
 در تربیت فرزند والدیننقش 

 نیا محمد سبحانیحجت االسالم والمسلمین 

 اشاره 

 ،«مدرسه» ،«خانواده» ،«کیژنت» :گانه پنج عواملاگرچه به نظر کارشناسان امور تربیتی، 

به  یفرد هر تیشخص یاصل دهنده شکل ،«یشخصهای  تجربه» و «ساالن همهای  گروه»

 رگذارتریتاث وتر  مهم یرکن عنوان به «خانواده»نقش  در این میان، اما روند، شمار می

پذیری، ثبات شخصیت و تعادل روانی  بسیار برجسته است؛ زیرا رشد و تعالی، فرهنگ

 ،یزندگ شدن ینیماش با امروزهمتأسفانه، . گیرد انسان، در درون خانواده شکل می

 زده برهم را یخانوادگ یزندگ کامل و یعیطب روالی، اقتصاد و یاجتماع یفشارها

 مشغول را نیوالد قلب و ذهن چنان ،خانواده یرونیب مشکالت و سائلم غالباً. است

. مانند یبازم خانواده یدرون مسائل حل و فرزند قبال در شیخو فهیوظ از گاه که دارد می

 لیتبد آور نان و خسته یمرد نقش به خانواده ریمد و دار سکان عنوان به پدر نقش گاه

 ازدر نتیجه، . است خانواده نهاد مادی یازهاین نیمأت ،حضورشه ثمر تنها کهگردیده 

در این نوشتار، برآنیم تا نگاهی به . است بازمانده (نقش پدری) شیخواصلی  نقش

نقش والدین در تربیت فرزند داشته باشیم و وظایف آنان را در این زمینه گوشزد 

 .نماییم

 بازشناسی وظایف والدین

ش والدین در تربیت فرزندان، مانع رنگ شدن نق امروزه صنعتی شدن جوامع و کم

این در حالی است که . آید بزرگی در پرورش درست جوانان و نوجوانان به شمار می

های  وریاتر شده است و نباید اجازه دهند فن رسالت والدین در شرایط کنونی سنگین

سیاری به اعتقاد کارشناسان، ب .عهده گیرند ررا ب شان ای، تربیت فرزندان گوناگون رسانه

                                                
 .حوزه علمیه 1عضو هیأت علمی دانشگاه تفرش، سطح * 
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 یا اعتیادرشد فرار دختران،  :مانند ،در میان قشر جوان  یعاهای رفتاری ش از ناهنجاری

ها نشان  بررسی. شود ها ناشی می از ضعیف شدن نقش والدین در خانواده ،افزایش فحشا

کند، افت تحصیلی،  هایی که پدر نقش تربیتی خود را ایفا نمی دهد که در خانواده می

اگر پدر سرپرستی  .یابد به هنجار بین فرزندان رواج می رفتارهای نا پرخاشگری و بروز

که مادر هنوز از قدرت الزم در خانواده  به دلیل آن ،الزم را در خانواده نداشته باشد

های اجتماعی کشیده  شنوی نداشته و به آسیب برخوردار نیست، فرزندان حرف

 .شوند می

 تأثیر خانواده در تربیت فرزند

عوامل خانوادگی  ،ین عامل فرار دختران از منزلتر مهم ،شده های انجام سیطبق برر

بسیاری از . گردد بازمیپدر  کردن بد سرپرستی ، بهاصلی در این میان دلیلاست و 

 خوبی انجام را به یشحضور الزم را در خانه ندارند و وظیفه تربیتی خو ،مردان

ای دارند و با ایجاد  ی پرخاشگرایانههمچنین برخی از پدران نیز رفتارها .دهند نمی

 .شوند ها می باعث فرار آن ،محدودیت برای دختران جوان

 خانه امور انجام به و داشت عهده به را همسر و مادر نقش غالباً زن، گذشته، در

 کار، میتقس شدنتر  دهیچیپ و یاجتماع و یاقتصاد طیشرا رییتغ با اما؛ پرداخت می

 اشتغال رینظتر  عمدههای  تیمسئول یرایپذ فوق،های  نقش یفایا بر عالوه زنان امروزه

 را ایدن تیجمع از یمین زنان ، این است کهاست مسلم آنچه. باشند می خانه از رونیب در

 و مهم نقش بخواهند مردان مانند زین زنان که است یعیطب کامالً و دهند یم لیتشک

اما انجام این رسالت، نباید به  .نمایند فایا یاجتماعهای  تیفعال و جامعه در یثرؤم

 طوری که  همان. بدیل مادری در خانه باشد رنگ شدن نقش بی قیمت فراموشی یا کم

 را اجتماع و خانواده یضرور یازهاین نیتأم چون یمهم پیامدهای تواند یم زنان اشتغال

 از یسادگ به دینبا کهبه دنبال داشته باشد  نیز را یمخاطرات تواند یم باشد، داشته یپ در

 رسالت ،یزیر برنامه و نظر دقت با ها نز است بهتر از این رو، .گذشت ها آن کنار

 ،عاطفی کمبودهای. رسانند انجام به شکل نیبهتر به را خود یخانوادگ و جتماعیا

 که مادری ؛ زیراآید وجود به شاغل مادران فرزندانِ برای تواند می که است ای لهأمس

 ،اتاحساس انرژی، از بخشی طبیعتاً کند، سپری کار محل در را خود وقت از بخشی
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 اجازه مادر به در این صورت،. کند می صرف کار محل در نیز را خود کارایی و عواطف

 از چون ؛دینما را الزم و یکاف یدگیرس کودک به، مانده یباق ساعات آن در که دهد ینم

 برای است الزمپس . باشد می او دوش به زین یدار خانه و خانه تیمسئول ،گرید طرف

در قانون  هستند، رو روبه آن با ها خانواده در شاغل زنان که مشکالتی ایجاد از جلوگیری

 آنان تا یابد کاهش ای اندازه بهها  آن کاری ساعات مثالً اتی انجام گیرد؛تغییر زنان اشتغال

