
 

 شناسی تربیت دینی فرزندان آسیب

  *اعظم نوری

 اشاره

؛ زیـرا موفقیـت و فـت  برخوردار استای اهمیت ویژهاز تربیت فرزندان 
شـود؛ از های پیشرفت  امعه به دست توانمنـد فرزنـدان حاصـل مـیقله
ی یهـاشـود تـا نیـروهای کالنی هزینه مـیه بود هرو امروزه در  امعاین

شناسی تربیت دینـی نیـز ساز تربیت گردد. آسیممدار و آیندهتوانمند، دین
زدایی الزمۀ تربیـت فرزنـدان زیرا آسیمهمانند اصل تربیت اهمیت دارد؛ 

آفرین و موفو است. اگر کشاورز در ایجاد شـرای  الزم بـرای رشـد نقش
هــا را از بایــد آفتو کــود نیــاز دارد، در کنــار آن  محصــول بــه آب، بــ ر

 نتیجـه خواهـد بـود. گاتنـی اسـتمحصول بزدایـد، وگرنـه تالشـش بی
؛  رنـدیپ تیباور و تربنیبلکه د ستند،ین زیستنیتنها دنو وانان و  وانان نه

او را  یمـ هب تیـهو یاانهیو را یاشدن و رشد ارتباطات ماهوارهی هان
 تیـمعلـول ماه ینـید تیرو مشکالت تربنیداده است. از ا ناشناخته قرار
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 یهـادر خـار  از آمـوزه بایـد آن را للع ایبلکه علت  ست،ین نیخود د
بـا  ینـید تیـچرا ترب شود:طرح می الؤس نیا نیبنابرا.  ستجو کرد ینید

« شناسی تربیـت دینـیآسیم»کوشد ؟ این نوشتار میروبروست یمشکالت
 را تبیین کند.

 های آسیب تربیت دینیعرصه

 . ناهمگونی گفتار و رفتار والدین1

بیشتر ؛ چراکه کنندنقشی کلیدی در رفتار و باورهای فرزند ایاا میوالدین 
فرزنـد بـا الگـوبرداری از  روبا والدین در ارتبـا  هسـتند؛ از ایـن اوقات

؛ بـرای آمـوزدبسیاری از آداب دینی و معاشـرت را مـی والدینرفتارهای 
اگر والدین در نماز پایبندی نداشته باشند، فرزنـد نیـز بـدان اهمیـت مثال 
سالی نسـبت ه در بزرگکاری از افرادی یبس»قات یتحقدهد. بر اساس نمی

ن و یـاعتقـاد بـه ددهند، بـیسستی و کاهلی از خود نشان می ،به عبادات
ن نسـبت ید والدیا عدم تقیتو هی بیبه  هت ه کبل ،ستندینی نیف دیالکت
نی و عبادی است. از سوی دیگـر فرزنـدان بـا یف دیالکموق  ته انجام بهب

را تجربـه، یـز ؛رنـدیپ ر مـیین از آن تـأثیهای عبادت والدصحنه ۀمشاهد
 9.«دهدص مییه به انسان قدرت تشخکلی هستند یم وسایر و تعلکتا

تـرین هماهنگی میـان گاتـار و رفتـار والـدین یکـی از مهمنبود متأساانه 
های تربیت دینی است. اگـر فرزنـد شـاهد ایـن نـاهمگونی باشـد، آسیم

تضعیف و سخنان والدین اثر ندارد؛ یعنی اگـر او باورها و اعتقادات دینی 
گویی ساارش کننـد، در حـالی کـه خـود والدین فرزند خود را به راست

                                                                                       

 .18،   های تربیت در اسالماصول و روش. احمد احمدی، 9



   99 شناسی تربیت دینی فرزندان آسیب

ها و اعتماد فرزندان در دیگر مؤلاـهعدم دروغ بگویند، این رویکرد سبم 
 شود.نسبت به والدین می هاآموزه

 

