
  


	ر��ن دی� ��
  ��� ��دران در �

��ه	ه �����  ���ه
*

   

  مقدمه 

�ا ر+�لD9 )
  :�ُ; «)�(�ی
ّ
3َُه�0 َ�%ـ َرOَCِ ا�%

َ
���� َو�

َ
ِه0ـ�� وا3َ�ِْیPِ أ Y١؛ِ�

  ��اوـD

�ر و (�در� �����* ر1�'  �	 ��
 را ��� �Dد �)�ز .���� «  


) %2�1 
� ز(�
 )�ز���. در  �E�	 ه��E���Eد �� وا7�ی� در ��	�' او 

69
 ای� 	�� (�در 	��� g	ار* روا�P�	 %�7د  *���� از ��ر، �� ا+�+
 و ا�F"�ار

� دارد و (
 دره�* (���+ـ; 	ـ� دیـ� و  ��اـ� 	ـ� 	ـ� �ـ�ر"��* Eـ��ه ��	�' )�ز

� را 	� روان
، )�ز+��E ��ی-��� و �(ـ�ار  "��� از ا�5Eص ا �ا* ��ورش ده

   ��Gن �Eد.

 ،

 �Jن: ��	�' دی�ـ
، اPRDـ
، �ـ�69�"�� �E(% ا	��د "���	�' )�ز

�ی-��
 و... ا+'. 	!��ر* از (�دران اR����!� 	ـ�ا*  �ان و 	Aر"�ن دی�، ��اا

ــ� 0�� 
ــ�7 ��ــ� و  Eه ر�G	 ــ� ــ�ن، 	 E�ــ�' )�ز O5E Sــ Q�5) *ــ�* ه� از  "�

�)�
 و 	�)R+ده�* ا��را در �ـ�ورش  ره� 
��	��ـ SـQ�5) ـ�د�	ا ،_�Pد *Aری

                                                            

   .��وه��� *

  .��٢، ص ٢، ج���ر	 ا������. �ر�، ١



 (ويژة خواهران)1395رمضان المبارك توشه راهيان نور  ره  �  50

� و (��; ��E)�ی
 ا+���اده�، 	�وز 805ـ
، 	Aر"ـ
 و � �Dد 	� ��ر "��)�ز

�ان�"�ر* �م )�ز�.�Eن  (��E 4ری��  در �9ل 

�اران، 	�)��� (�دراِن  
̂ه 	Aر"�ن دیـ� در ��	�ـ'  ای� (���7 در �
 	�ر+ وی

�ان ا+'.   )�ز

  ) تربيت ديني1

�� (�در در ��ورش دی� 
� رو�E ا+'. ای� ��، دوران �ـ�� 
 و (�ه0)�ز

7� و �m� A از ,ن، ی����
 از ���ا ، �
 دوران ��د ١"�ـ�د. 
را در	�(
 و ��ا

�67V) ،ا، �9ز )�� و ر)��ر (�در���"�ـ�*  ه�ی
 ا+' �� در Eـ�% ای��ن، ا����د، 

ــ�� ه�ــۀ (67Vــ� ــ� 	!ــ��ر (ــ�FV ا+ــ'. 	 ــ�در از  O5Eــ�' )�ز ه�، ��ــ�ا* (

>G) ی��� ��
 ا(��ن ه�+'؛ �Jا��ر  ��	�' دی�
 ز(�A�دران ��ه�) ����ی� ا+' 

'�	���ه G� ان را��� ای� ا(� در )�ز ��E ـ�  دار� Aـ� ��M(�� +ـ��دت )�زـ



 دارد. ه��ن ا+�+	 ��
 	��ـ�د* دارد.  �9ر -� ��5
 )�ز	����ای
 (�در در 	


ِ=Pْ(َ 3ُ6 7َِ=3َ «)�(�ده ا+':  9ر+�ل "�ا( �Zَو ا� ;ِ Y(
ُ
�� َ)Pِ&ْ�َ �.ِ �َ�ِUَ Pْ أ

�
ا��

 ;ِ Y(
ُ
� در Eـ� ٢؛ِ.� َ�ْ&Pِ أ����	5' در �E< (�درش 	ـ�	5' ا+ـ' و +ـ��د	 >

!�����ـ� (ـ�در در ��	�ـ' دی�ـ
 و » (�در �Dد +��د �� >���	��	�ای� 	�ی� �0Pل 

 ��ا+' و (�دران 	�یD '0c) ر* او رأس ه� ا(� و (�رد�"A�ه�� ،�
 )�ز)R+ا

�ان�. )�ز��� ��E, 
G7(��رف ا �	ن را �E٣ 
Q� ت�w17 
)  :�0ُـ�ا «)�(�ی�
Y
%�َ

 =ُEَ�ْ��0ِ )� َی
ْ
%�ِ Pْ(ِ Oْ�ُ�َ�6!ْ]ِ ;ِ�ِ ;ُ

ّ
�ـ�ن )�زـ�ان* Jـ� 	ـ�ا از (�ـ�رف (ـ� ,ن ٤؛OُGُ ا�%

                                                            

  .١٠، ص �١، �&%ۀ #�"! ی�س، ش ��در ����ر �����. ���� ا�����، ١

٢ ،��%&�  .٩، ص �، ج ��ارا� ���ر. 

� ����� در ��در �����. -�"�ا ر,�ی�، ٣���٢3�ۀ -12 دو، ص  ، ��ی�ن!�ز�� دی .  

٤ ،�%�  . ١٩٩، ص 3، ح �٨، ب �١، ج و���� ا�#��". �� �5
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.�  »+�د(�� ا+'، 	� ,�ن 	��(�زی

��6) 4�E 
0E �� �را  18!ـ��� ،�w13ت )�9�ۀ زهـ�ا در �Dاب دی


Aد او ,ورده و (  :� ه�ـ�ن Eـ;، (ـ�در » 	ـ� ای-ـ�ن )�ـ� 	�ـ�(�ز!«)�(�یـ
ِ

2ـ�0


 وw��)��م داE'، دو �!ـ� �Dد+ـ�ل Dـ�د را  +� ��9�( �wPاز �� 
�ر\�+

ا* Eـ�4! ای-ـ�ن �!ـ�ان «Dـ�اب را "6ـ': در ��� E�4 ,ورده و ه��ن ��0رت 

�. ای� (���Q�< ه� را ��� �� ,ورده ا ��( ��  ١»�Eن ده
. ام 


، ��Jن ���ا و )Q�w' اPRDـ
 و �0ـ�د* )R+رگ اA	 ���-(�در ای� دو دا

�� در �Dا ��Eدا
) ��6" ��6) 4�E �	 ه  ب��ان ای-�ن را 	��Gـ�Eد، ��	�' )�ز

  ٢	8��د.

