رسالت مادری در آموزههای دینی
دکتر راضیه علیاکبری

*

اشاره

مادر ،مربی انسان و پرورشدهنده جامعه است .اوسـت کـه میتوانـد جامعـه را
بهسوی سعادت یا شقاوت بکشاند .مادر ،با محبتی که نسـبت بـه فرزنـد دارد در
جهت تربیت او همت میگمارد .حکمت ح ّ و عشق مادر ،منحصـر بـه رشـد
9
جسمی فرزند نیست ،بلکه مقدمهای برای پرورش عـاطفی روح فرزنـد اسـت
بنابرای زنان در راستای همان رسالتی ایفای وظیفه میکننـد کـه خـالق انسـانها
برای آنان قرار داده است و معمار انقالب ،حضرت امام خمینی آن را بـهخوبی
تبیی کرد و فرمود« :شغ اصلی زن ،مادری و همسری است .انبیا آمدند انسـان
بسازند ،شغ مادرها هم همی است» 2.ازای رو مهمتـری نقـش زن «رسـالت
مادری» است و ابعاد شخصیت آیندهسازان جامعه ،توسط مادر و در آغوش گـرم
* مدرس دانشگاه و حوزه.
 .9مرتضی مطهری ،مجموعه آثار ،ج  ،7یادداشتها ،صص .۴5-1۱
 .2جایگاه و نقش زن در نظامﻫای مختلف از دیدگاه امام خمینی و مقام معظم رﻫبـری،
صص .۹۳8 - ۹۳7
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و پر مهر او شک میگیرد و پابرجا میشود.
در قرآن ،راجع به رسالت مادران تم کیدهای فراوانی شده است کـه اینهـا همـه در
ایفای نقش اصلی زن ،در پرورش جسمی و روحـی فرزنـد بسـیار مـؤثر اسـت.
مادری ،هنر و نقشی است که جز زن هیچکسی نمیتوانـد آن را بـا ایـ قداسـت
ایفا کند ازای رو طبق نظر اسالم« :بهشت زیر گامهـای مـادران اسـت» .مقالـه
حاضر به بررسی مهمتری رسالتهای مادران از دیدگاه قرآن و روایات میپردازد
که عبارتاند از:
توجه به سالمت جسمی کودک

قرآن نهاد خانواده را کانونی برای تربیـت 9و رشـد تواناییهـای جسـمی فرزنـدان
میشناسد و برای سـامانیابی ثمـربخش ،وظیفـه کـودکپروری ،نقـش مـادر را
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وال َدة ِب َول ِدها َوّل َم أولود ل ُه ِب َول ِد ِه مادران فرزندان خـود را دو سـال تمـام شـیر
تضار ِ

میدهند( ،ای ) برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیـ کنـد و
بر آنکس که فرزند برای او متولد شده (پدر) الزم است خوراک و پوشاک مادر را
بهطور شایسته (در مدت شیر دادن بپردازد)  -هیچکس موظف به بیش از مقـدار
توانایی خود نیست  -نه مادر (به خاطر اختال با پدر) حق ضرر زدن به کـودک
را دارد و نه پدر» 2.با توجه به ای آیه ،امام صادق میفرمایـد« :دوره شـیردهی
3
بیستویک ماه است و کمتر از آن ،ستم به کودک است».
 .9مرتضی مطهری ،تعلیم و تربیت ،ص  ۳۱محمدعلی سادات ،اخالق اسالمی ،ص .7
 .2بقره ،آیه .1۴۴
 .3شیخ ّ
حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،۹5ص .۹78
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دکتر بنیامی اسپاک روانپزشک و متخصص کودکان در آمریکا ،عصاره دریافـت
سالها پژوهش و تحقیق کتابخانـهای و میـدانی خـود را چنـی بـازگو میکنـد:
«کودکان میتوانند رشد و تربیت طبیعی داشته باشند .برای رسیدن به ایـ هـد
م به نتایجی رسیدهام که بهطور خالصه ازای قرار اسـت :سـاعتی بعـد از تولـد
نوزاد ،فرزند را در اختیار مادر قرار دهند تا او را مدتی لمس کنـد .تغذیـه بـا شـیر
مادر باید تشویق شود و تا حد امکان نوزاد ،همراه مادر باشد».

