
 

 های تربیت دینی دختران در جهان امروزشیوه
  *االسالم والمسلمین کاظم مطلبیحجت

 اشاره 

داتران در همه  به شکلی است که حضور زنان و ،شرایط زندگی در عصر حاضر
نادیک به نیمـی از  ،ناپذیر شده است و قشر زنان و داترانامور اجتماعی اجتناب

وجـود براـی  ،دهند. در این شرایطنیروهای فعال و کارآمد جامعه را تشکی  می
فرار از اانه، روابـط نامشـروع،  :همچون ،های فردی و اجتماعیمسائ  و آسیب

جامعه داتران و زنان شده اسـت کـه پیامـدهای  دامنگیر ،ازدواج ناموفق و طالق
در چنین شرایطی توجه بـه  ،بنابراین 9ناگواری را در جامعه به دنبال اواهد داشت.

امری ضروری بوده و موجبات رشـد، بالنـدگی  ،تربیت درست و اسالمی داتران
   و امنیت جامعه را در پی اواهد داشت.

 نقطه شروع  .الف
شـود و چنـین از زمان انعقاد نطفه آغاز می ،بیت فرزندشاید بتوان گفت شروع تر
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ــ ــت ،لیتیئومس ــادر اس ــه م ــتورات و  .متوج ــایف و دس ــال وظ ــد متع اداون
در ایـن  قرار داده اسـت. 9هایی را برای مادر در زمان بارداری و شیردهیراهنمایی

ل حفو دو نفر اسـت و ئوکند و مادر مسکودک مستقیمًا از مادر تغذیه می ،مدت
غـذای  کـه یکی برای اود و دیگر برای کودک. او موظف است ؛کلیف دارددو ت

در شـیر  ،زیرا تغذیه مادر ؛حالل به کودک بدهد و اود نیا از حالل مصرف کند
چراکه فکر و اندیشـه  ؛در غذای روح نیا جاری است ،دهعگذارد. این قااو اثر می

تـأثیر بـدی اواهـد در فرزنـد او  ،گناه و حرام و همچنـین اـاطرات تلـِخ مـادر
هـای اـود را ها و بینشهر مادری موظف اسـت کـه اندیشـه ،گذاشت. بنابراین

 2تعالی بیشتری بخشد.
در تربیت فرزنـدش اهتمـام  ،محمدتقی مجلسی که از علمای بارگ اسالم است

فراوان داشت. شبی برای نماز و عبادت به مسجد جام  اصـفهان رفـت و فرزنـد 
د. فرزنـد بـازیگوش در حیـاط مسـجد مانـد و بـه بـازی اود را نیا به همـراه بـر

با سـوزن  ،ر از آبی را که در گوشه حیاط مسجد قرار داشتپرداات. وی مشک پ  
شدن نماز، وقتـی پـدر از مسـجد سوراخ کرد و آب آن را به زمین ریخت. با تمام

سـوی  بیرون آمد، با دیدن این صحنه، ناراحت شد. دست فرزنـد را گرفـت و بـه
دانیـد کـه مـن در تربیـت مـی»رهسپار شد. رو به همسرش کـرد و گفـت:  منال

فکـر واداشـت. بـا  ام. امروز عملی از او دیدم که مرا بـهفرزندم دقت بسیار داشته
چه  دانم بهدست بیاید، نمی ام که از راه حالل بهاینکه در مورد غذایش دقت کرده

ای که فرزندمان چنین ه کردهحال بگو چ  این عم  زشت زده است دلی  دست به
 «کاری را مرتکب شده است.

راسـتش هنگـامی کـه فرزنـدمان را در رحـم »زن کمی فکر کرد و عاقبت گفت: 
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شـان بـود، داشتم، یک بار وقتی به اانه همسایه رفتم، درات اناری که در اانـه
را  بـردم و مقـداری از آب آن توجه مرا جلب کرد. سوزنی را در یکی از انارها فـرو

 9آهی کشید و به راز مطلب پی برد. ،پدر با شنیدن سخن همسرش «چشیدم.