����Eن ,(ـ�ه  ه�* ��	�' دی�
 	Aر"�ن از +�* (�دران ه�ی
 از E��ه در ذی% 

  ا+':

  اساسي الف) شيردادن همراه با طهارت

Q� دارد. ا(�م �� �_�ُع ُیَ�6ُّ ا�ّ&!ـ�ع«)�(�د:  7
E�� (�در در ,ی��ۀ )�ز ��
َ
 ٣؛أ

	ـ�  7	ـ� ه�ـ�� ا+ـ�س، ا(ـ�م 	ـ��P» +ـ�زد. 
را د"�"�ن (
 E�+ ،��E' ,د(

�اده�D ) ه� د+��ر
  :�َ!Pَ ُیْ=3ِ «ده
�
ن� ا�% ِ̀

َ
�Xَُرِة .

1
aا� Pَ(ِ ِء�_ّ�ُ

ْ
���ِ Oْ�ُ6ْ

َ
%�َb٤؛  ��E �	


 �D��Eار"* 	�ا* ا Cزم ا+' دایۀ ����Aه ��� E�� 	� )�ز ���د��ن �Dد 	�"Aی��

) �Fا
ه��hـ�� 	!ـ��ر �!ـ��ی�ه ا+ـ' �ـ� (ـ�دران ه�8ـ�م Eـ��دادن  »"�ارد. 

>��D ر+�ل .��E�	 ��Eن، و\� دا�E�ِإن� «اـ�:  در	�رۀ �FM�� و\� )�(�ده 9)�ز

                                                            

��رس ;:�ی9�، ١ �%5����ی���' ا&دب.    . �١٨، ص 3، ج ر

��;@ـ� و -"�ر,ـ�)، ��هـن ز��ـ�ت �ـ�در ٢�"-) ��B9رگ ا-ـD �Eدو دا��� Fت ای���G .

شG HEه�I و �JI K-دو  .K-ن ا�#  

٣ ،��%&�   .٣٢٣، ص ١٠٣، ج ��ارا� ���ر. 

٤ ،�%�  .١٨٩، ص �١، ج و���� ا�#��". �� �5
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ُ��ُب 
ُ
ْت ذَ

َ
���َ4َ ;ُGَ�َْو 

َ
5Zَ�َ

َ
. 

َ
e ا 4ََ�_�

َ
َ=ْ!3َ ِإذ

ْ
"�ـ�د و  و�Pـ
 	�ـ�ه و\ـ� (
 ١؛َوْ�Gِـِ;   ا�


09ـ_ +ـE « �5ـ�د. اش زدوده (
 GJـ�ه �Eی�، ,Fـ�ر "��هـ�ن از �2ر�� را (


"ـ�دد، ,Fـ�ر "�ـ�ه را از  روح و 2ـ�6* 	ـ��9 (
 Eـ�ن ای-�ن، و\� +0; �را


) v�� ای@ـ�د  ��ارح 
� C�1ت (���* در ,د(Eا* ر�	!��* (��+; 	زد و �+


) .���٢ 
"��د، ای� ,�Fر (���* را 	ـ� )�زـ�  (�در* �� ��� از E��ده
 و\� (


ه��h�� و\�"�)�� ��� از Dـ�ردن ?ـ�ا، از ,دا	ـ
 ا+ـ' �ـ� +�زد.  (���% (

��ده ���M� �)�@
 	� اG7ن ا��	ای� رزق ((ـ�د* و   (�A(و ا 
�)R+ و ,ن را (�یۀ

��!�. (�در (
 (���*) دا� ای� ��% �Eی!ـ�� را 	ـ� ��	ـ' از �Dد+ـ��7  ا��ا

.�  ٣ا@�م ده

� (�در Eـ�4 اOـ�ر*، ه�8ـ�م Eـ��دادن )�زـ�ش��ه�ـ�اره و\ـ�  	�ا* 


)  
8
 �m از ��0ی� 	� (��+0' ا��Gـ�د Eـ�4 اOـ�ر* از 8Jـ��Pو .'(�"


�ش (��	�' )�ز 
�، �J�� 	��ن (�+��  :�����	�ـ' * �� (ـ� 	ـ�ا
 	� ز1��«

�م، ا"� 	� (��م �0ت ه< (�-��م 
)�ز � ;@�� ��ـ�دم؛ Jـ� ر+ـ� 	ـ�  
ر+�


 ه�* ای-�ن از ز1�'
 (�دم 	� ٤�68E»(��م ا���Gد!) 
� و 	ـ�ز (�+��  :�"�یـ

��	�' او، از Q2�1ۀ E�� 	��ون ا+ـ'؛ و7ـ* (� 	�ا* ه� 	��ن ز1�'« 
* 	ـ�ا

) ���
  A"ه� ���ادم"�ی<  ��E او �	ـ�دم و و\ـ�  ، (�8 ایـ�	ـ�رت G9 ـ�	ـ� �

.>�Eـ�ت و ای� ٥»دا�ـ�د را (�هـ�ن ز1D ـ�ت��(��� ا+' �� E�4 ا�Oر* �"
                                                            

  .٣٩٨، ص ١. ه��ن، ج ١
٢ ،�2"�D دM��  �OPQره�: ، درس�+* (��ده� در ����� !�ز��. 

http://www.mohammadivu.org 

  . ه��ن.٣
  .٣٣٢، ص ١، ج .-#, ا��ار. �M�R از ��وه���ان، ٤

اب ٥G درش در�� ،�TD WـZ و� �E"D7 ]ـZ �@ـ�ت Yـ�دق ��. #U:V W از ; ه\
َ

، �V`�ـ� ُ�ـ^
��  ZD را aDاG ده� و»U"%R ز���I ر�bTا «�� �":M;  c5ـ�D Z[ دD ZVد�Y رؤی�ی� Fای 