 .نشوند کاری سخت مسائل درگیر و خسته اندازه از بیش

. نقش این نهاد را بازی کند تواند نمی هیچ وقت حکومت د کهنباید بدان ها انوادهخ

اسالمی هستم   کند و مثالً بگوید من در جامعهمسئولیت خانواده نباید از خودش سلب 

ها  آن تربیت  لهأسپارم و حکومت خودش به مس هایم را به حکومت و نظام می بچهو 

خودش را عامل اصلی تربیت فرزند سته است که بای خانواده ؛ بلکهرسیدگی خواهد کرد

 .کند جای پدر و مادر را پر نمیهیچ گاه بنابراین، مهد کودک و مدرسه،  .بداند

 انگاري در تربیت فرزندان پیامدهاي سهل

 فرهنگى نتقالتوجهی به نقش والدین در تربیت فرزندان، باعث شده است ا بی

شته ندا را فرزندان آموزش فرصت خانواده و ردینگ صورت خوبى به فرزندان به نیوالد

 با ساعت 1 تا 5 دیبا روز شبانه در خانواده کی اعضاى ان،کارشناس اعتقاد هب .باشد

 اریبس ،زانیم نیا اکنون هم کهدر حالی  ؛باشند داشته گفتگو و عاطفى ارتباط گریکدی

 مرز به ،خانواده یاعضا انیم یکالم ارتباطاتو  گفتگو کاهش». است کرده دایپ کاهش

 در که پژوهش کی جینتا. کند یم دیتهد را ها خانواده سالمت و است دهیرس هشدار

 زانیم دهد یم نشان ،شده انجام یرفتار علوم ادیبن در یاجتماع یشناس بیآس گروه

 علت به ها آن! است قهیدق 49 فقط ،روز در فرزندان با شاغل نیوالد یهمکالم

 قهیدق 49 حدود قطف... و ونیزیتلو یتماشا وآمد، رفت مشکالت ،یشغل یها یگرفتار

 4«.شوند یم کالم هم و کنند یم یسپر خود فرزندان با را روز در

 مراحل نقش والدین در تربیت فرزند

 :کرد اشاره مرحله دو به توان والدین در تربیت فرزند، می نقش بارة در

                                                
1. www.aftabir.com  
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 تولد از پیش مرحله. 1

 ساختمان و ظاهری صفات مورد در که طوری همان فرزندان وراثت، قانون طبق

زیبای  و زشت صفات و خو و خُلق از برند، می ارث اَجداد و مادر و پدر از فیزیکی،

 اخالقی صفات بلکه نیستند؛ جسمانی صفات حامل تنها ها، ژن. شوند می متأثر نیز آنان

 را زمینه که است پدر صلب و مادر رحم مدرسه، نخستین. شود می منتقل فرزندان به نیز

 بستر و زمینه، وراثت. سازد می فراهم فرزندانشان ناپسند یا خوب صفات بروز برای

 بر. آورد می فراهم را خاص مسیر سوی به فرزندان حرکت و پذیرش برای مناسبی

 مؤثر فرزندان دینی شخصیت گیری شکل در که مراحلی از یکی دینی، های آموزه اساس

 قََالَ وَ»: دیفرما یم {نوح حضرت زبان از دیمج قرآن. است نطفه انعقاد مرحله است،

 اِّلّاََ ّلِدُوايَ الََ وَ عِبََادَكَ ضِّلُوايُ تَذَرْهُمْ اِنْ اِنَكَ اراًيََدَ نَيِِاّلْكََافِر مِنَ اّلْاَرْضِ يعَّلَ الََتَذَرْ رَّبِ نُوحٌ

 مگذار؛ یباق را کافران از کی چیه ن،یزم یرو بر !پروردگارا: گفت نوح  ؛كَفََارا فََاجِراً

 کافر و تبهکار یفرزندان جز ساخته، گمراه را بندگان ،یبگذار زنده را آنان تو اگر رایز

 منتقل فرزندان به پدران، ناپسند صفات که دهد می نشان آیه این« .کنند ینم دیتول

 9؛دَسّاسٌ اّلْعِرْقَ فَإِنَ اّلّصّاّلح اّلْحَجْزِ فِي ّلِنُطَفِكُمْ تَزَوَجُوا» :فرماید می ,خدا رسول .شود می
 که درستی به. کنید انتخاب همسر ،اخالق خوش و نیکوکار دامن، پاک عشیره و طایفه از

 «.گذارد می اثر فرزند در( ژن) عِرْق

 دقت همسر انتخاب در باید که است پدر با خدا پیامبر سخن روی حدیث، این در

 .است ساز سرنوشت و مهم ،فرزند به نیاکان های ویژگی انتقال در مادر نقش زیرا کند؛

 نُسْحُ» :فرماید می {علی امام. شود می منتقل فرزند به مادر سوی از ،ها ویژگیاین 

 ریشۀ فضیلت و وراثت پاکی دلیل اخالقی، سجایای 9؛عراقِاأل مِرَكَ رهانَبُ خالقَأاّلْ

 «.است خانوادگی

 مورد [نامعصوم احادیث در خورند، می نطفه انعقاد از قبل والدین که غذایی

 {صادق امام .گردد می آشکار فرزندان در آن اثر زیرا است؛ گرفته قرار کیدأت و توجه

                                                
 .97 ـ 93 هیآ،  نوح. 4

 .4489 ص ،«ولد» واژه ،9ج الحکمه، یزانم محمد، شهری، محمدی ری. 9

 .929 ص ،9 ج الحکم، غرر. 1
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 ؛«شود می آشکار انسان نسل در ،حرام کسب ثارآ 4؛اّلذُرِيَةِ فِي يَبِينُ اّلْحَرَامِ كَسْبُ»: فرمود

 نخواهد منحرف و فاسد فرزندان جز آید، وجود به حرام مال از که ای نطفه نتیجه یعنی

 در 9؛األَوْالدِ وَ األَمْوَالِ فِي شَارِكْهُمْ وَ...» آیه ذیل در {باقر امام یا و صادق امام از. بود

 وهُفَ حرامٍ مالِ نمِ کانَ ما»: است شده نقل چنین، «جوی شرکت انش فرزندان و ثروت

 سهیم آن در شیطان آید، وجود به حرام مال از که ای هرنطفه ؛یطانِالشَ رکِشِ نْمِ

  9«.شود می

 مرحله پس از تولد. 2

 خمیرمایه شود؛ زیرا نقش دوم والدین در تربیت فرزند، پس از تولد کودک ظاهر می

 از والدین، رفتار از تقلید .گیرد می تشکیل خانواده گرم کانون در، کودکان شخصیت

 {علی بر این اساس، امام .است دبستانی پیش سنین در کودکان یها ویژگی بارزترین

 كَاّلَْأَرْضِ اّلْحَدَثِ قَّلْبُ إنَمَا وَ» :فرماید می {مجتبی حسن امام فرزندش به خطاب

 1؛ّلُبُكَ وَيَشْتَغِلَ قَّلْبُكَ، يَقْسُو أَنْ قَبْلَ بِاّلْأَدَّبِ فَبَادَرْتُكَ. قَبِّلَتْهُ شَيءٍ مِنْ فِيهَا أّلْقِيَ مَا اّلْخَاّلِيَةِ

 افشانده آن در که یبذر هر. است گیاه و بذر از خالی زمینمانند  نورس، بچه قلب

 استفاده تو کودکی دوران از عزیز، فرزند. پرورد می خود در و پذیرد می خوبی به ،شود

 سخت پذیرت تربیت دل که آن از پیش کردم، قیام تو پرورش در زود خیلی و نمودم

 «.نماید اشغال را عقلت گوناگونی مطالب و شود

 بیش باشد، حکیمانه صحیح تربیت یک از خالی ای خانه اگر ,خدا رسولاز منظر 

 انكَ اّلّاِ ةِكمَاّلحِ نَمِ يءٌشَ يهفِ يسَّلَ يتٍبَ نْمِ امَ»: فرماید می که چنان ؛نیست ویرانه یک از