9

بدی رو ،منظور از رسیدگی به وضع جسمی فرزند ،تنها رشد فیزیکی او نیسـت
چراکه بی شیر مادر ،شیر خشک ،شیر گاو یـا شـیر زن دیگـر بـه لحـا وجـود
محبت مادری و مالزمت و معاشرت مادر با فرزند که هد و غـایتی تکـوینی و
طبیعی در خود نهفته دارد ،تفاوتهایی دارد 2.مادر ،معدن محبتـی بـرای تربیـت
فرزند است که ای محبت در دیگران وجود ندارد.
تربیت عبادی کودک

در رساله حقوق میفرمایدّ « :
حق فرزندت بر تو ایـ اسـت
امام زی العابدی
که بدانی او از توست و نیک و بد زندگی و خیر و شرش ،وابسته به توست و آگـاه
باشی که در حوزه سرپرستی وی ،مسهول ادب و تربیت سالم او هسـتی و وظیفـه
داری که او را به پروردگـارش راهنمـایی کنـی و در اطاعـت از فرمانهـای الهـی
یاریاش نمایی 3».از ای عبارت برمیآید یکی از رسالتهای مادر ،تربیت دینی
و عبادی کـودک اسـت .تربیـت دینـی «مجموعـهای اسـت از اعمـال عمـدی و
هد دار ،بهمنظور آموزش گزارههای معتبر یک دی به افراد دیگر بهنحویکـه آن
 .9بنیامی اسپاک ،تغذیه ،تربیت و نگهداری کودک ،ترجمه احمد میرعابدینی ،ص .5۳۳
 .2مرتضی مطهری ،مجموعه آثار؛ یادداشتﻫا ،ج  ،7ص .17
 .3حسی انصاریان ،دیار عاشقان ،ج  ،5ص .۳۳5
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افراد در عم و نظر به آن آموزهها متعهد و پایبند گردند».

9

یکی از مهمتری ابعاد تربیت دینی در دوره کودکی ،تربیت عبادی است .ای نوع
تربیت که شام پرورش بعد معنوی و ایجاد زمینه ارتباط با خداوند است ،بسـیار
مورد تمکید پیشوایان دینی

است .تربیت عبادی را آموزش عبادات به متربیـان
2

و متعهد کردن آنان به انجام آنها تعریف میکننـد .بـهطورکلی ،تربیـت عبـادی
ُبعدی از تربیت دینی است که مادر ،کودک را با اعمال و تکالیف عبادی آشنا و او
ّ
را با انگیزه راسخ ،به انجام آن مکلف میکند.
مهمتـری اقــدامات تربیتـی مــادر بـرای آمادهسـازی کــودک جهـت گـرایش بــه
معنویت ،با وضو شیر دادن است زیرا وضو بهعنوان مقدمه نمـاز ،نـهتنها سـب
تطهیر جسم از آلودگیهاسـت ،تطهیـر روح را نیـز در برمیگیـرد .ایـ طهـارت
جسم و روح که با وضو حاص میشود ،تمثیر روانی در روحیه کـودک دارد .اگـر
مادر هنگام شیر دادن کودک با وضو باشد ،ای اقدام باعث آزادسازی روح کودک
و ایجاد رابطه معنوی او با خدا میشود.