ً
��%�� .�E[

�D 9Qرا ه� �درش و��ز�ـ�.� و (12ـ�� (ـ�/ و, #"� ��ه� (�ـ�ج ��;@ـ� ا�fـ�ر�،  #� 
  ).٧٧، صا��1ر3
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ۀ (�د �Rش�OQ5) و ��. ر (
ه�* (-��6١»دا

 

  ب) لقمة حالل

�Mی�ـ�  از `� روان Aـ��FM�� زی�د* دارد. ا+Rم  vد�� '�O5E ن، ?�ا در�+��E

��ده ا+' �� ?�ا* +�7< و R1ل و C�1ت (���* ��ر و (ـ�در، در روح 69ـ% 

�، 	�ی� از ?�اه�* �1ام و  ٢ا�F دارد.�� '�	�� �7�2 ��O��< دارد )�ز �� 
!�

�G0E 
�1  A�ه�� v����.٣ 
� (���ل (�اوD %�7د ���ه �	  :��ـ� «)�(�یـ ی�
َ
یـ� ا

 
ٌ���َن َ
ُ
��َ�

َ
� ��َ�ِ �

�
 ِا�

ً
���ِ���ا َ

ُ
��َ�َ��ِت َوا �ا ِ$َ# ا�"!

ُ
�%ُ 

ُ
&'ُ ا* ر+ـ�Cن!  ٤؛ا�)�

�ـ�  ���ر* و ا���ل �7�2 ��دازی���� و 	� ���از ?�اه�* ����Aه (R1ل) ���ول 


) �Jه� �	ه<. (� �", ����«  

��7 �� 
��اده دارد. در �2ر�D ر��!; و ��ر � �	 
ۀ R1ل ار��0ط (!����

�، E�� (�در ه< R1ل و 	�«E�	 لR1 ر�� ;!��2رت Eـ�� در دهـ�ن 69ـ%  


ای� رو ��ران 	�ی� 	�ا* 	� د+' ,وردن روز* 1ـRل، �1ـ
 از  ٥»�Eد. �Gده (

�� 	�ا* 1ـRل 
�. ی�
 از ��را��� 'Pاده د��D %��-�	ـ�دن �9ـ�م در  0P% از 

̂ه 
 اه��' ویـ"�(�ـ�س «ا* X�Pـ% Eـ�ه ا+ـ'، �ـ�ر (�1ـ�م  ���م (�ا1% ز


Q�	ارد «��
 ای-�ن ا��6ق ا)��ده ا+'.  	�د "�  (���ا* ��07
 در ای� 	�ره در ز

���ر �i�Q0 و ار�Eد 	� ��ر �-�ورز* در  ،
"�
 در اوای% زQ�	ارد ��c) 4�E


 +�"�م زرا�' 	�د، ,ب +ـ�0
 را (-�eل 	�د. ی� روز و» ��ر«رو+��* �Dد �P

                                                            

ده�� �iـ! ;�O"Dـ� در T�Vـh�; W"ـU و ا6���5� ا��4ه�3 ������"�،  . ����5%� ]�ی��١�Eره ،

  .��J�٣یK، ص 

٢ ،�bی�Y U"5��-٢٠، ص 6;��� �2-�ق، راز��9 7��8. ا�.  
3  . http://abdolghaem.ir/content. 

̀ی٤ ن، E�j� .Z �١.  

٥F�� F�� .  ،�%�  .3٧١، ص ٢، ج ه<ار و ی= >-�"زاده `
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ای� +�; «	� �Dد ,ورد و ای-�ن ه< ,ن را "�)' و �Dرد. 	 �Q2�(R	� �Dد "6': 


 را در (Aر�� 	ـ� �ـ�ر "�ـ�رد و از » 	�ا* �� 	�د؟ و �Jا ,ن را �Dردم؟!� mk+


، 1�2; 	�غ را ���ا �����ر ,ب 	�ا* ���ا��دن 1�2; +�; راه ا)��د. �m از (

��د و ��ی��Eد رو�) ��\���* 	ـ�د، او را ا!ـ�ن  ن را 	� او "6'. 1�2; 	�غ 


 ی�)' و "6': 	�D»ده��1�2; 	�غ » E».��D�4 ��+4 داد: » ا*؟ ,ی� ازدواج 

 :'6"»
"�رد، +�; ه< (�ل در��Dن ایـ�  ,ب �-�ورز* E�� از (��ن 	�غ (� (


��ـ
 �Dا+ـ' ه� �J ای-�ن ا�2ار ��د و 1» ��<! 	�غ ا+'؛ ا(� ,ن را R1ل 

��<.  	� ی� �Eط R1ل (
«P��' +�; را 	�ه�، او �0Pل ��د. +�ا@�م "6': 

 ،�د��D* دارم �� ه< ��ر ا+'، ه< �� ا+' و ه< E%، ا"ـ� 	ـ� او ازدواج ���ـ


ـ� 	ـ�د، » ��<. R1ل (�D ـ�	ـ�غ او را 	د. 1�2; ���"Aی� �0Pل  ��c) 4�E

�ـ�زه(@mQ �-� ��و+
 ,را+' و E�4 	ـ� Q@1ـ� رواـ� Eـ 
دا(ـ�د،  �. و�Pـ

 :��ر ��وس را �Dا+ـ' و از او ��+ـ�� ،����وس را در�Gی' ���ل و ���ل دی

��ر، �� و E% ا+'؛ ای� د�Dـ� �Jـ�ن �!ـ'!« �) ��Dد ���6" �� ��E « ر��ـ

 :'Eر دا�GTا ��Dر «د���ه، ��-
 را !��� ا+'؛ �Jن ?�0'  �) ��D�6< د"

�8� 
)�c)�ی!�� و E% ا+'؛ �Jن 	ـ�ون ا�ـ�زۀ ا+'؛ �Jن 	� دی�ۀ �Dد 	� 

� 	��ون �)�� ا+'.�D ر و (�در از��«١  


، )�زـ�* 	ـ� ـ�م Eـ�4�)Vد و زن (ـ�) ���J ۀ ازدواج��F  س�ا1�ـ� (�ـ


 ا+' �� در �Q< و ���ا ز	�نQ�	س  ارد�زد �Dص و �ـ�م Eـ�. (ـ�در و �ـ�ر (�ـ

 '0Pد (�ا�D *دن ?�ا�	ل R1 اره در��د، ه�D 
"�
 در زQ�	ارد
�ـ�  ( ���د

�ه ا+'  ز(��ۀE 
Q�	س ارد��) �
 در E�4 ا1��C��� ���J وز�	ـ��  ٢.�ـ� ه	

                                                            

��bم، ١ �b;����  .٣١ـ  ٢٩، ص ����یۀ ���دت و �@�ت. 