 این «.نیست بیش ای ویرانه باشد، بهره بی حکیمانه صحیح برنامه از که ای خانه 5؛راباًخَ

 تربیت از خالی خانه ایشان که دارد اهمیت ,خدا رسولدیدگاه  در قدر آن ریزی برنامه

 . نباشد کم مادی لحاظ از چیزی خانه، آن در چندره ؛دانند می ی ا ویرانه به را صحیح

                                                
 .84 ص ،47 ج عه،یالش سائلو. 4

 .31 و 39ه آی ،اسراء. 9

 .489 ص ،9 ج ن،یالثقل نور ریفست اهلل،بدع حویزی،. 9

 .94 نامه،  البالغه نهج. 1

 .989 ص ،4 ج ان،یالب جمعم ،فضل بن حسن طبرسی،. 5
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 که است سفیدی صفحه مانند کودکان، ذهن بالینی، شناسی روان تعبیر بنیانگذار به

  4.کنند می زندگی آن در که است محیطی تجارب نگاشتنآماده 

 زندگی اول سال هفت دوران در، انسان شخصیت گیری شکل اصلی های پایه

 و پنج در کودک»: است گفته شهیر، گزل، شناس ای که روان گونه به شوند؛ می ریزی پی

 شناسان روان امروزه 9«.شد خواهد بعداً که جوانی است کوچک نسخه سالگی، شش

 و مادر و پدر سکنات و حرکات تمام که اند کرده پیدا دست حقیقت بدین، کودک

 قرار آموزش تحت باید والدت لحظه از نوزاد و باشد می مؤثر بچه روان در اطرافیان،

 .گیرد

 آهنگی اولین که است این نوزاد گوش در اقامه و اذان سرّ»: گوید می جوزی قیم ابن

 و خدا کبریایی و عظمت دربردارندة که باشد کلماتی رسد، می انسان گوش به که

 با مرگ هنگام به و شود می آشنا اسالم شعار با تولد، هنگام به انسان و است شهادتین

 زمزمه زبان آنچه و شنود می گوش آنچه قطعاً. کند می وداع را دنیا توحید، کلمۀ زمزمۀ

 و است گریزان اذان آهنگ شنیدن از شیطان وانگهی،. گذارد می اثر جان و دل بر کند، می

 طفل و دارد تربیتی اثر نوزاد گوش در اقامه و اذان عالوه، به. شود می دور نوزاد از

 خودداری راست و چپ به از انحراف و بزند گام جادة توحید در کند تا می پیدا آمادگی

 طفل و است او الهی و توحیدی فطرت مطابق شود، می زمزمه طفل گوش در آنچه. کند

 عمل این حکمت درباره ,اسالم پیامبر 9«.است هماهنگ آن با اش هستی تمام با

 مصونیت الهی، درگاه شده از شیطان رانده برابر در فرد کند می کمک کار، این»: فرمود

 1«.دارد می نگه منکرات ارتکاب از را او و کند پیدا

 بیشتر است، گرفته صورت رفتارشناس دانشمندان وسیله به که تحقیقاتی بنابر»

 برخورد و غلط تربیت نتیجۀ ن،ساال بزرگ در رفتاری یها بزهکاری وها  نابسامانی

 پایۀ و اساس واقع، در. است زندگی یها سال آغاز و رشد اولیّه دوران در ناصحیح

 دوران همان است؛ زندگی اوّل سال هفت دوران در انسان، شخصیت گیری شکل اصلی

                                                

 .39 ص،  نوجوانان و کودکان شناسی روان غالمعلی،افروز، . 4

 .94 ص همان،. 9

 (تلخیص با) .58 ص،  کودک تربیت و اسالمبهشتی، احمد، . 9

 .593 ص ،5 ج،  العروه حکیم، مستمسك طباطبائی، محسن. 1
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 زمانی چه از: پرسیدند حکیمی از 4«.برد می سر به والدین کنار در کودک که حساسی

  9.تولد از قبل سال بیست از: گفت حکیم کرد؟ آغاز باید را تربیت

 یعنی شود؛ می آغاز طفل تولد از قبلها  سال حتی کودک تربیت دقیق، نظر به پس

 و پدر برای و کنند ایجاد خود در را هدایت و رشد زمینۀ شدن، فرزنددار از قبل والدین

 .نمایند آماده را خویشتن شدن مادر

 هاي نقش تربیتی والدین ساحت

در ادامه، به این . جا به نقش والدین در دو مرحله از تربیت فرزند آشنا شدیم تا این

های مختلف تربیت، نقش آفرینی کنند  توانند در ساحت پردازیم که والدین می بحث می

 :ازاند  که عبارت

 تربیت دینی. 1

  :اهمیت تربیت دینی .الف  

 با انسان، مقدسات یمبان انحالل و یارزشهای  نظام تزلزل اثر در ،یکنون جهان در

 و معرفت بحران، همه ازتر  مهم که شده مواجه یرونیب و یدرون گوناگونهای  بحران

اسالم به منظور مقابله با بروز این بحران، والدین را در قبال  .است ینید تیترب

 یزندگ نهیهز نیتأم با تنها ،فرزند و زن حق .شان مسئول دانسته است سرنوشت فرزندان

 کار به وها  آن جان و روح هیتغذ ،آن ازتر  مهم شود، ینم حاصلها  آن هیتغذ و مسکن و

 قُوا آمَنُوا اّلَذِينَ أَيُهَا يَا»: فرماید می کریم قرآن. است حیصح تیترب و میتعل اصول گرفتن

 آتش از را خویش خانواده و اید، خود آورده ایمان که کسانی ای  ؛نَارًا أَهّْلِيكُمْ وَ أَنفُسَكُمْ

  «.کنید حفظ

 و گریست مسلمانان از مردی شد، نازلفوق  آیه وقتی»: فرمود {صادق امام

 ,پیامبر کنم؟ مراقبت را ام خانواده چگونه. ناتوانم خودم نگهداری از من: کرد عرض

 کافی 1؛نَفْسَكَ عَنْهُ تَنْهَى عَمَا تَنْهَاهُمْ وَ نَفْسَكَ بِهِ تَأْمُرُ بِمَا تَأْمُرَهُمْ أَنْ حَسْبُكَ» :فرمود

                                                

 .92 ص مسئول، مربیان و والدین رضا، فرهادیان،. 4

 .2 ص ،نوجوانان و کودکان تربیت و شناسی روان. 9

 .3آیه  ،تحریم. 9

 .417 ص ،43 ج ،هالشیع وسائل. 1
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 از را نفست آنچه از و نموده امر کنی، می امر آن به را نفست آنچه به را ها آن که است