3

بهجز از مسهله شیردهی ،بایـد از دوره طفولیـت ،آمادگیهـای الزم بـرای انجـام
اعمال عبادی (نماز ،روزه) را در کودکان ایجـاد کـرد چنانچـه پیـامبر اکـرم

میفرماید« :نماز را در هفتسالگی به فرزنـدانتان تعلـیم دهیـد» 0.نظیـر همـی
سخ از امام علی

روایت شده است« :از هفتسالگی فرزندانتان را بـه نمـاز

 .9محمد داوودی ،سیرۀ تربیتی پیامبر

و اﻫلبیت

 ،ج  ،1ص .1۱

 .2همان ،ص .۹۹۹
 .3علینقی فقیهی ،شیوه ﻫای ترغیب و جذب به نمـاز در دوره ﻫـای کـودکی ،نوجـوانی و
جوانی ،ص .۴1
ّ
 .0متقی هندی ،کنز العمال ،ج  ،۹۱ص  ،۳۳۹ح .۳5۴۴5
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امر کنید» 9.همسر امام خمینی نقـ میکنـد امـام از هفتسـالگی در تربیـت
دینی دقت داشتند و میگفتند« :بچهها از هفتسالگی نمـاز بخواننـد .بچـهها را
وادار به نماز ک تا وقتی نهساله شدند ،عادت کرده باشند».

2

تربیت اخالقی کودک

اگر فضای حاکم بر زندگی کودک ،فضای معنوی و آکنده از توجه به خدا باشـد،
کودکی که در آن فضا رشد میکند ،انسانی باایمان و بااخالق خواهـد بـود زیـرا
محیط خانه نخستی مدرسهای است کـه کـودک در آن آمـوزش میبینـد و تمـام
عوام موجود در آن محیط ،بـر روح و روان و رفتـار وی اثـر میگـذارد .اسـاس
روحیه دی پـذیری و کسـ فضـای اخالقـی توسـط فرزنـد درون خانـه شـک

میگیرد 3.در ای زمینه امام راح

فرمود« :مـادر بـودن و اوالد تربیـت کـردن،

بزرگتــری خــدمت اســت .اشــر کارهــا در عــالم ،مــادر بــودن اســت و
تربیت اوالد».

0

«دام مادرها دامنی است که باید از آن «انسان» درست بشود یعنی اولی مرتبـه
تربیت ،تربیت بچه است در دام مادر و برای اینکه عالقه بچه به مـادر بیشـتر از
همه عالیق هست ،بچهها از مادر بهتر مسائ را اخذ میکنند .آنقدری که تحت
تمثیر مادر هستند ،تحت تمثیر پدر نیسـتند ،بچـه محبـت مـادری الزم دارد .ایـ

شغ  ،شغ انبیاست و انبیا هم آمدند برای اینکه انسان درست کنند»« 5.مادرهـا
 .9عالمه مجلسی ،بحار اننوار ،ج  ،۹۱ص .188
 .2سید روحالله خمینی ،امام در سنگر نماز ،دفتر  ،7ص .۹5۳
 .3ناصر مکارم شیرازی ،اخالق در قرآن ،ص .۹۱۳
 .0سید روحالله خمینی ،صحیفه امام ،ج  ،7ص .۳۳۱
 .5همان ،ج  ،8صص .۱۹-۱5
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مسهولیت دارند نسبت به فرزندان خود و نسبت به کشور خود .مادرهـا میتواننـد
بچههایی تربیت کنند که یک کشور را آباد کننـد و از انبیـا و آمـال انبیـا حفاظـت
کنند .مادر ،هم باید خودش حافظ باشد و هم نگهبان درست کند .مادر ،نگهبان
اوالد است و آنها را تربیت میکند .منزل مادر ،منزل علماست و منـزل تربیـت
علمی ،تربیت دینی و تهذی اخالق است .مادرها بیشتر مسهول هستند و اشر
هستند .شرافت مادری از شرافت پدری بیشتر و تـمثیر مـادر در روحیـه اطفـال از
تمثیر پدر بیشتر است».

