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  رمقالهس
. ریشه در اهمیت نهاد خانواده دارد» زن و خانواده«اهمیت پرداختن به موضوع  

هاي گوناگون  شري و محمل فرهنگنهاد مقدس خانواده، رکن بنیادین اجتماع ب
اي سالم و پویا، سالمت و پایداري خانواده  اولین شرط داشتن جامعه. است
ي  شود، بلکه همه بدون خانواده، نه تنها هویت انسانی بشر نابود می. است
  .ثمر و نافرجام خواهد ماند هاي فردي و اجتماعی نیز بی تالش

اسالمی احترام و منزلت خانواده اساس اجتماع است و در فرهنگ 
. هاست خانواده نخستین مکان براي یادگیري آغازین دانش. بسیاري دارد

خانواده از . هایی هستند که همواره پایدارند نوشته ها مانند سنگ نخستین دانش
ها،  ها، نگرش ي اصلی دانش، ارزش دهنده نظر بسیاري از پژوهشگران انتقال

هاي غیررسمی خود،  خانواده، با آموزش.  ت یک نسل است ها و عادا نقش
دهی به روابط  هاي مذهبی، رفتار مذهبی، اصول اخالقی و شکل تواند دانسته می

محیط خانواده مکتب بسیار ارزنده و . اجتماعی را به فرزندان خود بیاموزد
در . که منشأ بسیاري از صفات خداپسندانه است طوري اي است، به سازنده
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تواند هم  وجه این امر باشد و از فرصت استفاده کند، میصورتی که انسان مت
  . خودسازي کند و هم دیگران را تربیت نماید

اي است که محل امن و  ي سالم، خانواده بنابر آنچه بیان شد، خانواده
لذا . آرامش براي اعضاي خانواده بوده و مودت و رحمت بر آن حاکم باشد

هاي ایمانی و  ده باید بناي آن بر پایهها در خانوا براي استحکام این ویژگی
پذیري بر خانواده حاکم  تربیت دینی استوار گردد و اخالق کریمانه و مسئولیت

ي اعضا باید به حقوق و تکالیف  ي سالم، همه براي تحقق یک خانواده. شود
  .خود پایبند باشند

اد ي بهنجار بهترین الگو براي حفظ سالمت جسمانی افر بنابراین خانواده
  .هاي سالمت ، روحی و روانی اعضاي خود است و رسیدن به شاخص

  
  رـسردبی                                                                                 

  



  

  نقش الگوهاي حسنه در تربیت
 حمید زکی

  چکیده
انی در طریق تربیت و پرورش جسم و روح انسان، راهی به سوي کمال استعدادهاي انس

تربیت و کمال انسان با الگو پذیري از . رستگاري است و از اهداف مهم پیمبران الهی است
 جامعه امروزه بیش از هرزمانی دیگر نیاز به الگوگیري از .اسوه هاي حسنه تحقق پذیر است

ز فجایع جهان امروز ناشی از غفلت در امر اصالح و الگوگیري ا .اسوه هاي پاك و الهی دارد
  .اسوه هاي نیک و انسانی است

در این تحقیق نقش اسوه هاي حسنه و الگوهاي پاك و خدایی در تربیت و هدایت انسانها در 
  .چند مبحث بیان شده است

  .در مبحث اول مفهوم تربیت و معناي الگوها و نقش آن توضیح داده شده است
، استان دیدگاههاي متفاوت  در مورد تربیت پذیري انسمبحث دوم این نکته پرداخته کهدر 

  .ولی در نهایت انسان موجود مختار و تربیت پذیر
در میان انواع روشهاي تربیتی، . در مبحث سوم جایگاه و نقش الگوهاي تربیتی بیان شده است

و درآموزه هاي اسالمی برجسته . الگویی نقش مؤثري را در تربیت و کمال آدمی داردروش 
  .مطرح شده است

 و اسوه هاي حسنه مورد بحث قرار گرفته و مقام امامت یارم انواع الگوهاي قرآندر مبحث چه
علیه ( و حضرت ابراهیم) صلی اهللا علیه و آلهخدا(رسول . برتر از مقام نبوت شناخته شده است

پیامبران و . می باشند و افزون بر مقام نبوت، داراي مقام امامت  می باشند اسوه حسنه)السالم
نیک و  الگوهاي همگیهمچنین ائمه معصومین .  همگی الگو شناخته شده استانبیاي الهی

 .از دیگر الگوهاي قرآنی آسیه و حضرت مریم بیان می باشند.  سرمشق کمال و سعادت هستند
  .حضرت خدیجه و حضرت فاطمه بهترین الگو ي کمال انسانی در عرصه هاي مختلف می باشند

نبیاء، امام، اهل البیت، آسیه، مریم، خدیجه و فاطمهانسان، تربیت، الگو، ا: هکلیدواژ
                                                

 . کارشناسی ارشد فقه و معارف اسالمی، استاد مؤسسه تحصیالت عالی ناصرخسرو.  
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  مقدمه 
پروراندن هرچیزي به معناي به کمال . تربیت، پرورش دادن و پروراندن است

تربیت انسان، پرورش جسم و روح انسان است به گونه اي که . رساندن آن چیز است
د و به ثمر در واقع تربیت، راهی به سوي رش. به کمال مطلوب و شایسته برسد

رساندن استعداد و توانایی انسان است، اصالح و تهذیب نفس از عوامل تاثیر گذار در 
  .سعادت انسان در زندگی فردي و اجتماعی، دنیوي و اخروي او می باشد

تربیت و پرورش از نیازهاي جدي انسان و از مباحث مهم و قابل توجه در 
و آموزش که خود نوعی از تربیت به تزکیه، پرورش . فرهنگ و اندیشه اسالمی است

  .شمار می رود، فلسفه بعثت انبیاء و از اهداف مهم پیمبران الهی به شمار می رود
تربیت، بسترسازي و فراهم نمودن زمینه هاي رشد به فعلیت رساندن 

  .استعدادها و تواناییهاي بالقوه انسان در مسیر هدایت و رشد انسان است
انسان می تواند . ایی و استعدادهاي بالقوه و بالفعل استانسان داراي انواع توان

آموزه ها و تعلیمات اسالمی با . به مقام خالفت اللهی و فرشته خویی گام گذارد
معرفی الگوهاي حسنه می تواند زمینه مناسب رشد و کمال انسان را فراهم کند و به 

نسان را به کمال کمال عالی اخالق و خویهاي شایسته و پسندیده نایل سازد و ا
  .مطلوب که قرب الهی و مقام خلیفۀ اللهی باشد برساند

انسان براي رسیدن به کمال هم نیاز به آموزش و فراگیري دارد و هم نیاز به 
هرچند که آموزش خود نوعی از تربیت است ولی انسان اگر . تربیت و اصالح نفس

روهاي طبیعت را تسخیر کند، به وسیله آموزش همه علوم را به دست بیاورد و تمام نی
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و از تسخیر و تسلط بر نفس و بر درون خود عاجز باشد؛ از رسیدن به سعادت و 
  .کمال باز می ماند

پیشرفتهاي علمی و صنعتی اگر همراه با تربیت و تزکیه نباشد، شبیه کاخهاي 
ت سر به فلکی می باشد که بر فراز کوه آتش فشان بنا شده است، به همین دلیل تربی

و اصوال گرفتاري بشر . روحی و اخالقی در هر جامعه جدي و بسیار حیاتی است
  .امروز ناشی از غفلت وي در امر تربیت و سازندگی روحی و اخالقی است

امروز در هرجاي جهان جنگ و ویرانی است، این ویرانی ناشی از ویرانی 
  . درونی و انحطاط تربیتی و اخالقی است

ه تنها در جامعه غربی بیداد می کند که در جوامع اسالمی نابسامانیهاي امروز ن
این فجایع به این دلیل است که مسلمانان از . شاهد ستم و فجایع وحشتناکی هستیم

نابسامانیها در . اندهاي اسالمی در اصالح و تربیت خود به درستی بهره نبردهآموزه
  .دنیاي اسالم ناشی از این غفلت است

. وهاي حسنه، نقش مؤثر در تربیت رشد و پاکی انسان داردتعالیم دینی و الگ
  .امروز بیش از هر زمانی نیازمند شناخت الگوهاي تربیتی هستیم

شناخت الگوهاي تربیتی و نقش آموزه هاي اسالمی در اصالح و تغییر انسان از 
تحقق فضایل انسانی و اخالق پسندیده نتیجه تربیت . درون گویا و روشن است

  .استفاده از آموزه ها و الگوهاي اسالمی می باشدصحیح با 
این مقاله می کوشد تا نقش الگوها را در امر تربیت و پرورش و رشد و کمال 

  .انسان بررسی کند
  .این مقاله در چهار مبحث با بیان نتیجه سامان یافته است
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   بیان مفاهیم–مبحث اول 
  .اله پرداخته می شوددر مبحث اول به توضیح پاره اي از مفاهیم اصلی مق

   تربیت- الف 
به معناي » تفعیل«واژه عربی، مصدر باب » تفعله«بر وزن » تربیه«تربیت و 

  1پروردن، ادب و اخالقی را به کسی آموختن است
، لسان العرب و تاج العروسصاحب صحاح،  مانند علماي اهل لغتبرخى از 

و . 2 ذکر کرده اند»تربى«و » ربى «،»تَرَبب «،»برب«را  »تیترب« مشتقات واژه ریشه و
» ربو«را واژه » تربیت«ولی عده اي ریشه و اصل . 3برخی هم بر آن تصریح کرده اند

ماخوذ از » تربیت«دانند چنانکه از کلمات راغب اصفهانی، به دست می آید که می
  .4است» ربو«

شتقات واژه در قرآن کریم و ادعیه نسبت به م» رب«مشتقات واژه تربیت از ماده 
  .زیاد به کار رفته است» ربو«تربیت از ماده 

داللت بر تربیت می کند و به » ربو«و کلمه . »ربو«ازماده » رب« مشتقات واژه 
گرفته می شوند؛ زیرا امور تربیتی فرزند را به عهده » مربی«همین دلیل پدر و مادر 

 ؛»رای صغانىیما ربو قل رب ارحمهما ک «:در قرآن کریم نیز آمده است. 5دارند
، که مرا در کودکى )پدر و مادرم(آنها  همان گونه کهپروردگارا، : و بگو) 29/اسراء(

  .مشمول رحمت شان قرارده کردند، تربیت

                                                
  .علی اکبر دهخدا، لغتنامه دهخدا، کلمه تربیت .1
  .7، 6، ص 2تاج العروس، ج  .401، ص 1، بلسان العر. 130، ص 1صحاح جوهري، ج .2
  .41 النظام التربوى فى االسالم، ص شى،ی قرفیاقر شر ب:رك .3
  .186 ص راغب اصفهانى، مفردات الفاظ القرآن، .4
  .44، ص 1ج ، معجم مقاییس اللغۀ زکریا،أحمد  .5
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است و منظور از آن » کبیر«به معناي کوچک در برابر مفهوم واژه » صغیر«واژه 
، حفاظت و 1 تربیت»انىیرب«از منظور از . دوران کودکی و خردسالی فرزند است

. نگهداري کودك است و مهیاکردن شرایط رشد و به کمال رساندن استعدادهاي طفل
فراهم آوردن بستر رشد و نمو جسمانی و پرورش تواناییهاي بالقوه کودك، که 