 اهداف تربیت .ب
عــالوه بــر  ،هــدف از تربیــت داتــران در اســالم .یعنــی مــدیریت اراده ،تربیــت

های زنـدگی ها و شیوهآنان با مهارت ییاودسازی و پرورش باورهای دینی، آشنا
جامعـه  ک همسر، مادر و شهروند موفـِق شان به عنوان یتا در زندگی آینده ؛است

چهار هدف از اهمیـت  ،در تربیت داتران ،بنابراین 2آفرینی نمایند.اسالمی نقش
 ااص براوردار است:

 . تربیت اندیشه1

گیـری احساسـی و عـاطفی غالبًا جهت ،از آنجایی که تربیت داتران در اانواده
د، زمینـه رشـد عقلـی و شـونمی تشـویق دارد و آنان بیشتر به اطاعت و پـذیرش

توجـه بـه رشـد و  ،ورزی کمتری نسبت بـه پسـران دارنـد. بنـابراینتجربه اندیشه
تقویت تعق  داتران امری ضروری است؛ چرا که آنان مـادران و مربیـان جامعـه 
آینده هستند و بیش از دیگران به تفکر و تعق  نیاز دارند تا بتوانند هم اـود و هـم 

 3اهی و لغاش بازدارند.را از گمریش فرزندان او

 . تربیت ایمانی2

هـای دینـی رشد و تقویت باورهـا و ارزش ،آنچه در تریت دینی مورد توجه است
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بـذر ایمـان در داتـران  ،هـای اعتقـادی و عبـادیاست. با پرورش دینـی و آموزه
همه جا با ادا  یعنی همیشه و ،تربیت ایمانی ،به دیگر سخن ؛نهادینه اواهد شد

شود تا داتـران بـه موجب می ،یاد ادا بودن. رسیدن به چنین بینشی زیستن و به
 را تجربه کنند.  ای  شده و زیست مؤمنانهیتقوای الهی نا

 :هفرمود پیامبر گرامی اسالم
حوا َعلى ََ َ  کِلَمة  ب اف هُ  ـِصبماِنک  أوَّ اللَّ ... زبان کودکانتان را نخستین بـار  9؛ال إلَه إالَّ

ه ال إله»با کلمه   باز کنید.« إاّلالله
 ند: اهفرمود همچنین امام باقر و امام صادق

ـه.  :چون پسر به سه سالگی رسید، باید به او بگویند: هفت مرتبه بگو ال إله إاّلالله
 ،سپس، رهایش کنند تا سه سال و هفت ماه و بیست روِز او کامـ  شـود. سـپس

ه محّمد رسول :باید به او بگویند: هفت مرتبه بگو او را رها کنند تا چهار  . پس،الله
ـه علـی  :گاه باید به او بگویند: هفـت مرتبـه بگـوتمام شود. آن شسال صـّلی الله

گـاه از او بپرسـند: رهایش کنند تا پنج سال او تمـام شـود. آن ،محّمد وآله. سپس
دست چپ و راستت کدام است؟ اگر شناات، باید صورتش را بـه سـمت قبلـه 

او بگویند: سجده کن. سپس، رهایش کنند تـا هفـت سـال او تمـام  برگردانده، به
وقتی هفت سال او تمام شد، باید به او بگویند: صـورت و دو دسـتت  ،شود. پس
 2را بشوی.

 . تربیت احساس و عاطفه3

کمبـود محبـت و عـدم  ،گرفته، علت فرار داترانهای صورتبا توجه به پژوهش
 ،ضای اانواده بیان شده اسـت. همچنـیناحساس تعلق و وابستگی عاطفی با اع
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 ،بنـابراین 9های نامشروع داتران و پسران نیـا همـین عامـ  اسـت.دلی  دوستی
ای از اهمیـت ویـژه ،توجه به احساسات و عاطفه داتران و پـرورش صـحیح آن

ویژه مادر میسر به ،اانواده یبراوردار بوده که در پرتوی محبت و مهربانی اعضا
مدیریت و رهبـری صـحیح احساسـات و عاطفـه در  ،وی دیگراواهد بود. از س

 ،داتـران امـروز زیـرا ؛شـودموجب شایسـتگی آنـان در وظایفشـان می ،داتران
اند و پرورش عاطفی در آنـان بـرای ایفـای نقـش همسـری مادران و مربیان آینده