9

توجه به سالمت روحی کودک

قرآن کـریم یکـی از مهمتـری وظـایف پیـامبران را در مسـیر انجـام رسالتشـان،
رسیدگی بـه اوضـاع روحـی مـردم و ایفـای نقـش تربیتـی و مربیگـری معرفـی

میکند 2.ای وظیفـب واال بـر عهـده والـدی  ،بـاألخص مـادران نیـز قـرار دارد و
بدی جهت است که خداوند در آخری کتـاب آسـمانیاش در مـوارد متعـددی،

أ
أ
مادران را ستایش میکند و از ای طریق یادآور ای ویژگـی میشـودَ « :واخ ِفهْ
َ
َ َ ِّ
َ
الر أح َم َ ُ أ َ ِّ أ َ أ ُ َ
َ َ َّ َ
هن َّ
هانی َی ِهغیرا و در
ل ُه َما َجناح الِل ِم
ِ
هة و قهل رِّ ارحمهمها کمها ربی ِ

برابرشان از روی رحمت و مهربانی فروت باش! و [در دعایت] بگـو :پروردگـارا!

آنان را به پاس آنکه مرا در کودکی تربیت کردند ،مورد مهر و رحمت قرار ده».

3

مهمتری مواردی که قرآن به نقش قاب تحسی مادران پرداخته ،مواردی است کـه
به جنبه مربیگری آنان نظر داشـته اسـت .انتخـاب عنـوان «تربیـت» گذشـته از
شمول آن بر همه فعالیتهای کودکپروری مادر ،بیانگر آن است که از یکسـو،
 .9همان ،ج  ،7ص .55۳
 .2جمعه ،آیه .1
 .3اسراء ،آیه .1۳
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تمامی اعمال و رفتار مادر در سالمت روحی فرزند تـمثیر تربیتـی دارد و از سـوی
دیگر ،تربیت ستوده و بایسته مادر بوده که چنی فرزند خداجو پرورده شده است.
سالمت روحی از دیدگاه اسالم و قـرآن اهمیـت بسـیاری دارد و از آغـاز زنـدگی
فرزند باید بدان توجه شود .در ای راستا ،رسـالت مـادر از دوران پـیش از تولـد و
پـــسازآن آغـــاز میشـــود و دوران کـــودکی ،نوجـــوانی و جـــوانی را نیـــز در
برمیگیرد .برخی گمان میکننـد شـروع نقشآفرینـی مـادر در سـالمت روحـی
فرزند ،از زمانی است که طف تا حدی قادر به تشخیص مصالح و مفاسـد امـور
باشد اما از نظر اسالم ،اثرگذاری تربیتی مادر به دوران بـارداری و حتـی قبـ از
انعقاد نطفه مربوط میشود و دوران بـارداری در سـالمت کـودک بسـیار دخیـ
است.

9

کودک ماهها در رحم مادر بـا جسـم و روح او ارتبـاط تنگاتنـ برقـرار میکنـد،
پسازآن نیز تا مدتها برای رشد و ادامب حیات ،نیاز به مادر دارد و طول میکشد
تا بتواند بهتنهایی نیازهای خود را برطر کند .تمـام ایـ امـور صـبر و حوصـلب
سرشاری میطلبد که خداوند به مادر بخشیده تا فرزندانش بهسوی کمـال پـیش
بروند .در ای وابستگی و احتیاج کودک به مادر ،حکمتی نهفته است تا کـودک،
2