الم نربک «:  و مانند2پردازندوالدین به عنوان مربی طفل در دوران کودکی به آن می
در میان  ما تو را در کودکى ای آ؛)18/شعراء(»نی من عمرك سنانی و لبثت فدای ولنایف

  !؟میان ما نبودي در و سالهایی از زندگیت را ،خود پرورش ندادیم
 نعمک ی فیتنیالهى رب«: در دعاي امامان مانند» ربو«از ماده » رب«مشتقات واژه 

 و تفضله و  فیامن ربانی فی الدنیا باحسانهرای و نوهت باسمى کبرایو احسانک صغ
 اي خداي من مرا در میان انواع ؛3»...نعمه واشار لی فی االخرة الی عفوه و کرمه

نعمتها و احسانهایت در حالی که کودکی بودم، پروراندي و در بزرگی سربلندي و نام 
نیکو دادي و اي کسی که مرا در دنیا به احسان، فضل و نعمتهاي بی پایان پرورش 

  .به عفو و کرمت فرموديدادي و در آخرت اشاره 
 و ای سویاللّهم انَّک خلقتن «:و نیز در دعاي امام سجاد علیه السالم آمده است

  . نمودىتیخردسالى تربو در  خدا، اى خدایا مرا متعادل آفریدي، ؛4»رای صغیتنیرب
 کریم، در قرآن» ربب «شهی از رتی واژه تربمشتقاتهمانگونه که بیان شد، 

و افزون بر واژه . بیشتر به کار رفته است» ربو« واژه تربیت از ریشه نسبت به مشتقات
به کار رفته در قرآن کریم  زین »ونیربان« و »ونیرب«مثل » ربب«مشتقات ماده » رب«

                                                
  .457، ص 6 شیخ طوسی، التبیان، ج:ر ك .1
ابن . 81، ص 13طباطبایی، تفسیر المیزان، ج . 241، 6 ج  طبرسی، تفسیر مجمع البیان،:ر ك .2

  .86، 15جریر طبري، جامع البیان، ج 
  .583شیخ طوسی، مصباح المتهجد، دعاي ابوحمزه ثمالی، ص  .3
  .375ص ) ابطحی(صحیفه سجادیه، ) ع(امام زین العابدین،  .4
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» متربی«و » مربی« و همه آنها با مباحث تربیتی مرتبط است، و آیات بسیاري با است
 اری بسچه، )146:عمران آل(» ...رٌی کثونیاتل معه رب من نبى قنیو کا«: ارتباط دارد، مثل

 برابر  درگاه چیها ه آن.  که مردان الهى فراوانى به همراه آنان جنگ کردندامبرانىیپ
و )  ندادندمیو تن به تسل( سست و ناتوان نشدند د،یرس آنچه در راه خدا به آنان مى

 ،2ربانیون  منظور از آنو ،1 ربیون جمع ربی است.خداوند صابران را دوست دارد
 که تحت نوع خاصى بودند و شاگردانى انیمتربو آنها . اصحاب و یاران پیامبر هستند

پیوند محکم با خدا داشتند، با ایمان و . داشتند قرار السالم همی علاءی الهى انبتیاز ترب
 حکمی نور  هدى وهای فۀیانّا انزلنا التور«: و نیز مثل. داراي استقامت و اخالص بودند

 واالحبار بما استحفظوا من کتاب اهللا ونی هادوا و الرباننی اسلموا للذّنی الذونیبها النب
 تی در حالى که در آن، هدام،ی تورات را نازل کردما )44/مائده(؛ » شهداءهیو کانوا عل

  بودند، با آن براىمی که در برابر فرمان خدا تسل)بنی اسرائیل(امبرانیو نور بود و پ
که خداوند  کتاب بر اساس )الهی( علما و دانشمنداننیکردند و همچن  حکم مىهودی

  .نمودند ها سپرده شده و بر آن گواه بودند، داورى مى به آن
به معناي » ربانی«به مفهوم مربیان و » ربانیون«. است» ربانى« جمع ، »ونیربان«

 مردم را به وسیله علم و و آنها کسانی بودند که. در اصطالح تربیتی است» مربی«
چنانکه مسعودي در تفسیرش به آن اشاره نموده . دانشی که داشتند تربیت می کردند

پیامبران الهی و امامان معصوم علیهم السالم مربی و مربیان امت و مردم . 3است
   . امت هستمنی من مربى ا4؛»هذه االمۀ أنا ربانى«: ع فرموده است(امام علی.. هستند

                                                
  .ل آیهمکارم شیرازي، تفسیر نمونه ذی. 41، ص 4طباطبایی، المیزان، ج .1
  .335، ص 1طبرسی، تفسیر جوامع الجوامع، ج .2
  .323، ص 1عیاشی، محمد، تفسیرالعیاشی، ج  .3
  .184 راغب اصفهانی، مفردات غریب القرآن، ص .4
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امام علی . در ادعیه نیز فراوان ذکر شده است» ربب«تقات واژه تربیت از ماده مش
و بعد  ....دكی و ربى، اتراك معذّبى بنارك بعد توحدىی الهى و سای«: فرموده است

؛اي خداي من و سرور و پروردگارم، آیا 1»تکیصدق اعترافى و دعائى خاضعا لربوب
اقرار به یگانگی ات و پس از صداقت در مرا به آتش دوزخ عذاب نمایی، پس از 

  .اعتراف و در خواست خاضعانه ام در برابر پروردگاري ات
 رفته و مشتقات آن به کار» ربب «شهی از ر»تیترب« واژه در صحیفه سجادیه نیز

:  از شر شیطان آمده استباره پناه بردن  درالسالم هیدر دعاى امام سجاد علاست، 
»وب و اعمم بذلک اللّهمو استظهر بک ... واخلص لک بالوحدانیهۀیمن شهد لک بالرب 

خداوندا به پناه بردن از کید و شر شیطان همه کسانی  ،».ۀی معرفۀ العلوم الربانی فهیعل
و در شناخت دانش ... را که به ربوبیت و پروردگاریت شهادت داده تعمیم بخش

   .2ید شیطان استربانی، به کمک تو، در پی پیروزي روشن بر شرارت و ک
به مفهوم به فعلیت رسیدن استعداد و امکانات تربیت در اصطالح علوم تربیتی 

فراهم آوردن زمینه براي تربیت و پرورش و به معناي  .بالقوه هر موجود است
تربیت یک هسته سیب به . استعدادهاي درونی هرموجود و به فعلیت رساندن آن

است که براي پرورش و به ثمر رساندن هسته معناي فراهم نمودن شرایط و اسبابی 
  .3سیب الزم است تا استعدادها و توانایی هاي درونی و بالقوه آن به کمال نهایی برسد

آموزش و تعلیم نیز به مفهوم فراهم نمودن زمینه و شرایط براي رشد و 
در هر آموزشی یکی از . شکوفایی استعدادهاي درونی و بالقوه انسان است

کار . ي ذهنی انسان که به طور بالقوه در او وجود دارد به فعلیت می رسداستعدادها

                                                
  .334، ص 3 ابن طاووس، اقبال االعمال، ج .1
  .105ابطحی، ص :  امام زین العابدین، الصفحیفۀ السجادیه، تحقیق.2
   سمت؟22 و 21سالمی ص  تربیت ا اخالق و.3
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معلم فراهم آوردن شرایط الزم براي به فعلیت رساندن استعدادهاي ذهنی متعلم 
  .1بنا بر این تعلیم و آموزش نیز خود بخشی از تربیت است. است

ي، در واقع تربیت ایجاد زمینه هاي رشد در جنبه هاي مختلف عقلی فکر
اعتقادي، اخالقی، عاطفی، روانی، فرهنگی اجتماعی و سیاسی و ارائه راه درست 
اندیشیدن و نیکو زیستن است که آدمی را از مرحله حیوانیت به مرتبه کامل انسانی 
برساند، تربیت فراهم کردن زمینه فکري براي به فعلیت رساندن استعدادهاي نهفته و 

پس هم تعلیم و هم تربیت به . 2رب الهی استتعدیل غرایز انسان در جهت مقام ق
شکوفا ساختن و شرایطی است که نقشی در فراهم آوردن زمینه و عوامل مفهوم 

 رشد و  مسیردر دارد و فرد بر اساس برنامه ریزي سنجیده شده شخصاستعدادهاي 
   .3خویش قرار می گیردتکامل اختیاري 

 مفهوم تربیت، قریب به معناي یاد دانشمندان علوم تربیتی با نگاههاي متفاوت به
  :از باب نمونه به مواردي از آنها اشاره می شود. شده را ذکر کرده اند

تربیت عبارت است از رفع موانع و ایجاد مقتضیات براى آنکه استعدادهاى  – 1
  .4انسان در جهت کمال مطلق شکوفا شود

ف استعدادهاي تعلیم و تربیت عبارت است از کش«:  افالطون گفته است- 2 
 مقصود افالطون از تربیت فضیلتی است که در آغاز 5»طبیعى و شکوفا ساختن آنها

  .6کودك کسب می کند

                                                
  (((.)))؟؟))سمت (23اخالق و تربیت اسالمی ص  .1
  .39 – 40عباس اسماعیلی یزدي، فرهنگ تربیت، ص .2
  .366، ص 1ج . دفتر همکارى حوزه و دانشگاه.فلسفه تعلیم و تربیت .3
  .24مصطفى دلشاد تهرانى، سیرى در تربیت اسالمى، ص  .4
  .170 ص ،پیشین، فلسفه تعلیم و تربیت .5
  .171، ص همان .6
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تعلیم و تربیت مجموعه اى از اعمال است که به وسیله  «: ارسطو گفته است– 3 
بنا بر » خانواده یا دولت براي ایجاد فضایل اخالقى و مدنى در افراد صورت مى گیرد

 و از منظر ارسطو 1عتبار، شاید بتوان تربیت را بخشی از علم اخالق بر شمرداین ا
 و هدف از .تربیت در قالب خانواده و جامعه و مصالح و آرمان آن قابل مطالعه است

تربیت تحقق فضیلت و سعادت است و منظور از فضیلت به کمال رسیدن فعالیت 
  .عقلی است

یت عبارت است از هدایت فرد به وسیله ي تعلیم و ترب«: گفته استفارابى  - 4 
فیلسوف و حکیم براي عضویت در مدینه ي فاضله به منظور دستیابى به سعادت و 

 و از منظر وي هدف از تعلیم و 2»کمال اول در این دنیا و کمال نهایى در آخرت
و به وجود آمدن . تربیت اعتدال قواي شهویه و غضبیه و انقیاد آنها از عقل است

  .ت معتدل جزء هدف اخالق و تعلیم و تربیت استشخصی
تعلیم و تربیت عبارت است از برنامه ریزى و «: ابوعلی سینا گفته است– 4 

فعالیت محاسبه شده در جهت رشد کودك، سالمت خانواده و تدبیر شؤون اجتماعى، 
 و دیدگاه ابن سینا در 3»براى وصول انسان به کمال دنیوي و سعادت جاویدان الهى

  .مورد هدف تعلیم و تربیت، مشابه دیدگاه فارابی است
تربیت، همانطوري که مفهوم این لغت داللت «: ي گفته است مطهردیشه - 5 