 آید. از ضروریات تربیتی به شمار می ،مادری
ِه  و َقاَ  َرُسوُ  اللَّ ِحب 

َ
ُهْ  اَل أ ُموُهْ  َشمئًا َفُفوا َلُهْ  َفـِإنَّ َُ ْبماَن َواْرَحُموُهْ  َوِإَذا َوَعْد ِّْ ا ال

ْرُ ُقوَنُه  ََ کْ   نَّ
َ
فرمود: کودکان را دوست بداریـد و بـه  رسول اکرم 2؛یْدُروَن ِإالَّ أ

د؛ زیـرا آنهـا شـما را نماییـوعـده دادیـد، وفـا  نآنها مهربانی کنید و هرگاه بـه آنـا
 دانند.دهنده اود مییروز

 . تربیت اخالقی4

چـه در  ،زیـرا تأثیرگـذاری او ؛بسیار بااهمیت اسـت ،نقش الگویی زن در جامعه
انکارناپـذیر اسـت.  ،نقش همسر و مادر و چه به عنوان شهروند جامعه اسـالمی

 ،اینکـه اگـر آنـان پـاک و مهـذب باشـند ؛ چهمهم است ،تربیت ااالقی داتران
های ااالقـی پـرورش فضـیلت ،بنـابراین 3مهذب اواهند بود. پسران نیا پاک و

ــداقت،  :همچــون ــت، عــات نفــس، بخشــش، ص ــا، عفــت، گذش صــبر، حی
پذیری، قناعت و آراستگی ظـاهری در رشـد و کمـال انسـانی داتـران مسئولیت

                                                           
بررسی عل  فرار داتران از منـال و ارائـه راهکارهـایی »اصغر مهری، . فرحناز فردوسیان  و علی9

عوام  مؤثر »ای، ؛ فاطمه زواره1، فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی، ش «برای مقابله با آن
 .1، پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، ش «بر فرار داتران از اانه
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 کند.نقش بساایی ایفا می

 های تربیتی دخترانشیوه .ج

و رفتارهـای  هم است، توجه بـه نگـرشهای تربیتی فرزندان مآنچه در تبیین شیوه
در  هر آنچـه ،به عبارت دیگر ؛ای تأثیرگذار در تربیت استوالدین به عنوان مولفه

بـر  ،اصوص مادر، در منظر داتـر اانـه اسـتبهزندگی والدین،  سبک و شیوه
هـای تربیتـی را در تـوان روشمی ،تربیت او مؤثر اواهد بود. با توجه به این امـر

الگـودهی، احتـرام و تکـریم، بـازی، تغافـ ، نصـیحت و موعظـه،  :نشش عنوا
 تشویق و تنبیه، بیان نمود.

 . الگودهی1

همان رویکردهای کلی است که شاکله و روح حاکم بـر رفتـار  ،الگوهای تربیتی
چهار الگوی تربیتی برای فرزنـدان  دانشمندان دهد.والدین و مربیان را تشکی  می

اینجا ضمن اشاره به این چهار مـورد، الگـوی پنجمـی را نیـا در  9اند.نمودهارائه 
 تر است.شویم که به نظر نویسنده از سایر الگوها، کام یادآور می

 گیرییک. الگوی تربیتی مبتنی بر سخت

شوند، از نظر عاطفی و روانی، دچار اضطراب فرزندانی که با این شیوه تربیت می
ــد ــد ش ــردگی اواهن ــ ؛و افس ــر محب ــون کمت ــت ت میچ ــه جه ــه ب ــد؛ البت بینن

رتالش و مسئولیتسخت  پذیر شوند.گیری، شاید افرادی پ 

 دو. الگوی تربیتی مبتنی بر محبت و عدم قاطعیت

اواهـد، در ااتیـارش در این الگو، حق، همیشـه بـا فرزنـد اسـت و هرچـه می
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 هایی ضعیف النفس،شوند، انسانگذارند. فرزندانی که با این شیوه تربیت میمی
رتوق  اواهند شد و در برابر مشکالت، مقاوم و صبور نیستند. این افراد  وابسته و پ 

