
  پنجم مجلس

 نماز به فرزندان تشويق در والدين نقش

*االسالم والمسلمين رضا اخوي حجت

 

 مقدمه

ان �� وا,1ی(C( ۀ�
$45 5�2اده، ا>9? ه � و�ـ�یE از یMـ? دار�T .15ز15ان ه1ای: در �[ای? �

� ���T )�2اه& و دی�K ?C�	: وا,1ی(،C	و ��8دت ه�� ز� �TM6 دن� �Tز5ـ1ان 2ـ1ای? T-�ت 5

�	3 دی�K ?C�	: ��7ی�K 1C دارد �ی�ن# �57ن زE9�%� ?�15 ه�� ز��ن در �!& ای( �� ا�:MK دد�� 

ن ���8ل �2,= ر�bی: �رد ز�15? �� �57ن �Tز15ان و�Cو  ��د15 ره��ـ�ور ��9ـ? O � د�ـ�رات �ـ

3 5��ز وی�ه �� 12او15�( 1CC�.  

�Kه �Q5ه? 5��6ر ای( در� �� ای( �, ایـ( 16ن ا#�ای? راه�Mره�� از ��2? و2اه	& دا4�  :6

16 2اه1�	�ن  �!&،.   

?Mاز ی Eوا,1ی( و��ی �
	�ر 7ن �� �� 1	��K ،زش 16ه ا�ـ:. 5�ـ�ز �ـ� �Tز5ـ1ان PKـی= و �7ـ

ی= در وا,1ی(PK ز15ان�T �  :�1CC �? ای�� را �!& S $45!�ر  7ن، �7زش و 5��ز �

                                                            

ی�
	ه و ���� ��3: ��ee' �$�ز. *�  
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  يساز زمينه نقش .1

�C	ه�� و ه� ز���
 �ـ	$ هدور و 5	
ـ: ا�دوره �� 1Gودـ� �Tز15، در�: �K�	: �ا�ـ� Rزم �

,1 ازK و ?�D $	� 5-� ا�485د از���ن روای�ت در �	�د. �? �� در 5	[ را d8�: ]	5 �� �	_�K 

�C	$ ��ـه ز�	1 از �,K �� تR�D ت و�	Dد� رو� �#K د در و 16ه�Uه�� ای��
� +��C� 


� ا�5%�ب ��1C5 ا�:؛ 16ه ه�ی? ���رش �د� >G	} ��ورش ��ا�� ر)�یـ: ���C+، ه

  . ...و �7	[ش 7داب

:	�9� ای( اهF
 ��6ـ	1ه �ـد� 9Oـ+ در �� �<ر� ه� �د�?، دوران در �� ا�: #!: 7ن از �

5� ه��ن �د؛ 2اه1 ا_��<ار 7ن 7ی1Cه ز�15? ��، 6د� �د: ��D ?9(7ت ���T »ـ��
�
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 ز�ـ	( ه��ـن �د�ـ�ن 9Oـ+ ١؛�

  »�<ی�د. �? را 7ن 6د، ا1CMTه 7ن در �<ر� ه� �� ا�: �2,?

�5�ان �? را �K_	��<ار� ای( 5K دا���ن ای( در .:T6ـ1ه 345 دری� � �Tا5
ـ�، 2ـ�5�? روز� �ـ

GK3 :ـ�( Dار ?ـ#�ا�O ،:T�� 5?ـز�� �� Kـx	 اح�# �� ?�d( ب از�d(ـ[ اr� 1، او	در ر�ـ 

:,�D ?� ،?6 ��Q6? و 1516 زده �Q6: #�اح ��وه ��د. 7,��5? ��ود� 2ا15ن �� �6وع ه

�3 از �18 �� �K16  �	$ ز��5? �57ن( ?D151 #�ا	�!T )ن ا>�ً  5�2& ای��5? ز��
ـ:، �7 19,	5 

��5? ����زان �ده، 5زاد 5�2& ای( و�O? 16 رو6( ��ر�? از �18,7 �� �
9� �Tا5�D د15 ��ده و �

3G� :5 واردM� )زاد ای� 7ن در و �د15 16ه 5'G, ا1515 �? ��ود bـ�	� در �ـ�ود ای( و 2

$45 �د� 2�5د��7ه ��
  ٢ا�:. �

  مناسب زمينة كردنفراهم هايراه

,1 ��ا� ا��م درK د� �K�	ـ: در �!�? 45$ 57!� از ��2? �� دارد و#د ه�ی?�C: و 7داب �

{	G< د�   از: 15ا )��رت 7داب 7ی( از ��2? دار15. �

  نوزاد گوش در اقامه و اذان گفتن .1

,1 ه�QCم ::�	 اه3 �� ا�: 1�7ه ��18د� روای�ت درK ز15ان�T ،ش در �6ن   57!� را�: �

                                                            

١ ،'cر	ا�����. �� �	
 ���� ،٣١. 

ا���هــ�� ����ــ� ��د�ــ�ن و ��ــ�، ��$ــ	%�'،  ؛ �3ی$'y٧و  yy، ص ١، ج �	ــ� 
�ــ��. ر.z: ده
ــB، &�ــ�>، ٢

��ا
�ن�
 .x١و  x٠، ص 
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ش در و اذان� hS ���O�1? اC��� ان و�Q[ را دی	5 � �ـ� روایـ�ت ای( در ��١د15. �? ���رش 7ن �

   ا�:. 16ه ا�6ره �C: ای( �K_	�ات از ��2?