می کند، پرورش دادن استعداد انسانی است که البته شامل پرورش جسم نیز می 
وع بلکه از ن... تربیت ساختن نیست آن طوري که مثال خانه اي را می سازند... شود

پرورش یک موجود زنده یعنی فراهم کردن زمینه رشد استعدادي که در موجود زنده 
در گلها و ... آنچنان که گلها و درختها را رشد و پرورش می دهند. هست می باشد

                                                
  .177 ، ص1ج . وزه و دانشگاهدفتر همکارى ح، فلسفه تعلیم و تربیت .1
  .268 همان،ص  .2
  .284 همان،ص  .3
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درختها نشود یک استعداد را پرورش داد و استعداد دیگري را راکد گذاشت، ولی در 
اد از استعداد هاي انسان پرورش یابد و انسان این جهت ممکن است که یک استعد

... و این خود منشا عدم تعادل در انسان بشود. استعدادهاي دیگر پرورش نیابد
. 1 »...ضرورت دادر در پرورش انسان تعادلی میان همه استعدادهاي طبیعی باشد

اصوال تربیت در جایی صدق می کند که متربی داراي استعداد باشد، زیرا چیزي اگر 
اي استعداد نباشد، پرورش و شکوفایی آن در جهت خالف استعداد مفهومی دار

به گفته شهید مطهري در مرغ که استعداد درس خواندن وجود ندارد، نمی شود . ندارد
  .، چون او فاقد چنین استعدادي است2به او ریاضی و هندسه آموزش داد

انسان . ستمنظور از تربیت مورد بحث و نقش الگوها در متربی، انسان ا
است که  در متربى یخصوصیات تربیت مستلزم ایجاد. موضوع و محور تربیت است

 و  الزمه ي تربیت، شناخت روح و روان و قوا و استعدادبنا بر این. همان انسان باشد
  . تا بر اساس آن برنامه ریزي و برنامه سنجی صورت گیرد انسان استتوانایهاي

یازها و استعدادهاي انسان، زمینه هاي مناسب مربیان الهی با شناخت مصالح، ن
را براي تربیت و تکامل و هدایت انسان فراهم می کنند و تالش در سعادت و کمال 

  .واقعی انسان دارند

   الگو- ب 
عناي  به ممی باشد و در لغت» اسا«و » و س ا «شهیاز ر ماخوذ واسوه واژه عربی 

الگو، طرح، نمونه، سرمشق، مقتدا، » هقدو«، 3 جراحتي مداواواصالح، صبر،  اندوه،

                                                
  .55ص  مرتضی مطهري، تعلیم و تربیه در اسالم، .1
  .44، ص همان .2
ریا، احمد زک .2269، ص 6جوهري، الصحاح، ج .32 ابن السکیت، ترتیب اصالح المنطق، ص .3

  .106 و 105، ص 1معجم مقاییس اللغۀ ج 
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، »دیشه« ،»اقتدا«، »امام«، »رسول«واژه هاي . 1پیشوا مثال، مدل و مانند آنها آمده است
  .و مانند اینها از واژه هاي مرتبط با اسوه است» سیدة«

 است که انسان از 2ییالگوسرمشق، مقتدا و  يبه معنادر گفتمان فارسی » اسوه«
پیروي نیک و شایسته باشد، و چه پیروي زشت و غیر  چه  کند،ی ميرویآن پ

  .شایسته
در اصطالح روان شناسان به معناي طرح، یا شکل ) pattren(» الگو و اسوه«

است به شیوه اي که سازندگان شخصیت فرد به ) configuration(بندي یا هیأت 
 اسوه و و. 3شخصیت در واقع محصول تعامل و یا تفاعل آنها است. شمار می رود

الگوي حسنه در فرهنگ و اندیشه اسالمی، رسوالن، پیشوایان معصوم و متقیان و 
پرهیزگاران است که پیروي و تبعیت از رفتار و گفتار آنان سفارش و تاکید شده 

، زنان و مردان نیکی است که شایستگی پیشوایی و لیاقت امامت و »اسوه«و . است
راردادن رسوالن الهی، بندگان مؤمن و اولیاء اهللا، سرمشق ق: مثل. مقتدایی را داراباشد

در قرآن کریم رسوالن الهی به عنوان اسوه حسنه یاد . امامان معصوم، زنان وارسته
و از . الگو براي امت قرار داده شده است» پیشوا«شده است، و انبیاي الهی به عنوان 

ار، الگو و مثال اشاره زنان چون آسیه و مریم، به عنوان بانوان پاك و مطیع پروردگ
 نام برده 4و حضرت فاطمه و خدیجه در لسان رسول خدا برترین زنان. شده است

                                                
 سید .818، 2 منتظري، دراسات فی والیۀ الفقیه، ج .35، ص 15 ابن منظور، لسان العرب، ج .1

  .632داود حسینی، نسب، فرهنگ واژه ها، ص 
  . فرهنگ لغت معین، کلمه اسوه. لغتننامه دهخدا، واژه الگو: رك.2
  .1392انتشارات اطالعات، چاپ بیستم، ناسی رشد، تهران،  شعاري نژاد، علی اکبر، روان ش.3
أفضل نساءأهل الجنۀ خدیجۀ بنت خویلد وفاطمۀ بنت محمد صلى اهللا علیه وسلم ومریم بنت « .4

 .عمران

نسائی، سنن . 205صدوق، الخصال، ص (آسیۀ بنت مزاحم وآسیۀ بنت مزاحم امرأة فرعون
  .93، ص 5الکبري، ج 
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یاد شده ) ص(و حضرت فاطمه سیده و سرور زنان در کالم رسول خدا. شده است
 .1است

 سازگار می باشد و» اسوه«در حوزه علوم تربیتی با مفهوم لغوي» اسوه«مفهوم 
 که 2 . شودی از رفتار اطالق مي موردای ،ایاش ای از شکل ی مدلای ،به طرح و نمونه

  .سرمشق و شایسته تقلید و پیروي قرار می گیرد
رفتارش مورد تقلید  شود که ی گفته می مدل به کس،ی اجتماعیدر روان شناس

به کار  ی زندگیی از هاوهی شبه الگوها ز،ی نی در علوم اجتماع.3قرار می گیردکودکان 
 یعی و افراد به هنگام عمل به طور طبرندی گینشأت مو آداب  فرهنگ ازمی رود که 

  .4ابدی ی الگوها تطابق منی الگوها سروکار دارند و اعمال آن ها با انیبا ا
: در قرآن کریم سه بار به کار رفته است، یک بار در سوره احزاب مثل» اسوه«

به یقین براي شما در زندگی پیامبر  )21/احزاب (»...لَقَد کَانَ لَکُم فی رسولِ اللَّه أُسوةٌ«
قَد کَانَت لَکُم أُسوةٌ حسنَۀٌ فی : و دوبار در سوره ممتحنه مثل. .خدا سرمشق نیکویی بود

هعینَ مالَّذو یمرَاهبراي شما سرمشق نیکویی در زندگی ابراهیم و کسانی  )4/ممتحنه(»...إِب
لَقَد کَانَ لَکُم فیهِم أُسوةٌ حسنَۀٌ لمن کَانَ یرْجو اللَّه « و آیه. که با او بودند وجود داشت

یدمالْح یالْغَن وه لَّ فَإِنَّ اللَّهتَون یمرَ واآلخ موالْیآري براي شما در زندگی )6/ممتحنه (»و 
  .بود) وسرمشق نیکویی(آنها اسوه حسنه 

 احادیث نیز بسیار به کار رفته است و به معانی چون در روایات و» اسوه«واژه 
قال علی علیه السالم «: مثل. الگو، مقتدي و سنت و روش حسنه استعمال شده است

                                                
  .65الطبري، محمد، بشارة المصطفی، ص . 33مالی، ص الشیخ المفید، اال .1
 ییروش الگو،  مقدم، محمد رضایقائم .632.سید داود حسینی، نسب، فرهنگ واژه ها، ص .2

  .69مجله معرفت، شماره   ،ی اسالمتیدر ترب
  .640 ص ،ی دائرة المعارف علوم اجتماع،یباقر ساروخان .3
،  مقدم، محمد رضایقائم .260 ص ،یمه باقر ساروخان ترج،ی فرهنگ علوم اجتماعرو،یآلن ب .4

  .69مجله معرفت، شماره   ،ی اسالمتی در تربییروش الگو
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امام علی براي امام حسین علیه السالم  1»للحسین علیه السالم یا ابا عبداهللا اسوة انت قدما
فان لی بسنۀ االنبیاء : قال«: و مثل. تیاي ابا عبداهللا تو اسوه براي خلق از قدیم هس: فرمود

راه و روش انبیاء در کارهایی که انجام : امام علی علیه السالم فرمود 2»...اسوة فیما فعلت
و نیز آن حضرت در جنگ احد در حالی که جماعت . دادم، برایم اسوه و سرمشق هست

پیامبر خدا و امام زیادي رسول خدا را در معرکه تنها گذاشته بود در سخنانی که میان 
 اي 3»...یا رسول اهللا لی بک اسوة«: علی صورت گرفت، امام علی به پیامبر خدا فرمود

  .پیامبر خدا، شما قائد و زعیم من هستی و به شما اقتدا و تاسی می کنم
و نیز آن امام در پاسخ به این پرسش که چرا براي گرفتن حقت اقدام نکردي، 

من شیوه رفتار شش پیامبر را الگو و سرمشق . 4»...ن االنبیاءان لی اسوة بستۀ م«: فرمود
خویش قرار دادم که اول آنها حضرت نوح علیه السالم بود و دومین آنها حضرت لوط و 
سومین آنها حضرت ابراهیم خلیل و چهارمین آنها موسی کلیم اهللا و پنجمین آنها 

  .) علیه و آلهصلی اهللا(حضرت هارون، و ششمین آنها برادرم حضرت محمد 

  تربیت پذیري انسان- مبحث دوم
در مورد تربیت . همانسان که بیان شد محور و موضوع تربیت انسان است

دیدگاه غالب، . پذیري انسان ممکن است دیدگاههاي متفاوتی وجود داشته باشد
دیدگاه تربیت پذیري انسان است، بنا بر این عوامل زیادي می تواند در تربیت و 

یري انسان نقش بازي کند، نقش اسوه ها و الگوپذیري انسان از عوامل تغییر پذ
از جمله طرفداران نظریه . بسیار تاثیر گذار در تربیت و تغییر پذیري انسان است

                                                
  .150ابو قولیه، کامل الزیارات، ص  .1
  .149، ص 1شیخ صدوق، علل الشرایع، ج  .2
  .110، ص 8کلینی، اصول کافی، ج .3
  .73، 11نوري، مستدرك السوسائل، ج .4
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از دیدگاه او انسان تربیت پذیر و اخالق و . تربیت پذیري انسان، ابن مسکویه است
  .خوي او قابل تغییر و تحول است

پس از تعریف خلق و تقسیم آن به دو ) ق.  هـ421متوفاي  (احمد بن مسکویه
تغییر  نبه اختالف آراي پیشینیان در مورد امکا) یا اکتسابى(طبیعى و مستفاد : قسم

 خلق و تربیت آدمى اشاره نموده و نظریه امکان تغییر خلق و تربیت پذیرى انسان را
قابل تغییر نیست، خط این دیدگاه که اخالق آدمى : اختیار مى کند و مى گوید

