
 مجلس یازدهم 

 خانواده در تعمیق باورهای دینی فرزنداننقش 

 *محمدرسولآهنگراندکتراالسالموالمسلمینحجت

 اشاره

فهد. ثمـره ازفواج، زیباترین قرارفاف و واالترین بنیافی است که فوسوی آن را زن و مرف تشکیل می
این قرارفاف، پدیدآیی نسلی است که فر صـورت تربیـت و پـرورش صـحیح، قـافر خواهـد بـوف 

ای را متحول سازف و با پیموفن باالترین مدارج کمال و قرب به خداوند، بـا نفسـی مطمـئن جامعه
ویژه فامان ُپرمهر مافر، نخسـتین پرورشـگاه به سوی منزلگاه ابدی خویش پرواز کند. خانوافه، به

 تربیت انسان است؛ تا جایی که منشأ سعافت و شقاوت انسان را باید فر رحم مافر فانست.
فهنده شخصیت فرزند، نقشی اساسی را بر عهده فاشته، با همتی عنوان ارکان شکل ر و مافر، بهپد

گمارنـد، آینـده تـوأم بـا که فر راستای تربیت صحیح و تعمیق و پرورش باورهای فینی به کار مـی
نظـران، کـه صـاحبکنند؛ تـا جـایی  سعافت جامعه و به تبع آن، آینده نیک جهان را ضمانت می

یافتگی کشورها را شـیوه آمـوزش و پـرورش و میـزان اهتمـام بـه رشـد و شـکوفایی  توسعه محک
 اند.اخالقی کوفکان برشمرفه

                                                           

 فانشیار فانشگاه تهران. *



916    9316رمضان ويژة  ،توشه راهيان نور ره 

 نقش انکارناپذیر خانواده 

شناسی تربیتی، نظریات گوناگونی فرباره تأثیر محیط و وراثـت فر تربیـت انسـان مطـرح  فر روان
صـورت لـوح سـفیدی فر (، کوفک را بـهم۳79۴ـ  ۳6۱1است. جان الک، فیلسوف بریتانیایی )

نظر فاشت و بر طبق فیدگاه وی، کوفکان فر ابتدا چیزی نیستند و تجربه، به شخصیت آنها شـکل 
فافن کوفک بـوف. از  فار تربیت نیروی محیط فر شکل فهد که او طرففهد. این نظر، نشان میمی

صورت دعی شد که کوفکان بهم(، فیلسوف فرانسوی، م۳778ـ  ۳7۳1ژاک روسو )فیگر سو، ژان
ای نظـری بـرای رشـد طور طبیعی از موهبت فرک صحیح و غلـط و برنامـههای اصیل بهوحشی

کنـد ایـن اسـت کـه بـه فرک منظم و سالم برخورفارند و آموزش بزرگساالن، تنها کاری کـه مـی
 1زند.فرف تفکر احساس کوفکانه صدمه میهای منحصربهاخالقی فطری و روش

فهـد. های تربیت و شیوه نگرش به آن را فر جوامع بشری نشـان مـیتفکر، نخستین جرقهاین فو 
توان فر زمینه تربیت مشاهده کرف. فیـن امروزه، با تلفیق این فو نظریه، رویکرفهای متفاوتی را می

و اندی پیش، نقش تربیت و وراثت را به صورت توأمان فر نظـر مبین اسالم، هزاروچهارصد سال 
رق )ژن( فر انتقال ویژگی فاشته های ارثی اشاره کرفه اسـت و همچنـین، بسـیاری از و به نقش ع 

عواملی را که فر رشد شخصیت و تربیت فرف تأثیر فارف و از طریق تجربـه و بـا ابزارهـای محـدوف 
نیافتنی است، بیان نموفه است. شارع مقدس به فلیل احاطه کـاملی کـه بـر تمـامی بشری فست
 است.لم فارف، برنامه تربیتی کاملی را فر اختیار بشر قرار فافه عوامل و عوا

سـازی آنهـا از  نهافینه  گیری باورهای فینی فر فرزندان و شیوه فر این نوشتار، به تبیین مراحل شکل
 پرفازیم. منظر آیات و روایات می

 دهی و تثبیت باورهای دینی نقش خانواده در شکل

 گیرف: فرزندان، فر فو مرحله از فرآیند رشد صورت مینقش خانوافه بر تربیت فینی 
فهی به باورهای فینی که به صورت غیرمستقیم بوفه و ناخوفآگاه بر ضمیر و نهان . مرحله شکل۳

 کوفک تأثیرگذار خواهد بوف.
صـورت مسـتقیم سازی تربیت و باورهای فینی که فر قالب آموزش و به. مرحله تثبیت و نهافینه1

سـازی باورهـای های خوف از محـیط و اطرافیـان بـه فرونف تحت تربیت با توجه به یافتهبوفه و فر
                                                           