  .١١٨، ص ١١و  ١٠. �"�م �زه، ش ٢
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 ،��
 +0; (��م ار���ـ� )�زـ�ش را ��+ـ�Q�	س ارد�
 از (�در (��Pا+�س و

 :'6"»�G0ـE ـۀ��7 Aـ� او، و\ـ�  (ـ� ه�"ـ	ـ��دادن E 0ـ% ازP 5ـ�ردم و vـ�


) ...>�(�"«١
 

 ج) آموزش قرآن

�ر و (�در ا+'؛ زی�ا �P,ن ���م Pـ�ا�� ,(�زش �P,ن 	� � Sی�Tو �Q�� از ،�)�ز

�ا+ـ' و  ه�ای' و +��دت ا!�نD ـ�	0ـ�ط �� ار�Q�ه� را در	�دارد و �Rوت ,ن، 

�	� در ,ی�ت ��ن�
 ، ��E)�ی دل* 	5-�، +0; 	��ار  '�PRD وز�	اد و �ا+��

) ��ر، (!��ل ,(�زش �P,ن 	� ٢.�Eد 
در )�ز� ��� و ��	�ـ'  (�در �A ه��)�ز

��� %�� �6�Tای� و �	 �   ٣.و* ا+' و 	�ی

�ان از ای� رو 	���� �)دره�* 	Aر"�ن 	� �(ز 
�ن �P,ن را (�  �Eن �Dا��D�),

ــ* هــ� هــ� را 	�ا+ــ�س ,(�زه و ,ن ,�P 

ــ�ورش ( ــ� (ــ�در  � ��ــ�ا*  ــ�؛ 	 داد

�)R� �	 ن را,�P د و�	اد �+�	 

 ���6*، ز) 
	�D 'Xا�P او .��  �Dا�J ن و,�P


�ش ��Q�< داد. �R(ۀ 	Aر"�ار در	�رۀ (�در "�ا(�Eن �Jـ�� درس دی�8 را 	� )�ز

ـ�ان 	ـAرگ ��0یـA 	ـ�د... (ـ�درم ـ «"��6 ا+': �D ـ�* و ازQ� درم از +�دات�)


ودو +ـ�ل  	�RDف ��رم ـ 	�+�اد 	�د و ��ان ه< از د�� ر)'. ه��8م (ـ�گ +ـ

5!��� 	�ر (�درم �P,ن را 	 .'Eدا
	ـ�ر �ـ� 	ـ�  ,ی� ی�� (� ی�د داد. �1
 ی�دم (


) �G-)
� و (��ن راه �� 	�ا* ا+��ا1' و ر)��<، در �9ل راه (�درم �P,ن (�Dا

��د و ی� +�رۀ �P,ن را 	� (ـ�  N�� دش�D را دور ��ا��دی<، )�ز SP����ز 


، ��Jن �Dب �Pا�P 'X,ن را از (�درش )�ا"�)�ـ� 	ـ�د �ـ�  ٤»��Q�< داد.����c)

                                                            

١ ،Z%T5:�ا FD ٧١، ص و!��ت ا��-��ء. ا���.  

٢ ،��E
ُ
%"D ن�"m�,ر F"�� .ان�ی, در ����� !�ز��ص ر���" و �+* وا� ،��.  

� !�ز��ان. ���� ا�����، ٣��&%ۀ #�"! ی�س .�+* ��دران در ����� دی.  

��ه. ٤ ،ZM��R Z��E»KPQ  Z�B5 ادۀ��G �D Qو��PMR« ٢٢، ص ١3، ش.  
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�E در 
�Pـ�,ن او،  وP 'ـXا�P ن��ر+ـ� ر)ـ'، (ـ�ی� �ـm از Eـ��) �	 
87�+

��ز* 	� درس v	�ر«�507�* زد و "6':  !*�
 �Dب �DاQ�D !�Q7س  اR�ه�* 

�ار*؛ از )�دا 	� �Rس +�م 	�و!  ١»اول و دوم 

�
 ا m	� �P,ن ,ی��ۀ )�ز) ���e�ا* 	� ��ر و (�در  ده� و ,(�زش ,ن وT��6 را 

Q� ن��)V)��)ا+'. ا

در ای� 	�ره ( 7  :� «)�(�ی
َ
%�َ 3ِ

َ
��َ

ْ
Cَ � Pَ]1 ا� YZAَْن ُی

َ
�ا3ِ�ِ أ

ْ
ا�

fَن ْ�ُ
ْ
0َُ; ا�

Y
َدَ�ُ; َو ُیَ=%

َ
Pَ أ YZAَـ� او  ٢؛ا0َ7ُْ; َو ُی	 ����م  ���ر ای� ا+' � �	 �1_ )�ز

�، ادب 	� ده��."�ار,�P و ,(�زش �  »��(�ز

�ه و ��1ق ی�د Eـ�ه 	��Gـ�ۀ او "�اEـ�� Eـ�ه E ر (!��ل�در ای� روای'، �

�!' و ه��ن
 ا+'؛ و7 �Oc�) او �	�6 �Tدر  ای� و A��، (�در E ��6" ���9ر 

� (!��7�' دارد.  �0P٣ل ,(�زش و ��	�' )�ز

� (��ن �A در 	�ا	� ا@�م ای� وT�6ۀ (���7
 در ر�اوD ر و�وز P��(ـ'، 	ـ� �ـ

̂ه  «)�(�ی�:  ده� و (
 ا* (
 (�در ��داش وی
َ

3َُه ا�%ُ; َ�Mو�5
�
%

َ
i َنf; ا�ُ�

َ
� 

ً
3ا

َ
O َو�

�
%�َ P(َ

��َن َو اjِ+ـون هـ� �ـ� )�زـ� Dـ�د را Pـ�,ن  ٤؛َی�َم ا���6)ِ� ِ�ِ�*َدٍة ُی=9ُِ$ ِ)�ُ; ا,و�

�ا در روز P��(' �Q1ۀ ا)��5رD ،(�زد��	"�دن او ,و*  �	ـ� 1�ـ�ت ��	ـ� �یAد 

  »او7�� و ,�Dی� �Eد.