بطالنى است بر نیروي تمییز و تعقل، وکنار گذاشتن شیوه هاي تربیتى و رها کردن 
مردم به حال خود و این که در مورد آنان هیچ گونه تعلیم و تربیتى صورت نگیرد و 

  .این، کاري است که زشتى آن بسیار آشکار است
ابلیت شکل گیري هاي و ق» تحول و تطور پذیرى«اساسأ از خصوصیات آدمى 

انسان به گونه اي آفریده شده است که مى تواند با آگاهى . گوناگون شخصیت است
انا هدیناه السبیل اما «: وآزادى در محدوده اى نسبتا گسترده راه خویش را برگزیند

یا شاکر ) او(نشان دادیم، ) انسان(؛ راهها را براي او)3/انسان(»شاکرا و اما کفورا
 در همان راه منتخب خود، شخصیت و هویت فکرى، اخالقى و. اسپاساست و یا ن

اگر تکامل پذیري و قابلیت تغییر در طبیعت و . و فرهنگى خویش را شکل بخشد
وجود آدمى نبود، علم اخالق و علوم تربیتى و مکاتب تربیتى همه بى معنا  گوهر

  .1بود
 نظام اخالق مختار بودن انسان، نخستین اصل از اصول موضوعه و مبادي

اسالمى است و این اصل از نظر تربیتى، اهمیتى فراوان دارد و آدمى را از سستى و 
تنبلى و این که خود را محکوم عوامل جبرى از قبیل جبر محیط یا جبر تاریخ یا 

از این رو در . قانون وراثت بداند و از خود سلب مسؤولیت کند، دور مى سازد
ش از هر چیزباید بر اختیار انسان تکیه کنیم و در فهم بررسى نظام اخالقى اسالم، بی

                                                
  .506م و تربیت، دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، ص  فلسفه تعلی: رك.1
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معارف اسالم از قبیل توحید، قضا و قدر و دیگرمعارف که سهل انگاري در آنها 
ممکن است خسارت بار و انحراف آور باشد، کامأل توجه داشته باشیم که مختار 

اسالمى بودن انسان از بدیهى ترین اصول اخالقى اسالم و از محکم ترین معارف 
است، چرا که سراسر قرآن شهادت مى دهد که با انسان به عنوان موجودي مختار 

اصو أل خودسازي و تزکیه و تهذیب اخالق وقتى براي انسان . سر وکار دارد
  1میسراست که معتقد به توانایى خود در به دست آوردن کماالت و ارزش ها باشد

اده و اختیار است، می تواند به دلیل که انسان موجود سنجش گر و داراي ار
براي زندگی خویش الگوهایی را انتخاب کند و رفتار و خوي و عادتش را بر اساس 

  .الگوها، سامان دهد

  جایگاه و نقش الگوها در تربیت-مبحث سوم

یکی از راههاي رسیدن به کمال، تربیت و کمال . انسان بالفطره عاشق کمال است
ز و ظهور استعداد و تواناهایی انسان به فعلیت می رشد و کمال با برو. پذیري است

براي تربیت و به فعلیت رسیدن استعدادهاي بالقوه انسان، روشهاي زیادي . رسد
وجود دارد، یکی از روشهاي تاثیرگذار در تربیت، روش الگویی است و چون انسان 

  . باشدبالفطره به دنبال رشد و کمال است، پس بالفطره الگوطلب و الگوپذیر می 
در این . روش الگویی در میان روشهاي تربیتی، از روشهاي بسیار مؤثر است

در صورت پذیرش . روش الگوهاي عینی و قابل پیروي براي متربی ارائه می گردد
الگو، متربی سعی می کند، خود را همانند الگوي مطلوبش قرار دهد و گام جاي گام 

  .این روش کارایی بسیار مؤثر دارد. او نهد
از منظر روان شناسی، انسان به لحاظ شکل گیري هویت و شخصیت خود، 

هاي  تیشخصو  به دنبال الگو یهر انسان.  داردی رفتار و نمونه عملي به الگواجیاحت
                                                

  ))).21، ص 1اخالق در قرآن، ج . محمد تقى مصباح یزدى: ك.ر .1
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و عشق بورزد، رفتار و ایده هایش را بر اساس بندد ب است که به او دل يممتاز
اري الگوها در شکل گیري نقش و تاثیرگذ. الگوهاي پذیرفته شده سامان بخشد

  .شخصیت، هویت، اخالق و منش تردیدنا پذیر است
 الگوها را در زندگی  انسانبه میزانی که . آرمان آدمی استنمونه عینی ها، الگو

الگوها در همه مراحل زندگی نقش . خود نصب العین قرار دهد، متحول می شود
 و جوانی، بسیار تاثیر گذار مؤثر دارد ولی نقش الگوها در مراحل کودکی، نوجوانی

  .است
روش الگویی تربیتی، در اسالم و آموزه هاي دینی، بسیار مورد توجه است، 

در قرآن کریم و روایات و احادیث ائمه . روش الگویی و ارائه الگوهاي تربیتی است
دلیلش هم روشن است، زیرا اساسی ترین . بسیار برجسته و مهم مطرح شده است

و یکی از راههاي . و سعادت انسان است ، هدایتتیتربرسوالن الهی اهداف انبیا و 
 در موارد متعدد، میقرآن کرو به همین دلیل . صحیح تربیت روش الگویی است

  . کرده استی معرف و الگوها را به عنوان اسوه  صالح و امتيها  انسانامبران،یپ
ولقد کان فی رسول  «:امام علی علیه السالم با استفاده از این روش فرموده است

فان فیه اسوة لمن ) ص(فتاس بنبیک االطیب االطهر.... کاف لک فی االسوه) ص(اهللا 
؛ اطاعت »و احب العباد الی اهللا المتأسی بنبیه والمقتص الثره. تأسی، و عزاء لمن تعزّي

و الگوگیري از رسول خدا براي تو کافی است، تا راه و رسم زندگی رسول 
هنماي خوبی براي تو در شناخت بدي ها و عیب هاي دنیا و رسوایی ها ، را)ص(خدا

پس به پیامبر پاکیزه و پاکت اقتدا کن که راه و رسم او ... و زشتی هاي آن باشد
الگویی است براي الگوطلبان و مایه فخري است براي کسی که خواهان بزرگاري 

یروي کند و گام جاي گام محبوبترین بنده نزد خد کسی است که از پیامبرش پ. باشد
   .1...او بگذارد

                                                
   .213، ص 160 ترجمه نهج البالغه، محمد دشتی، خطبه .1
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در نظام خانواده، . در نظام تعلیم و تربیه، انواع الگوهاي تربیتی وجود دارد
. والدین براي فرزندان، به خصوص کودکان و نوجوانان الگوي تاثیر گذار است

کودکان به خصوص در سالهاي نخست کودکی کارهایشان را از الگوهاي پیرامونش 
رفتار والدین در تکوین شخصیت .  از پدر و مادر الگوبرداري می کنندبه خصوص

کودکان همه چیز خود را وابسته به والدین . کودك و رفتار آنان به شدت نقش دارد
  .می دانند

برّوا اوالدکم و احسنوا الیهم فانّهم یظنّون انّکم «: فرموده است) ع(امام کاظم
د، و رفتار شایسته نمایید، زیرا این می پندارند که ؛ به فرزندان تان نیکی کنی»ترزقونهم

  )77، ص 74بحار، ج .(شما به آنان رزق می دهید
نظیر استاد، . از دیگر الگوهاي تاثیر گذار در تربیت شخصیتهاي معنوي است

انسان به عنوان یک متربی، . معلم و آموزگار، عالمان و دانشمندان، امراء و فرماندهان
هاي فکري و روحی را از الگوهاي داراي شخصیت معنوي الگو می کوشدتا ویژگی 

هرچه قدرت نفوذ الگوها بیشتر باشد زمینه پذیرش و الگوبرداري از آنها . برداري کند
  .بیشتر می باشد

؛مردم بیشتر به 1»النّاس بامرائهم اشبه منهم بآبائهم«: فرموده است) ع(امام علی 
  امراء شان شبیه تر است تا پدرانشان

الگوهاي صالح نقش صالح . نقش الگوها، حساس ترین نقش در تربیت است
صنفان امتی اذا «: رسول خدا فرموده است. و الگوهاي فاسد مردم را به فساد می کشد
و من هما؟ قال الفقهاء : وقیل یارسول اهللا. صلحا صلحت امتی، واذا فسدا فسدت امتی

صالح شد، امتم نیز صالح می شود، و ؛ دو صنف از امت امن هر وقت 2»و االمراء

                                                
  .144ص، العقولتحفابن شعبه،   ..1
  .44، ص 1الخصال، جشیخ صدوق،   ..2
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هرگاه آن دو فاسد شود، امتم نیز فاسد و تباه می شود، سوال شد اي رسول خدا آن 
  .دین شناسان و حاکمان: دو صنف کدامند؟ حضرت فرمود

. بنا بر این الگوهاي تاثیر گذار بر انسان می تواند الگوهاي نیک و یا بد باشد
، آرامش و سعادت انسان می شود، الگوهاي فاسد، الگوهاي نیک و صالح باعث صلح

  .باعث تباهی و ویرانی و هالکت می گردد
زلّۀ العالم «: در حدیثی از رسول خدا صلی اهللا علیه و آله چنین آمده است

؛ لغزش عالم و دانشمند، مثل 1»کانکسار السفینه تَغرَق و تٌغرق معها غیرها) لغزش(
ق می شود و هم باعث غرق شدن دیگران می شکسته شدن کشتی است هم خود غر

؛ لغزش عالم جهان را 2»زلّۀ العالم تفسد العوالم«: و نیز آن حضرت فرموده است. گردد
  .فاسد و تباه می کند

الگوها زمانی نقش هدایتی و تربیتی خوب را بازي می کند، که صالح و 
  .شایسته و نیک باشد

جا کند، زیرا پیروي و تقلید از الگوهاي حسنه، سنت، راه و رسم نیک را ای
الگوهاي حسنه، موجب تکرار پیامدهاي نیک به صورت پیوسته می شود و موجب 

من استن بسنۀ حسنۀ فله اجرها و اجر من «: فرموده است) ع(امام کاظم. تقلید و تکرار
؛ کسی که سنت نیکی را پایه ریزي 3»...عمل بها، من غیر ان ینقص من اجورهم شیء

رخوردار از پاداشت سنت حسنه است و نیز برخوردار از اجر و پاداش کسی کند او ب
که به سنت حسنه رفتار کرده است بی آنکه از اجر و پاداش کسی که الگوبرداري 

  .کرده چیزي کم بشود

                                                
  .376علی واسطی، عیون الحکم، ص   .1
  .276علی واسطی، عیون الحکم، ص  .2
  .251شیخ مفید، االختصاص،  ص .3
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الگوهاي حسنه و نیک در قرآن معرفی و بیان شده است و نمونه هاي از 
  : و تکامل انسان دارد اشاره می گرددالگوهاي حسنه که نقش بسیار مهم در تربیت

  الگوهاي قرآنی-مبحث چهارم

  : پیام آوران الهی–1 

پیام آوران و رسوالن الهی اسوه هاي حسنه و الگوهاي نیک براي امت و 
  .مردمند تا راه و رسم نیک را به آنان بیاموزند