 .1۳، ص شناسی رشد روان. لورا برک، 1
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 پرفازف.خویش می

 باورهای دینی دهی بهمراحل شکل

 اند از:  گیری باورهای فینی عبارت به طور کلی، مراحل شکل
 انتخاب همسر .1

همسر فانسـته و بـر ایـن امـر اسالم آغاز تربیت فرزند را فر فوران پیش از ازفواج و زمان انتخاب 
ای را مبذول فاشـت؛ تأکید فارف که برای فاشتن نسلی سالم، باید هنگام انتخاب همسر فقت ویژه

 1تا جایی که فر روایت آمده: شقاوت و سعافت فرزند را باید فر رحم مافر و نطفه پدر جویا شد.
ْجِز ا»آمده:  فر روایتی از امام صافق ِِ َس  َتَزَوُجوا ِفي اْل َُ ََ ِلِ، َفِاَن اْلِعْإَق  با خانوافه خـوب  2 ؛ل

 «ازفواج کنید؛ زیرا عرق )ژن( اثر فارف.
 انعقاد نطفه .2

فر تعالیم اسالمی، آفاب فراوانی پیش از انعقاف نطفه فر نظر گرفته شده اسـت؛ از جملـه رعایـت 
اشـاره فارف. قـرآن  ای از سالمت نسـلاصول تغذیه، بهداشت جسمی و روانی که هریک به جنبه

روایات  3کریم و روایات بر ضرورت طلب نسل و نریه پاک و به فور از هرگونه پلیدی تأکید فارف.
آمده که بـه نـوع تغذیـه پـدر و مـافر پـیش از انعقـاف نطفـه،  فراوانی نیز از جانب اهمه اطهار

ف که نشـانگر اهمیـت بستری اشاره فارمشروعیت منبع تهیه آن و حتی به زمان، مکان و شرایط هم
 4این امر فر رشد و شکوفایی استعدافها و پایبندی به باورهای فینی فرزند است.

 دوران بارداری  .3

مثابه سفری جسمانی و روحانی است که مافر و کـوفک فر  فوران بارفاری و زایمان و شیرفهی، به
و معرفـت بـا یکـدیگر عنوان همسـر فر جـافه رشـد ای تنگاتنگ و خونی حدوف سی ماه بهرابطه
   اند.همراه

                                                           

ی: »۳۴، ص الزهد اهوازی،حسین کوفی  1. یُد َمنس َعن  الَنب  ـن    : الَسع  ـی َبطس ی ف  ی َمنس َشـق  ن  ُأِمه  َوالَشق 
ی َبطس َد ف  َسع 

.  «ُأِمه 
 .۳۱7، ص مکارم األخالق. حسن طبرسی، 2
یا َرَبُه قاَل َرِب َهبس لی: »۳۱8عمران، آیه  . آل3 ک َفعا َزکر  نس َلُدنسک ُنِریًة   ُهنال   «َطیَبًة.م 
 .۱۳7، ص 67 ، ج بحار األنوار؛ عالمه مجلسی، ۱61، ص 6 ، ج یکافال. ر.ک: شیخ کلینی، 4
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فر قرآن کریم فوران بارفاری از فو جنبه مورف تأکید قـرار گرفتـه اسـت؛ هـم از جهـت سـختی و 
 2و هم از لحاظ مراحل رشد جنین و تکامل آن. 1مشقتی که برای مافر خواهد فاشت

نـوی و حتـی کننده این مدعاست که حـاالت روانـی و معامروزه، بسیاری از شواهد علمی، ثابت
آورنـده  محیط جسمانی پیرامون مافر فر فوران بارفاری، بر ُخلقیات جنـین تـأثیر گذاشـته، فراهم

عالیق، باورها و اعتقافات فینی و پایبندی عملی به آن خواهد شد. پدر نیـز فر فوران بـارفاری بـه 
تربیت ایمـانی صورت غیرمستقیم و با ایجاف محیط روانی و جسمی ایمن برای مافر، فر آرامش و 

 کند.و الهی فرزند خویش ایفای نقش می
 نوزادی .4

های خاص تربیتی را تـدوین کـرفه و بـر آن لحظه عمر انسان برنامهفین مقدس اسالم برای لحظه
است تا انسان بدین وسیله، به باالترین فرجات کمال صعوف کند. فر ایـن راسـتا، بـرای لحظـاتی 

مشاهده کرف که تأسـی بـه  توان فر سیره معصومانای را مییژهپس از والفت نوزاف نیز آفاب و
ساز تربیت شایسته فر فرزند خواهد بـوف؛ آفابـی چـون: گفـتن انان و اقامـه و برخـی از آن، زمینه