  نيكو نام انتخاب .2

?��5 �� �6ی1 دارد. �K_	� او d%6	� :	��3M6 در 6د، �? ا�5%�ب �د� ��ا� �� )	� د,	3 ه

��ن �� ا�:d8�: ` �5م ا�5%�ب	ق از را 54D ز15ان�T �� )ده وا,1ی�� ���7& ا��م ا6:15


:؟ �( �� �Tز15م D= ��:: و ر�	1 �9	���� �12: ��د�« ���Tی1:�?	S ـ�نPد: ای ��Tـ

 �5مM	5 �� ار�، او>Q� ب را او2 :	��K ?C� را او و � #�ی�Qه �M	5 ?5����«.7>ـ�دق ا�ـ�م ٢ 

د: 5	[��T »����	� اد ز6: ه���5م�Tرا 6!�ه� و ا �		rK ?٣.»داد�  

  تغذيه .3


	�ر j<ا �دن ���	[ه و �Dل �� ا���? ه�� �7زه در� 1	��K ردن از و 6ـ1ت �� �Dام j<ا� 2

ل �Dام، j<ا� 7_�ر از یM? ا�:. 16ه 5!?�O ـ1نP5 ـ�ز� �9	ـ���� ا�ـ:. )�ـ�دت و روزه و 5
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َ
 أ

؛
ً
5��ز 1َ٤َ'�+� ?
� �� ��� روز �K 3!S ا�:، �Dام اش ,4�Tی�>� :
 او د)�� روز �K 3!S و 5٥	


��Uب� ?�د: دی��Q روای: در .»��دد 5��T »)��دت ��ا� >j  ام�D  3s� �C� �� رو� � یـ� ���ـ

  ٦».ا�: 7ب

5��ز �� ��ای$ در 5	j ]<ا ��	: ای(، �� اT[ون ?��	_�K .:
 ��2ـر� روایـ�ت، ���-� ?2�5 =	


�وت )��3O ،+9O 9? ،��٧د�? دل�CK و :,�
 و )��دت �1# �ا5] از ایC!� ه�Q? و 6د�? �

                                                            

١ ،'
��3 .� .٢x، ص y، ج ا�!��

 .x٨. ه$�ن، ص٢

٣ ،'��w� .ار�
  .١٢٧، ص ١٠x، ج �$�ر ا#

  .٣١x، ص y٣ه$�ن، ج  .٤

U' و ��دودR '���� j$% B	ا از ٥�# �3 Cا� Bور�c ��h� <ای BورDو . ی�د Cـ�, .Cا�ـ j$% ن�f; و C�,

 
ً
�%� �3 Cا� '��P, ل و رد ;� ا��س� ا�C ا�� #���$% �Uن ;� ا��س ر���f; '��; jـ��% Bاmـ�دد.  ;ـ� ��ـ:ان ��ـ


ـ	ا�'  �mه' ای> دو ;� ه" R$� ه" �'p Cـ�Uد ی?
' ه" ;�jM ا�C و ه" ��دود، �mه' ,��� ا�C ا�� از ���*

' 3� روز�3 	
��� C��� ردارل روز ���� دروغ �' ه ,���' �';�=M د ا�� در��m '� C��� و 	یm .	
3  

  .١0٣ص  ،%)ة ا�)ا%� و 
'�ح ا���%�. &�'، ا;> �b	 ا&$	 ;> ��$	، ٦

٧ ،<�& ،'���M .١، ص �!�رم ا#+�قx٠.  
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ن ��6	 ،1��D<ر ��ر�?M6& از« ���Tی1C:�? ��رهای( در 9ا��م �	���� ا�:. 5��زS &M6?ر��� 


�دT )K :و ا� H(�� ر���١.»6د�? )��دت در �
�,: و �	  

 Dـ�ل jـ<ا� �ـ� را 2د �Tز15ان وا,1ی( �� ا�: 7ن �
�9[م ���C+ ز�	Cۀ 7وردن �Tاه& ��C��ای(،

�2ر� از و �%ر15 ا15ازه �� j<ا �	��ز15 �57ن �� و �rK 1CC<ی�� ��	QP	� .1CC�   

  فرزندان به محبت .4

� 5	�ز �د��ن وی�ه�� ه� ا5
�ن� :�G� ،15ن دار�CS� ��G: دار15. ا�C	: و �
M( و j<ا �� 5	�ز �

�د5ـ1: �9	ـ���� ا�ـ:. وا,ـ1ی( و�ـ�یE از ی�T ?Mز15ان و �د��ن ���T »ـ8ا <'+ِ
َ
ـْ'َ��َن  أ  وَ  ا�?<

 از 5	ـ�ز� CK!ـ� 5� �Tز15ان �� ��G: »��6	1. �!���ن �57ن �� و �C	�G� 1: را �د��ن ٢؛ اْرَ+8�ُُه,

 6ـد �? �#ـ+ �M9ـ� دهـ1، �? �5ـi �ـ� ا)���د ه� 7ن �� و ��ده ��7ورده را �57ن روD? 5	�زه��

ب وا,1ی(،�G� د��ن� 15 ا)��ـ�د، و ��Gـ: �ـ� ���C? را�-ۀ ای( �1CC. �	1ا ا)���د 57!� �� و 6

+#��Dف 2د وا,1ی( از �Tز15ان 6د �? �C6 ،� �n<ی�15 را 57!� د��رات و ه� 2ا��� دا�6


��K ?Q_	��<ی�� ای( �1CC. ا#�ا و� ��	: �	[ان ��G� )هـ� و دارد وا,1ی ��	ـ: �	ـ[ان Sـ�G� 

��P	� ،16�� ار�>��	_�K �!57 �� ز15ان�T [ �6ن	5 ��P	� 1اهد. 2�   

  نمازخواندن به والدين مقيدبودن .5

?Mا�3 از ی( �_v� در ��	ر ی` ی�د���Tای$ و ر�� � ا� 2ـ�5اده �Tز15ان ا�:. 7ن ��Pه1ۀ 7ن، �

�� �1، 2د وا,1ی( �� از 5��ز ادا� �6ه1 روزا5C�
� ه� Z1ریK �� ز��5 �Cـ 6ـ1ه، 67ـSـ?Q5Q 

� و �7ز15 �? را 7ن ا�U5مS �
2د � �2د � �� 7ن �O�( 1C� ،اه 16ه����زـ5ـ �درـ�ـ و 1رـ�ـ �� ه 

.1C5ار� 2د، ��ر ای( �� وا,1ی( ای(، �� اT[ون �%dK ،%$,<ت زی���ن و �U	ه]	Q5ذهـ( در ا 

د�� &O1 �? رC5ز �� �5 �!CK ن در�� �ـ� �ـ�ای$ او در و �Cـ1 �? #9ـ+ 5��ز �� را �د� ز��ن، ه

� �1C؛ �? ای�Uد 5��زM9� ز��ن ه� �
ـ�س �Cـ1، �ـ�ور 2ـد ذه( در را �2"�ات 7ن �د� �Dا 

6د. �? ز15ه او در 5��ز �� �	3 و 16ه ای�Uد او در ,<ت و 7را�$  

   نماز اهل افراد و ها خانواده با وآمد رفت .6


	�ر ا�� 1Kری�K ?U_	�� ا5
�ن ر��Tر و d%6	: �� دی�Qان �� ��6�8ت� =	��<ارد. �? )

                                                            

١ ،'��w� .ار�
  . ٣٣٨، ص y٣ ، ج �$�ر ا#

٢ ،'
��3 .� .x٩، ص y، ج ا�!��
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5� ه�PC	�Cن و ��6�8ان  �!CK ر، در��Tر �M9� وره�، در��ش �Q5و ه�ارزش و ه� [b ه����	� �

�Q1یM[ ی	5 �	_�K ?� .15<ار� ���6�8ت ا��س، ای( � ��اد� �Tا �5��ز �� و ا��ار دی1Cاری�Pن در � 

،151Cی��� +#4ی: �K )ار� و دی �� ار��Kط ��4�3، در و 6د �? دیC? د��رات ا�U5م در ا��

� �? و ای��ن �
: ه�� 5�2اده و ا�Tاد#K � ��ای$ ��ا� ��C+� ز�	Cۀ �5�د��دن واO] در 5��ز، �

5��ز، �� �Tز15ان �M9� �C	ز از 57!� دور� ز���� ا�:. 5� )	�رت �� 7>�دق ا��م ��+، ه< 

6د�? ی�د7ور 5��ز �رد در وی�ه �5��زان �? �� دو��? و ه�PC	C? از � � �C	1: ��ه	[ 16ت �

َ&ِ'ُ*وا«
ْ

Aا  ,ْ
ُ
B

َ
8َا�

ْ
Aِإ .!ِ�ْ&َ

َ
�?ْ
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َ
�  ,ْ��Gُ9ْْب  ِإ� وَ  ِ��ِ

َ
�  �,

ُ
H  ْبGُ9ْا  �,

ُ
H  ْبGُ9ْا  ٍ�

َ
I

َ
���َ�ُ �

َ
�9َ 

8َاِت 
َ
� � ا�?��ِ ...��د 57!� در ا�� �C� i	1، ا���Gن وی��? دو �� را 2د�Kن دو���ن ١؛8َ�َاِ��ِ&َ� 

�  .» ... وO: اول و5��ز 5��ز ��D اول: �C	1؛ دور� �57ن از 16ت �� و��5� ده	1) (ادا�

  نماز با مناسب هايعادت پرورش .7

� ه�)�دت از ��2?� � ��CKـ+ 5��ز �� ��ی� �1C�� 1CSان ا�:، ��ده �	1ا رواج 8��#� در ������5

� )�دت 15ارد.� ��6��K ن9ی[یK �K �� و 6ـ+ در دی�2ا�	ـ1ن �QC	(، �6م >�ف 6+، ه�� 5	

����6 >�}، در �	1ار16ن دی�K &9	Tه�� +��C��5 9?، و�CK �� 1	ّ4K �5��ز � � در >ـ�} 5��ز وی�ه�

� را �6ن ان�Tز15 ا��1ا ه��ن از وا,1ی( ا�� ��C��ای(، ا�:. �8Kرض� �5 6ـ�م �ـ� �CCـ�K 1�	: ا� �

ر15، ��`%� �� [O� ،1C�ا��6ـ�� �� وO: دی� �K و ��2	[15 2اب از ���1ادان �%K ن9ی[یـK 

لrP� ،1C6��5 در [Oۀ واC	ز� ?���C� ا���ز15 ه1ای: �T �  ا15. ��ده �Tاه& 5��ز �

  يدين هاي آموزه با آشنايي براي الزم هاي زمينه كردنفراهم .8

 Kـ� �CCـT 1ـ�اه& هـ�ی?ز�	Cـ� ��یـ1 615،�? دار)!1ه 2د�6ن �� ه�ی?�7زش �� اT[ون وا,1ی(

5��یCـ1. �
+ دیC? د��رات و دی( در��رۀ را Rزم ه����7ه? �Tز15ا�P5ن � ار�Kـ�ط �ـ�ز� ز�	Cـ

T1انـ�ز5ـ �� 	Gـ�Wه�?، ه��>� ��ص d2 
 [ـ��ا�ـ در �د�ـ�ن 5ـ�م _�ـ: ه�، ه	F: و �#1ـ�

 �Tز15 دادن ��6: ،دار 15��Rی? دیC? ا"�)�ت �� ا�Tاد� �� �د��ن ���C67دن دیC?، ه�� �7زش

9� از زی�رK? اردوه�� در�ا�15? 5�2اده �� ا�: ه�ی?��م #K ا���ـ Tـز�ـ 6ـ1ن �اه&ـ�C	هـ�� 

  ��دار15. دیC? ه�� �7زه �� �Tز 15�	�C67 ��Pی?