. ده اندانبیا و پیامبران الهی در همه دوره هاي تاریخی الگوهاي تاثیرگذار بو
شرایع انبیاء، سخنان و رفتار رسوالن الهی، تغییرات در روح و روان انسان، در اخالق 
و رفتار، در باورها و اندیشه ها پدید آورده و راه و رسم و سنت نیک را در گذرهاي 

  .اندمختلف زمانی ایجاد کرده
ارت رسوالن و پیامبران الهی، همواره مردم را به طهارت اندیشه و فکر، طه

اند، عدالت، احسان، صلح، عمل و گفتار فرا خوانده، از کجیها و کاستیها باز داشته
. آرامش، عفو و گذشت، تالش و بخشش را شعار و سرلوحه عمل قرار داده اند

ي معتدل، امت میانه، انسانهاي پاك و رشد یافته از آرمانهاي ي وسط، جامهجامعه
این اسوه هاي نیک، به عنوان . هی بوده استواالي اسوه هاي آسمانی و رسوالن ال

مربیان دلسوز، همواره دغدغه تربیت و تزکیه انسان را داشته، در راه نجات متربیان 
و از سوي دیگر متربیان به مثابه امت و . خویش از هیچ فداکاري دریغ نکرده اند

تیار، و عشق به پیروان انبیاء، تاثیرپذیري داشتند، این تاثیر پذیري ناشی از تفکر، اخ
. رستگاري و هدایت طلبی انسان بود که در فطرت و سرشت آدمی قرار دارد

الگوگیري و تأثیرپذیري به حدي بود که متربیان و پیروان انبیاء بر اساس آنچه را که 
از الگوهاي الهی دریافته بودند، تا پاي مال و جان در پاسداري از باورها و ارزشهاي 
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ري می کردند، و انبیاء و رسوالن الهی را فرشته نجات انسان و پذیرفته شده، فداکا
  .الگوهاي نیک می دانستند

این نقش مرهون . در قرآن کریم از نقش هدایتی پیامبران نام برده شده است
اي که خداوند پیامبران را هدایت کرده به وسیله. نظر و لطف خداوند به پیامبران بود

 1.هر و رحمت او همواره بازوي آنان را می گرفتبود؛ توفیق الهی و دست پر م
بندگان خدا به وسیله پیامبران، هدایت می یافتند و از تعالیم آنان بهره می بردند و 

خداوند سبحان نیز به هدایت و تاثیر پذیري از . آنان را سرمشق و الگو قرار می دادند
خداوند فرموده . ر گیرندانبیاء دستور داده است و آنان به عنوان الگو و سرمشق قرا

اوئک الذین آتیناهم الکتاب ... ذلک هدي اهللا یهدي به من یشاء من عباده«: است
؛ این هدایت )90- 88/انعام(» ...اولئک الذین هدي اهللا فبهداهم اقتده...والحکم و النبوة

آنها کسانی ... کندخدا است که هرکس از بندگان خود را بخواهد با آن راهنمایی می
آنها کسانی هستند که ... ستند که کتاب آسمانی و حکم و نبوت به آنان دادیمه

  .پس به هدایت آنان اقتدا کن. خداوند هدایتشان کرده
همچنین در قرآن کریم از انبیاء به عنوان پیشوایان هدایتگر نام برده شده که به 

و قابل مشاهده دستور خداوند نقش هدایتی داشتند، و نیز پیامبران، پیشوایان شاهد 
به این معنا که مردم پیامبران را می دیدند و به آنان اقتدا و تاسی می . براي امت بودند

  .کردند
جعلْنَاهم أَئمۀً یهدونَ بِأَمرِنَا وأَوحینَا إِلَیهِم َ»: خداوند در مورده انبیاء فرموده است

رَاتلَ الْخَیعیرا پیشوایانى ساختیم که به امر ما هدایت مو همه ؛ )73/االنبیاء(» ..ف-
  .به آنها وحى کردیم را... و انجام دادن کارهاى نیک . کردند 

 من هِمی علَدای کُلِّ اُمّۀ شَهی نَبعثُ فوموی«: و نیز راجع به آنان فرموده است
 » شیء و جئنا بک شَهِیدا علی هؤالء و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکلِّاَنفُسهِم

                                                
  .414، ص 5تفسیر نمونه، ج:  رك.1
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روزي را که از هر امتی، گواهی از خودشان بر آنان بر می ) به یاد آور( ؛)89/نحل(
واین کتاب را که بیانگر همه چیز و مایه . دهیمو تو را گواه بر آنان قرار می. انگیزیم

   .هدایت و رحمت و بشارت براي مسلمانان است بر تو نازل کردیم
 اسوه و قدوه مردم امبری است که پنی اهی آنیدر ا» شهادت «ی از معانیکی 
بنا بر این پیامبران الهی اسوه و . کنند ی می و به او تأسنندیب ی او را ممردم یعنیاست؛ 

 واژه شانی خاص ايها یژگی به سبب وایتنها درباره دو تن از انبولی . الگو هستند
 یکی .استن شده در قر آ» اسوه حسنه«و تعبیر به کار رفته  اسوه حسنه به صراحت به

و دیگري در باره . در مورد پیامبر اسالم حضرت محمد صلی اهللا علیه و آله و سلم
ولی این به معنا نیست که سایر پیامبران اسوه حسنه . حضرت ابراهیم علیه السالم

همه پیامبران الگوها هاي نیک و اسوه حسنه هستند، پیروان پیامبران با . نیستند
  .ن، راه هدایت و سعادت را در زندگی تجربه کردندالگوگیري از پیامبرا

لَقَد « :دیفرما ی اسالم مامبریباره اسوه بودن پ  سوره احزاب در21 هی در آخداوند
 » لمن کانَ یرجوا اهللاَ والیوم االخرَ و ذَکَرَ اهللاَ کثیراً رسولِ اللّه اُسوةٌ حسنَۀٌیلَکُم فکَانَ 

براي آنا که امید به . ی پیامبر خدا سرمشق نیکویی بودبه یقین براي شما در زندگ
  .رحمت خدا و روز بازپسین دارند و خدا را بسیار یاد می کنند

 کوی نهبه عنوان الگو و اسورا ) وسلم وآله هیعل اهللا یصل( رسول خدا خداوند
براي آنهایی که مؤمن به . آن حضرت بهترین الگو براي انسان است. معرفی می کند

زندگی شخصی . رسول خدا اسوه حسنه است. و در انتظار روز واپسین هستندخدا 
آن حضرت، روحیات عالی، استقامت و شکیبایی، هوشیاري و درایت، اخالص و 
توجه به خدا و تسلط او برحوادث و زانو نزدن در برابر سختیها و مشکالت، هر کدام 

سلمانان را از نفاق و توطئه او م. می تواند الگو و سر مشقی براي هه مسلمین باشد
به فتوحات بزرگ . منافقان بر حذر می داشت، آنان رابه یاد و ذکر خدا می انداخت
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براي  1.در عرصه هاي جنگ، بهترین روشهاي نظامی را انتخاب می کرد. نوید می داد
متحد کردن قبایل، تحکیم صلح و آسایش، غلبه بر دشمنان و مشرکان، پیمان صلح و 

در عرصه ي بین الملل، براي برقراري روابط .  جنگ را به امضاء می رساندپرهیز از
و با تکیه بر نقاط و . با کشورهاي مستقل نمایندگان و سفراي خویش را می فرستاد

اهداف مشترك، زمینه هاي گفتگو را فراهم می کرد و آن حضرت بهترین الگو و 
  .نظامی بودمقتدا در همه عرصه هاي فردي و اجتماعی، سیاسی و 

همچنین در قرآن کریم از حضرت ابراهیم به عنوانه اسوه حسنه یاد شده است 
و خداوند . و نیز از همراهان حضرت ابراهیم به عنوان اسوه نیک اشاره گردیده است

 اذ قالوا  معهنَی والَّذمی ابرهیقَد کانَت لَکُم اُسوةٌ حسنَۀٌ ف«: در قرآن فرموده است
 لمن  اُسوةٌ حسنَۀٌهِمی لَقَد کانَ لَکُم ف.. برآء منکم و مما تعبدون من دون اهللالقومهم انا

؛ براي شما سرمشق نیکویی در زندگی )6و4/ممتحنه (»کان یرجوا اهللاَ والیوم االخرَ
خود ) مشرك(ابراهیم و کسانی که با او بودند وجود داشت، در آن هنگامی که به قوم 

... ما نسبت به شما کافریم. نچه غیر از خدا می پرستید بیزاریمما از شما و آ: گفتند
براي کسانی که . بود) وسرمشق نیکویی(براي شما در زندگی آنها اسوه حسنه ) آري(

  .امید به خدا و روز قیامت دارند
در این آیات زندگانی حضرت ابراهیم و همراهان او، اسوه و الگوي حسنه 

ت و بندگی حضرت ابراهیم، استقامت او د راه هدف، ایمان، عبودی. معرفی شده است
مبارزه او با مشرکان و بت پرستان، بی زاري و برائت او از کفار سرمشق نیک می 

  .باشد
، مؤمنان و پیروان خالص حضرت ابراهیم است که او را »والذین معه«منظور از 

  .2در این راه همراهی می کردند
                                                

  .261 و 260، ص 17تفسیر نمونه، ج:  رك.1
  .29، ص 24تفسیر نمونه، ج :  رك.2
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ی براي هدایت و رستگاري انسان است، با توجه به اینکه دین و شریعت اله
پیامبران الهی مسئولیت پیام رسانی و تبلیغ دین الهی را داشتند و آنان را دعوت به 
بندگی و عبودیت پروردگار جهان می کردند، اسوه و الگو بودن پیامبران اختصاص به 

و پیامبران اسوه و الگوي انسان . قشر و طبقه و یا گروه اجتماعی خاص ندارند
  .بشریت هستند

و از سوي دیگر رسالت پیامبر اسالم و نیز رسالت حضرت ابرهیم، رسالت 
و براي رهایی انسان از بند شرك و آزادي انسان از قید و زنجیر معصیت . جهانی بود

و گناه می اندیشیدند، سعادت و هدایت شعار آنان بودند، آنان اسوه هاي نیک و 
. ختصاص به قشر و گروه خاصی اجتماعی نداشتندا. حسن براي زندگی انسان بودند

 و مند  بهرهولی کسانی می توانند از الگوهاي نیک. بر زمین شبیه تابش نور خورشید
 و ذکر و یاد خدا را بر دل  باشند،دواری امنیکه به خدا و روز واپسمستفید شوند 

ایط بهره مند زیرا در چنین کسانی زمینه و شر. پرهیزگار متقی باشند داشته باشند،
براي متقیان و پرهیزگاران زمینه هدایت بیشتري . شدن از الگوهاي نیک وجود دارد

قرآن انسان هاي پاك و وارسته را که در آنها زمینه الگوپذیري بیشتر . وجود دارد
ولی افراد متعصب، لجوج، معاند، . خوبان الگوپذیر هستند. وجود دارد هدایت می کند

 يهدذلک الکتاب الریب فیه «: قرآن کریم می فرماید.. کمتر الگوپذیرهستند
و مایه . ؛ این کتاب با عظمتی است که هیپچگونه شکی در آن نیست)2/بقره(»نیللمتَّق