 بزرگی سراسر به گفتارر یستا   
 

 کردار یستا  دو صد گفته چون یسم 
 ج

ذيَن آَمُنوا نمایـد: رفتار را نکوهش می گاتار و ییهمسوعدم قرآن  َها الَّ يا َأيُّ
ِِ َأْن َتُقوُلهوا مها ال َتْفَع  *ِلَم َتُقوُلوَن ما ال َتْفَعُلون  ه

ای  9؛ُلهونَكُبَر َمْقتًا ِعْنَد اللَّ
کنیـد. نـزد گویید که عمـل نمیاید، چرا سخنی میکسانی که ایمان آورده

 کنید. خدا بسیار مو م خشم است که سخنی بگویید که عمل نمی
روزی از شود: نتیجۀ همسویی گاتار و رفتار والدین در این نمونه دیده می

رسـیدی؟ پرسیدند: چگونه به این مقام ـ اهل کرامت ـ از سهل شوشتری 
سـاله بـودم، وقتی هاـت .کردمام زندگی میپاس  داد: در کودکی نزد دایی

شبی از خواب برای قضای حا ت بیـدار شـدم. وقتـی کـه برگشـتم نیمه
ام را دیدم که رو به قبله نشسـته و عبـایی بـه دوش کشـیده، بخوابم، دایی

 نمـاز اسـت. از حالـت اوخواندن ای دور سرش پیچیده و مشغول عمامه
گاه از من پرسید: پسـر کنارش نشستم تا نمازش تمام شد. آن .خوشم آمد
خـواهم ای؟ برو بخواب! گاتم از کار شما خوشم آمـده و مـیچرا نشسته

پهلوی شما بنشینم. گات: نه برو بخواب. رفتم و خوابیدم. شم بعـد نیـز 
 ام به من گات: برو بخواب. گاتم دوست دارماین ما را تکرار شد و دایی

به قبله نشـانید و  ام مرا رومن هم تکرار کنم. دایی ،گوییدهرآنچه شما می
گات: یک مرتبه بگو یا حاضر یا ناظر، من هم تکرار کردم. سـپس گاـت: 
برای امشم کافی است، حاال برو بخواب. این کار چند شم تکرار شد و 

کـم کـردم. کـمهر شم عبارت یا حاضر یا ناظر را چنـد بـار تکـرار مـی
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گـرفتم، هاـت مرتبـه ضوگرفتن را هم آموختم و پس از آنکه وضو مـیو
خره کار به  ایی رسـید بـدون اینکـه نـزد گاتم: یا حاضر یا ناظر. باألمی
شدم و پس از نمـاز تسـبی  ام بروم، خودم قبل از اذان صب  بیدار میدایی

کـار  کـردم و از ایـنگرفتم و پیوسته آن اذکـار را تکـرار مـیبه دست می
بردم. اکنون رسیدن به این مقام را از لطف رفتار دقیو و نهایت ل ت مییب

 9دانم.ام در آن دوران حساس زندگی میمنصاانه دایی

 می. تربیت مستق2

: جست  بهـره یهای گونـاگوناز روش توانمی فرزندان برای تربیت دینی
کـه قـرآن ؛ چناناسـت روش مسـتقیماسـتااده از  وضـعیتاقتضـای گاه 
َن اْلَقالِ کُ ِلَعَملِ  یَقاَل ِإن  رماید: فمی گات: من عمل شـما را دشـمن  2؛َن یم مِّ
 .دارممی
 غیرمستقیم تأثیر بیان ـ های عقایدویژه آموزشبه ـ در بسیاری از موارداما 
ای کـه خطـاب بـه آنـان نباشـند، گـوش همه به توصیه؛ زیرا ر استبیشت
متأسـاانه  .به خود را بشنوندخطاب  ۀولی حاضر نیستند توصی سپارند؛می

تر اسـت و بسی شای  ما تقویت باورهای دینی به روش مستقیم ۀدر  امع
شـود. گویـا تنهـا اندیشی میندرت چارههای غیرمستقیم بهروش ۀدر زمین