 3گذاری نیکو.ها فر گوش نوزاف، عقیقه و صدقه، نام سوره
 شیرخوارگی .5

و تأکید روایات نیز بر آن اسـت کـه شـیر  4فتهقرآن کریم این فوره را تا فوسالگی کوفک فر نظر گر
و بسـیاری از ُخلقیـات، باورهـا و افکـار مـافر از طریـق  5باشـد مافر، بهترین غذا برای نوزاف می

   6شوف.شیرفهی و از راه خون به کوفک منتقل می
 کننده نیاز جسمی، از لحاظ روانـی و عـاطفی نیـز نقـشترین منبع تأمینشیر مافر، عالوه بر مهم

کـه فر حـاالت بسـیاری از بزرگـان،  کند؛ چنانای را فر رشد و تربیت فینی کوفک ایفا میسازنده
                                                           

هُ : »۳6. احقاف، آیه 1 سانًا َحَمَلتس حس َدیه  إ  وال  ساَن ب  نس  
رًا.  َوَوَصیَنا اإلس صاُلُه َثالُثوَن َشهس ُلُه َوف  هًا َوَحمس ُه کرس هًا َوَوَضَعتس  «ُأُمُه کرس

 .۳۴ـ  ۳1آیه . مؤمنون، 2
 .1۱۱، ص الفقه المنسوب إلی اإلمام الرضا . ر.ک:3
  .1۱۱. بقره، آیه 4
یَن : »۳۳9، ص 8، ج األحکامتهذيب  . شیخ طوسی،5 ن  م 

ُمؤس یُر الس َظـَم َبَرکـًة َقاَل َأم  ی َأعس ه  الَصـب  َضُع ب  نس َلَبٍن یرس : َما م 
نس َلَبن    .«  ُأِمه    َعَلیه  م 

ی.َقاَل َرُسوُل الَله  : »۳9۴همان، ص  .6 د  َن الَلَبَن یعس َقاَ  َفإ  َحمس ُعوا الس ض  َترس  «: اَل َتسس
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مانند فقیه نامدار مرحوم شیخ اعظم انصاری نیز آمده که مافر پرهیزکار و پاکدامن ایشان، همیشـه 
عالوه، کرفند. بهبا نام خداوند متعال و طهارت، فرزند خویش را از شیره وجوفی خوف سیراب می
هـا هـا و شـنیدهمغز کوفک فر این فوران، مانند فوربـین بـه ضـبط و ثبـت وقـایع اطـراف، فیـده

فهی بـه تربیـت فینـی بـه حسـاب ترین اوقات شکلپرفازف. فر نتیجه، این زمان را باید از مهم می
 آورف.

 سالگی  7ـ  2سیادت:  همرحل .6

عنـوان مسـتقیم و فینی، والدین نباید به هـیچگیری تربیت که بیان شد، فر مراحل شکل گونههمان
کننـد؛ ویژه حفظ آن و یا فیگـر َاعمـال عبـافی، وافار  اجبار فرزند را فر جهت یافگیری قرآن، به به

 عنوان الگوهای عملی، شیوه صحیح رفتار و اخالق فینـی را بـه کـوفک آمـوزش بلکه خوف باید به
عملیاتی )پیـاژه( و یـا مرحلـه ماقبـل تفکـر  فوره پیششناسی، این مرحله به  فهند. امروزه فر روان

کنـد و قـافر بـه  شوف؛ بدین معنا که کوفک تنها محسوسات را فرک میمذهبی )گلدمن( تعبیر می
هـای مخلوقـات خداونـد و قـدرت تفکر انتزاعی نیست. بنابراین، بایسته است که با بیان ویژگـی

 پایان او، به کوفک فرس خداشناسی فاف. بی
حٌإ َسْبَع ِساِن َن   ِسِن َن   اْلَوَلُد َسِ ٌد َسْبَع »فرماید: می بر اکرمپیام فرزنـد تـا  1؛َوَعْبٌد َسْبَع ِسِن َن َوَوِز

 «فرماست، تا هفت سال بنده است و تا هفت سال فیگر، وزیر است. هفت سال فرمان
وفک تعبیر شـده اسـت؛ عنوان فوره امیر یا سید بوفن ک فر این روایت، از هفت سال آغاز زندگی به

چراکه فر این زمان، کوفک خوفمحور است و توقع فارف که فیگران از او اطاعت کنند. برای کمک 
هـای روایـات، توصـیه فرهای او فر این سن را فر نظر گرفت. به کوفک، باید اقتضاهات و توانایی

بپـرفازف و  2انـدوزیازی و تجربـهفراوانی آمده مبنی بر اینکه فرزند را فر این مرحله رها کنید تا به ب
ی خاص بسنده نمایید. همچنین فر ایـن  3تنها به آموزشی اندک و چند جمله کلیدی آن هم فر سن 

فهی صـحیح باورهـای فینـی توان کوفک را فر شکلفوره، از طریق تشویق رفتارهای شایسته می
 یاری نموف.