شدت دچار مشک  اواهند شـد؛ هرچنـد از در زندگی اانوادگی و اجتماعی، به
 نظر عاطفی، کمتر احساس کمبود کنند.
 یاز یروگ ه تنعز یبر  گاه ده  وست

 1عاشقی شی ه مر ان دال کب داشد

 تی مبتنی بر عدم محبت و عدم قاطعیتسه. الگوی تربی

شـوند، بـه لحـا  عـاطفی، دچـار ااـتالل فرزندانی که با این شـیوه تربیـت می
بینند و به دلیـ  اینکـه قاطعیـت در تربیـت آنـان وجـود زیرا محبت نمی ؛هستند

 نداشته است، احتمال باهکاری و رفتارهای ناهنجار در آنان بسیار باالست. 

  ی مبتنی بر محبت و قاطعیتچهار. الگوی تربیت

در این شـیوه،  زیرا ؛داننددانشمندان، این الگو را بهترین الگوی تربیت کودک می
شـوند و هـم افـرادی پـرتالش، صـبور و فرزندان، هم به لحا  عاطفی تأمین می

 پذیر اواهند شد.مسئولیت

 پنج. الگوی تربیتی مبتنی بر محبت، قاطعیت و کرامت

مبتنـی بـر  ،الگوی پنجمی قاب  ارائه اسـت. ایـن الگـو ،اسالمیبر اساس مناب  
اسـت. « تکـریم» ،ترین ویژگی ایـن الگـومهم است. محبت، قاطعیت و کرامت

شدن برای اوست. کـودک گذاشتن به فرزند و ارزش قائ تکریم، به معنای احترام
ارزشمندی، عـات و کرامـ یا نوجوانی که محترم شمرده شود، به احساِس  ت اودی

 کند. ها آلوده نمییابد و اود را به گناه و زشتینفس دست می
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هُ  َُ هـر کـس احسـاس بارگـواری کنـد  9؛َمن َکُرَمت علمه نفُسُه هانت علمـه َشـَهوا
   اواهش های نفسانی برایش بی مقدار می نماید.

ترین الگوی تربیتی برای یک داتـر، مـادر اوسـت. یـک مـادر چـه لین و مهماّو 
از او تقلیـد  ،اصوص در دوران کودکیبه، شفرزند داتر ،خواهدبخواهد و چه ن

اثر تربیتی بیشتری دارد؛ زیرا آنـان در آینـده  ،. شیوه الگودهی برای داترانکندمی
لین قـدم شاید اّو  ،های مادری و همسری را بر عهده اواهند گرفت. بنابرایننقش

رفتـار مـادر بـا  .مادر استویژه به ،اصالح رفتار والدین ،مؤثر در تربیت فرزندان
پدر، نوع آرایش و پوشش مادر در اانه و اجتماع، ادبیات کالمی مادر بـا دیگـران 
و االصه شخصیت ظاهری و باطنی مادر، از جمله مواردی است که همیشه در 

 2مقاب  دیدگان فرزندان است.

 . احترام و تكریم2

هـوش، هوش باشـد یـا کـمداتر باشد یا پسر، زشت باشد یا زیبا، با ،فرزند شما
زیرا این کرامـت را اداونـد  3؛باید او را پذیرفت و حرمت و کرامت او را ارج نهاد

و او نیازمند احترام و تکریم است. تکریم و بارگداشـت  0در بدو القت به او داده
دادن بـه جایگـاه و منالـت او در سـازی و شخصـیتهای زمینـهاز شـیوه ،فرزند

بسـیار  ،ویـژه در دوران نوجـوانیاهمیت این موضـوع بـه اانواده و جامعه است.
او به دنبال کسـب هویـت اسـت. از ویژگـی  ،زیرا در این دوره ؛کندنمود پیدا می
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مندی والدین از محبـت کالمـی و ویژه در تربیت داتران، بهرهاین روش، به مهّم 
ه مهرورزیـدن بـ ،بـه عبـارت دیگـر 9؛غیرکالمی در روابط اود با داتران اسـت