 ۀامـروز رایـ  های غیرمستقیم؛ غافل از اینکه سبکو ود داردراه مستقیم 
هـای خطـاب رموده امـام صـاد ای دارد. به فدر  هان کارآمدی ویژه
طم هستند. امـام اخمواق  مؤمنان در ولی  ؛است قرآن گرچه به پیامبر

َاْسَمعََِیَأْعنََِکَِای َبِإََِالْقُْرآنََُنََزلََ»فرمود:  صاد  قرآن به سـبک  3؛«اََجاَرةَُیَََیَو
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گـویم، ولـی گوید: به تو مـیالمثل عربی نازل شده است که میاین ضرب
 .و بشنوای همسایه ت
بلندمرتبـه  هر ـا خداونـد  »فرمایـد: دیگـر مـی یدر  ـای امام صـاد 

پیامبرش را سرزنش کرده، مقصودش دیگران است؛ مانند آنچـه در سـوره 
کردیم، نزدیک بـود بـه قدم نمیفرماید: اگر ما تو را ثابتسرا آمده که میإ

 9.«سوی آنان ]کافران[ متمایل شوی
هـای صـلیبی از راه شمشـیر اروپا در  ن » گاتنی است با تو ه به اینکه

اکنون تصمیم گرفته تا از راه تبشیر به مقاصد خود برسد. اروپـا  ،ضرر کرد
ریزی بـه هـدف برسـد. خواهد با این  ن  صلیبی  دید، بدون خونمی

... را  اروپا برای رسـیدن بـه ایـن هـدف کلیسـا، مـدارس، بیمارسـتان و
 2.«است استخدام و مبشرین را منتشر کرده

 نمودن اسالم . بد معرفی3

های رسانی به تربیـت دینـی، برداشـتیکی دیگر از عوامل مؤثر در آسیم
های دینی و انتقال آن به نسل  وان اسـت؛ ناصحی  و غیرمنطقی از آموزه

 نسـل  ـوان را صحی  و کارآمـد بـه« دین» ۀاند واژتوانستهنبعضی  یعنی
هـا و سـختیهنگـام فقـ   ه معنویـتکـه نیـاز بـ ایگونه تاهیم کنند؛ به

رو ها ماید است و در سایر مواق  نیازی بـه دیـن نیسـت. از ایـنگرفتاری
کـه دیـن حـالی خود قایل نیستند؛ در  ۀبرای دین نقشی در زندگی روزمر

 وانـان دیـن را بـا عزلـت، تـرک برخی  رو؛ از ایناست« زندگی»همان 
مردگـی  ی را مالزم افسردگی و دلو التزام به باور دین ستیزیها، لّ تشادی
که روش آموزگاران نخستین دین چنین نبوده اسـت؛  حالی . درپندارندمی
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و معـاذ را  تصمیم گرفـت امیـر مؤمنـان پیامبربرای مثال زمانی که 
رُروَایََ»بـه ایشـان فرمـود: بارستد،  یمن به برای آموزش دین رُرواََوَاََُُعسِّ سِّ

ُرواََوَاَُُنَفَِّ بشارت دهید و ناـرت  ،آسان بگیرید و سخت نگیرید 9؛«ُرواَوبَشِّ
 .ایجاد نکنید
های طبیعی مانند ای ادیان ساختگی، سرکوبی خواستهخالف پاره اسالم بر

بلکه فقـ   ،تغ یه، تاری  و ارضای غرایز  نسی را هدف قرار نداده است
 ُد يهريُ  مها کند تا به اهداف برتر آدمیان صدمه وارد نیاید؛آنها را کنترل می

 ُِ هَر یُ لِ  ُد يريُ  ْن ِک ل َو  َحَرج   ِمْن  ْم کُ یْ َعلَ  ْجَعَل یَ لِ  اللَّ خواهـد خداونـد نمـی 2؛ْم كُ َطهِّ
خواهـد شـما را پـاک کنـد و دهد؛ ولـی مـی ربرای شما تنگنا و رن  قرا