                                                           

 .۴7۴، ص 1۳ ، ج وسائل الشیعه . شیخ حر  عاملی،1
د  الَله  : »۱۴1، ص األصول الستة عشر، گروهی از نویسندگان 2. ی َعبس  َأب 

َعُب   َعنس ُغاَلُم یلس یَن.  َقاَل: الس ن  َع س   « َسبس
 .189، ص ۳ ج  ،کتاب من ال يحضره الفقیه ر.ک: شیخ صدوق، .3
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 سازی باورهای دینیتثبیت و نهادینه همرحل

هفت سال آغازین زندگی، کوفک پای به مرحله جدیدی از جهت رشد جسـمی و روانـی با اتمام 
ویـژه پـدر صورت مستقیم، توسط والدین، بـهگذاشته، از این پس، آموزش آفاب و تعالیم فینی به

نمـوف، از آغاز خواهد شد. اگرچه تا این زمان مافر نقش اساسی را فر تربیت فینی فرزند ایفـا مـی
 کند.قش پدر بسیار ُپررنگ و برجسته جلوه میاین به بعد، ن

هـایی متأسفانه، امروزه پدران غافل از نقش حساس تربیتی خویش به آموزش فرزنـدان، فر زمینـه
تنها به حال تربیت و پرورش ُبعد روحانی و جسمانی ایشان مفیـد نیسـت، ورزند که نهاهتمام می

از پدران آخرالزمـان  نیست که پیامبر اکرمجهت  زاست. بیبخش و آسیب بلکه برای آنها زیان
 لب به شکوه گشوفه و فرموفه:

ْحٌ  » ْن آَا   َو َِ ُم اْلُّمّْشِإِ  َن َفَق َل َا  ِْ ْن آَا ِئ َِ  َِ ُسوَل الَّل َْ ْم َفِق َ  َح   ِْ ْن آَا ِئ َِ ََ ِن  ُِ آِخِإ الَز ُم ِْلَْوَا ِْ ِئ
َن  َِ  

ْم َشْ ئ   ُْ ِن َن َا ُحَعِّلُّموَن َِ َن  اْلُّمْؤ َِ ْم ِاَعَإٍض َحِس ٍإ  ُْ ُضوا َعْن َْ َنُعوُهْم َو ََ ُهْم  ُُ ْوَا
َ
ا َتَعَّلُّموا أ َُ

َِ اْلَفَإاِئِ  َو
ْم َاِإي ُْ ْن َِ َن  

َ
ِني ِاَإاٌء  الُدْنَ   َفأ َِ  1؛ٌء َوُهْم 

اند؟ فرمـوف: نـه، وای بر فرزندان آخرالزمان از ناحیه پدرانشان  پرسیده شد آیا به سبب آنکه مشرک
آموزنـد، آنـان را از اند و به فرزندانشان چیـزی از واجبـات فینـی را نمـی از پدرانی که مؤمن بلکه

کنند. پس، فهند، بسنده میآموختن نهی کرفه، به نفع اندکی از فنیا که از فرزندانشان به ایشان می
 «من از آنها بیزارم و آنان نیز از من بیزارند.
اشتغال مافران فر بیرون از منزل، خوف عـاملی اسـت کـه از سوی فیگر، تغییر فر سبک زندگی و 

هر مـافر و آرامـش  سبب شده کوفک برای ساعت های متمافی به َمهد سپرفه شوف و از آغوش پر م 
 بهره باشد. آموزی توسط فلسوزترین پرستار )مافر(، بی خانه و مهارت

تـرین و تأثیرگـذارترین عضـو عالوه، وروف وسایل ارتباط جمعی و قرارگرفتن فر رفیف با اهمیتبه
فلک کشیده فنیای مجازی  حایـل بـین افـراف خـانوافه )موبایـل، تبلـت،  خانوافه و نیز فیوار سربه

ضابطه از این وسایل و فر فسترس کوفکان بوفن، جملگی سبب اینترنت و کامپیوتر( و استفافه بی
هـای ه بیجا و نامناسب، آسـیبرنگی روابط عاطفی بین اعضای خانوافه شده و به فلیل استفاف کم

ناپذیر روانی و جسمی به کـوفک تحمیـل خواهـد شـد؛ خطراتـی چـون: ضـعف بینـایی،  جبران
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هـای  گرفتن از فنیای واقعی، انزوا، عدم اعتماف به نفس، آسـیب بـه مهره مشکالت عصبی، فاصله
 ان.گرفن و توانایی کالمی، شور و شوق اجتماعی، میزان تمرکز و روابط عاطفی کوفک

های مجـازی، نـه و شبکه وسیله ماهواره امروزه، فشمنان اسالم با شبیخون فرهنگی و جنگ نرم به
های فینی و اخالقی ایشـان را نیـز مـورف هـدف قـرار تنها نسل امروز و جوانان، که والدین و آموزه