  ) تربيت اخالقي2

 ��)Mـ�
 و PRDن، ��ورش ��0ۀ ا�!ی�
 از (�\���ت (G< در ��Q�< و ��	�' ا

PRDا '�	����زه�* رو1
 )�د ا+'. �� (�در در  
� 	� ه��8ن روEـ�)�ز
                                                            

١ ،��Y�� ���� .3�D�6 "�E5 ١٠، ص.  

٢ ،�O#د ���� ."FEGا� H;� ٣٩٩، ح ٧٢3، ص ���6ۀ.  

�� . �2Gب٣�Dد را در���^]� �D#�، زن و  Zo"Y در Zp�Q̀ی�ت و روای�ت، ا Q"ـ�د و  ه�� �q%2 در 

.K-ن #�ه ا�"D KE- ن و`�V در UJ# F"ه� ZD r�O�� s"T�J; از �ر�"�D  

٤FDا . �Dا ،�"��T3٧٨، ص ١، ج >��ب ا����ل ا.  
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>G) ،5!��� ا�87 ا+'؛ زی�ا (�در)�زـ� ا+ـ'. 
 و اPRDـ* ر)�ـ�ر* ��ی� و 

� 	� د�PR� %�7 و ا����د 	� (�در و در+ـ' دا!ـ�� ر)��رهـ�ی� 	ـ�2ـ�رت  )�ز

) ��Q��� و ( 
��Dد,"�ه، از او ا�87	�دار* ی� ��
�1��ت و ر)��ر Dـ�د را   �E��

��Oی�ه� در ١	� (�در ه��ه�Z +�زد. NPذه�* وا
� اE�0ـ�� ، در ADاۀ ذه� )�ز

)
�ریH، در ر)��ر او �GTر و 	� �Eد و 	� ��. (�در 	� ر)��ر �!��ی�ۀ �Dد،  
وز (��

�. و 
ا!�ن را (
(* ��ورا +���اD ا و���� درس ��ا 
	ـ� )�زـ� 	�ـ�(�زد و از 

���د 
��ان، O5E�' 	ـAرگ �Q�ـ�	!ـ�زد و ��cیـ% 
 و اPRDـ
 \��S و 

� 	� 	�Gه از ار��0ط ���ـ_ رو1ـ از ای� رو (�در (
 ��٢(�� ده�؛��ا 

 و �ـ�69

  ,(�زش ده�.* �2رت ��Dد,"�ه 	� و را 	�
 اPRD* ه� ارزش ،�Dvد 	� ��د

  ) تربيت عقالني3

� �Pار داده ا+ـ'. ��M�
 را (�رد R�� '�	��� در �P,ن ��ی< �اوD» #ُ  ُیَ���
َ

)�ِ*%َ

�َن 
ُ
�+ِ�ْ

َ
� 
ْ ُ-

!
��َ

َ

 /ی�ِ�ِ. �ْ ُ-

َ
� .ُ

!
� ,ی�ت �Dد را 	�ا* E�� �Eح  ٣؛ا���اوD ،���J ای�


) .�����ی-� 
  �9��(�0 ا��م» ده�، �Eی� اG7ی� (�ه0' ا�����Eرا ارز %��


) ��� 	ـ� ,ن (
 ٤دا >Tـ���ی-ـ� Eـ�. ا(ـ�م در ایـ� 	ـ�ره  7�ـ�ان 2ـ�1; ا


)  :�  ِإن� «)�(�ی�
Y

5�ُ�ِ  Uَ �ْ  ٍء  
ً
  َو  َد6�ِ*

ُ
َ=5ِ�ْ  َد56�ِ

ْ
 ا� 1�Eَ �L٥؛ا� �-ـ� Aـ�J ا* هـ��	ا*  

ۀ ��%، ���6 ا+'.�-  »ا+' و 

 
ـR�� 'ـ�	��هـ�* )�,ی�ـ� رEـ� و ��E)�+ـ�ز* �T)�'«از `� ا+Rم، 

                                                            

� ر(� روان��اد،  ا]:� #�Mر� . ١�%5���  .١٩٣، ص (

  .١٧و  �١، J tY+�ق ��+��� وا��ی, و !�ز��ان�"�،  ��r . 5:�ا�JTی!٢

̀ی٣   .�bD . Z٢3٢ه، 

٤ .،�E"%[ا��!�K ١٢، ص ١، ج.  

  ه��ن.. ٥
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 ذه�
 و ارزش	�!��
 اQ�� و *�` 
ِQ�� *ف ای@�د ١»ه��� ا+' (	� ه )�ز

�ی-ـ
، PRD�ـ'،  ���(% و ا���ال در ا(�ر د��* و ا�Dو*) �� (�@� 	� ژرفا


�,ور* و) �
 ـ �� 	� ,ن، )�زR�� ۀ ��ورشQ�!) �	 �"ا .�E ��  ... �Dاه��ا

-ـ�د، 	��(ـۀ ��	��ـ
 	ـ� ��@ـ� و  ����� ـ ��(!��D %Xدش را ��E+�ی
 و %1 

 ��، 	�ی� 	�ا* (�0ـ�* )�,ی�ـ
 در ��	�' )�زR�� روی��د .�ه�ف �5اه� ر+�

٢��	�' از +�* وا7�ی� (�رد ���� �Pار "��د.  