 نیا به اشاره با خود حقوق رساله در {سجاد ماما «.نمایی نهی کنی، می نهی آن

 نیوالد فیاز وظا را فرزندان در حیصح رفتار جادیا یبرا کمک و کوین تیترب موضوع،

 عَاجِلِ فِي إِّلَيْكَ مُضَافٌ وَ مِنْكَ أَنَهُ فَتَعّْلَمُ وَّلَدِكَ حَقُ أَمَا وَ»: است فرموده و برشمرده

 اّلْمَعُونَةِ وَ رَبِهِ عَّلَى اّلدَّلَاّلَةِ وَ اّلْأَدَّبِ حُسْنِ مِنْ وُّلِيتَهُ عَمَا مَسْئُولٌ أَنَكَ وَ شَرِهِ وَ بِخَيْرِهِ اّلدُنْيَا

 اّلْمُتَزَيِنِ عَمَلَ أَمْرِهِ فِي فَاعْمَلْ مُعَاقَبٌ وَ ذَّلِكَ عَّلَى فَمُّثَاّبٌ نَفْسِهِ فِي وَ فِيكَ طَاعَتِهِ عَّلَى ّلَهُ

 وَ عَّلَيْهِ اّلْقِيَامِ بِحُسْنِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَكَ فِيمَا رَبِهِ إِّلَى اّلْمُعَذِرِ اّلدُنْيَا عَاجِلِ فِي عَّلَيْهِ أَثَرِهِ بِحُسْنِ

 در او شر و ریخ و توست از او یبدان که است آن فرزندت حق اما و 4؛مِنْهُ ّلَهُ اّلْأَخْذِ

 به اش ییراهنما و او ستهیشا تیترب به نسبت تو و شود می داده نسبت تو به ایدن نیهم

 فریک ای پاداش مورد، نیا در و یولئمس اش، یخداپرست به کمک و خدا یسو و سمت

 آثار ایدن نیا در اگر که کن رفتار چنان فرزند، تیترب کار در پس. شد یخواه داده

 او به نسبت کهای  ستهیشا یدگیرس با و باشد تو نتیز و یآراستگ هیما داشت، خوب

 «.یباش داشته حجت و عذر پروردگارت نزد ،یا داشته

 مادر و پدر برها  آن حقوق ترین اساسی از یکی را فرزندان تربیت {نامنؤم امیر

 9؛اّلقُرآنَ يُعَّلِمَهُ و اَدَبَهُ، يُحَسِنَ وَ اِسمَهُ يُحَسِنَ أن اّلواّلِدِ عَّلَى اّلوَّلَدِ حَقُ وَ»: فرماید می ،شمرده
 قرآن و کند تربیت خوب را او و بگذارد او بر خوب نام که است آن، پدر بر فرزند حقّ

 «.بیاموزد او به

 تربیت عبادي  .ب

 نوع این. است عبادی تربیت کودکی، دورة در دینی تربیت ابعاد ترین مهم از یکی

 مورد بسیار ،است خداوند با ارتباط زمینۀ ایجاد و معنوی عدبُ پرورش شامل که تربیت

 أَهّْلَكَ أْمُرْ وَ»: فرماید قرآن مجید می .باشد می دینی پیشوایانتعلیمات قرآن و  تأکید

در « .باش شکیبا آن انجام بر و ده فرمان نماز به را خود خانواده  ؛عَّلَيْهَا اصْطَبِرْ وَ بِاّلّصَّلَاةِ

 درِ نماز وقت روز هر ,پیامبر شد، نازل شریفه آیه این که وقتی :خوانیم می یروایت

                                                
 .482 ص ،العقول ، تحفیحران هشعب ابن. 4

 . 922 حکمت ،هالبالغ نهج. 9

 .499آیه  ،طه. 9
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 از پس ایستاد و می ]حسین امام و حسن امام و زهرا فاطمه و نامنؤم امیر خانه

 حیات قید در ,پیامبر که زمانی تا 4«.اّلّلَهُ يَرْحَمُكُمُ اّلّصَّلَاةَ اّلّصَّلَاةَ»: فرمود می ،سالم

 به ,پیامبر که دارد داللت نکته این بر ،شریفه آیه .دادند می انجام را عمل این ،بودند

 این حضرت و کند امر نماز به را خود خانوادة تا بود شده موظف خانواده مسئول عنوان

 .داد می انجام خوبی به را کار

ها از سهل انگاری فرزندان بالغ خود نسبت به نماز و دستورات  برخی از خانواده

خودشان است؛ دینی شکایت دارند؛ در حالی که در بسیاری از موارد کوتاهی، متوجه 

ها  اند، به این بهانه که آن چون فرزند خود را از پیش از بلوغ به عبادت تشویق نکرده

 مادران و پدران اسالم،هنوز تکلیفی ندارند، پس بگذاریم که راحت باشند؛ در حالی که 

 بن وهب. ندنمای وادار ،ینیتمر عبادات و نماز به را کودکان که است نموده مکلّف را

 خواندن نماز به را کودکان یسنّ چه در»: کردم سؤال {صادق امام از :دیگو می هیمعاو

 از {صادق امام نیهمچن 9.یسالگ هفت و شش نیب: فرمود حضرت «م؟یدار وا

 صِبْيَانَكُمْ فَمُرُوا سِنِينَ خَمْسِ بَنِي كَانُوا إِذَا بِاّلّصَّلَاةِ صِبْيَانَنَا نَأْمُرُ إِنَا» :کند می تیروا پدرش

 شما و میدار می وا نماز به یسالگ پنج در را کودکان ما 9؛سِنِين سَبْعِ بَنِي كَانُوا إِذَا بِاّلّصَّلَاةِ

 «.بگزارند نماز که دیکن امر یسالگ هفت در را خود کودکان هم

 مختلف، نیسن در نآنا ینید تیترب در کودکان یایاول فیوظا انیب در {باقر امام

 ی،سالگ چهار در د؛یاموزیب کودکان به را دیتوح کلمه ی،سالگ سه در: است فرموده

 متوجّه قبله طرف به را شانیرو ی،سالگ پنج در و دیده ادیها  آن به «اهلل رسول محمّد»

1.بگذارند سجده به سر که دییبگو نآنا به و دیکن
 

 و گذارد می او روان در یدرخشان ریتأث ،او شیاین و دعا و کودک ینیتمر عبادات

 ش،یخو باطن در و دیآ می بار دواریام کند، می شیاین و دعا یاله درگاه به یوقت

 .کند می حس خود یبرا یگاه هیتک

                                                