پیوسته با مادر در ارتباط باشد و تحت تربیت او بزرگ شود و به کمال برسد.
طفلی که قدم به ای دنیا میگذارد ،ای حق را دارد که در کنـار مـادر از سـالمت
روحی برخوردار باشد و از مهر و محبت مادرانه بهرهمند شود .هرگـاه گریـه کـرد
مادر به او جواب بدهد و او را در آغوش بکشد تا در گرمای وجود مادر بیارامد یـا
شیر بنوشد.
 .9حسی مظاهری ،تربیت فرزند از نظر اسالم ،صص  1۴و .۱
 .2زهرا آیتاللهی ،زن و خانواده ،ج  ،۴صص .۹۱-۹8
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اگر به درخواستهای کودک کمتوجهی شود و پاسخ مناس بـه واکنشهـای او
داده نشود ،در آینده از ثبـات شخصـیتی مطلـوبی برخـوردار نخواهـد بـود و بـه
ناسازگاری اخالقی روی خواهد آورد 9.وجود مادر در کنار فرزند سب به وجـود
آمدن احساس اعتماد نسبت به اطرافیان میشود .ای احساس برای کودک بسـیار
مفید است و باعث میگردد تا بهتـر بتوانـد شکسـتها و ناکامیهـای زنـدگی را
2
تحم کند.
اگر کودک در محـیط خانـه و در بـی افـراد خـانواده از رابطـب عـاطفی مناسـبی
برخوردار نباشد ،نمیتواند آنگونه که باید به آموزش محیط پیرامون خود بپـردازد
تا بتواند استعدادهای خود را ظاهر سازد .تجربه نشان داده است کودکانی کـه در
3
شیرخوارگاهها بزرگ شدهاند ،نمیتوانند رابطه صمیمانهای با دیگران برقرار کنند.
زندگی کودک بهخصوص دو سال نخست آن ،دورانی سرنوشتساز اسـت زیـرا
شخصیت کودک هنوز شک نگرفته و برای پذیرفت هر صـورت و شـکلی آمـاده
است  0پس وظیفه هر مادری است که از ای ویژگی انعطا پذیری بهـره ببـرد و
5
به تربیت شایسته کودک خود اقدام کند.
شایانذکر است که رسالت مادر ،منحصر به دوران کودکی نیست ،بلکـه تربیـت
مادر در دوران نوجوانی هم بسیار مؤثر است .همدلی و ایجـاد ارتبـاط دوسـتانه،
راهی است برای جلوگیری از روی آوردن نوجوانان و جوانان به انحـرا  ،جـرم و
 .9رضا فرهادیان ،والدین و مربیان مسئول ،ص . ۹5
 .2زهرا درویزه« ،بررسی رابطه ﻫمدلی مادران و دختران دانش آموز دبیرسـتانی و اخـتالنت
رفتاری دختـران شـهر تهـران» ،فصـلنامه مطالعـات زنـان ،سـال اول ،زمسـتان  ،۹۴81ش ،۴
صص.۴5-۴۴
 .3همان.
 .0ابراهیم امینی ،اسالم و تعلیم و تربیت ،ج  ،۹ص .۹1۱
 .5حسی مظاهری ،ﻫشدارﻫای تربیتی ،ص .۹۱۹

رسالت مادری در آموزههای دینی



11

بزهکـاری .مـادر بـهعنوان کسـی کــه رابطـب مسـتقیمی بـا فرزنـدان خــود دارد و
سرپرستی خانه با اوست ،میتواند ای رابطب دوستانه را بـا فرزنـدان خـود برقـرار
کند .مادرانی که با مهربانی و محبت به نیازهای عاطفی دختر و پسر خـود پاسـخ
میدهند ،زمینهسـاز بـه وجـود آمـدن اعتمادبـهنفس و اسـتقالل در فرزندانشـان
9
میشوند.
مــادران سرمشــق و الگــوی فرزنــدان و شــک دهندۀ روح و شخصــیت آنانانــد.
مادرانی که دچار بیماری ازخودبیگانگی هستند ،فرزندانی هماننـد خـود تربیـت
میکنند .مادرانی که در خانوادههایی پرورش یافتهاند که دختر و زن ،مورد تحقیـر
واقع شدهاند ،فرزندانی تربیت میکنند که آنها نیز دچار عقدۀ حقارت میشـوند
و نتیجب ای احساس حقارت ای است که وقتی دختر به سـ بلـو( میرسـد در
برخورد با جنس مخـالف رفتـار و حرکـات نامناسـبی از خـود بـروز میدهـد و
زیباییهــای خــود را در اجتمــاع عرضــه میکنــد تــا مرهمــی بــر روح بیمــار و
جبرانکنندۀ عقده درونـیاش باشـد .پسـران نیـز در چنـی خانوادههـایی بینشـی
نادرست نسبت به زن پیدا میکنند و نسبت به زنان دیگر و همسران خود ستمکار
2
میشوند.
مادران باید ای نکته را به یاد داشته باشند که هر یک از دختران و پسـران ،تربیـت
متفاوتی را میطلبند زیرا هرکدام از دختر و پسر ،باید در آینده نقش خاصی را در
خانواده و اجتماع ایفا کنند بنابرای بهمرورزمان و با رعایت شرایط ،نکاتی را کـه
3
فرزندان در زندگی آینده به آن نیاز دارند ،به آنها بیاموزند.
 .9زهرا درویزه« ،بررسی رابطه ﻫمدلی مادران و دختران دانش آموز دبیرسـتانی و اخـتالنت
رفتاری دختران شهر تهران» ،فصلنامه مطالعات زنان ،ش  ،۴صص . ۴1-۴۹
 .2محمدعلی سادات ،راﻫنمای پدران و مادران ،ج  ،۹ص . 8۹
 .3معصومه حیدری ،آداب رفتار با دختران ،ص . ۱