�ان(�دران، 
 )�زR�� '�	���ـ� Eـ��ۀ ا�ـ�ا*  در  ��Eن �� 	!Aای
 دار


 	�ی� (ـ�رد ���ـ� ,ـ�ن Pـ�ار "�ـ�د. در �ـ�� "ـ�)�� روش R�� '�	�� �)�,ی�

 %����ی-� و �، 	�ا* �!G�% )�,ی�� ��E)�+�ز* ��و* ا(��+; 	� رو1��ت )�ز

�ان 	!��ر ا�F"�ار ا+ـ'.ـ
، هـ�* (ـ�FV در ��	�ـ'  از ��Qـ� روش ٣)�زR��

�����ده�ـ�ه 	ـ� +ـ�* ��6ـ�  ه�* �G' ,(�زش ���6 و ��ورش ��%، 	�Gه از 

اـ�وز* و... ا+ـ' �ـ� (ـ�دران  (�9ح ��+�)، ,(�زش ��6ـ� DـRق، �@�	ـ�


، �Jن ا-��� و ادی!�ن از E ���Jـ��ه�ا��-ه�ی
 در ��	�ـ' )�زـ� Dـ�د  دا


 (�دران در ��	�ـ' �� R	�Gه 	�دهQ2ف ا���; ه���ی� 	 .���	�ـ' ـ
، 	�یـ� ا

�.ه�ی
  ا!�نE�	 ور,���SE و  

  گري الف) برانگيختن روحية كنجكاوي و پرسش


 7ا(�م �2دق)  :�َنّ «)�(�ی�
َ
ا أ

َ
kَه  

ٌ
5Eْ

ُ
i ;ِ6ْ

َ
%�َ Oَ

ْ
%=ِ

ْ
  َو  ا�

ُ
ـlال 1Zا� ;ُCُ�LَEْ(ِـ� ایـ�  ٤؛	

� ,ن ��+� ا+'.�Q��ه و E ده�G 
Q6P >Q�«  

                                                            

١ . ،��R�- U@PTاDا ��Eا� =G� در ��E+5 ����� م�;D���  .٢3، ص٩٧، �&%ۀ ��Mرف، ش����� دی

ه��ر� و دی��ان، ٢[ ��"��R ZD:�� .���؛ .��� ا���� در ����� دی�E+5 ����� �� ��< �� ،

�Eدی K"D�; aت ه��یv�b� Z5�&�.  

�&%ۀ #�"! ی�س، ص ��در ����ر �����، �. ���� ا����٣ ،١٠.  

٤ ،��%&�  .١�3، ص ١، ج��ارا� ���ر. 



 59  �  نقش مادران در تربيت بزرگان دين

'G� �	 vد���ی-ـۀ در+ـ' و  +�* ��+�، (��; ده
 ذه� ,��Eی
 	� ا

�	 ��6� 
8�+��� 
�Eد. 	� ای� ��ر، )�� \�� )��7�' و ��ه�ـA  �2رت ��دت (

�ی-
، 	� (-�% از +�ده
 ا) 
��دازد. �P,ن 	� ا!�ن +�6رش �ـ�ده ا+ـ'  "-�ی

�� از ��	 ،
��ی� ا+��6ده را 	�0د؛ زی�ا +ـ0; 	ـ�رور* و ���(ـ% ��ـ%  ای� ��ا�ی



 �E١د (Q� �6ۀ ا(�م" �	 A�
 7و ) �@�) 
از ای� رو ای�  ٢"�دد؛ 	� 	�وز ,"�ه

�� 	�ی� رو1�ـۀ ��+ـ� �
 در ذهـ� )�زـ�  (�دران ه!���"ـ�* را از دوران �ـ�د

�ـ�  ����هـ�* ای@ـ�د ا	��ـ�ر در )�زـ�ان، 	ـ�رور �ـ�دن ��+ـ� و  از راه�Gدی�� 

��@��و* ,�ن ا+'.  m1 ��5�8��ان )Aای�ا 	� �Rوه *"� ��+�«	�ا ��)* 

��د��ن، 
ذه� ;��) H�G) ن (�6ح و�E ��"ـ�ا *ی�د	هـ� ,ن * Aـ� Eـ�د. 
(ـ 

 ا+ـ��Cل اراXـۀ و DـRق ���6 در *�� 	�� )��ل �� ��+�، �9ی_ از ��د��ن

�ا�� )
 .����«٣  

��@��و  mِ1 �� 	ـ�ا* ���ـ� 	ـ� (cـ�g * 	!��ر* از (�دران 	� ��cی)�ز

� ,(�زش داده���ا(�ن و ��و�8E* در ,ن، �. ی�
 از ایـ�  ��ی�ی
 ذه� را 	� )�زا

�-`�یۀ !0�'«� در ��+ 4	� ��G) %)< در اراXۀ �� ا+'. ا-��(�دران (�در ا «


)  :��ن !E '�0ـ�ه ا+ـ'؛ زیـ�ا و�Pـ
 از «"�ی�P یۀ�` S-�(�درم (��; 


�ر+� 	�ز() 
�ـ� ا(ـ�وز Jـ� +ـVال زی0ـ�ی
 از (�Qـ< Dـ�د  "-ـ�<، ( ���+ـ�

�+��
) 
�+ A���دم 	�ا* ای� �*؟ (�  ��
 	ـ�ه<،  ��+4 (�در �Dد را 	�  	�D

                                                            

ه��ر� و دی��ان، ١[ ��"��R ZD:�� .��؛ .��� ا���� در ����� دی�ـ�E+5 ����� �� ��< �� ،

�Eدی K"D�; aت ه��یv�b� Z5�&�.  

�� T! یFJ َیiَPُ!؛ ه� ]w در `ن. «٢ !َiِ
َ
I و Z�%5 Fَ

َ
b;أ !َ

َّ
%Mَ; ��"I �َJPTا �َ

َ
h[ �F أَ �� Zp  ر�"�D ،دا��

�Qه��E"D D ��|Dی��، ,�F ا;�bن و ا-�J�Oم ` Z د، از `نG �ه� ��Qـ�ه  #ـد  G Zp:ـ� �ـ�ارد، `

 ،��%&�  ).»�٣١، ص �٨، ج ��ارا� ���ر(
3 .http://www.thinkingacademy.org. 
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 از	�D الV+ ه� روز  
) >Q�) ،_م و از ای� �9ی�+VاCت �) 	ـ� w(ـ� و   ��+�

��G-�ن .�  ١»ه� ر+�

��	 ��5�8��@��و*،  ا�E��ق (�در ا-��� 	�ا* ��+��ن، 	��� 	�ا m1 ��

�ن ���6 و در�Gی' +��ل ��ابE ز* ذه��+  ;�����ه ا+'؛ 	�ی� E ش�)�ز

)�زـ�ش را * ه� �2رت ?��(!���<، ��+� ه�* ���6 	� او 	� )�اه< ,وردن ز(���

� 	� ی�����c�
 ��وژۀ 
�ل (	 ، �Q� ـ �	و  ����ن  �P �	 د,"�ه او را�D��2رت 

��زه� را در او 	�رور (
 ���E, ،'�Q و �PRۀ ی�)�� �Q' و (��Qل N(ه� و ر  .���  

 پرورش خالقيت و نبوغ ب) 