   .نعمتش را بر شما کامل گرداند
 نمودن دین است:این نمونه از نتای  بد معرفی

دیـدم دم در  . مریکا رفـتمآگوید به یکی از شهرهای میمرحوم سیدقطم 
رقص و شادی و شام  امشم یک برنامه»اند: ی نصم کردهاکلیسا اطالعیه

تعجم کردم که کلیسـا بـه چـه مناسـبت «! شودسبک و موسیقی ا را می
! کنجکاو شدم در آن ساعت  معین بروم ببینم چـه است اینها را اعالم کرده

هـای  ـوان الن رقص کنار سالن کلیساست؛ زو خبر است. دیدم یک س
شـود! های محرک و شهوانی هم پخش میموسیقی و رقصندآیند و میمی
کردن ل ت کنند و از نگاهاند و تماشا میتر هم کنار نشستهمسنکمی افراد  
ن ظاهر شد و با رفتار خیلـی آرام برند! کشیش هم اواخر شم روی س  می

؛ گاتم رفتم گوید فردا سراغ کشیشا تنظیم کرد! میها رو مالیم نور چراغ
دار؟! اینجا کلیساست یا سالن رقص؟! کشیش شما کشیش هستید یا کاباره
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 9ها را به کلیسا   ب کنم!خواهم  وانگات به این وسیله می

 داری زدگی در دین. سیاست4

رشد و بلوغ سیاسی یکی از نیازهای  دی فرزندان است؛ زیـرا فرزنـدان 
ما شاید در تشخیص حو و باطل دچار مشکل و برخـی فرزنـدان تحـت 
تأثیر افکار دشمن قرار گیرند. این امر ناشی از آن است که برخی  وانـان 

اند که از رشد و بلوغ سیاسی برخوردار نیسـتند؛ بزرگ شدهای در خانواده
های سیاسی خود والـدین اسـت؛ اینـان بندی و گرایشتر از آن  ناحمهم
کننـد، بلکـه بـه دلیـل تنها به بلوغ سیاسی فرزنـدان خـود کمـک نمـینه

انگارنـد عالقمندی به  ناحی خا ، اشکاالت عملکرد آنها را نادیده مـی
هـای سیاسـی دیـن معرفـی و مطلوب  ناح خـود را در  ایگـاه آمـوزه

 دهند.نمایند و مطلوب  ناح طرف را باطل  لوه میمی
ای تربیـت کننـد د فرزندان خود را به گونهدر این میان وظیاه دارنوالدین 

که قدرت تشخیص حو از باطل را داشته باشند. الزمـۀ ایـن امـر آشـنایی 
هـای حـو و باطـل را های سیاسی است؛ زیرا دین معیارفرزندان با آموزه
ها انسـان ۀدر سراسر قرآن هم. عقل را به وی عطا کرده استبیان کرده و 

 از معصـومان روایت صدهافراخوانده است. ر را به تاکر، تعقل و تدبّ 
و ـود  نیـاربردهاى گوناگون آن در اصول و فـروا دکعقل و  ۀدربار نیز
َاَُ»در تبیین عقل فرمودند:  . امام صاد دارد ْحَمُنََو َاَلر  َبِِه َِبرِهَکََْماَُعبَِد ََ تُِسر
عبادت و بهشت  اویـدان  عقل آن است که خدای رحمان به آن 2؛«اَلِْجنَان
َیََ»: فرمـود همچنین امام حسـینشود. آن کسم می با َّاَ کا ُُ َالَعقر ُُ ُمر
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َالَحقَِّ ُِّباِع هـا شود. بنـابراین انسـانامل نمیکعقل  ز با پیروى از حو  9؛«بِا
   .حو، به تکمیل عقل و خردورزی بپردازند مددباید به 

 توجهی به شرایط زمان. بی5

 هـایارزش به گرایش در نسل این، مو ود نسل حاصل برای وضعیت با
 از قبـل نسـل بـا ایمالحظـه قابـل حدود تا مطلوب اعتقادی و ا تماعی
 مسائل از ناشی امر این. است متااوت خویش مادران و پدران یعنی ،خود