 . 917 ص ،95 ج ،األنوار حارب مجلسی، محمدباقر،. 4

 . 48 ص ،1 ج ،هعیالش وسائل. 9

 .42ص  ،همان. 9

 .445 ص األخالق، کارمم حسن، طبرسی،. 1
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 در کنند، نمی استفاده منظور این برای کودکی دوران فرصت از که هایی خانواده

 انجام که کسی زیرا شوند؛ می رو روبه جدّی مشکالت با معموالً نوجوانی و بلوغ دوران

 است، انداخته تأخیر به سالی بزرگ و جوانی یا نوجوانی مرحلۀ تا را دینی تکالیف

 روحی، آمادگی و عملی ممارست نبود علّت به باشد، دینی موازین به معتقد هرچند

 ،باالتر سنین در که کسانی بیشتر. کند عمل دینی احکام به راحتی به تواند نمی معموالً

ها  آن بلکه نیستند؛ دینی مبانی به اعتقاد بی دهند، نمی انجام را خود عبادی وظایف

 بنابراین، .اند نیاورده دست به را الزم آمادگی و ورزیدگی قبالً که هستند کسانی معموالً

 مسیر باید خود تشخیص، حدّ به رسیدن از پس طفل معتقدند که کسانی استدالل

 را دینی تکلیف جمله از ،امور برخی به عادت پیشاپیش نباید و کند انتخاب را خویش

 باید باشد، صحیح استدالل این اگر. نیست درست روی هیچ به آورد، وجوده ب او در

 چیزی ،معنا یک به تربیت که آن حال کرد؛ تعطیل تشخیص سن به رسیدن تا را تربیت

 4.نیست کودک در عادات ایجاد جز

 به دینی های آموزه تعلیم به الزم اهتمام ، والدینبرخی از  ، حاضر عصر در ،متأسفانه

 برای ها خانواده از بعضی شود می مشاهده که حالی در ندارند؛ را خویش فرزندان

 هزینۀ و وقت ها، این امثال و رایانه یادگیری یا و دوم زبان به خویش کودکان فراگیری

 آنان، معنوی و دینی معارف زیربنای تقویت به نسبت ولی کنند؛ می صرف یفراوان

: هفرمود که است شده روایت ,خدا رسول از باره،  این در! اند تفاوت بی یا توجه کم

  9«.فرزندانش و زن جهالت از تر بزرگ گناهی با کند، نمی مالقات را خداوند کس هیچ»

 بوده ,اسالم گرامی پیشوای توجه مورد ای اندازه به کودکان دینی تعالیم آموزش

 پدران از صراحت با و داند می والدین متوجّه مستقیم طور به را مسئولیت این که است

 شده نقل. است جسته دوری هستند، توجه بی خود کودکان دینی تربیت به که مادرانی و

 فرزندان به وای :ندفرمود و ندافکند نظر کودکان از بعضی به ,اکرم رسول که است

 از !خدا رسول ای :شد عرض! پدرانشان ناپسند روش [و توجهی  بی] از زمان، آخر

 واجبات از یک هیچ که آنان مسلمان پدران از بلکه ؛نه: فرمودند آنها؟ مشرک پدران

                                                
 .81 ص فرزندان، با والدین رفتار علی، محمدسادات، . 4

 .79 ص ،9 ج،  البیضاء  ۀلمحجامالمحسن، فیض کاشانی، . 9
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 مسائل تعلیم صدد در فرزندانشان هرگاه و آموزند نمی خود فرزندان به را دینی احکام

 قانع آنان دربارة مادی امور از ناچیزی به و دارند می باز امر این از را آنان باشند، دینی

  4.بیزارند من از نیز آنان و بیزارم مردم قبیل این از من . هستند

 تربیت عاطفی. 2

 و فرهنگى فقر معاصر، جهان در صنعتى و ماشینى جامعه در بشریت فقر ینتر عمده

 عشق کمبود ،ها خانواده در امروزى نوجوانان و کودکان مشکل ینتر مهم و است عاطفى

سزایی  های تربیت که والدین در آن نقش به یکی از ساحت . است محبت و عاطفه و

 . دارند، تربیت عاطفی است

 محبت به فرزند .الف

در این راستا، اسالم به پدران و مادران سفارش کرده که نسبت به فرزندان خود 

 گرفتن، آغوش در نشاندن، زانو یرو لیقب از ،یرفتار و یعمل قداماتا. محبت کنند

 و کردن یباز دادن، هیهد دن،یخواب کودکان کنارها  وقت یبعض و دادن یسوار دن،یبوس

 قرار دیتأک و توجه مورد اتیروا از یاریبس در ،دنیکش نوازش دستها  آن سر بر

 مورد در الهى رحمت گسترش موجب را فرزندان به محبت { صادق امام. است گرفته

 متعال خداوند 9؛ّلِوَّلَدِه حُبِهِ ّلِشِدَةِ اّلْعَبْدَ ّلَيَرْحَمُ اّلّلَهَ إِنَ» :فرماید مى و داند مى مادر و پدر

 حضور مردى« .دهد مى قرار رحمت مورد فرزندش به بیشتر محبت جهت به را بنده

 عالقه اظهار فرزندانم از یک هیچ به حال به تا من: داشت اظهار آمده ,اکرم رسول

 ذاهَ» :فرمود ,خدا رسول او، رفتن از بعد.  ام نبوسیده راها  آن هم بار یک و نکرده

 « . است آتش اهل ،مرد این ،من نظر به 9؛ارِاّلنّ هلِاَ نمِه نّأ ىندِعِ لٌجُرَ

 به عالقه و عشق اظهار ،مرتبت ختمى حضرت، عالم مربیان رهبر بزرگ منظر از

 داراى و شده محسوب عبادت، فرزندان

                                                
 .413ص  ،خباربن محمد، جامع األ محمدشعیری، . 4

 .189 ص ،94 ج،  هالشیع وسائل. 9

 .51 ص ،3 ج،  کافى. 9
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 هر 4؛نةًسَحَ هُّلَ اهللُ بَتَكَ دهّلَوَ لَبَقَ نْمَ»: هفرمود باره این در و باشد مى حسنه و ثواب