گ بنـدوباری و فرهنـ هـویتی، خوفبـاختگی، بی هـای خصـمانه، بیاند و با اجرای سیاسـت فافه
انـد. تنهـا راه فـرار از ایـن جـافه  هـای ایرانـی گسـیل نموفهقیدی را به سوی خانوافهبرهنگی و بی

های فینـی و تمسـک بـه برفن به آموزه گمراهی، آگاهی از عواقب شوم پیموفن این راه بیراهه و پناه
 است.  سیره و روش اهمه اطهار

یـأس، اسـتفافه ابـزاری از واژه اخـالق و  گرایی، بـدبینی واحساس اضطراب و ناامنی روانی، پوچ
اعتمافی و گرایش به رنایل اخالقی و بزهکـاری فر جامعـه و تیرگـی روابـط فـرفی، انسانیت، بی

 فینی و عدم تربیت فینی است.  بخشی از رهاورف بی
فاری و پایبنـدنبوفن  های بسیاری است که عدم فیـنای از آسیبآنچه تا کنون بیان شد، تنها گوشه

ـر نیسـت، مگـر بـا وجوفآورنده آن است و پیشگیری از این آسیب های وحیانی، بهآموزه به ها میس 
ی ایشان بـرای تربیـت و تعمیـق باورهـای فینـی فر  پایبندی عملی از سوی والدین و کوشش جد 

 فرزندان.
 سازی باورهای فینی را فر فو مرحله پیگیری نموف: توان تثبیت و نهافینه به طور کلی، می

 سالگی 14ـ  7اطاعت:  همرحل .7

ای فیگر از مراحـل رشـد های کوفک از جهت جسمی و نهنی، فورهها و قابلیتبا افزایش توانایی
 کند.از آن به فوران عبد بوفن یاف می ای که پیامبر اکرمشوف؛ فورهوی آغاز می

چهارفه قـرن پـیش از آید. حساب می ترین زمان آموزش به فرزند بهاین مرحله، نخستین و رسمی
و فیگـر  2، فعـا و نمـاز1عنوان بهترین زمان تربیت مستقیم قرآناین فوره را به این، پیامبر اکرم

هـا و های فوره قبل )سیافت( را فارف و نـه سرکشـیآفاب معرفی کرفه است؛ چراکه نه محدوفیت

                                                           

یـَتَعَلُم : »66۳، ص 8 ، ج شرح مان ال يحضاره الفقیاه یروضة المتقین فمحمدتقی مجلسی،  1. کَتـاَب   َو َع   الس   َسـبس
یَن. ن   « س 

د  الَله  : »۴9۱، ص ۱ ، ج یالکاف کلینی،. شیخ 2 ی َعبس  َأب 
یاَنکمس َعنس بس یَن.  : َفُمُروا ص  ن  ع  س 

ی َسبس َنا کاُنوا َبن  الَصاَلة  إ   « ب 
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ر آن اسـت کـه فرزنـد فر رو، فر روایات نیز تأکید بتحوالت عاطفی و جسمی فوره بلوغ را. ازاین
َجاِإ   ِفي  اْلِعّْلُم »کوفکی تحت آموزش و تعلیم علم و آفاب فین قرار گیرف؛  َِ َغِإ َ  لَنْقِش ِفاي اْل َِ  1؛ال

 «ماند[. شوف ]و باقی می یافگیری فر کوفکی، مانند نقشی است که بر سنگ حک می
ناشایسـت فرزنـد، فر ایـن سـن و بـرای استفافه صحیح از ابزار تنبیه نیز فر صورت تکرار اعمـال 

تر تجویز شده است. بدین وسیله، تربیت فینی عمیـق فر تـاروپوف شخصـیت اطاعت هرچه تمام
ویژه فر تربیـت و بدون ترفید، فر این مرحله نقش صالبت و جدیت پدر، به گستراندفرف ریشه می

 اوالف پسر، بسیار برجسته و حایز اهمیت است.
 سالگی 21ـ  14وزارت:  همرحل .8

ای کـه فر آن، فـرف پس از گذار از مرحله اطاعت، فرزند با فوران بلوغ مواجه خواهد شد؛ مرحلـه
فچار تحوالت عاطفی و هیجانی و جسـمانی سـریع و جهشـی شـده، انقالبـی را هـم از لحـاظ 

 کند.ویژه جنسی، و هم از نظر روانی فر وجوف خویش تجربه میجسمی، به
طلبی شخص به اوج خوف رسیده، به تبع آن، فوره اطاعت محض فرف رو بـه اللفر این فوره، استق

انـد. وزیـر، فـرفی اسـت کـه فر این فوره را زمـان وزارت برشـمرفه روف. پیامبر اکرمپایان می
حسـاب آمـدن از گاه مورف شور قرار گرفته، نیازمنـد تأییـد و بـهعنوان تکیهبسیاری از مشکالت به