 ارتباطــات العــادهخار  رشــد، شــدن هانی ۀپدیــد  ملــه از گونــاگونی
 دهکـده در انـاننو و و  وانـان دسـتیابی امکـان، ایرایانـه و ایماهواره
 زندگی  دید هایشیوه با حاضر نسل آشنایی، همدیگر به  هانی کوچک

 نیازهاست. تأمین تنوا و
کمتـر مـورد تو ـه اسـت، از شرای  الزم تربیت که متأساانه عنصر زمان 

به نسـل و مقتضـیات زمـان متعلو های والدین است. گاهی والدین روش
در حـالی کـه  ؛نماینـدمـییـل ا بار به فرزنـدان خـویش تحم بهرا  دیگر

هـا و فرزندان به دلیل تغییر شرای  و موقعیت ا تماعی، به دنبـال خواسـته
َاَوادََ»فرماید: می علی .مطالبات دیگری هستند  م،کَُمََعلیَآدابَِکَُاََُقِسروا

فرزنـدانتان را بـر آداب خـود تربیـت  2؛«مکَُِرََزمرانَِیرغََ فَِان ُهمََمخلوقوَنَلَِزمانَ 
 اند.چراکه آنها برای ]آینده و[ زمانی غیر از زمان شما آفریده شدهنکنید؛ 
کردن فرزندان والدین در تالش برای ا تماعی» :گویدمیلی دیویس زکینگ

کنند سعی دارند محتویات کهن فرهنگی را به آنان بیاموزند و فراموش می
ای دگرگـون از دوران کودکی خودشان تاکنون، زندگی بـه طـور فزاینـده

                                                                                       

 .8۲5،   51،   بحار االنوار. محمدباقر مجلسی، 9
 .۲65،   ۲2،   شرح نه  البالغهالحدید، ابی. ابن2



   97 شناسی تربیت دینی فرزندان آسیب

کنند آنچـه بـرای خودشـان نهادینـه شـده شده است. والدین فراموش می
   9«.است، برای نو وانان و  وانان بسیار انتقادبرانگیز یا بیزارکننده است

یکی از اصول تعلیم و تربیت که همواره بایـد مـورد »نویسد: کانت نیز می
بایـد های تربیتی باشد، این است که کـودک ناندرکاران برنامهتو ه دست

تنها بر حسم وض  فعلی نوا بشر پرورش یابد، بلکه باید او را بر اسـاس 
شرای  آینده تربیت کرد؛ معموال والدین فرزندانشان را تنها برای اینکـه بـا 

بایست کنند؛ حال آنکه میشرای  مو ود زندگی سازگار باشند، تربیت می
 2«.دان آینـده باشـندتری داد تا بتوانند فرزنـبه آنان تعلیم و تربیت مناسم

هـا و هـا، نگـرش، والـدین بایـد بـا تلایـو ارزشمشکل چنینحل  برای
هـای دینـی های نوین، نسـل  دیـد را بـا آمـوزهاعتقادات اصیل با روش
 و نـیید نظر از ما عصر»گوید: می شهید مطهری .گ شته بهتر آشنا کنند

 بحـران و دودلـی و اضطراب عصر  وان ـ طبقه براى خصوصا م هبی ـ
 بـه و ـود هـاسؤال و دهایترد سلسله یک، زمان و عصر اتیمقتض. است
 3.«اسـت سـاخته مطرح نو از زین را شدهفراموش و هنهک سؤاالت و آورده
 و از معـارف دینـی هسـتند آمدخواهان فهم دقیو و روز فرزندان بنابراین

 های خا  خـودویژگیکه  فردا تربیت شوند ۀباید برای زندگی در  امع
 .را دارد

 انگاری والدین نسبت به تربیت دینی فرزندان. سهل6

پ یری تربیـت دینـی نو وانـان و  وانـان ترین عوامل آسیمیکی از مهم
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تاـاوتی بـیش از حـد انگاری و بیویژه در عصر حاضـر، معلـول سـهلبه
ها در تربیت دینی فرزندان است. امروزه پرداختن والدین بـه رفـ  خانواده