16



رهتوشه راهيان نور محرم « 9316ویژۀ خواهران»

نمونههایی از تأثیر تربیتی مادر

• در قرآن کریم ،به موارد متعددی اشاره شده است که کودکان و نونهاالن ،تربیت
عبادی را از مادران خود بـه ارث بـرده و عبـادت را در عمـ از آنـان آموختهانـد.
« ّ
حنه» 9همسر عمران و مـادر مـریم  ،از مـادرانی اسـت کـه پـیش از والدت
فرزندش ،با عبادت ،توس و دعا از خداونـد فرزنـدی خواسـت و نـذر کـرد کـه
فرزندش در راه خدا و در عبادتگاه ،خدمتگزار بندگان مؤم باشـد و دعـا کـرد:
ِّ َ َ َ
َ َ أ
أ
َأ َ
ـت السـم ُ
یع أال َعل ُ
ـیم
« َر ِّب ِإنی نَ أر ُت ل ما ِفی َبط ِنی ُم َح ّررا ف َتقبل ِم ِّنـی إنـ أن
ِ
ِ
خداوندا! آنچه را در رحم دارم ،برای تو نذر کردم که ّ
محرر [و آزاد بـرای خـدمت
به خانه تو] باشد .آن را از م بپذیر که تو شنوا و دانـایی» 2.وقتـی فرزنـد بـه دنیـا
آمــد ،او را مــریم نامیــد و از پروردگــار درخواســت کــرد او و ذریــهاش را از
وسوسههای شیطان نگاه دارد .خداوند نیز مریم را به نیکویی پذیرفت و نهـال
3
وجودش را پرورش داد.
• حضرت فاطمه زهرا نیز تمثیر بسیاری در تربیـت دینـی ،عبـادی و اخالقـی
فرزندان داشت چنانچه نق شده است آن حضرت بچهها را برای بهرهمند شـدن
از فضیلت ش های قدر بیدار نگه میداشت .همچنی نق شـده اسـت پـس از
رحلت پدر بزرگوارش ،بهمنظور حفظ نام و یاد رسول خدا  ،حضرت حمزه و
ُ
را به مسجد پیامبر  ،مزار شـهدای احـد در بقیـع و
شهدای احد ،حسنی
ُ
مزار حمزه در دامنه کوه احـد میبـرد .آن حضـرت در روزهـای پایـانی عمـر
گرامیاش و در حضور فرزندان ،برای همسایهها دعا میکرد .بـدون شـک ،تمـام
0
ای مسائ در تربیت فرزندان تمثیر مستقیم دارد.
 .9عالمه طباطبایی ،المیزان ،ج  ،۴ص .187
 .2آل عمران ،آیه .۴5
 .3آل عمران ،آیات  ۴۱و .۴7
 .0محمدجواد مروجی طبسی ،حقوق فرزندان در مکتب اﻫل بیت