  .هدایت پرهیزگاران است
و پیامبر خدا براي . بی تردید قرآن کتاب هدایت براي همه جهانیان است

ولی روشن است، کسی که حقیقت بین و . ستهدایت همه انسانها فرستاده شده ا
واقعیت پذیر نباشد، ذره اي از تقوا و حق پذیري را که با عقل و فطرت هماهنگ 

بهره ) پیامبر خدا(است، نداشته باشد؛ محال است از هدایت کتاب و از الگوي نیک 
  .ببرند
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 پذیر و دسته اي که در پی حق و واقیعتند، حق. افراد فاقد ایمان دو دسته هستند
ولی دسته دیگري . در جستجوي حقیقتند، در دل اینها مرحله اي از تقوا وجود دارند

نیز جود دارد که لجوج، متعصب، هوا پرست و حق گریزند، همواره در پی خاموشی 
چراغ حقیقتند، بی تردید کتاب پیامبران و سخنان رسوالن الهی در قلب خاموش و 

آنها از هدایت قرآن و الگوگیري . دانی نخواهند کردمرده چنین گروه انسانی تاثیر چن
  .1از پیامبران الهی بهره چندانی نخواهند برد

خداوند فرموده . در آیه دیگر، حضرت ابراهیم به عنوان امام مردم یاد شده است
  .؛ من تورا امام و پیشواي مردم قرار دادم) 124/بقره (.» جاعلُک للنّاسِ امامایانّ «:است

ام، کسی است که قابلیت پیروي و هدایت و تربیت مردم را داشته و زعامت و ام
امامت به معناي تحقق بخشیدن به برنامه هاي دینی، اجراي . رهبري را به عهده دارند

امامت شبیه خورشیدي است که .  استعدادهاي انسان است2عدالت، تربیت و پرورش
امام، مقامش برتر از .  را پرورش می دهدبا تابش خود، به جان داران جان داده و آنها

امام قابلیت اقتدا و پیروي . امام براي مامومین و پیروانش الگو است. مقام نبوت است
رسول خدا و حضرت ابراهیم افزون بر مقام نبوت، مقام امامت را دارند . کردن را دارد

  .می باشند» ااسوه حسنه و الگوي نیک«و 
 علیه السالم نقل شده؛ سنت و راه و روش پیامبران در روایتی که از امام علی

الهی به عنوان الگو و سرمشق یاد شده و امام، سنت و رسم انبیاء را سرمشق و الگوي 
فان لی بسنۀ االنبیاء اسوة «: آن حضرت فرموده است. رفتار خویش قرار داده است

برایم اسوه و سرمشق ؛ راه و روش انبیاء در کارهایی که انجام دادم، 3»...فیما فعلت
  ن.هست

                                                
  . تفسیر نمونه، ذیل آیه: رك.1
  . تفسیر نمونه، ذیل آیه.2
  .149، ص 1شیخ صدوق، علل الشرایع، ج  .3
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   اهل بیت و امامان معصوم–2

یکی از مصداقهاي الگوهاي قرآنی، اهل بیت عصمت و طهارت، و امامان 
حدیثی از امام . آنان پیشوا، امام، الگو و اسوة هدایت هستند. معصومه شیعه هستند

) 24/السجده(1»یهدونَ بِأَمرِنَاوجعلْنَا منْهم أَئمۀً «جعفر صادق علیه السالم در مورد آیه 
این آیه در باره فرزندان حضرت فاطمه نازل «: وارد شده، آن حضرت فرموده است

 یعنی خداود فرزندان حضرت فاطمه را امام و اسوه قرار دادنه و آنان به 2»شده است
مهمترین نقش امام، نقش هدایتگري . امر و دستور خداوند امام و هدایتگر هستند

  .3ت که به فرمان و دستور خداوند انجام می گیرداس
. پیروي و الگوپذیري از اهل البیت نقش مهمی در تربیت و کمال انسانی دارد

در این مورد که اهل البیت و امامان معصوم شیعه از مصداق الگوهاي قرآنی است و 
  :ی گرددنقش بارزي را در تربیت، کمال و هدایت انسان دارد، به مطالب ذیل اشاره م

  نقش هدایتی اهل البیت. یک

 اهل البیت و امامان معصوم شیعه علیهم السالم، مصداق کامل و اتم اهل 
. البیت می باشند، اراده خداوند تعلق به پاکی و طهارت اهل البیت قرارگرفته است

  .الگوي طاهر و اکمل نقش مهمی را در تربیت و کمال انسان دارد
إِنَّما «: هارت اهل البیت این چنین تصریح شده استدر قرآن کریم به پاکی و ط

خداوند ) 33/احزاب(» یرِید اللَّه لیذْهب عنکُم الرِّجس أَهلَ الْبیت ویطَهرَکُم تَطْهِیراً
  .را از شما اهل بیت دور کند و کامال شما را پاك بسازد) گناه(فقط می خواهد پلیدي 

                                                
  .»...میان آن قوم پیشوایانى پدید آوردیم که چون صبورى پیشه کردنداز « .1
  .329 فرات کوفی، تفسیرفرات کوفی، ص .2
  .25الشیخ محمدالسند، اسس النظام السیاسی عنداالمامیه،ص .3
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) طهارت و معصومیت(و این موهبت . است» حصر«انما از آدات و حروف 
معصومان داراي یک نوع شایستگی اکتسابی از . ویژه خاندان پیغمبر خداوند است

گناه و «آنها در عین قدرت بر . طریق تقوا و پرهیزگاري و اعمال نیک شان هستند
 مصداق اهل البیت به اتفاق دانشمندان. سراغ گناه و معصیت نمی روند» نافرمانی

ممکن است در مورد مصداق اهل البیت آراء و . است) ص(اسالم اهلبیت رسول خدا
علی، فاطمه و (سخنها مختلف باشد، ولی هیچ کس در این که مصداق اهل البیت 

در اندیشه امامیه، اهل بیت عصمت و . تردیدي ندارند) حسن و حسین هستند
. رت فاطمه می باشندطهارت منحصر به حضرت فاطمه، علی، و فرزندان معصوم حض

به دلیل اینکه اهل البیت، معصوم و امامان شیعه پاك، و از هرگونه رجس و پلیدي 
احادیث فراوانی در مورد . منزه و طاهرند، هادي و راهنما و الگوي حسنه می باشند

طهارت و معصومیت ائمه و نیز اینکه آنها مصداق اهل البیت می باشند، وارد شده و 
  . تفصیل مورد بحث قرار گرفته استدر جاي خود به

از سوي دیگر اهل البیت و امامان معصوم به عنوان ثقل اصغر، در ردیف ثقل 
هرکس . اکبر قرار دارند، همسنگ و عدل قرآن کریم در نقش هدایتگري می باشند

متمسک به قرآن و اهل البیت بشوند و آنان را اسوه و الگوي رفتاري خویش قرار 
. از گمراهی مصون و محفوظ می مانند. ه و سعادتمند می شونددهند، هدایت شد

: ابوسعید خدري از رسول خدا صلی اهللا علیه و آله روایت کرده که آن حضرت فرمو
الثقلین، أحدهما أکبر من اآلخر کتاب اهللا حبل ممدود من السماء إلى  إنی تارك فیکم«

 دو چیزي 1»علی الحوضوعترتی أهل بیتی وإنهما لن یفترقا حتى یردا  األرض،
گرانبها را در میان شما می گذارم که یکی از دیگري بزرگتر است، کتاب خداوند که 

و آن کتاب و . ریسمانی است کشیده از آسمان تا زمین، و دیگري عترت و اهل بیتم
اهل بیت من از همدیگر جداناپذیر است، تا آن دو بر حوض کوثر بر من وارد 

  .»بشوند
                                                

  .69، ص 16نگاه کنید به سرخسی، المبسوط، ج . 27، ص 1ج  شیخ طوسی، الخالف، .1
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 البیت، امامان معصوم شیعه، از تابعین پیروان راستین رسول و همچنین اهل
خدا بودند، و علی علیه السالم، اولین مسلمان و در همه حاالت همراه و یاور پیغمبر 
خدا بود، مطیعان و همراهان پیامبر خدا، اسوه هاي نیک و سرمشق خوب براي تربیت 

خدا، به عنوان امام و خلیفه و امام علی از سوي رسول . و رشد کمال انسانی هستند
امام و پیشوا . منصوب و معین شده است که در جاي خوش بحث و اثبات شده است

  .همیشه نقش الگویی را دارد

  امام علی اولین مسلمان و همراه و یاور رسول اهللا. دو

 ممتحنه که مورد بحث 6 و 4یکی از الگوهاي حسنه با توجه به آیه مبارکه 
پس یاوران و . ان و یاوران مؤمن و خوب حضرت ابراهیم بودقرار گرفت، همراه

بنا به اتفاق علما و . همراهان نیک و مخلص و پیامبران نیز الگوي حسنه است
دانشمندان اولین مؤمن به رسول اهللا حضرت علی علیه السالم بود، آن حضرت در 

اي سخت و تمام دوران رسالت همراه و یاور پیامبر خدا بود، در خطرها و نبرده
دشوار مدافع و یاور حضرتش بود، فاتح جبهات جنگ بود، از کودکی همراه و یاور 
رسول خدا بود، بنا بر این امام علی که نخستین امام معصوم و جانشین پیامبر خدا 

او بهترین الگوي عبادت و بندگی، الگوي . است، از اسوه هاي حسنه و نیک است
 استقامت، الگوي عدالت و احسان، الگوي حق و حقیقت پذیري، الگوي جهاد و

صلح و گذشت، الگوي بردباري صبر، الگوي بخشش و سخاوت، الگوي پارسایی و 
  .کرامت، الگوي ساده زیستی و وفاداري است

  امام علی منزله هارون و اسحاق نبی .سه 

در مورد الگو بودن پیامبران و از جمله حضرت اسحاق و هارون جاي هیچ 
بر اساس احادیث منزلت که رسول خدا امام علی را به منزله هبۀ اهللا . تگفتگویی نیس

نسبت به حضرت آدم، به منزله سام نسبت به نوح، به منزله اسحاق نسبت به ابراهیم، 
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به منزله هارون نسبت به حضرت عیسی، به منزله شمعون نسبت به حضرت عیسی 
ستند، و نیز سخن رسول خدا، بیان کرده است، پیامبران الهی همگی اسوه و الگو ه
امام و اسوه، مقتدا و پیشوا ) ع(چیزي جز وحی و شریعت نیست، بنا بر این امام علی

  .و نقش اساسی را در هدایت و راهنمایی و تربیت امت دارند. است
رسول خدا «: رسول خدا در حدیث منزلت در شان امام علی فرموده است

من بمنزله هبه اهللا هستى از ه لى تو نسبت ب اى ع:على بن ابى طالب فرموده ب» ص«
 و ،منزله هرون از موسىه  و ب،منزله اسحق از ابراهیمه منزله سام از نوح و به  و ب،آدم

 اى على تو وصى و . جز آنکه پیغمبرى پس از من نیست؛منزله شمعون از عیسىه ب
 .ز او نیستمخلیفه منى هر که وصایت و خالفت تو را منکر شود از من نیست و من ا