                                                            

 .y٧١، ص ٢ . ه$�ن، ج ١
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  الگويي نقش .2

ی? روش« �T=، ��ز��ر� و ی�د�	�� روش �Kی(�!& و او,	( ا5
�ن، ز�15? "ل درQ,ا« 

� و ����ز #�ی�Qه 5�2اده ���ن، �? ا�:.�
ی? ی�د�	�� در ا� ��#Q,ز15ان ا�T .از دارد �U57 �� 

3 �� )��د� )�3 ی` 12ا، �� 5	�ی$ و 5��زMP�� ره�ی? از��T3 ر��O ه1ه�P� ،:ی? 45$ ا�Q,ا 

� و 5��ز �� �Tز15ان و �د��ن ���C67دن در وا,1ی(Cر 7ن ��دن 5!�دی�	
� f5ر���K و �Kار>��	_�K 

?� .16��  

�ر �" ،[-O ا15ن و �<ار� ارزش �Q5ه، 5ع 5�2اده، ا)��� و وا,1ی( %5ا15ن ی� 5��ز2

?Q5QS م�� اه�	: �Tز15ان ��ا� 5��ز2ان، ا�Tاد �� �57ن ��2رد 5ع �D? و 5��ز �� �57ن اه�

5
�: �57ن ا1Oام و �Q5ش �	C$، در و دارد �5��ز � �	_�K ?� .ان �? �<اردK :�� ان ی� 16ن 5��ز2


	�ر� 1Dود �T �Kز15ان 1P5ن� ��
ی? �� وا�Q,ا�: ا � �Oار �د��ن ا�2	�ر در 5�2اده �

?� .1C�4ت ده	4GK ?�9�%� � را 5'� ه�	( 16ه، ا�U5م ای�ان در 5��ز �� ��ی��1C �	[ان در��رۀ �

  �K ?� .1C�١ی	1

 اول در#ۀ در ��در و �1ر دار15. )!1ه �� �Tز15ان 5��ز ز�	Cۀ در �QC	C? و�	�ۀ وا,1ی( ��ور، ای( ��

� ��ی1#ّK �2د O!�� 45$ ای( � � در و 7ور5ـ1 ��1ـ: را Rزم 6ـ2�C: 7ن �رد در ��1C6؛ دا�6

� �Kی( �!& 57!� زی�ا ��دار15؛ 1Oم 2د ا>�ح #!:Q,ا ?�	��K ن�Pد�� .1C�
  ه

4ی: و �!�د راه�Mره�� ادا��، درK )را 45$ ای �  �C	&. �? ��ر�? ا�d�2ر �

  خانواده الگويي نقش تقويت و تصحيح راهكارهاي الف)

   نماز به والدين عالمانه پايبندي .1

6�15? ه��ن �� �د��ن« �� ا�: ��8وف �� ،&	�
9� ای( .»2اه	& �? �� 7ن 5� ه�# �Q5�	� 

?�	8Oوا ?�	��K :ا� �� �#K �ا15 �? 7ن �K ر��	
 دوران در �1C؛ 3D را �K�	��MP� ?ت از �

ا�5ی? ر16 ��+ �� دوم، دورۀ در ا�� �1CC؛ �? �	�و� ر��Tر ��ه� از �T W4Tز15ان �د�?،K 

،:2�C6 �� =-C� ر��T[ وا,1ی( ر	�15? �? 5���4دات و �(ه و ا]	Q5ن ه��ا�!C� ر��Tر )[ را وا,1ی	5 

� �1CC. �? در�� )	�� دوره ای( در #!:، ه� ��	�Q,"( از ا��ر ��Tداز15 �? وا,1ی( ����ر و ر�� 


1Cه 57!� ��ه� �� و� ?�5 .1CC�  

                                                            

١. z.ر:  ،	$�� ،Bداود� .١٩٨-١٩0، ص 
12 �0/� در ����� دی-
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 94K	ـ1 را وا,ـ1ی( 5��ز2ا5ـ1ن 4TـW ا��ـ1ا در �ـد� ا�ـ:. >�دق 5	[ 5��ز �رد در �-9+ ای(

� ا�� �1C؛ �?�Z1ریK �ا�5ی? �K :2�C6 ـ1 �? ر6ـ1 اوC� ـ[ای$ او �7ـ�ه? وTـ1، �? ا�ـ[ان ی�	� 

 را 57!ـ� و در� را 5�ـ�ز در وا,ـ1ی( R�D ?�9Oت و اه���م �	[ان 5	[ و 5��ز �� وا,1ی( �<ار� ارزش

�Q,د ا� ه��C	( �<ی�د.�? �K_	� 7ن از و ده�O ?�1ار 2� Z1ریK ۀ]	Q5ز ادا� در وا,1ی( ا�� و 5

 ��7ه�5ـ� و �Cـ1 �? در� ه
ـ�1C، وا,ـ1ی( 2ا5ـ1ن 5�ـ�ز ��Cـ�� �ـ� را ه�ی?�T�8: و ��وره� 5	[

?� 16� ای( در �C	[ ه� ز�	1 5C5��16. 2د وا,1ی( ه��   

� �K_	��<ی�� ای(� �5� ا�: ا� �� ?�D )M�رد 5[دی�Mن و 2ی�Pو15ان دی�Q از ا�: �� �O�( 

��دار� 5	[Q,1. اC�  

�ز
	ه دا���ن�   

6���6 �!3 از روز� �د ��ا�: اه3 �� :151	��� �5QS � ���ـq ای�Pن ر�	�1؟ ��4م ای( �

دم، ��,� ه�: و�O? ��دم، �? ز�15? ام دای? 5[د �د�? در �( داد:� ���ـ�ا�  2ـاب از 5 ?�6	