 کـه تـالش کنـیم ،داتران نوجوان، نوعی تکریم شخصیت آنـان اسـت. بنـابراین
متناسب با روحیات و القیات نوجـوان، هویـت او را گرامـی بـداریم تـا او را در 

 2مسیر صحیح هدایت نماییم.
َبُهْ  یْغَفْر َلکْ  » فرمود: رسول اکرم َِ ْحِسُنوا أَ

َ
کْ  َوأ َِ ْواَل

َ
کِرُموا أ

َ
فرزنـدان اـود  3؛أ

 «  را احترام کنید و با آنان مؤّدب براورد نمائید. تا اداوند شما را بیامرزد.

 کنیم:هایی از تکریم فرزندان اشاره میبه نمونه ،در ادامه
 0؛کردن به کودکانسالم 
  آنها؛ اجازه اواستن از کودکان برای استفاده از وسای 
 ؛برای مهمانی نپذیرش دعوت کودکان و دعوت از آنا 
 ؛با احترام صداکردن   
 ؛شرکت در بازی کودکان 
 گرفتن از آنها در برای امورمشورت. 

 . بازی3

آید. توجه به از نیازهای طبیعی کودک و عاملی مهم در رشد او به شمار می ،بازی
 است.  پیامبر رحمت هایاز سفارش ،شدن با آنانبازی کودکان و همراه
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اَب َلهُ َمْن کاَن ِعْنَدُه َصِبى َفلْ » َْ ََ  «باید با او بازی کند. ،کسی که کودکی دارد 9؛م
 فتزا  ت ک  ک سر و کزاگ  داه چ یک

 

 

 2هز زدان ک  کان داید رشزا   
 

سازی، یعنی سـنین کـودکی و نوجـوانی بیشتر در مرحله تمهید و آماده ،این شیوه
 بســیاری از ،بــازی هنگــام گیــرد. کودکــان درفرزنــدان مــورد اســتفاده قــرار می

ابااری اسـت کـه  ،بازی ،به بیان دیگر ؛آموزندشان را میهای زندگی آیندهمهارت
در  ،شود. همچنـینموجب افاایش ادراک و شناات کودک به اود و دیگران می

داتـران  ،بـرای نمونـه ؛توان به نقـاط ضـعف و قـوت داتـران پـی بـردبازی می
ز وهمساالنشـان بـریا  احساسات، عواطف و محبت اود را در بازی با عروسک

یـت کـودک اـود توجـه باگر یک مادر به جایگاه بـازی در تر ،دهند. بنابراینمی
های الزم را در این امر فرا گرفته باشد، به گسترده تـرین توانمنـدی مهارت ،داشته

 3دست یافته است.

ب َسبَع ِسنمَن، َو » فرمود: امام صادق ََ ِع ابَنک یل ب َسـبَع ِسـنمَن َو َِ َِّ مـُه ألزِ یـَؤ
بگذار فرزندت هفت سال بازی کند، هفت سال تربیـت  0؛... َنفَسک َسبَع ِسنمن

 «. شود و هفت سال، او را با اود، همراه بدار...

 لف. تغا4

یعنـی  ؛ای از براورد والدین با رفتارهـای نـامطلوب فرزنـدان اسـتشیوه ،تغاف 

                                                           

ٌد َمنی کاَن َله  َولَ »فرمود:  ؛ همچنین، امام علی۴69، ص 9، ج من ال یحضره الفقیه. صدوق، 9
 (05، ص 8، ج الکافی)کلینی، « َصَبا؛ کسی که فرزندی دارد، باید با او کودکی کند.

 .6011، بیت ۴مثنوی معنوی، دفتر  مولوی، .2
 .466، ص تربیت فرزند، 4، ج بیتو اهل سیره تربیتی پیامبرزاده، . حسینی3
 .۴36، ص 9، ج من ال یحضره الفقیه. صدوق، 0
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شـرم و حیـای  ،داتـر غالبًا فرزنـدان .گرفتن این گونه رفتارهاپوشی و نادیدهچشم
تری در تأثیر مطلوب ،استفاده از این شیوه رو،ازاین .بیشتری نسبت به پسران دارند

 حذف رفتارهای منفی آنان اواهد داشت.

