 

 سراييـ وقت داستان4ـ8ـ1

اینکه در چه وقت و فرصتی برای داستان باید گفت؛ پاسخ این است که هر وقت ضرورتی 

ی میل و رغبتی برای کودکان در این زمینه باشد. معموالً در این مورد مشاهده شود و یا زمینه

های آموزنده زمزمهبخصوص در موقع خواب، توانند قصه بگویند؛ ها میی فرصتوالدین در همه

کودک را بخوابانند. و هر زمان که کودکان در خانه یا اتاقی دور هم اجتماع کرده و سرگرم بازی با 

دوستان خود هستند در صورت یافتن فرصتی مناسب با آنان هم بازی و هم سخن شوند و برای 

 د در جهت رفع و ـی دارنهایادگیـهایی آمودکان در چنین زمانـژه که کـای گفت، به ویها قصهآن

 3آیند.رفتار خود برمیاصالح 

 سرایی باید مورد توجه قرار گیرد:البته نکته الزم و ضروری است که در داستان

                                                 

 .152اهلل، میرزایی، همان کتاب، ص. حبیب1

 .111. محمدعلی، سادات، همان کتاب، ص2

های پیشگیری و درمان ناهنجار، چاپ نژاد، رفتارهای بهنجار کودکان و نوجوانان، و راهشکوه، نوای. 3

 . 216،ص1373دوم، تهران، انتشارات انجمن اولیا و مربیان، 
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بایست آرام و به نرمی باشد نه خشک و خشن که فرزندان در مقابل آن جبهه . لحن می1

 گیرند.

های گذشته یا حال تنظیم گردد، تا امکان اساس واقعیتها تا حدود امکان باید بر. داستان2

 وصول به اهداف تربیتی موجود باشد.

 . نتایج هر داستان باید برای کودک مشخص باشد.3

 ها سخن به میان آید.های قهرمانان و شجاعت و دلیری آن. برای کودکان ترسو از داستان4

 1نند.ها باید روح اعتماد و اطمینان را در کودکان زنده ک. داستان5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .98مخبر، همان کتاب، ص. سیما، 1
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 گيرينتيجه
 

اند. ولی زن در اسالم جایگاه واالیی دارد که آیات و روایات متعددی این ادعا را اثبات کرده

دهند و به جای اینکه به وظیفه برخی از زنان متأسفانه مقام خود را پایین گرفته و به آن اهمیتی نمی

کنند در صورتی که خداوند فرزند را امانت مادری بپردازند خود را مشغول مسائل بیهوده می

داند و زن مؤظف است به عنوان یک مادر خیانت در امانت نکرده و آن را به نحو خویش می

خواهد، تربیت کند. برای اینکه این هدف محقق شود باید احسن همان گونه که خداوند از او می

ترین اعمال مادر در پلیدی است. کوچکمراقبت از نفس صورت بگیرد که نیازمند پرهیز از گناه و 

تربیت فرزندش چه قبل از بارداری، چه در حین بارداری و چه بعد از تولد فرزند در او اثر بسزایی 

و این گفته که از دامن «. زن مربی انسان است»گوید: دارد و همین امر موجب شده که امام)ره( می

 جاست.رود الحق و االنصاف به زن مرد به معراج می

دهند و برای رشد و روحی اما متأسفانه برخی مادران تنها به رشد جسمی کودک اهمیت می

آوری و کسب اطالعات در این باره کنند و نه به دنبال جمعو روانی فرزندشان نه تالشی می

هستند. در واقع علم مادران و شاید گفته شود جامعه نسبت به اهمیت این مطلب بسیار اندک است 

کند تا صورتی که منابع علمی بسیاری وجود دارد که به مادران ناآگاه این سزمین کمک می در

و اگر این جریان ناآگاهی به همین صورت  کنند.به آن عمل های خود را پیدا کرده پاسخ پرسش



 99 

ها فرزندانی خواهند داشت که نه تنها پذیر سایر آنادامه پیدا کند به جز برخی مادران مسئولیت

فعی برای جامعه خویش ندارند چه بسا مضر نیز واقع شوند. در صورتی که جامعه به افرادی نیاز ن

ها از این ها جهت رشد و ارتقاع فرهنگی و معنوی خود استفاده کرده و به آندارد که بتواند از آن

 بابت افتخار کند. 

ری در دوران کودکی دارد ای خلق کرده که تأثیر پذیری بسیاخداوند متعال انسان را به گونه

و بهترین زمان برای تربیت فرزند دوران کودکی است و در اکثر حاالت از مادر خود الگوگیری 

کند. در نتیجه وظیفه مادر این است که اوالً تربیت فرزند را مهم و ضروری بداند؛ ثانیاً برای می

 ها به طور دقیق عمل کند. آنهای تربیتی آگاهی داشته و به تحقق آن بکوشد و ثالثاً از روش
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 پيشنهادات
 

رسد در متون اسالمی به تمام مواردی که در تربیت روحی و جسمی کودک مؤثر به نظر می

شود، والدین، مربیان و نهادهای مسئول تربیت در حیطه و است اشاره شده، از این رو پیشنهاد می

 حوزه امور تربیتی:

استفاده کنند، به عنوان مثال آموزش قبل از ازدواج برای زوجین و یا قبل از . از متون دینی 1

 تولد برای والدین مهیا کند.

. از احادیث زیبای معصومین درباره تربیت کودک به صورت کتاب جیبی، بروشور و بنر 2

 استفاده کنند.

بر مهدها،  ها، ضرورت فرهنگ سازی تربیت کودک عالوه. با توجه به افزایش مهد کودک3

 دهند. ترویج در خانه و خانواده را

توانند های تربیتی را افزایش داده حتی میهای عمومی مانند تلویزیون و... برنامه. رسانه4

 یک شبکه مستقل به این امر اختصاص دهند.

ای برای این . مسؤالن تمام جامعه را محیط تربیتی بدانند و از تمام امکانات و از هر زمینه5

  ار بهره گیرند.ک
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