 «.نویسد مى حسنه او براى ،عمل این مقابل در خداوند ببوسد، را خود فرزند کس

 و روانی نظر از مادر. اند در تربیت عاطفی فرزند پدر و مادر، هر دو صاحب نقش

 قوانین و اصول رعایت با تواند می مادر. است صمیمیت و محبت از سرشار عاطفی،

 ویژگی. کند ایفا مهمی نقش فرزندان پرورش و خانواده امور دهی سامان در، اسالمی

 که یزمان 9.است فرزندان تربیت و مادری نقش ایفای برای مناسبی بستر زنان، عاطفی

 ای دهد، می ریش او به و فشارد می خود آغوش در را طفل یخاص یعاطف جانیه با مادر

 که یهنگام و دیگو می سخن خود فرزند با وجود تمام با و کودکانه زبان به که یزمان

 ینیریش کند، می نوازش را او و دهد می پناه خود کنار در شب را خود فرزند مادر

 وجود ةذر ذره به را عاطفه و عشق یگرما و چشاند می خود خردسال طفل به را محبت

 .رساند می او

 خود یعاطف پرورش به قادر رند،یگ ینم خانواده از را یمعنو یروین نیا که یکودکان

های امروزی  ها و نوجوان بسیاری از رفتارهای ناهنجاری که در جوان. شوند ینم

به  .عاطفی هستیم ما تشنه محبت و دچار خأل» :است کهها  صدای آن بینیم، فریاد بی می

تواند  انواده سالم نمیرا هیچ نهاد و دستگاهی به غیر از نهاد خ نیاز این «.داد ما برسید

 .دمین کنأت

 : نقش عاطفی مادر و پدر در تربیت فرزند .ب

از فرزندان و  آنانگرفتن  فاصلهاین نقش مادران با در دنیاى امروز  متأسفانه،

شیر مادر جای خود را به شیر خشک  رنگ شده و ، کمپرداختن به کار بیرون از منزل

توان جایگزینى سراغ گرفت و هیچ  نمىبراى شیر مادر  داده است؛ در حالی که

تواند احساس، عاطفه، گرما، آرامش، نیروبخشى و سایر کارکردهاى  پرورشگاهى نمى

 مادر ریش ،یاسالم میتعال دربر این اساس، . روانى و عاطفى آغوش مادر را جبران کند

 مادران به میکر ن قرآ در که چنان ؛است شده هیتوص نوزاد یبرا غذا نیبهتر عنوان به

                                                

 .932 ص ،9 جالمنعظین،  ةو بصیر الواعظین ۀروضنیشابوری، فتال، . 4

 .984 ص دختران، تربیت و سازندگىعلی،  ، قائمی .9
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 یبرا»: فرموده {یعلامام  4.دهند ریش یسالگ دو تا را خود فرزندان که شده سفارش

 9«.ستین مادر، ریش از بهتر وتر  برکت با یریش فرزند،

کودک  یعاطف و یجانیه تیتربخوشبختانه، علم پزشکی نیز به نقش شیر مادر در  

 بهداشت سازمان :جمله از جهان، یعلم موثق منابع تمام از این رو،. پی برده است

 ریش با هیتغذ ،کایامر اطفال متخصصان یکادم آ و سیانگل بهداشت دپارتمان ،یجهان

 ،پزشک و متخصص کودکان در آمریکا روان، دکتر بنیامین اسپاک. اند کرده هیتوص را مادر

اى و میدانى خود در این باره را چنین  ها پژوهش و تحقیق کتابخانه عصاره دریافت سال

براى رسیدن به این  .داشته باشند توانند رشد و تربیت طبیعى کودکان مى» :کند بازگو مى

ساعتى بعد از تولد : ام که به طور خالصه از این قرار است من به نتایجى رسیده ،هدف

تغذیه با پستان مادر  .ر اختیار مادر قرار دهند، تا او را مدتى لمس کندنوزاد، فرزند را د

 9«.باید تشویق شود و تا حد امکان نوزاد هنگام انجام کارها، همراه مادر باشد

این نکته ضروری است که تنها مادر در تربیت عاطفی فرزند نقش ندارد؛ بلکه در 

 غاتیتبل در ما متأسفانه،.  متر هم نیستاین جهت، نقش پدر اگر از مادر بیشتر نباشد، ک

 حضور خانواده در دیبا زین پدر که یحال در ؛میا پرداخته خانه در مادر نقش به تنها خود،

 اشتباه فرزند تیترب با را یزندگ یبرا مناسب طیشرا جادیا پدرها، امروزه .باشد داشته

 خانه درتر کم و ندکن می شان ط فرزندانیشرا دیتمه صرف را شان وقتتر شیب و رندیگ می

 به واند  کرده خالصه بودن خانواده آور نان به را خود نقش ،پدران نیا .دارند حضور

 به ان فرزند تیترب یواگذار .اند شده لیتبد فرزندان دسترس از دور اما ،مقتدر ییالگو

 اختالالت و مشکالت با معموالً را ان فرزند ران، پد از تیترب ان دیم ن کرد یخال و ر ماد

 در پدر نقش که داشت توجه دیبا.  سازد یم مواجه یجبران قابل ریغ یرفتار

 خطرناک و مختلفهای  آسیب مقابل در ،دخترها خصوص به ،فرزندان توانمندسازی

 در جنس دو حضور ازمندین ،دختران و پسران. است و تعیین کننده مهم اریبس جامعه

 یی راها نقش هم و کنند تجربه را جنس دو نیا و تمایالت روابط هم که هستند خانواده

                                                
 . 999 هی آ ،بقره. 4

 .11ص ، 3ج  الکافی،کلینی، . 9

 .511ص  بنیامین اسپاک، تغذیه، تربیت و نگهدارى کودک، ترجمه احمد میرعابدینى،. 9
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 ،نشود نیتام خانه طیمح در مسأله نیا اگر .ناسندبش ،کنند می فایا جنس دو نیا که

 .داشت خواهد همراه به یندیناخوشا پیامدهای

. برند می رنج شان یتیجنس نقش در اخالل از شدت به ما فرزندان ،حاضر حال در

 اما ؛رندیبپذ الگو عنوان به را اوهای  نقش و نندیبب مادر از رایی رفتارها چه بسا دختران

 زیآم محبت واژگان یبرخ دارنددوست  و از دارندین مخالف جنس توجه به طرف آن از

 پدرش ازتر کم را یواژگان نیچن که یدختر. اموزندیب بشنوند و پدرشان زبان از را

 رونیب در مخالف جنس یسو از واژگان نیا از کی هر دنیشن با است ممکن شنود، می

 به ،مقابل جنس شناخت. شود جادیا انحرافش یبرا ییفضاها و بلرزد دلش ،خانه از

 او تا کند کمک دخترش به نهیزم نیا در تواند می پدر که دارد ازین یورز تجربه کی

 در مادر که طور همان. دهد صیتشخ را پسر کی تیشخصهای  بم و ریز بتواند

 نقش دختر یتیجنس نقش تیتثب در زین پدر دارد، نقش یتیجنسهای  نقش یریگ شکل

 در دیبا ازین نیا و ل دارندیتما ییخودآرا و ییآرا نتیز به دختران کهمعنا  نیا به دارد؛