 سوی فیگران است.
فهـد، ولـی وقتـی ا اینکه نوجوان بسیاری از تکالیف شناختی را بهتر از زمان کوفکی انجـام مـیب

کند. چون بزرگسـاالن بهتـر از صورت منطقی فکر نمیهایی را بگیرف، اغلب به خواهد تصمیممی
هـای هـر  فهند، منافع و مخاطره گیرند و نکات بیشتری را مورف توجه قرار می نوجوانان تصمیم می

گرفتن و مشـورت بـا فیگـران را بـه نوجوانـان توصـیه  زینه را سـبک و سـنگین کـرفه، راهنمـاییگ
   2کنند. می

با توجه به رشد تفکر انتزاعی و قوه استدالل فر نوجوانی، تربیت فینی نوجوان باید همراه با توصـیه 
تـار او نظـارتی و استدالل باشد تا بتوان پاسخ قاطع و روشنی را به شـبهات احتمـالی فاف و بـر رف

عمال نموف؛ چنان  فرماید:می فر این باره به امام حسن مجتبی که امیر مؤمنان سنجیده را ا 
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َْ ِت »  ِط الُّشُب ُْ ٍم َو َتَعُّلٍم َا ِاَتَو ُْ ِلَك ِاَتَف َُ هـای تـو از پس، تالش کن تـا فرخواسـت 1؛َفّْلَ ُكْن َطَّلُبَك 
 «روی آوری. روی فرک و آگاهی باشد؛ نه آنکه به شبهات

فر این راستا، والدین یا از توان فکری و علمی الزم برخورفار بوفه و قـافر بـه اسـتدالل صـحیح و 
صـورت، نخسـت اند که فر ایـن یاری فرزند خویش هستند و یا اینکه از انجام چنین عملی ناتوان

بط سـازند تـا بـدین باید به یافگیری مبافرت نموفه، فرزند خویش را نیز با عالمی آگاه و عامل مرت
 وسیله، از وظایف خویش آگاه گرفف و فستورات فین را عمل نماید. 

 های رفتاری خانواده در انتقال باورهای دینیبایسته

 محبت. 1

ای اسـت کـه انسـان را بنـده احسـان و گونهجایگاه محبت فر تربیت و آموزش باورهای فینی، به
شـوف او تـا سـرحد   ی رفتار فـرف شـده، باعـث میسازاند. محبت، سبب فرونمعرفی کرفه2نیکی

ـا»د: یفرمام مییبندگی پیش بروف. خداوند فر قرآن کر ِهِلنَتَلُهمَوَلوُمنَتَفّظ ّ َفِبماَرحَمٍةِمَنالَلّ
خو شـدی و اگـر تنـدخو بـوفی،  واسطه رحمت خداوند، نرم به 3؛َغلیَظالَقلِّبَ نَفّضواِمنَحوِلَك

فلـی، فارای ایـن آیـه، بیـانگر آن اسـت کـه محبـت و نـرم« شدند.تو پراکنده میرامون یمرفم از پ
ویژه  ای است که سبب پذیرش منطق و استدالل شده، پایـه و اسـاس تعلـیم و تربیـت و بـه جانبه

عنـوان کارآمـدترین سـالح آید. بنابراین، محبت از سوی پدر و مافر، به باورهای فینی به شمار می
کنـد. عـدم ابـراز فهی به شخصیت و باورهای فینی فرزند ایفا میرا فر شکلتربیتی، نقش مهمی 

محبت صحیح و بجا، سبب خواهد شد که  انسان فر معرض هرگونه انحراف و فسافی قرار گیرف. 
هـا،  هـا، زورگویی بازی ها، لج ها، خشـونت به عقیـده بسـیاری از فانشـمندان، بیشـتر تنـدخویی

های افـراف، نتیجـه عقـده  ها و ناسازگاری ها، ناامیدی گیری ها، گوشه گیها، اعتیافها، افسرف بدبینی
حقارتی است که فر اثر محرومیت از محبت به وجوف آمده اسـت. فر اثـر ایـن عقـده حقـارت، 
ممکن است فرف به فزفی، قتل نفس و یا طغیان فست بزند تـا از پـدر و مـافر و مرفمـی کـه او را 

تی ممکن است خوفکشی کنـد تـا از وحشـت فرفنـاک محبـوب فوست ندارند، انتقام بگیرف؛ ح
                                                           

 .۱۳، نامه نهج البالغه. 1
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البته محبت باید بجا بوفه، مصافیق آن متناسب با سن و شرایط فرزند باشـد و 1 نبوفن نجات یابد.
 باید از افراط و تفریط فر این زمینه جلوگیری شوف. 