� از روش ه��نE ��6" ��ـ
، ,(ـ�زش ��6ـ�  �9ر R�� 'ـ�	��هـ�* (ـ�FV در 

�	�@��وز* ا+' �� (ـ�در ادی!ـ�ن هـ<، ��ـ�(
 ایـ�  RDق، ��ورش ��% و ا

  ه� را در ��	�' و* 	� ��ر "�)�� ا+'.  E��ه

��E�
 	� (�د در	�رۀ او �Eی�ددا ،'-"�	 ��D �	 
�Pروز و ��� ی �رش داد ا

�...«و "6': (ـ�درش در 1ـ�7
 » ای� را ,�)ز"�رم داد و "g�( '6 (�درت 	�5ا

� ��Q1 زده 	�د، "6': ��-J در �Eا ��» �� E�� یـ�� )�ز ��E� '�Q�)

...�� ا+'. ,(�زش او را �Dد 	��Gـ�ه 	8��یـJ���	�e و ای� (�ر+� 	�ا* او  «

�ـ�ی�  	ـAرگاز ـ �� ا��ـ�ن ه� "�E' و (�درش از د�� ر)'. روز* ادی!�ن  +�ل


�ی�P %و+�ی ��D د ـ در "�@ۀ�	ن �P را (ـ�ور  (��5ع ��اش را (��; و �9�Dا


��?�* در ��Eف دی�ار، او را ��@��و �ـ�د... ,ن را در,ورد و �Dاـ�؛  ( ����د 

�Eـ�� 	ـ�د:  �QDد و دا�	ۀ ,(�ز"�رش )��ـ�دE vـ�� �ـ�دن و �DـZ «ه��ن 


ا+'؛ از )�دا او را 	� (�ر+�ه� "�ی!ـ' و در  ادی!ـ�ن +ـ��'» دهـ�<. � راه 

                                                            

١ ،K"�-ا U"د� ."N O��< �K! ,��#ا� �P� ر�Q ص ،�O#د }�  .��، ;��Rۀ -"�
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 :'E� ��
 	�د �� از +�* یـ� (ـ�در «�9�Dا��د vد����(�س ,�7 ادی!�ن 

!�E ل�	 �e	� �  ١»�GP(�ن 	� ی

�اد ادی!�ن 	� (�ر+� 	�ود، (�درش 	� 	�
 (�Q< ا��زه �Pو  '�PRD *��"ر��

�ه "�)ـ' (G��	 ت) ,(�زش ادی!�ن راR�-( %1 رت در�G)ه�G	 ـ�	از  "�ـ�* و 


 ه�ف (�GرتE�9ح  ه�* ,(�ز ،���ـ�ع (�ـ�	N  ٢»ه� و ��6ـ� وا"ـ�ا ��+ـ�«(�

ه�* (cـ�ود، ه�ـ�اه 	ـ�  در+
 و ��م (�Ocر ��دن ذه� )�زـ�ش 	ـ� دا!ـ��

������ی-ـ� در  ه�* ��?�; 	� درس و +5' "��ا�، (��; �ـ�ورش ��ـ% و ا

�E ـ�  .ادی!�ن	ت ��R9ل ا���
 �Dد، ���G د��ل اEدر ادی!�ن در روش ,(�ز�)

�ه و E ��6���?�; و* 	�  ;��) ،��ش �0ده؛ 	 ��Q	� �Eق و ��69ۀ (�درا)�ز

	ـ� «ی�)�� (-�Rت و ا��Dاع ا	Aار R�-) %1ت را 	� و* ,(ـ�زش داده ا+ـ'. 

�ی-�، 	� ���ی' اA�8ه از�9ی_ ��	�ـ'  ��0رت دی�8 (�درش �Rوه 	� ��ورش ا

٣»��69
 ��دا��D ا+'.  


هـ�،  "��* ,ن ا)�اد 	�ا* 	�وز ا+���اده�* ��6G در و��د�Eن و ه�ای' و �

�ی-ـ� و ��6ـ�، 	ـ� )ـ�اه< Eـ�ن Eـ�ایg 	ـ�ا* ,زاد* ��ـ% و در 	� �ـ�ر"��* ا

�	�@� 
Q� .��وز* ��ز دار��ـ*ن،«)�(�یـ�:  در ای� 	�ره (
 7اَ 
ُ

  أ�َ=�ـ5
ُ

��ـ5

 mِ!&ّو ا�  
ُ

5�� ��9Lّو ا� �=E�0َإ�� ا� bّدlُه�0 ُی*
��% دو "�ـ� ا+ـ'، ��ـ%  ٤؛

�	 ���@�	� 	� د+'  09��
 ـ  �	 ��
 ا+' Q�� *�8اد ا+' ـ و دی��2رت ا+��


�. ور* (
 ,ی� و ه� دو 	� 	�Gه (�)�@  »ا

                                                            

١ .�@;��   .١٠، ص(�ح �Jل ����س ادی�ن�ر،  ا]:� 

ده و ٢D ز�&� Um��� U� در �"�� �""o; ،ZO#د ��اRو �M2V ابR Um���. در ;�JP وا�Qا، �Dا� 

K-در �b2E�د دارد ]Z از ��Tظ Rاب وR �اد زی�د�M;  .ا��  

٣ . ،��R�- U@PTاDا�� ����ـ� دی�ـ�Eا� =G� در ��E+5 ����� م�;D� ـ�رف، شM��&%ـۀ  ،

  .�٢و  ٢3، ص ٩٧

٤ ،��%&�  .�١١، ص ١٧، ج ��ارا� ���ر. 
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  ) تربيت اجتماعي ـ سياسي4

�ه�h�� �	 �����ن ا������ت در ��Gن ا(�وز، (�دران  	� E ���ان�Dد را  	�ی� )�ز

ه�* ار�0ـ�9
 ��(�ـ� ��	�ـ' ���ـ�؛ �Jا�ـ� ا)ـ�اد 	ـ� ار��ـ�*  (=�	_ \ـ�ورت

� (�Gرت ،
��R�-) �Gت �Dد، 	X�!) ��Q% و (-�Rت ��(�� را  ه�* ا�����


) %1 A��. راه ���ی�ـ
 از ه�* زی�د* 	�ا* ��	�' ا���ـ��
 و�ـ�د دارد �ـ�  

�ـ�  	�ا* ای� �87* (��+; و �Eی!�� ا+'؛ه� ��	�' ا�����
، اراXۀ ا 	��Gی� ,ن

 
��	�' ا�����
 ,+�ن Eـ�د، (ـ�در 	�یـ� 	ـ� ر)�ـ�رش، ا87ـ�ِ* ا���ـ�� �)�,ی�

�ـ� او 	��اـ� ـ \ـ�� ار�0ـ�ط �ـ�69
 ـ ,ن ���ـ >�+�� �هـ� را  (��+0
 	�ا* )�ز

  ١)�ا"��د.