 :#�D ���O1ار	�16م.  ?�Oو �� &�P��� ،&�ا� رو �� دی1م را ام دای? �%� �9�O ��
P5 ـ�ی? و�( 

�� �P	1ه، دوش ����ل و �	�	1ه ��ش دور ا� )rP� ز��26ـ& او �D,ـ: از ا�:. 2ا15ن 5 


�& ��Cرش 1�7،P5 �K زش����م 5K .16 1: �( از��ه  7ن	��� �
� �Sا ��
P5 و ا�؟��اب! %�  

6& 6�� ��ر از ���&2اه& �? و 1�7ه 2 �9!� ��6 .&C	PC� ::ـ�� � و رTـ�& �%ـاب. �ـ�و 5ـ

 دارم دو�ـ: ���& �%اب. ��و ��:: �( �� ام دای? و �MK 16ار ��#�ا ای( 5	[ �18 6+ 2ا�	1م.

�9� رو�� ��ا ام دای? ��MK .&Cار ه& �( �ی	1 �? 6�� ه��57�O 1	5�P5 ی` ��:: و ��K��  یـ� �Qـ

�b�D ار ه& �( ���5، ی� و�MK .دم�� in� ::�� ا��� +Pا� ?T�� ،:ا� Rـ�D ـ�و�اب.  �%ـ

 �ـ�دم. �ـ? MKـ�ار �ـ�ر CSـ1 را ���5 ی� و �b�D ی� )��رت 6+ ه� و �MK 16ار 1CS +6 ��ر ای(

&� &� )�T��b�2& ه& را و�  7ن از �i و �7�bو ?� ،&�T�� :ه� ��K�� ?� :&��� ـ� ی�b�D و 

 >ـ�} اذان از �Oـ3 2دم ��وم، ام دای? 5[د��  ای( �1ون �( �� ر�	1 #�ی? �� ��ر �2ه��� ���5. ی�

5��ز از �i و 16م �? �	1ار {	�
K �� و ���T& �? د�: ��� ای( از و ��دم �? �MKار را اذ��ر 7ن �	

ن ��دم. �? ,<ت 5!�ی: �? ��رC1ن ا�	ر� �5� و دO	= ر��Tر ,-E از را ��4م ای( ���dC� ?در ام دای 


�س دوران 7نD ?�15دا5&. �? ز  

� 4D	4? دا���ن ای(� �� ?� 15��!T � )��3 �!��ی( ا�، دوره ه� در �Tز15ان �� ���C+ ر��Tر "�ز �

�_v� ،:ا� ا���7ن   �
�ب �� وا8O? داران ز15ه 6+ 7ی1Cه، در �Tز15ا5��ن�D 1Cه و 7ی�	ذ2 �C8�   
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   ١��1C6. �� ��ا�

  والدين محبوبيت و مقبوليت .2

4ی: در وا,1ی( ه��وی��? از ��2?K ی� E	8�K Q,ز5ـ1ان �<ی��ا�T �	_ـ�K ـ�� از دارد. �ـ[ای? 

ان�? ه�وی��? ای( #�9ۀK :	,� ��د. �5م را ��4S�� Tـ �ز15انـ �ص�d2 در )	C� د�ـ� ،ـ ?

ل را 2د وا,1ی(�O 15و دار �� را �57ن "�	8? >رت �Q,د ا ا�ـ: ��M( ا�� ده�O ?� ،1Cار 2

�� )�TرR��  )ِ� ز15ان�T �'5 رۀ �57ن��وا,1ی( در �		rK ل را �57ن و ��ده�4� .1C515ا   

�4,	: ای( �%اه	& ا��� ��D ی: و4K ،د4یـ: و ای�Uد وا,1ی( در وی��? دو ا�: Rزم 6K 

6د: td%K د. و��ر ا)�'C� از ،td%K ?��7ه ?T�� )رۀ وا,1ی��زه در وی�ه�� دیC?، ه�� �7

ر ا�:. 5��ز'C� د از��� در وا,1ی( �1ا�T 1C5ز15ان �� ا�: ای) ا�(	<K و ه� � دیCـ? ه�� 2ا��

2د، W4T :ی�bرات و 12ا ر5� دار15، 5'� �1 را دیC? د�� [T�C� ?d%6 اد�? و j	ـ�ه و 2ـ�5

�  7ن �� ه& دار15، دیC? ه�� �7زه و �
��3 از ��T? ��7ه? ه& �� وا,1یC? را.S?� ،1C5و �14�8 دا 

1C1، ��ی�C�
  ه
ً
�CF�
��3 در �-� ?C[ دی	ل 5� و ��4Q,ز15ان ا�T [O15. �? وا6٢  

  والدين رفتار هماهنگي .3

?Mاز ی Wور� �6ای�b ا���: 	4Tی?، 45$ ای��� در وا,1ی( �Q,ا ?QCه�� 57!��ـ:. ر��Tر ه

�5ی? �K_	��<ار� از 16ت�� وا,1ی( ر��Tر �	�ن �5ه��هQC? ه��Q,وا,1ی( ا ��	� �Cـ1؛ �? #9ـ

 و ��5ـG�� ?� 1	ـ� �Cـ5،1�ـ? �Pـ�ه1ه را ه�ـ�هQC? و د�: ی` ر��Tر �� ��+ �1ان �Tز15 زی�ا

?� را وا,1ی( از �1ا�	` ر��Tر دا5 15Q,ار ا�O 1و ده ��3 7ن ا��س � �ـ� را 5�ـ�ز ��یـ1 7یـ� �Cـ1. )