 تکریم. 2

لین مربی انسان میخداوند متعال به و  2«م.یـرامـت فافکن، فرزندان آفم را یقی به»فرماید: عنوان او 
این، خوف بیانگر اهمیت تکریم مربی فر مقام تربیت است و ارضـای ایـن نیـاز از سـوی مربیـان 

آید.  تکریم فرزندان از سوی والدین، سبب خواهد شد شمار می تربیت، صحیح و خداپسندانه به
نـا بـر فرمـایش امیرمؤمنـان، که کوفک به شخصیت و ارزش واقعی و واالی خویش پـی ببـرف و ب

   3کند. ، چنین فرفی خوف را با گناه خوار نمیعلی
عزت و اعتماف به نفس، از فیگـر آثـار احتـرام و تکـریم فرزنـد اسـت کـه خـوف مـانعی فر برابـر 

های روانی و میل به بزهکاری و اعتیـاف و شخصـیت ضـد  اجتمـاعی او خواهـد بـوف. ناهنجاری
 سوی والدین، فارای چنان تأثیری است که فر روایتی از پیـامبر اکـرماحترام و تکریم فرزند از 

 آمده:
ُ ْم » َُ ْوَا

َ
وا أ َُ ْ ِإ

َ
ْم ُحْغَفْإ َلُكاْم   أ ُْ َا َُ ْحِسُنوا أَ

َ
فرزندان خوف را گرامی بدارید و خوب تربیت کنید کـه  4؛َوأ

 «موجب مغفرت شماست.
 الگوی عملی بودن. 3

   .کنندعملی، نقشی کلیدی را فر رفتار و باورهای فرزند ایفا میعنوان الگویی  پدر و مافر، به
اند و فرزند بـا الگـوبرفاری و تقلیـد از رفتارهـای ایشـان، والدین بیشتر اوقات فر تیررس مشاهده
آمـده  آموزف؛ برای نمونه، فر زندگی گهربار امام حسنبسیاری از آفاب فینی و معاشرت را می

ریشـه ایـن  5وال خویش و سه بار نیز نصف آن را فر راه خدا انفاق نموف.که ایشان فوبار تمامی ام
یافـت؛  و حضرت زهرا رفتار را باید به فلیل الگوبرفاری از پدر و مافری چون امیر مؤمنان

فار بوفن، افطار خـویش را بـه مسـکین و یتـیم و اسـیر انفـاق آنجا که سه روز متوالی پس از روزه
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 سعافتمندی را به فرزندشان آموزش فافند. سان، راهکرفند و بدین
َُ »فرماید: فرباره تأثیر رفتار عملی فر تربیت می امیر مؤمنان، علی   َساّْمٌع   اَن اْلَوْعَ  اَلِهي َا َحُّمُج

َِ ِلَس ُن اْلَعْقِ   َِ ِا َُ ِلَس ُن اْلَقْوِل َوَنَط ََ  َسَكَت َعْن َُ َنْفٌع  پندی که هـیچ گوشـی آن را بیـرون  1؛َوَا َحْعِدُل
بـر آن  عقلنیفکنده و هیچ نفعی با آن برابر نبوفه، پندی است که زبان گفتار از آن خاموش، و زبان 

 «گویاست.
 یهای فردی و شرایط سن  توجه به تفاوت .4

هـای فـرفی و همچنـین ویژه تربیت فینی، فر نظرگرفتن تفاوتترین اصول تربیتی، به یکی از مهم
ی است. بنا بر آنچه تا کنـون بیـان شـد، فرزنـد فر هریـک از مراحـل رشـد، فارای اق تضاهات سن 

عمال تربیت نیز باید بر اساس این امور باشد.ها و محدوفیتقابلیت  های خاص آن فوره بوفه و ا 
های هر مرحلـه از رشـد، اصـول تربیتـی متناسـب را پس، والدین باید با کسب آگاهی از ویژگی

فه، از هرگونه افراط و تفریط فر زمینه تربیت فینی که سبب آسیب به باورها و اعتقافات و لحاظ کر
 شخصیت فرف خواهد شد، بپرهیزند.

 تشویق و تنبیه .5

هـای تربیتـی تـرین شـیوه تشویق، به معنای بر سر شوق آورفن فرف برای انجام عمل، یکـی از مهم
هـا فر تثبیـت شاره قـرار گرفتـه و از مـؤثرترین روشها فر قرآن کریم و روایات مورف ااست که بار

آید. قرآن کـریم نیـز فر شمار میویژه اوایل کوفکی به اعمال پسندیده فر تمامی مراحل زندگی، به
های گوناگون با ایجاف انگیره، بندگان را به انجام واجبـات ترغیـب کـرفه  موارف متعدفی و به روش

های آن پرفاخته، نمونه واضحی از استفافه ایـن اصـل  متاست. آیاتی که به توصیف بهشت و نع
 فر تربیت فینی است.