 و ییخودآرا حس نیهم جهت به آنان.  شود نیمأت پدر توسط و خانه طیمح

 از دختران اگر .دندار شدن دهید به ازین و دنبشنو زیآم محبت جمالت دیبا ،طلبی نتیز

 جنس یسو ازای  عالقه ابراز هر دنیشن با ،کنند افتیدر زیآم محبت جمالت شان پدران

 الزم نفس به اعتماد دختر ،بیترت نیبد. شوند ینم دستپاچه ،خانه از رونیب در مخالف

 . رسد می تیشخص یاستوار به و آورد می دست به را

 نیتکو راه دو از ،مادر و درپ.  اخالقی فرزندان، نقش مؤثری دارندوالدین در تربیت 

 . گذارند می اثر فرزند یاخالق وضع در (تعلیم و تربیت) عیتشر و (وراثت)

 یاخالق تیترب .3

 بااز این طریق  او و دارد یفطر یا نهیزم ، کودک نهاد در یاخالقهای  ارزشاگرچه 

 در ن،یبنابرا. دارد ازین پرورش به یفطر ۀنیزم نیا اما است، آشنا ها یبد و ها یخوب

های  ارزش باشد، آماده یفطر یاستعدادها ییشکوفا یبرا خانواده طیمح که یصورت

 آن تا ،فرزندان در مادر و پدر تیترب ریثتأ .کند می رشد او وجود در سرعت به یاخالق

 يَكُونَ حَتَى اّلْفِطْرَةِ عَّلَى يُوّلَدُ مَوّْلُودٍ كُلُ» :است آمده ینبو مشهور ثیحد در که است هیپا
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 ؛شود می متولد [اسالم و] دیتوح پاک فطرت بر ی،نوزاد هر 4؛يُنَّصِرَانِهِ وَ يُهَوِدَانِهِ أَبَوَاهُ

 تیترب که ییجا« . کنند وارد تینصران و هودی نییآ به را او مادر و پدر که نیا مگر

 اثر اخالق در است ممکن چگونه ،سازد می دگرگون را دهیعق و مانیا ،یخانوادگ

 نگذارد؟

 مسائل در ژهیو به کودک رایز ؛ندیب می بشنود، که آن از شیب کودک، یاخالق تیترب در

 در که آغاز همان از کودک اگر». کند می استفاده خود چشم از گوش، ازتر شیب یاخالق

 ذکر جز (دوستان و لیفام و گانیهمسا از) گرانید ةبار در ،دیگشا می چشم خانواده

 و بتیغ چون یصفات یبرا نهیزم نند،یبب ممنوع راها  آن از ییبدگو و نشنود یخوب

 :مانند یصفات است طورین هم ؛رود می نیب از یریچمشگ حد تا ،آن مانند و ییبدگو

 اگر. ییبدخو و خشونت ،عمل شدت ،ادیفر و داد ،یچشم  هم چشم حسد، دروغ،

 و میریبگ یجد را خود تیترب دیبا م،یبدان یجد را کودکان یاخالق تیترب میخواه می

 9«.شود می آغاز یمرب خود از ،تیترب کار که میباش داشته خاطر به همواره

 و پدر که شود می یناش جا نیا از ی،سال بزرگ نیسن دراخالقی  مشکالت از یاریبس

ها  آن یرفتار ماتینامال و گذارند ینم وقت خود فرزندان یبرا یخردسال نیسن در مادر

 و تیصالح {باقر امام فرموده طبق. سازند ینم هموار خود بر مدارا و ریتدب با را

 و انحرافات از فرزندان آن پرتو در که است ىیها خصلت جمله از ،پدر هاى ستگىیشا

 ،اطفال 9؛مهِآبائِ الحِّصَبِ طفالُاأل ظُحفَيُ»: فرمود حضرت آن.  مانند مى محفوظ ها کجروى

 «. مانند مى مصون[ انحرافات از] ،شان پدران ستگىیشا و تیصالح هیسا در

 تربیت جنسی. 4

فرزندان، یکی از  «هویت جنسی» دهی متعادل و پایدار نقش والدین در شکل

ترین امور تربیتی است که سهم بزرگی در  ظریف ،ترین، دشوارترین و در عین حال مهم

 اندیشــه با ها جنبهبیشتر  در ،جنســی تربیت از ما تلقــی طرزالبته . آینده کودکان دارد

                                                
 .972 ص ،9 ج ،األنوار بحار. 4

 .494 – 448 ص ،9 ج مادران، و پدران یراهنما. 9

 . 993  ص ،38  ج ، األنوار بحار. 9
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 دهی جهت و تعدیل و پــرورش جنسی، تربیت از ما غرض. است متفاوت کامالً غرب

  .دادن اوج و پروردن نه ؛اســت

 یجنس آموزش که موضوع نیا رشیپذ ،ها خانواده یاعضا و نیوالد از یگروه یراب

 کهی حال رد ؛است دشوار و سخت یکم شود، آغاز یکودک دوران همان از دیبا کودکان

 موضوعات و مطالب است الزم اجتماع به ورود یبرا امروز جوانان ،میریبپذ اگر

 از یناش یها یماریب و مشکالت برابر خود از محافظت یها روش جمله از ،یاریبس

 و مسئول من،یا یمشاوران و انیراهنما مقام در میبکوش دیبا بدانند، ی راجنس روابط

 را یزندگ بحران یجلو موقع به دنبتوان ها آن تا میریبگ عهده بر راها  آن تیهدا ،آگاه

های مناسب،  واکنش ،های جنسی کودکان االت و کنجکاویؤاگر والدین به س .رندیبگ

کاری و  مخفی هر گونه به دور ازها  طبیعی و متناسب با ظرفیت و ادراک شناختی آن

خطر منحرف شدن ذهن کودکان نسبت به مسائل جنسی کاهش سرکوب داشته باشند، 

اما  ؛جنبه آشنایی با این مسائل را دارد در ابتدا صرفاً ،چرا که کنجکاوی کودک ؛یابد می

شود، ممکن است که این  وقتی برخورد والدین با سرکوب و ممنوعیت همراه می

ها  انحراف اخالقی را در آنهای  زمینه کنجکاوی معمولی، جنبه جنسی پیدا کرده و نهایتاً

بنابراین، به جای مقابله و سرکوب، باید روش هدایت و تعالی . به دنبال داشته باشد

 در، یقاعدگ نیاول شروع از شیپ کهاند  موظف مادران .انرژی جنسی را در پیش گرفت

 کی رشد یعیطب یها نشانه ازی کی که دهند حیتوضدختر خود  برای، دوستانه جوی

 آماده( شدن مادر)ی زندگ از تری مهم ۀمرحل برای ار او که است یقاعدگ روعش، دختر

 را او، مادری حس ختنیبرانگ و شدن مادر به نسبت غرور جادیا راه از سپس.  کند می

 .کنند آگاه دختران یزندگ در بزرگ تحول نیا تیاهم و بودن یعیطب به شیپ از شیب

، بارورسازی برایها  آن شدن آماده و احتالم مورد در خود پسران با دیبا پدران نیهمچن

 که دهند حیتوض ها آن برای و کنند آماده خانواده و خانه تیمسؤل تحمل و شدن پدر

 . ندارد وجود آن یشرمندگ برای یلیدل که است یعیطب امری، امر نیا

 یاختفا» یا« ینهفتگ ســن» را یســالگ 51 تا 5 ،شناســان روان از یبســیار

 ینهفتگ این با باید هــم یجنســ تربیت برنامه بنابرایــن، .اند کرده یمعرفــ «ی جنســ