لباس و تحصیل فرزندان، نقش نهاد خانواده را  اقتصادی، دغدغۀتنگناهای 
هایی که بیش از آنکـه بسا خانوادهرن  نموده است. چهدر تربیت دینی کم

غم هویت، ثبات شخصیت و تربیـت حقیقـی فرزنـدان را داشـته باشـند، 
. به همـان انـدازه کـه پیگیـر چندان مهم او هستندحریص رف  نیازهای نه

آنـان هسـتند، دغدغـۀ  …و آموزش کامپیوتر، زبـان، کنکـور و  یادگیری
والدینی که به تربیت دینی فرزندان  بر این اساس. تربیت الهی او را ندارند

کـه رسـول مناـور هسـتند؛ چنان اهتمامی ندارند، از نظر پیـامبر اکـرم
واى به فرزنـدان آخرالزمـان، بـه » فرمود:و  را دید بعضی کودکان اکرم
تو هی و[ روش ناپسند پدرانشان! عرض شد: ای رسول خدا! از بی]دلیل 

یک از بلکه از پدران مسلمان آنان که هیچ ،پدران مشرک آنها؟ فرمودند: نه
آموزند و هرگـاه فرزندانشـان وا بات احکام دینی را به فرزندان خود نمی

بـه  دارنـد ودرصدد تعلیم مسائل دینی باشند، آنان را از ایـن امـر بـاز می
ناچیزى از امور مادى درباره آنان قان  هستند. من از این قبیل مردم برى و 

هـا بـه خانواده برخی تر اینکهاز همه مهم 9.«بیزارم و آنان نیز از من بیزارند
را در تربیت دینـی فرزنـدان درسـت  یراهکارهای، ها و باورهادلیل عادت

. ای دینـی همسـویی نـداردهـبا آموزه این راهکارها که یحالدانند؛ در می
فرزنـدان نکردن ها از قبیل تشویوهمچنین رفتار نامعقول برخی از خانواده

 ،و .... خوانـدنگـرفتن، قـرآنبه انجام اعمال دینی مانند نمازخواندن، روزه
 فرزنـدان هـای معلمـان در زمینـه تربیـت دینـیتـالش شدنخنثیسبم 
 .شودمی
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ها به اعتقادات انی که اعضای خانوادهمطالعات و تحقیقات تا زمبر اساس 
هـای دینـی م هبی خود پایبند باشند، فرزندانشان کمتـر از دیـن و آمـوزه

توس  مرکز تحقیقات ا تمـاعی گرفته صورت گریزان هستند. در پژوهش
به مسـائل اهمیت بیهای خانواده ءنو وانان بزهکار  ز %72، کشور مصر

   9اند.بودهدینی 
فته در کشور ما نیز مؤید همـین مطالـم اسـت. اگـر گرتحقیقات صورت

، مربـو  بـه ندارنـدنسبت به مسـائل دینـی رغبـت   وانانشود میدیده 
؛ در حالی که تربیـت دینـی بـر اسـاس عوامل محیطی و خانوادگی است

هذ َههايُّ أَ  ايه :های دینی از وظایف اولیۀ والدین استآموزه  ُقهوا آَمُنهوا َن يالَّ
هاُ   َوُقوُدَها ناراً  ْم یکُ ْهلأَ  َو  ْم کُ َأْنُفَس   مـانیا هکـ سـانیک اى 2؛اْلِحجهاَر  َو  النَّ
ــاآورده ــان، دی ــانتانک و خودت ــی از را س ــ آتش ــوخت هک ــردم آن س  و م
 د.ینک حاظ هاست،سن 

 3؛«مَْکُرْغَفرْرَلََیََُوََأْحِسرنُواََأَدبَُهرْمََمَْکُرِرُمرواََأْوَادََکَْأََ» فرمودنـد: پیامبر اکـرم
 .حترام کنید و آداب آنان را نیکو کنید تا آمرزیده شویدفرزندانتان را ا