 در فضل و پیشتر همه در . اى على تو افضل امتى.و من روز قیامت خصم اویم
 اى على پس از ، و حلیمتر و دلدارتر و سخاوتمندتر همه، و بیشتر همه در علم،اسالم

 ، و در امت من مانند ندارى، و تو صاحب و سرورى و وزیرى،من تو امام و امیرى
 بدوستى تو ابرار از فجار شناخته شوند و ،زخىاى على تو قسمت کن بهشت و دو

   1» و مؤمنان از کافران جدا گردند،بدان از نیکان تمیز یابند
بهترین و برترین اسوه و ) ع(این حدیث شریف بیانگر این است که امام علی

الگویی در پیش قدمی و سبقت جویی، الگویی در فضل و کرامت، الگویی . الگو است
، الگویی در سخاوت و بخشش، الگویی در امانت داري الگویی که در حلم و بردباري

با پیرویی والگوپذیري از علی، خوبان و بدان، مؤمنان و کافران از همدیگر باز شناخته 
  .می شوند

                                                
  .533، ص 2ذهبی، تذکرة الحفاظ، ج :  رك.46، ترجمه کمره اي، ص  شیخ صدوق، االمالی.1
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  »امت وسط«امامان شیعه از مصداق . چهار

امت وسط و و میانه الگو و . امامان شیعه از مصداق امت وسط میانه است
 » النّاسِیو کَذلک جعلنکُم اُمّۀً وسطًا لتَکونوا شُهداء علَ«و آیه . تسرمشق اس

و اخبار متواتره در این زمینه . 1و تفسیر شده است قی تطبعهیش  بر امامان)143/بقره(
و دلیل آن روشن است؛ زیرا امامان شیعه از مقام عصمت و طهارت . 2وارد شده است

گفتار ور فتار و اخالق .  لغزش و گناه مصون و مبراستبرخور دار است و از خطار و
و پیروي و . و شیوه زندگی آنها حجت و دلیل، سرمشق و الگوي کامل هست

  .الگوپذیري از آنان موجب کمال و سعادت انسان می گردد

  اسوه و الگو بودن ائمھ در روایات و احادیث. پنج

. وه و الگو توصیف شده استامامان و پیشوایان شیعه در احادیث و روایات اس 
یا ابا عبداهللا «: فرزندش حسین علیه السالم را اسوه خوانده و فرموده است) ع(امام علی

  .؛ اي ابا عبداهللا تو اسوه براي خلق از قدیم هستی3»اسوة انت قدما
بر پایه ي بعضی از روایات، حضرت اسماعیل در سختیها و دشواریهایی که با 

چنانکه . سی و پیروي از حضرت امام حسین علیه نموده استآن مقابل می شده، تا
فرشته در نزد حضرت «: در حدیثی از امام جعفر صادق علیه السالم چنین آمده است

دیدي که قومت با : خداوند برایت سالم می رساند و می گوید: اسماعیل آمد و گفت
اي پروردگا : او گفت. تو چگونه رفتار کرد؟ پس هرچه می خواهی از من بخواه

  4»جهانیان، من حسین بن علی علیهما السالم را اسوه خود قرار دادم

                                                
  .159، ص 1نگاه کنید طبرسی، تفسیر جوامع الجامع، ج  .1
 .472، ص 5مجلسی، روضۀ المتقین، جنگاه کنید به محمد تقی  .2
  .150ابو قولیه، کامل الزیارات، ص  .3
  .13 و 388 - 389، ص ، 13 عالمه مجلسی، بحاراالنوار، ج .4
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اسوه و  السالم همیعلاهل البیت و سیره و راه و زندگی امامان معصوم معارف 
انسانهاي مؤمن و مانوس با ذکر و یاد خدا که امیدوار به . الگوي کامل تربیتی است

 آنها ی در زندگمانیا کامل هستند و روز قیامت و برخوردار از معرفت و بصیرت
اهل البیت و از سیره و شیوه زندگی امامان معصوم معارف می توانند از نقش دارد، 

ي تربیت و سرمشق سعادت و کمال قرار الگوبهره کامل ببرند و آنان را  السالم همیعل
 ،ينگر اقعو رت،ی بصو از چشمه زالل معارف هدایتگر و کمال بخش آنها، .دهند

 دانش، ت،یمی محبت، صفا و صم،ی و اجتماعي روابط فرد،ي خودساز،یخودشناس
 هزاران و ی اعتدال، پشتکار، تالش، پاکدامن،ییرو  سعه صدر، گشادهشه،یادب، اند

خصلت و خوي و رفتار شایسته را الگو بگیرند و تا ابد آنان را به مثابه امام هدایتگر، 
صب العین خویش قرار داده و حقیقت و پیشواي سعادتبخش و مقتداي راهگشا، ن

  .کمال را در پیروي و اقتداي به آنان جستجو کنند

   زنان اسوه– 3
اسوه و الگو بودن اختصاص به مردان پاك و پرهیزگارندارد، زنان پاك و 

  . پرهیزگار نیز الگو و اسوه هستند
، در قرآن کریم از حضرت مریم دختر عمران، مادر حضرت عیسی علیه السالم

و آسیه، همسر فرعون به نیکی و شایستگی، به عنوان الگو و نماد عفت و پاکدامنی، 
نماد حق پذیري و مقاومت و بیزاري از رفتار ستمگرانه فرعون، نماد انتظار رهایی و 

  .آزادي از چنگال ستمگران براي مؤمنان و پاکان یاد شده است
ضَرَب اللّه مثَالً  و«: در سوره تحریم در مورد آسیه همسر فرعون آمده است

 امرأت فرعونَ اذ قالت رب ابن لی عندك بیتاً فی الجنۀِ و نجنی من  ءامنوانَیللَّذ
ینَفرعون و عمله و عمله و نجی من القومِ الظّالم؛ خداند براي مؤمنان )11/تحریم(» ن

د خود براي من پروردگارا نز«: به همسر فرعون مثل زده است، در آن هنگام که گفت
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خانه اي در بهشت بساز، و مرا از فرعون و کار او نجات ده و مرا از گروه ستمگران 
  .»رهایی بخش

او با مشاهدة معجزة حضرت . بود» مزاحم«دختر » آسیه«نام همسر فرعون 
آسیه باخبر » ایمان«وقتی فرعون از . ایمانش را پنهان داشت. ایمان آورد) ع(موسی

ولی او تسلیم خواسته . بردارد) ع(»موسی«رد که دست از آیین شد، او را نهی ک
و سرانجام، دست و پاي آسیه را با میخها بستند ودر آفتاب سوزان . نشد» فرعون«

خدایا براي من خانه اي «: سنگ عظیمی بر سینه او افگندند و دعایش این بود
از این قوم ستمگر دربهشت قرار ده، و مرا از فرعون و از اعمالش نجات بخش و مرا 

چنانکه در . خداوند سبحان او را در ردیف بهترین زنان جهان قرار داد. 1»نجات ده
، بهترین زنان بهشت، خدیجه دخترخویلد«روایتی از رسول خدا وارد شده است 

و مریم دختر عمران و آسیه دختر مزاحم، همسر فرعون ) ص(فاطمه دختر محمد
  .وان مثل و نمود و الگو یاد شده است و در قرآن از آسیه به عن2»است

همچنین از حضرت مریم به عنوان الگو و نمونه براي افراد با ایمان در سوره 
. تحریم یاد شده است که او دامان خود را پاك نگهداشت و الگوي عفت قرار گرفت

ن روحنا  فنفخت فیه م اَحصنَت فَرجهاینَ الَّتا عمرت ابنَمیومر«: خداوند فرموده است
همچنین خداوند )و) (12/تحریم(»و صدقت بکلمات ربها و کتبه و کانت من القانتین

که دامان خود را پاك نگهداشت، ) مثل زده است(به مریم دختر عمران ) براي مؤمنان

                                                
، ص 3لی، التفسیرالوسیط، ج  وهبۀ الزحی315، ص 24 مکارم شیرازي، تفسیر نمونه، ج .1

2694.  
أفضل نساءأهل الجنۀ خدیجۀ بنت خویلد وفاطمۀ بنت محمد صلى اهللا علیه وسلم ومریم بنت « .2

 .عمران

نسائی، سنن . 205صدوق، الخصال، ص (آسیۀ بنت مزاحم وآسیۀ بنت مزاحم امرأة فرعون
  .93، ص 5ري، ج الکب
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و ما از روح خود در او دمیدیم، او کلمات پروردگار و کتاب هایش را تصدیق کرد و 
  .داز مطیعان فرمان خداوند بو

حضرت مریم دختر عمران در قرآن کریم به نیکی یاد شده است و مثل و 
حضرت . نمونه براي افراد با ایمان است که می تواند از او درس و سرمشق بگیرد

مریم دختر عمران در پاکی و طهارت، در ایمان و تصدیق سخنان پروردگار و کتابهاي 
اعت و فرمان بري از خداوند و همچنین در اط. آسمانی، الگو و مثال زدنی است

در آیات مختلف قرآن کریم . او مؤمن و پیوسته فرمانبردار دستورات الهی بود. سبحان
و حضرت . از حضرت مریم به خوبی و نیکی یاد شده است» مریم«از جمله در سوره 

او نیز همانند آسیه، از زنان . عیسی از دامان پاك و طاهر او به دیده به دنیا گشود
  . و الگو و اسوه پاکی، حق پذیر و ایمان وتقواستبزرگ

از دیگر زنانی که به عنوان زنان برتر بهشتی یاد شده است حضرت خدیجه 
سوره کوثر . 1و حضرت فاطمه زهرا دختر رسول خدا است) ص(همسر رسول خدا

  .2در شان و عظمت حضرت فاطمه نازل شده است
بود و زندگانی و ) ص(داحضرت خدیجه اولین خانم مؤمن و یاور رسول خ

و . فداکاري حضرت خدیجه الگوي ایثار، فداکاري، وفاداري و بخشش و ایثار است
همچنین اسوه و الگو براي تربیت فرزند و استحکام خانواده می باشد که زندگانی آن 
حضرت سراسر درس و سرمشق وفاداري و همیاري در خانواده بود و نیز در صحنه 

  .بود) ص(ل گرامی اسالممبارزات پیامبر رسو

                                                
أفضل نساءأهل الجنۀ خدیجۀ بنت خویلد وفاطمۀ بنت محمد صلى اهللا علیه وسلم ومریم بنت « .1

 .عمران

نسائی، سنن . 205صدوق، الخصال، ص (آسیۀ بنت مزاحم وآسیۀ بنت مزاحم امرأة فرعون
  .93، ص5الکبري، ج 

  .402، ص 27تفسیر نمونه، ج :  رك.2
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و همچنین حضرت فاطمه سالم اهللا علیها، به عنوان سیده و سرور زنان دو 
جهان، به عنوان برترین زنان اهل بهشت، و نیز به عنوان مصداق اکمل و اتم آیه 
تطهیر، نماد و الگوي پاکی، و تقوا، الگوي بذل و سخاوت و عبادت، الگوي مقاومت 

یت فرزند، الگوي ایثار و وفاداري در خانواده، الگوي تمام و حق خواهی، الگوي ترب
لقب ) ص(او سیده و سرور زنان و ام ابیها در لسان رسول خدا. فضایل انسانی بود