ِساِن  اْزُجاِإ اْلُّمِساي»فرمایـد: با اشاره به این اصل تربیتـی مـی امیر مؤمنان ِْ بـا  2؛َء ِاَثاَواِب اْلُّم
رفتارهای تشویق، فر ترغیب بنابراین، « فافن به نیکوکار، بدکرفار را از عمل خویش باز فار. پافاش

 کند. پسندیده به صورت مستقیم و ترک اعمال ناپسند به صورت غیرمستقیم، ایفای نقش می
نموفن فرف از زشتی عملـی اسـت کـه مرتکـب  سازی و متوجه از فیگر سو، تنبیه نیز به معنای آگاه
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لـی و 1گیـرف؛شده است. این اصل تربیتی، فامنه وسیعی را از عدم تأیید تا مجازات بدنی فربرمـی
ومرز الزم فراتر بروف و وسیله ای برای تشفی خاطر و اعمـال خشـونت و  نباید به هیچ وجه، از حد 

ویژه فر تربیت فینی، باید از چنان ظرافتی برخورفار باشـد گیری باشد. تنبیه، به ارضای حس  انتقام
 که سبب آگاهی فرف از وظایفش و عدم تکرار رفتار نامطلوب شوف.

 گوید:ویژه فر کوفکی، میاره نقش تربیتی تشویق و تنبیه، بهسعدی شیرازی فر ب
 آرخرفمنـــــد و پرهیزکـــــارش بـــــر

 

ـــدار  ـــازش م ـــت فاری بن ـــرش فوس  گ
 

ــن ــیم ک ــرفی فرش زجــر و تعل ــه خ  ب
 

 بـــه نیـــک و بـــدش وعـــده و بـــیم کـــن 
 

گیری بهتر از تشوق و تنبیه، بایسته است برخـی نکـات، از جملـه: تناسـب بـا عمـل، برای نتیجه
عمال آن و عدم تأخیر فر تشویق و تنبیه، رعایت شوف.  ظرفیت وجوفی فرف، روشن بوفن فلیل ا 

سالگی(، رهـاکرفن کـوفک بـه معنـای آزافی مطلـق و عـدم  7ـ  1برای نمونه، فر فوره سیافت )
نداشتن بر رفتار کوفک نیست؛ بلکه بدین معناست که نباید کـوفک بـه طـور  محدوفیت و نظارت

مؤاخذه و تنبیه قرار گیرف و از آنجا کـه بیشـترین میـزان یـافگیری، از طریـق فیـدن و مستقیم مورف 
پذیرف، اهتمام به انجام تکـالیف فینـی از سـوی والـدین، الگوبرفاری از رفتار والدین صورت می

 بهترین روش برای تعمیق باورهای فینی فرزند است.
 استمرار .6

مرحله و همگام با مراحل رشدی فرزند، بهاید مرحلهتربیت فینی، امری تدریجی است که فر آن ب
شده را فر پیش گرفت و از تندروی و کندروی جلوگیری کرف و با آهنگـی  روشی فرست و حساب

َِ   َتاُدوُم   َقِّل اٌ  »فرمایـد: می یکنواخت، ولی همیشگی، این مسیر را طی کرف. امیر مؤمنان َعَّلْ ا
ّْمُّلوٍل  ََ ْن َ ِث ٍإ  َِ َجی  ْْ  «کننده. اندک پایدار، بهتر است از بسیار خسته 2؛أَ

 رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسـته روف
 

ــته روف  ــته و پیوس ــه آهس ــت ک ــرو آن اس  ره
 

تـرین اصـولی بـوف کـه بایسـته اسـت فر امـر تربیـت و  آنچه تا کنون بیان شد، مهمسخن آخر: 
ویـژه نکر است که سرآغاز تربیـت، بـهسازی باورهای فینی، بدان توجه کامل نموف. شایان  نهافینه

ها پیش از تولد فرزند فر نظر گرفت و والدین با مؤفب ساختن خویش بـه تربیت فینی را باید سال
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آفاب و تعالیم فین، فرزندان را فر پیموفن این راه ُپرفرازونشیب یاری فهند و بدون ترفید، این مهم 
ی و همگامی والـدین بـا یکـدیگر، رعایـت حاصل نخواهد شد، مگر با صبر و استقامت، همراه

ی و روحی فرزندان. بدون  عدالت بین فرزندان و نظارت شایسته و متناسب با حاالت و شرایط سن 
سازف، مصونیت فرزندان از هر نوع های این راه جانکاه را گوارا میشک، آنچه نامالیمات و سختی

ای رزند صـالحی اسـت کـه چـون صـدقهآسیب اخالقی و مقاومت فر برابر انحرافات و تربیت ف
 جاریه فر پرونده اعمال پدر و مافر خواهد فرخشید.

 