زده و ناشیانه مسائل جنسی به کودکان،  های زودرس، شتاب آموزش .باشــد هماهنگ

سازی و یا نادیده  خیر، پنهانأها با ت زا خواهد بود که اگر این آموزش همان اندازه آسیب
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 زودرس یبیدار باعــث که باشــد یا گونه به نباید اطالعات. گرفتن همراه باشد

هایی دارد  اسالم به منظور تربیت جنسی فرزندان، به والدین سفارش .گــردد یجنســ

 :اند از که عبارت

 پسران و دختران خواب بستر كردن جدا .الف

 سَبْعَ بَّلَغُوا إِذَا اّلْمَضَاجِعِ فِي أَوّْلَادِكُمْ بَيْنَ فَرِقُوا»: دیفرما می ,اسالم یگرام امبریپ

 جدا گریهمد از را ها آن خواب بستر شدند، ساله هفت شما فرزندان که یزمان 4؛سِنِينَ

 «.دیساز

 نیمع سن از پس، نامحرم كودكان گرفتن آغوش در و دنیبوس از يوددارخ .ب

 نیا اما، شده سفارش ها بچه دنیبوس و نوازشو  محبت به اسالم در که نیا با وجود

 امام از یکاهل احمد. شود می منع نامحرم افراد یسو از ن،یمع سن از پس، رفتار

 بلند را او من و اندازد می من آغوش در را خود، ینامحرم دختربچه :دیپرس {صادق

 را او، شد ساله شش دختر اگر: دادند پاسخ {امام ست؟یچ حکمش .بوسم یم و کنم می

 9.ننشان خود یپا یرو

 فرزندان برابر در یجنس عمل دادن انجام از يخودار .ج

 عمل دادن انجام از نیوالد یخوددار، یجنس کیتحر از یریشگیپهای  وهیش از یکی

 از بعد و ینوجوان نیسن تا ینوزاد دوران از که است فرزندان دگانید برابر در یجنس

 ،ستا او دست در جانم که آن به قسم» :فرماید می ,رسول اکرم . شود می شامل را آن

 و ندیبب راها  آن و باشد داریب یکودک خانه، در و شود آغوش هم همسرش با یمرد اگر

 9«.شود ینم رستگارهیچ گاه  بشنود، را شان نفس و صدا

 نیوالد اتاق به ورود يبرا فرزندان گرفتن اجازه .د

 به شدن وارد از شیپ دهند که آموزشخود  کودکاز والدین خواسته به  اسالم

 با کودک شدن رو به رو از یریشگیپ دستور، نیا از هدف. ردیبگ اجازه آنان، استراحتگاه

 اى»: دیفرما می قرآن باره نیا در. است آن یامدهایپ و مادر و پدر یجنس یها صحنه
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 اند، دهینرس بلوغ حدّ به که تان کودکان نیهمچن و شما بردگان! دیا آورده مانیا که کسانى

 که هنگامى مروزین و صبح، نماز از شیپ: رندیبگ اجازه شما از دیبا وقت سه در

 وقت سه نیا .عشا نماز از بعد و د،یآور مى رونیب را خود [معمولى] هاى لباس

 که] ستین آنان بر و شما بر گناهى وقت، سه نیا از بعد امّا ؛ستا شما براى خصوصى

 4«.دیبگرد گریکدی گرد بر و [شوند وارد اذن بدون

 كودكان برابر در شدن لخت از يخودار .هـ

کنند که کودکان متوجه مسائل جنسی  متأسفانه، برخی پدر و مادران تصور می

که این امر، در  شوند و حال این از این رو، در حضور کودکان لخت می. شوند نمی

، کودکان برابر در شدن لختافزون بر آن، . گذارد تربیت جنسی کودکان اثر منفی می

 نیا.  شود می کودکان یجنس کیتحر باعثکه  ضمن این .برد می نیب از را ها آن یایح

 . است مطرح زین ها آن عورت دنید و کودکان کردن لخت مورد در، مسأله

 پوشش مناسب مادر در مقابل فرزند .و

 فرزندان از را خود بدن اعضای همۀ مادر که ندارد ضرورت ،شرعی نظر ازاگرچه 

 .کند یم دیتقل را مادر پوشش شکل ودک، کشناختی روان و تربیتی نظر از ، امابپوشاند

 هم کودک ،باشد شده ظاهر خود فرزندان مقابل در مناسب پوشش با شهیهم مادر اگر

 مادر با کوشد می ینوجوان دوران در و کند دیتقل مادر از را پوشش همان تا کند یم یسع

 .دنمای انتخاب را مادر وهیش همان و کند یهمانندساز خود

 پوشش با از این رو، .فهمند ینم یزیچ ها بچه که کنند یم تصور نیوالدی بعض

 در ،ندیب یم را آنچه کودک که نیا از غافل ؛شوند یم ظاهرآنان  یجلو در نامناسب

بعضی نیز بر این  .داد خواهد بروز خود از را آن نمونه یروز و کرده ضبط خود حافظه

 کودکان مقابل در را خود یپاها ساق و نهیس باشند و برهنه مهین مادران اگرباورند که 

 ییها صحنه نیچن با جوامع و مجالس درشان  فرزندان یوقت رند،گذا شینما بهخود 

 یها پوشش؛ در حالی که اوالً دنکن ینم نگاه یافراد نیچن به حرص با ،دنکن برخورد

 تیاهم کمها  آن نظر در عفت و ایح که شود یم باعث فرزندان مقابل در نیوالد نامناسب

 دخترخاله خاله، که نیا از ،ندیب یم انیعر مهین را خود مادر شهیهم که ینوجوان .کند جلوه
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 191 ■والدین در تربیت فرزند نقش 

 

 تواند یم انیاطراف پوششثانیاً . کند ینم شرم احساس ،ندیبب وضع همان با را گانهیب زن و

 هر ینوجوان از قبل سن در که یکودک . باشد داشته یمهم نقش فرزند زودرس بلوغ در

 را آنان بدن برجسته یها قسمت و است مواجه خواهر و مادر انیعر مهین بدن با روز

 در را آنچه و است ادتریز و تر عیسر او در یجنس کیتحر نهیزم ،کند یم مشاهده

 باعث و دساز یم منطبق گرید افراد بر ابانیخ و کوچه در ناخودآگاه ،ندیب یم خانواده

 .دگرد ظاهر او در یجنس بلوغ میعال ،مقرر موعد از زودتر شود یم