 گیری غیرمنطقی . سخت7

 ُد يهريُ را یکی از اصول شریعت معرفی نموده اسـت: « آسانی»قرآن کریم 
 ُِ  و خواهـدمـی آسـانی شما براى خدا 0؛اْلُعْسَر  ُم کُ بِ  ُد يريُ  ال َو  ْسَر یُ الْ  ُم کُ بِ  اللَّ
 خواهد. نمی دشوارى شما براى

                                                                                       

 .31،   داری و بزهکاریدینطالبان، محمدرضا  .9
 .6. تحریم: آیۀ 2
 .۲۲۲،   مکارم األخال  ،حسن بن فضل طبرسی .3
  .811. بقره: آیۀ 0



11    ویژۀ خواهران» 9317محرم  راهیان نورتوشه ره» 

گیری همراه بـوده و بسـیاری از وا بـات وح احکام اسالمی نیز با آسانر
دینی مشرو  به توانایی  سمی و مالی است مانند استطاعت برای فریضه 
ح ؛ شاید هم و ـود امـور مکـروه یـا مسـتحم نیـز تأییـدی بـر عـدم 

گیری دینی است. برخی والدین با برخوردهـای خشـن و افـرا  و سخت
شوند؛ برای مثال ت کر همیشگی بر ندان میزگریزی فرها سبم دینتاری 

نمازخواندن دیگران امری وا ـم نیسـت؛ امـا برخـی والـدین بـا ا بـار 
کنند یـا دربـارۀ فرزندان خود را حتی قبل از سن تکلیف وادار به نماز می

ــدان بی ــش فرزن ــنی و ویژگیپوش ــرای  س ــه ش ــه ب ــردی تو  ــای ف ه
 دین نیست. هایی دارند که از  انم گیریسخت

کرد: فرزند خردسالش را هر روز با خـود بـه مسـجد شخصی تعریف می
ساله با مهرهای برد تا با فضای مسجد مأنوس شود؛ اما وقتی فرزند سهمی

کرده، یکی از اهالی مسـجد بـا خشـم و فریـاد مهرهـا را از نماز بازی می
د خواهد آن کودک به مهرهـا دسـت نزنـد کـه شـایدست او گرفته و می

آلودگی در دستان او باشد. این کودک با ترس عجیبی بـه سـوی مـادرش 
ها از رفتن به مسجد ترس داشت. نمونۀ این برخوردهـا رود و تا مدتمی

را شاید بسیاری از نو وانان و  وانان فراری از محافل م هبی در خـاطر 
 داشته باشند. 

 نتیجه 
بنیـادی دارد و  مـداری فرزنـدان نقشـیسازی و دیندر شخصیت تربیت

 ۀکنـد. نمونـۀ آن معاویـگاهی تربیت صحی  دگرگونی در فرزند ایجاد می
کـه عمـری  قاتل حضرت اباعبداّله  شدوم )فرزند یزید( است که پدر

گساری و فساد سپری کرده و مادرش از زنـان بـدنام و  ـدش را در می
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ی ابوسایان و پدربزرگش معاویه که در شرارت و قساوت و فسـاد زنـدگ
همانند نداشت؛ اما استاد و مربی نمونه به معاویۀ دوم  هـت بخشـید کـه 
پس از مرگ یزید منبر رفـت و پـس از حمـد و ثنـای خـدا، بـه رسـول 

و خاندانش را به نیکی  و اهل بیتش درود فرستاد، سپس علی اکرم
یاد کرد و گات: ای مردم  دم معاویه و پدرم یزید، غاصم حو خالفـت 

ن به عـ اب الهـی دانم آنها االسخت و ناگوار است که می بودند و بر من
و فرزندان اوست؛ بروید و امام حـو  دچارند. مردم! خالفت حو علی

های فروان فهمیدنـد اسـتاد او از شـیعیان اهـل را بشناسید. پس از بررسی
 9بوده است. بیت
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