 . نصیحت و موعظه5

همیشه در معرض جهـ ، غفلـت،  ،های مادِی زندگی اودانسان به دلی  ویژگی
زدایـی در غفلـت ،موعظه و نصیحت گیری از پند،بهره .گمراهی و فساد قرار دارد

بلکه بـه لحـا   ؛نیستند ااو بسیار مؤثر اواهد بود. داتران نیا از این قاعده مستثن
در تربیـت داتـران،  ،پذیرترند. بنـابراینوابستگی عاطفی بـه والـدین، نصـیحت

 ،در مناب  دینـی .بسیار اثربخش اواهد بود ،گیری از پند، موعظه و نصیحتبهره
کننـده ، جالدهنـده دل و برطـرفبخشکننده قلب، بیدارزنده :به عنواناز موعظه 

   9غفلت نام برده شده است.

 . تشویق و تنبیه6

بخش اما به دلی  کاربرد فراوان و نتیجه ؛یک نوع اباار تربیتی است ،تشویق و تنبیه
تـوان گیـری از ایـن شـیوه میشود. با بهرهبه عنوان یک روش مطرح می آن، بودن

و رفتارهای نـامطلوب را حـذف نمـود. براـی از  کرد ارهای مطلوب را تثبیترفت
کننـد و یـا در جـای مناسـب، روی میزیاده ،والدین در استفاده از تشویق و تنبیه

 ،گیرنـد. بنـابراینهـم نمی ایبرنـد و نتیجـهکـار نمیتشویق یا تنبیه مناسب را به
زم در ایـن روش اسـت تـا در شـرط ال ،استفاده بجا و مناسب از تشـویق و تنبیـه

ا یآنچه در این شیوه حـا 2.ثمر بخشدرفتارهایی بر اساس تعق  و تفکر را  ،نهایت
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گیری از اباار محبت و مهـرورزی بهره ،کندو نتیجه را دوچندان می استاهمیت 
 ،روح حـاکم بـر رفتـار مربـی ،به این معنا که هم در تشویق و هم در تنبیه ؛است

رعایـت  :در بسیاری از موضـوعات همچـون ،از این شیوه محبت و عشق باشد.
 توان بهره گرفت.نظم، حیا و عفاف می

َسـاَء » فرمود: رسول اکرم
َ
ْحَسَن ِإَلمَها َوُبْغِا َمْن أ

َ
ُجِبَلِت اْلُقُلوُب َعَلى ُحبِّ َمْن أ

داشـتن از کسـی داشتن کسی که به آنها نیکی کند و نفرتها بر دوستدل 9؛ِإَلمَها
 «اند.به آنها بدی کند، سرشته شده که
َق َرَقَبـًة ِمـْن ُوْلـِد » :هفرمود رسول مهربانی ،ینچنهم ََ ْع

َ
ما أ نَّ

َ
ُه َفَکأ ََ َُ اْبَن َمْن َفرَّ

ای از کسی که داتـرش را اوشـحال کنـد، مثـ  آن اسـت کـه بنـده 2؛ِإْسماِعمَل 
 «فرزندان اسماعی  را آزاد کرده باشد.

پدر نیا هـر بـار او  و فرزند شرورشان کالفه شده بودند ای از دستاانوادهگویند 
 شبه امید اینکه بـر اثـر تنبیـه، دسـت از کارهـای زشـت ؛گرفترا به باد کتک می

روزی پدری که از دست فرزنـد شـرورش بـه تنـگ  ای نداشت.بردارد؛ اما فایده
 ابوالحسـن زنان، نـاد حضـرتآمده بود، دست فرزند اود را گرفت و نفس

مـرد از اـودش « فرزندت را نـان.»و از وی شکایت کرد. حضرت فرمود:  آورد
کردنش از او برای ادب»امام ادامه داد:   چگونه فرزندم را تربیت کنم ،پرسید: پس

قهرت زیاد طول نکشـد و  که ولی مواظب باش»امام فرمود:  3«دوری و قهر کن.
   0«هرچه زودتر با فرزندت آشتی کن.
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