Wا15 ���3 �6ای#ـ+ �ـ���دا5? و GK	� ه�	( 15ه1؟ ی� �1ه1 اه�	: 7ن �� ؟�%��d ی� �%� 

��Oدر و ��	�Q,د. �? ا6   

  رفتارها استمرار .4

5��ز �7زش �,1 از و ده1 �? ا�d�2ص 2د �� را �Tاوا5? ز��ن 5�2اده در �Tز15ان �K �K ـ1ودD 

ل ��,Q? ه	1Uه ی� ه�1ه" ?� .1P� ل در ���ـ3 �7ـزش �ـ� ز���K ?5 �& د�: ی� دوره ای( "

� �Tز15 در ر��Tر ای( و 6دCد، 5!�دیه� ر��Tر ��ی6 1Q,ا ?C8ـ1اوم ��در و �1ر یK .1ـ�ـ�7ن ی�O ]ـ	5 

                                                            

  .١٢0ص ، ا� از +��6 
�5ز ��$�� ،�3	B ه$	ا�'، ا,��. ١

٢ ،	$�� ،Bداود .z.12. ر
 � .١٧y، ص �0/� در ����� دی-
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ُ�ْ� « ���Tی1: �?
ْ
  َوأ

َ
	

َ



ْ
ه

َ
ةِ  أ

َ
� �����ِ  �ْ�ِ

َ
ْ�َ�� َواْ��

َ

 (5	ـ[) 2ـد و �( ا�� 5��ز �� را 2د 5�2اده ١؛َ�

�� ��  .»�M6 )	��ی? 7ن (��ا)�ت( �� 5	�و ه

��M5 ا� �ی? 45$ ای��� �ا5] از ��7ه? و 2�C6: ��د، 9�j: 7ن از ��5ی1 �Q,اده ا5�2 1C5�� ه

ه�� ��ای?، دو�: �TزR��15ر�،Q,ا ،+��C��5 �M�6 ز� ه���U� و �9ی[ین، وی�ه �� ه� ر��5K 

��م ا�r�6لK :O1 و وا,1ی( وC5�� ا�: 7ن � هـ� �7	+ ای( از �1K ،+��C�	� و ری[� ����5� �� ��ی1 �

��	�د. 9#�5  

  يآموزش نقش .3

?Mدر وا,1ی( ه��45$ از ی �	
� +	j�K ز15ان�T � روایـ�ت در ا�ـ:. �7ز6ـ? 45ـ$، 5�ـ�ز �

��نd8�: ]	5 �� زش5��ز �7 � ا,�ـC�v	(ا�	ـ� ا�ـ:. 16ه ��K	1 وا,1ی( #�5+ از �Tز15ان �

 ���T » َ9ی1: �? 7?)9
>
 'ْ 1ِ  8ا�ُ �

َ
��� 

ُ
B ,ْ أ َ?� 

َ
زی1 5��ز 2د �Tز15ان �� ٢؛.... 0ة��	�... «.   

2د �7ز6? $45 �� وا,1ی( دارد �bورت �#K �1# � 7ن �v_� ای��� ��ا� را 2د و ��1C6 دا�6

 45$ ای��� �ا5] و راه�Mره� �� �57ن �C67ی? �
�9[م وا,1ی( �7ز6? $45 �T= ای��� �1CC. ��7ده

   ا�:.

 �ـدن �ـ�ی	( ه��C5ـ1: وا,ـ1ی( �7ز6ـ? 45ـ$ ای�ـ�� �ا5ـ] ��ی1 45$، ای( �4T	: را���� در

 C?؛ـدیـ �K�	ـ: د6ـار� وا,1ی(؛ زی�د �9rPۀ ��T?؛ �!�رت 1ا�6(ـ5 وا,1ی(؛ C?ـدی �تـا"�)

?� ?!#K و :	� 1ـ94K	ـ �ـ� �Tز5ـ1ان ��دن )�دت 5�2اده؛ K[,[ل دیC?؛ ه���7زش �� 15ادن اه

�6	1 57!� رT] و ا>�ح ��ا� و 2�C6: را �ا5] دی�Q و �ر�را5� �K )!�� 45$ ای�و  f5ـ� ��رK 

   ��دد. ا_��<ار و �PC	�T 1Cز15ان #�ن و روح در

�
���9�� روش از دا���  


	( ا��م و �د 5��ز2ا15ن �Dل در �9	���� روز�« ���Tی1C: �? 7>�دق ا��مD7 ]�ز �Cه 

�� ?� �ـ�ا� �9	ـ���� �د5ـ1. ای
ـ��ده ��Dت ��Cر در ]�د 1P5ه ��ز�� �%( ���(  ز��2 $5


ـ	( ا��م ����MK ،1C	�ةا�DRام 5��ز، �6وعD7 ]ـ	د5ـ1 �ـ8? 5�� �یCـ1 ا��ـ� ا,9ـ� �ـQ� ا�ـ� 

                                                            

١ ��، DیM .١٣٢.  

 .y٢٧، ص ٢، ج +�8ل,	وق، *�( . ٢
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.1C�
� �د15ـ� �? �Kش �مـا� و 1ـ����M C	�ـK �رهـدو� �9	���� �5ا5� �یCـ1 ا��� ا,9Q� ـ�ز ا�ـ�� 

.1C�
�5ا5 ����	�9 �K :ر ه���ام ���( �DRةا�	�MK ار را�MK ،15د�� �K )ای  � ز��ن ه��& �MK	� در�


	( ا��مD7 ز��ام و 16 �DRةا�	�MK  ١».��د15 ادا در�:را   

  مراقبتي و نظارتي نقش .4

ان 5�? 7ن �1ون و ا�: �K�	�,�8T ?	�b :وری�ت از یM? ��ا�O: و 5'�رتK � ر�	1ن ��ا�U5م �

:	,�8Tه�� ?�	��K 1	زی�ا دا6:؛ ا� �	j ا�3 وا,1ی(، از( ��Qه& دی ��ش �Q5رهـ�� و هـ���Tر 

�، در و ��ده ��GCف ی� ا_� �& را وا,1ی( ه���Kش ا�: ��M( ه� ه��ن و ه
��T �_v� 1Cز15U	�5 

i� از ?K1� )M��2� ر��Tر �Tز15 ا�: � ��2	ـ[د. �ـ�	[ه �ـ� 7ن �ـ� �Dـ? ی� ��ده ره� را 16ه �7

:��UCای �� وا,1ی( �#�� ?�156 �ا�9? ا_� در �( ���م ��15ه، �%�? �57ن 5'� از �K ت��Dز 

� ����د �57ن�Tی1 رو ای( از ا�:. ر�� ��و ���3 ��7ه?  =	O[ و د	5 ��	ا��T 5'ـ�رت، هـ�� روش � �ـ

:�Oز15ان از ��ا�T را���� در :	��K {	G< ?Cدی :���رد. ه� 

5� ای( د���ورد� :	��K ا�: 7ن �� �Tز15 �� ?,��Cد� هـ�� ��Mن و ه� ز��ن در و ر�	1 2اه2 1

،E9�%� :ر �1ی�ی�MTر و ا��Tرا ر ��1ه !( ،��T�� ه از�C� و :	d8� و دور� � �ا��ـTـ اU5ـ�م �ـ

،?C1 دی	دد. �? �4�� �5�  ا�:. 16ه 345 ����ی? !6	R�D 1ت در ر��Tره� 5ع ای( از ا� 5


��ز و ����ی� ���	  

� ز��5?� �� �Mت 16، ا)[ام ��7ی�	Dا���? ا�2ق و ���8,? رو � ا6ـ�اف GKـH و �د�? از �

2د وا,1ی( ��2د، �7� +#� 16 �K ? �'�ه� از�1 C� ر و�� ��	ب د5�j ار��T .16�� &هـ ?Oـ�Kا 

�6� و �د داده ���KR ����4ت �� را او �[ارش اش ��7ی�Mی?د 5� � و �Cـ[و� d%6ـ	: یـ` او �

R���Dت دارا� اR��2دش ا�:. روا5? ا �Pـ�j 3M�ـ? �TهfC �� و �1C �? دور ز�5ن از را 2

ص �� دارد.d2 د ��ده ا�6ره� �� ه� 6+ )��س �� �62دش �� و رود �? ا� � � و �1C �? ز�[�

  ری[د! �? ا6` ��ه?

	�صـd2ـ �� ��د. �Uدـای �ـدرد� ����ی? )��س �ا�ـ� ه� [ارشـ� (ـه �یـ و�Oـ? �ـUP5نـدا� 

Rن و P5ـ1 >ـ�در او �ـ1ر� ��د5ـ1، دری�Tـ: را 2د�6ن 5��92? �1ر� اش دوره ه&Fـ
 را او �

   ��د15. ا��Dر
                                                            

 .٢٠، ص y، ج و>�;: ا�9��0. &� %���'، ١
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� روز�« ا�:: ��ده �8KیCS E	( را ��#�ا ای( 2دش ����ی? 6!	1� ��Tل دF
 �ـ� دا1MP5ه، �
� 16م. ا��Dر �د، ��7ی�Mی? ژ�5ال ی`� $O�Kا &�Tام و ر��Dا�ـ: �ـ( از او �<ا6ـ�&. ا2 � �ـ

.&C	PC� و15ه�� � )� �د �Tد� �27ی( ژ�5ال �د. �	[ رو� او، 9#� �5
ـ�: ��ی
ـ�? �ـ? � � �ـ

ل�O د. �? 5'� ا�!�ر 516& رد ی� و��  

� ��د ه�ی? ���$ او� )� q��� ال از دادم. را اشv� ژ�5ال ه�� ��1�7 �?  �� �'5 ?65
ـ�: 2 
� او 6ـد. دا2ـK 3ـ� 2ا�: ا#�زه d%6? و در1�7 >1ا �� ا�Kق در ه�QCم ای( در 15ارد... �( �

)�b ،ام��Dا�: ژ�5ال از ا2 �K ا���ر �� ?�!� �   ��ود. ا�Kق از �2رج �

�� )�Tژ�5ال، ر )� ?K�'G, ق در را�Kا �!CK .15م�� �2د �� �د. �!� 5��ز وO: ��دم، �Q5ه ��)�& � 

ا5
�& �? و �5دمای�UC  در ��ش ���&:K ز�� ژ5ـ�ال �7ـ1ن �ـ�ا� ا�5'ـ�رم �%ـا5&. وOـ: اول را 5
?5R" .16 &��� �� J	ر ه�� ?�!� �KR�� ز از��5 ،:
	5 )	� �6ءا,9� ان 2ا5&. �? را 5��ز #� ه

�K زم����م 5K ،د1�7. %5اه1 او 6 �� �6 �ـ� دا6ـ�& ��اهـهـ �� را ا� روز��5� و ر�T& ا�Kق از ا� �

ل و ا15ا�2& ز�	(rP� ز��دم 5��ز 2ا15ن �Dل در 16م. 5� �� �# �قـاKـ وارد ژ5ـ�ال 6ـ1م ��
2د �� ا�:. 16ه &��� �S ؟&C� ز�� ادا�ـ� را 5�ـ�زم ��ـ�&، �2ه�ـ�� �CMP&؟ ی� �1ه& ادا�� را 5

� ده&، �?Sاه1 12ا ه���م را 5��ز ��ا�U5م 16. 2اه1 ه��ن �%K در و ��دم ?,�D � رو� �� �

?,1C< ?� �
P5اه �8<رت ژ�5ال از &،ـت ,G'ـ� 1CS از iـ� �الـژ5 ��دم. ?ـ2Mهـ5ـ �ـ�Q 

� ��:: و ��د �( �� ��C8دار�S ?� د�؟��  
b	�K{  �	$ ��:: ��دم. �? )��دت ���&:K .1ه�  

 5	�ی$ �� 12او15 �� ��ی1 روز 5��6� از �8	( ه�� ��): در �� ا�: ای( �� د��ر �� دی( در ���&:

�5دن از ه& �( �د، ر�	1ه �Tا 7ن ز��ن ��)�ت ای( در و ��nدازی& �� و �ـ�دم ا�ـ���ده اKـ�ق در 6

  دادم. ا�U5م را دیC? وا#+ ای(
b	�Gت �� ژ�5ال K )� ��� ن�MK و داد ::�� �� � ��و15ه در �� �-�,�? ای( � هK ،ـ3 1�7هs� 

� را#] �� ای(� )	�
:؟ "ر ای( ��ره��:. ه	5  

q��� :7ر� دادم، )	�ـ�ش، ا� S!�ه �� و زد ,�%�1C او ا�:. "ر ه
ّ

P� iی #	ـ�$ از را 2د5ـ

 �ـ� را د�ـ�$ و ����2ـ: #ـ� از �7	ـ[ ا��Dام  ?�,�D�� �in ��د. ا��� را ام ��و15ه و 7ورد �	�ون
�� ��:: و ��د دراز �( �� ��ی&. �? ��Kی` 6� ��ل 6�O .1ا� 16ی�� ��4T	ـ: 7رزو� 6� 

   ١».دارم

                                                            

 .x٢، ص
	�ی� =�واز �� ��. ��: ��ز��ن %��	�' ����' ار��، ١
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  مراقبت و نظارت روش

i� ورت 16ن رو6( از�b :�Oو 5'�رت و ��ا :	D�<زم ه��R ا���ن 7ن، Cی1 ا��� � روش �
1 �� ��nدازی& ��ا�O: و 5'�رتCKاز: )��ر   

  تغافل .1

� ه��QC? ا�:. »3T�rK« ��ا�O: و 5'�رت در ا1Oام او,	(� �#
	�ر� در 6ی&،�? 2-�ی? ��� 
�ـ� ی&؛ـ6 �د7ورـی را 7ن 5	
: Rزم اردـ� ازM9 �د �ی1ـ� و T�rKـ3 دا5ـ	&.5�ـ? S	ـ[� �C	& وا5

&PS ?6 ِ�ْ� « ���Tی1C:�? 7ا�	���C�vن ا�:؛ �[رگ ا�T ?O�2	9: ی` دی�Qان، ا���6ه از �

َ�ِف 
ْ

	
َ
�ِل  أَ�ْ

َ
ِ�یِ�  أ

َ
�

ْ
ُ��ُ  ا�

َ
�
ْ
�

َ
� � ��َ �

َ
 از T�rKـ3 �[ر�ـار ا5
�ن ��ره�� �Kی(ارزش �� از یM? ١؛ َیْ��

  »ا�:. ��7ه 7ن از �� ا�: S	[ه�ی?

  تذكر. 2

 از �ـ� ��ر�ـرTـ یـ� و ���ـ�ر یC8? ا�:. دادن ی�د7ور� ��ا�O:، و 5'�رت را���� در ا1Oام دو�	(
5
�: را ����? �K ز�15? �� وا,1ی(] [و ���? ��  7ن �Sده، ی�د از��9ـ: 7ن از یـ� �j 7ن از و �ـ�ده 


��ـ�ت و �ـ�زد ��7ه ��R ?�،16زم او �ا�ـ� 7ن از ا"�ع و ا�: ��2?ـ�Dـ�ل در را او ا�O 57!ـ� 
٢��اQ5	[د.

 

  تنبيه و تشويق. 3

� 5'�رت ا)��ل در� J	ه �ی= روش از و#PK و �	�CK ?�ز�	؛ 5&	�
	5  � :،ـ��	ـK و &ـ98K	 در�Sا�
ی=PK و �	�CK �� ه
�1C ��ل دو �C[,ۀ �� ��57!�،  ?���� �� و 7ی1 �? در ��واز �� �� 1d4� ?,ـ�( 

  �3��MK، :��D ?� .1C و ر16
 هـ�� 5ـه از یM? ا�:. �7ز15ه �
	�ر 5��ز ه�QCم �� اش 5ه �� ;2�	C? ا��م ر��Tر 5ع ��ره ای( در

ی1: �? ا��م� ?�Oو �ل ا��م �� ��ر ی` �دم، ��rP� ا15ن �ـ� �Pـ: ر�T& ه& �( �د، 5��ز2
��م از [�i ��دم. �? �MKار ه& �( داد15، �? ا�U5م ای�Pن �� را ��ره�ی? ه��ن و ای
��دم ای�PنKا 
د��ن ���ب 1CS 19# ا��م 5��ز]� �د، #� ه��ن �� 1C�6دا�� � داد5ـ1. �ـ( �ـ� ه1یـ�] )Cـان [�ـ
O] ه� �18ه�� )� � را 5�ـ�زت [7یـ� ���ـ	1 �ـ? �ـ( از دی1، �? ��ا ای�Pن ی� ر�T&، �? ا��م ا�Kق �

9�، ���& �? ا�� 5�؟] ی� ا� 2ا15ه�1: �? C��� .)ی�T7٣  
                                                            

١ ،�U�, '��, .ا����� �	
  .0٠٧، ص 
٢�cر	م، ��$	در @�?نروش ،. #�<$' �� �A���� ص ١، ج ه�� ،x٣. 

٣ :�� .���B ی� �9
 <$b; ،١٣٨y٢، شy0، صy. 