  ستيزي الف) ظلم

���+ـ' و... 0Q9ـ
 Cز(ۀ ا�F"�ار* 	� ا����ع، R2	'، ا	�ام، ��یـ�ار*، 1ـ_ ،

�ش را 	�ا+�س �J��  ا+' �� (�در 	�ی� 	� ر)��ر �Dد، 	��2رت ?��(!���< )�ز


"̂ 
 وی���D در ا(�م�) ����. 	�ا* �� '�	�� 
�	��ه�* �Dد، رو1�ۀ  ;ه�ی� �	

_1 >QT �0رزه و) ،
,(ـ�زش داده ا+ـ'. و*  ;+��A* را 	� �w1ت ا(ـ�م �Dاه

�. او  (�ان �Q�� در (�=�ۀ �Dد 	�د�D �	 ب�O�) !�� و��	ن �<) از ز�Dه���


 �Dد+�ل 	�د ـ ه��اه ��ـ� ـ 	ـ�  �m از �GEدت ه�!�ش، 	� روح���د �� �Q7ا

�1�2;  ا7�و�7، 2�ر ا�`< (`�6ا7�ی� ��Gان ر)��� و 	� ����	 .��Eه دی�ار ��د

�ــ�) و 	� ــ��� در  (�� ــ�ر (`�6ا7�ی�ه w1  ــ�ن D ــ�ع از 
 در د)ــ��5 ــ�ه، + E


�ـ� در�Gیـ' 	ـ� �ـ ��% و* داEـ���P ص�OP �	 ن و ا�2ار�E��GE *��"  *هـ�

�، د+��ر OPـ�ص Pـ��Rن +��(Oـ=6
 را �E را�`< (@�0ر��اوم، �Eه و 2)

                                                            

١ ،��"�9� >�د>�ن. ��m�V �%5 اE8و ا �GهT� ورش�V ٢�3، ص.  
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�% را 	ـ� �1ــ< دو7ـ' وPـ'، در �QPـۀ ی��ـ�ن (دو �P 
���. �m از (����2در 

�ان ��Gان ا���ل داده و در (�ـ�ان �ــ���5ۀ )�+5
 D��ـ�) د+�8�� ��ده، 	� ز

.��ان �Oـ� �OPص ��دG�@) و ��Q� >�1ـ �	در ا(�م،  رو1�ۀ 1_ ١�) 
0Q9 از

 
��ه� در د)�ع ه��ه��ن ��د�	 �� �E 
Q@�) ای-�ن '�O5E ن در��J  0ۀ��

�Eـ�D از 

  و* از (!��6�wن و (�دم (`�Qم، ی�ـ���ـ�ی���ی� ا2ـ�ل (0ـ�رزا

�. ای-�ن ��QهE �" 

 فن سخنوري  ب)

  	�د اه�ا)�، �Rوه 	� �Q< و دا�، 	� (�Gرت )�د 	�ا* ���+�� 	� ا����ع و ���

 ���ـ; (ـ�در در ��	�ـ' )�زـ�، 	�یـ��	��Pار* ار�0ـ�ط ��ز(�ـ� ا+ـ'. 	ـ� ایـ� 


  ا* ز(���) ��� )�ز 
-�� دا ���هـ�*  ,(ـ�زد، ه�ـ�اه یـ�د"��* �G)رت �(اه< 

��� 
، ی��ـ
 )ـ� 	�ـ�ن و 	�ـ�نرود. ,(���D دا� 	�ی� 	� ی�د"��* �Q<  ا�����

�؛E�	 اه��و ,داب +ـ��5ر*  ٢+��5ر* ه 
زی�ا 	��Dردار* از هـ�ش ا���ـ��

	�د اه�اف،  	�ا* 	��Pار* را	=� 	� ا����ع، در�Dا+' ی�ر* از ا�9ا)��ن 	�ا* ���


 ��(�ـ� \ـ�ور* ا+ـ'؛ از ایـ� )��� >G( �=+ *���رو R�-) %1ت و ار

»'�ا* در Pـ�,ن  ا�7ـ�ده ه�* ���(
، +��+ـ
 و ا���ـ��
 ��ی8ـ�ه )ـ�ق (-�ر

   ٣»دارد.

	�� 	� \�ورت، (�دران در ا%2 ��	�' ا�����
 	�ی� 	� ر)��ر و "�6ـ�ر Dـ�د، 

�و ه�� "6'����,ی�ت  (��* از ه�* ��ب () ;9�5	�Gه "�، 	��Pار* ار��0ط و 

                                                            

١ ،�T�|%G ���Dدر ی=. 5%� ر "��) ����Jا3 رو�ل ا�8ـ� (;�� �ـW ـ�ات و  ١١، ص١، جQ8ـ�
�ـ�یـ�ه Xی�V "-٢٩و  ٢٨، ص ا�.  

٢ ،K��[ Um���ه�، ص ه�ی� در��رۀ ��Xزش و �Vورش ا��ی#". اJ# F"���B� �O[ۀ د�R�; ،�٩ .  

٣ ،������V` �:[ن در ا���د �����. اX�9 http://www.markazfeqhi.com/tafsir/news  
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%�t��در )�ه�ـZ ��(ـ�) را 	ـ� ر)��رهـ�* ه� و ا��Eر �����ار Eـ���ان  و روای�ت، 

�ـ�  "�ـ��2رت ?��(!���< ,(�زش ده��؛ درواNP 	ـ� �Dی� 	� �ا* ر)�ـ�ر ���ـ

�ان از ,ن�. )�ز���  ه� ا�87	�دار* 