 ،صص  ۹۴۹و .۹۴1
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• شیخ مرتضی انصـاری  ،از دانشـمندان بـزرگ شـیعه ،وقتـی پـس از سـالها
تحصی و کوشش ،به مقام اجتهاد رسید ،مردم به مادر شیخ تبریک گفتند .مـادر
گفت« :با زحمتی که م برای تربیت فرزندم کشیدم و همیشـه بـا وضـو شـیرش
دادم ،اگر به مقام نبوت هم میرسید ،تعج نمیکردم» 9.خود شیخ نیز اعتـرا
مینمود« :تربیـت صـحیح و زحمتهـای فـراوان مـادر بـود کـه مـرا بـه اینجـا
2
رسانید».
• روزی به مرحوم شیخ فض الله نوری گفتند پسر شـما خیلـی الابـالی اسـت و
علیه شما کار میکند .شیخ فرمود« :ای پسر در نجف به دنیا آمد و مادرش شـیر
نداشت ازای رو برای او دایه گـرفتیم .پـس از مـدتی ،متوجـه شـدیم کـه آن زن،
بسیار الابالی و بیعفت است و کینه حضـرت علـی را بـه دل دارد .از همـان
3
وقت دریافتیم که سعادتمند شدن ای پسر ،کاری است بسیار مشک ».
• از مادر آیتالله شیخ جعفر شوشتری سؤال شد :بـه داشـت چنـی فرزنـدی
دلخوشی؟ گفت :نه! چون در مدت شیردهیاش ،برای یکبـار هـم او را بـدون
وضو شیر ندادم .آرزویم بود که او همچـون امـام جعفـر صـادق شـود ،ولـی
0
جعفر شوشتری شد.
• زمانی که مرحوم عالمه مجلسی دوم هفتساله بود ،با سوزن ،مشک سـقایی را
سوراخ کـرد .وقتـی پـدرش موضـوع را فهمیـد ،ناراحـت شـد و مـاجرا را بـرای
همسرش بازگو کرد .مادر یادش آمد هنگامیکـه بـاردار بـود ،سـوزنی درون انـار
خانه همسایه فرو کرده و اندکی از آب آن را مکیده اسـت .بـدی ترتی  ،آب انـار
غصبی همسایه ،اثر خود را گذاشت و عالمه در هفتسالگی ،سـوزن در مشـک
 .9جمعی از پژوهشگران ،گلشن ابرار ،ج  ،۹ص .۴۴1
 .2محمدعلی کریمینیا ،الگوﻫای تربیت اجتماعی ،ص .۴۱
 .3همان ،ص .۳۹
 .0حسی انصاریان ،دیار عاشقان ،ص .۳۳5
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سقا فرو کرد.

9

• حضرت آیتالله خامنهای(مدظلهالعالی) دربـاره مـادر بزرگوارشـان میفرماینـد:
«ما وقتی بچه بـودیم ،همـه مینشسـتیم و مـادرم قـرآن میخوانـد و برایمـان بـه
مناسبت ،آیههایی در مورد زندگی پیامبران

میگفت .مـ خـودم اولـی بـار،

زندگی حضرت موسی  ،زندگی حضرت ابراهیم
از مادرم شنیدم».

2

و بعضی پیامبران دیگر را

نتیجهگیری

تبیی رسالت مادر ،روحیه فرزند دوسـتی را در مـادر تقویـت میکنـد .ازجملـه
کارهایی که میتوان در تقویت ای رسالت انجام داد ،توجه به ایـ مسـهله اسـت
که مادران در حقیقت ،الگوی فرزندان هستند و فرزند بیشـتری الگـو را از مـادر
میپذیرد .توجه بـه مسـائلی از قبیـ مسـائ دوران بـارداری و شـیردهی مـادر و
همچنی تغذیه حالل و مناس مادر مهم است و مادران باید بدانند آغاز تربیـت
فرزند ،از همان دوران طفولیت و بلکه پیش از تولد کودک است بنـابرای میـزان
تمثیر مادر در تربیت صحیح دینی و اخالقی فرزند و راهکارهای تربیت معنوی از
قبی نحوه آموزش عبادات (نماز ،روزه و تالوت قرآن کریم) ،تمکید بر همنشـینی
با نیکان و حضور کودکان در محاف دینی حائز اهمیت است.

 .9حسی مظاهری ،تربیت فرزند از نظر اسالم ،ص .۱8
ّ
 .2سایت آیتالله خامنهایwww.farsi.khamenei.ir/memory-content?id=26142 :