او مادر امت، مادر امامان معصوم بود، و نه تنها اسوه و الگو براي امت که . گرفت
 زهرا سالم اهللا علیها، در اسوه و الگو براي امامان معصوم بود، چنانکه حضرت فاطمه

 ي کامل برايعنوان حجت خدا و الگو به) ع(يعسکرامام حسن حضرت کالم و بیان 
 خَلقه و جدتَنا فاطمۀُ یاهللاِ علَ  حجج نَحنُ« :و بیان شده است یمعرف) ع(همه ائمه

جده ما حضرت  و می هستشدگانش دهی خداوند بر آفريها  حجتما 1نا؛یاهللا علَ حجۀُ
 ».حجت خداوند بر ماست) س(زهرا

حضرت . ي آنانائمه معصومین، امام و پیشوا و مقتداي مردم هستند و اسوه
در حدیثی از امام رضا علیه السالم . فاطمه حجت و اسوه براي امامان معصوم هستند

جت ما ح 2»نحن حجج اهللا علیکم وأمنا فاطمۀ حجۀ اهللا علینا«: نیز وارد شده است
  .خدا و امناء بر شماهستیم، فاطمه حجت خداوند بر ما هست

اسوه هاي قرآنی و الهی نقش مهمی در هدایت، تربیت، سعادت و کمال انسان 
دارد، بهره مندي از اسوه هاي قرآنی بستگی به میزان شناخت از اسوه هاي هدایت 

امام رضا علیه . یمدارند و اینکه ما چه اندازه دغدغه شناخت حقیقت و واقعیت را دار
 مردم گر؛ ا3» النّاس لَو علموا محاسنَ کَالمنا التَّبعوناإنَّف«: السالم فرموده است

الگو گیري و الگوپذیري » .کنند ی متی کالم ما را بدانند، حتماً از ما تبعيها ییبایز

                                                
   .235، ص 13، به نقل از تفسیر اطیب البیان، ج 2مۀ الزهراء ص محمد السند، مقامات فاط.1
   .237 و 398 العاملی، االنتصار، ج ، ص .2
  . 27، ص27وسائل الشیعه، ج، حر عاملی .3
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و شناخت و جستجوي . بستگی به شناخت رهبران الهی و پیشوایان معصوم دارند
بدون شناخت . حقیقت مهمترین وظیفه کسانی است که به دنبال بهترین الگوها است

براي . بهره مندي و استفاده نا ممکن است و بدون ارتباط و بدون پیوند با الگوها
رسیدن به کمال و سعادت و رشدت و هدایت، رهایی از حیرت و درماندگی نیاز مند 

درس پاکی و طهارت، . ر زندگی داریمشناخت الگوها و سرمشق قرار دادن آنها د
درس بندگی و عبادت، درس وفاداري و گذشت، درس حقیقت جویی و هدایت، 

، درس عدالت انصاف، درس وفاداري به عهد و پیمان، درس درس ایثار و بخشش
اهتمام به صلح و آسایش، درس تالش وکوشش، درس رعایت حقوق خدا و بندگان 

دادن به امور خلق اهللا، درس رعایت حقوق خانواده خدا، درس تالش در سروسامان 
. و فرزندان و هزاران راه سعادت و نیکی بختی دنیا و آخرت را از آنان بیاموزیم

هرچند که ما قادر نیستیم همانند الگوهاي پاك و طاهر باشیم، و فرسنگها فاصله 
اي آنها خود را به ولی می توانیم با استفاده از معارف و سیره و رفتار آموزه ه. داریم

چنانکه امام علی علیه السالم در فرازي از نامه اي . کمال برسانیم و سعادتمند باشیم
به عثمان بن حنیف که والی بصره از سوي آن حضرت در مصر بود، ضمن سفارش 

آگاه باش که براي هر ... «: به ضرورت ساده زیستی، و الگوگیري از امامش، فرمود
امام . و از نور دانشش روشنی می گیرد. ه از او پیروي می کندمامومی امامی است ک

شما از دنیاي خود به دو جامه کهنه و از خوراکش به دو قرص نان جو اکتفا ) الگوي(
ولی با پرهیزگاري و . و بدانید که شما توانایی چنین کاري را ندارید. کرده است

 خدا از دنیاي شما طال و نقره سوگند به. کوشش و پاکدامنی و راستی مرا یاري نمایید
بر دو جامه کهنه ام جامه . اي نیندوخته ام و از غنیتمتهاي آن چیزي ذخیره نکرده ام

  .1 »....و از زمین دنیا حتی یک وجب در اختیار نگرفته ام. اي نیفزوده ام

                                                
   .395، ص 45 ترجمه نهج البالغه، محمد دشتی، نامه .1
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  نتیجه
داد از آنچه بیان شد به دست می آید که تربیت به معناي رشد و به کمال رسیدن استع

و تواناییهاي بالقوه انسان است و انسان از جمله موجودات و جاندارانی است که 
عوامل زیادي در تربیت و رشد انسان نقش دارد، یکی از عوامل . تربیت پذیر است

در اسالم الگوهاي تربیتی نقش واالي را در . مؤثر در تربیت الگوهاي تربیتی است
لگوهاي تربیتی در اسالم مورد تاکید قرار گرفته تبعیت از ا. کمال و هدایت بشر دارد

است، سعادت هدایت و کمال انسان در گرو الگوگیري از الگوهاي تربیتی و اسوه 
 نسل امروز بیش بیش از هرزمانی دیگر نیاز به الگوگیري از اسوه ها .هاي حسنه است

 تبعیت و فجایع جهان امروز بیشتر ناشی از غفلت در. و الگوهاي خوب تربیتی است
  .پیروي از اسوه هاي حسنه می باشد

به رغم دیدگاههاي که انسان را تغییر ناپذیر و تربیت ناپذیر می داند، در اسالم 
آدمی با کوشش و تالش، . انسان موجودي مختار، آزاد، انتخابگر و تربیت پذیر است

  .رقم بزندتواند سرنوشتش را و انتخاب راههاي نیک و تبعیت از الگوهاي شایسته می
در قرآن کریم حضرت ابراهیم، و حضرت پیامبر گرامی اسالم همراهان آنان 
الگوها و اسوه هاي حسنه معرفی شده است، پیامبران و اولیاي الهی، امامان معصوم و 

و همینطور حضرت مریم و . اهل البیت همگی الگوها و اسوهاي خوب تربیتی است
  . نماد و الگو مطرح شده استآسیه در قرآن به عنوان ضرب المثل و 

و می توانیم از اسوه هاي حسنه و شیوه زندگی آنان الگوبگیریم و درسهاي 
 ،ي خودساز،ی خودشناس،ينگر اقعو رت،یبصبزرگی بیاموزیم و آنان را سرمشق 

 سعه صدر، شه،ی دانش، ادب، اندت،یمی محبت، صفا و صم،ی و اجتماعيروابط فرد
خصلت و خوي و رفتار  هزاران و یار، تالش، پاکدامن اعتدال، پشتک،ییرو گشاده

و آنان را سرمشق نیکو براي حق پذیري، ایمان و تقوا، صبر، . شایسته قرار دهیم
  .مقاومت، پاکی قرار دهیم و الگویی براي استحکام خانواده، وفاداري و ایثار
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  سوره لقمان13عظه پدر در تربیت فرزند با محوریت آیه نقش مو

   سید محمد حسینی نژاد

  چکیده
موعظه یکی از روشهاي مهم تربیتی است که در آموزه هاي دینی به آن توجه 

  .تا جایی که خداي متعال قرآن را کتاب موعظه معرفی کرده است، خاصی شده است
 13 تربیت فرزند با استفاده از آیه  پدر دري به نقش تربیتی موعظهنوشتاراین 

سوره لقمان می پردازد و یافته هاي از این آیه در جهت هر چه بیشتر وبهتر نقش 
  .آفرینی پدر در تربیت فرزند موارد ذیل است

 تاثیرگذار است که با آگاهی و بصیرت و حکمت باشد و توام  زمانیموعظه
همچنین موعظه باید با دلیل و منطق با احترام و اکرام و از روي محبت و بصیرت و 

  .باید عرضه شود
  نقش پدر، تربیت فرزند، موعظه و نصیحت، قرآن، واژه هاي کلیدي

                                                
 .سطح چهار حوزه، رشته فقه و معارف .  
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  مقدمه 
از جمله نعمت هاي خداي متعال براي انسان نعمت فرزند دار شدن است که 

از طرفی والدین در برابر فرزندان ، و زن می باشد  زندگی مرديبه عنوان ثمره
که باید هرکدام بطور احسن از عهده آن بر بیایند تا ،  و تکالیف خاصی دارندوظایف

 .آنکه بتوانند به وظیفه خود عمل کرده باشند

 زندگی ماند باید نهال نورسیده باغدر خانواده میپدرومادر که همچون باغبانی
ر رسیدن و زمینه رشد و بالندگی همه جانبه فرزند و به ثمخودشان را نیکو بپرورانند 

  .آن نهال را فراهم نمایند بدهی است که چنین کاري در توان همه افراد نیست
لذا باید انسان براي آشنایی به وظایف و مسئولیتی که در مقابل فرزند در 
برابرخدا و جامعه دارد تالش کند و شناخت الزم را بدست آورد و به انجام وظیفه 

 انسان می تواند معلم و مربی خوبی در واضح است که، تربیتی خود نیکو عمل کند
تربیت باشد که خود از تربیت سالم و کامل بهره برده باشد و تربیت را درست 

  .دریافت کرده باشد
عوامل موثر در تربیت طبق دسته بندي دانشمندان علوم تربیتی به دو دسته 

عوامل ، سانیعوامل انسانی و غیر انسانی تقسیم می شود منظور از عوامل غیر ان، کلی
  :طبیعی و غیره می باشد عوامل انسانی موثر در تربیت عبارتند، جغرافیایی

بستگان و اقوام و ، افراد اجتماع، معلم و مربی، دوستان، و مادر از پدر
شخصیتهاي اجتماعی که هرکدام از این موارد در تربیت فرزند به نوبه خودشان تاثیر 

  .رومادر پررنگ تر استگذارهستند که ازمیان اینها نقش پد
می تواند ازروشهاي ، حال که پدرخود یکی از عوامل تربیت فرزند شد

مختلف در تربیت فرزند بهره گیرد یکی از آن روشها که در قرآن بیان شده است 
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موعظه و پند و نصیحت است ما در این مقاله به نقش موعظه پدر در تربیت فرزند 
  .ن می پردازیم سوره لقما13 يبا استفاده ازآیه

  مفهوم شناسی
  .در قرآن سخن به میان آمده است» وعظ«در موارد زیادي از ماده  »موعظه«

پند ، به معناي» موعظه«که در لغت فارسی . معادل فارسی آن پند و اندرزاست
  1.وکالم واعظ آمده است، واندرز

ن در لغت عربی به معناي وادار نمودن به چیزي است که با بیم داد» وعظ«
  .همراه است

وعظ تذکرو یاد آوري سخن است که به : گویدخلیل ابن احمد فراهیدي می
  2.خیر و خوبی همراه باشد که قلب و دل را لطیف و روشن می سازد

اما در اصطالح آنچه که از تفاسیر استفاده می شود این است که مفسرین هم 
  : موعظه را به همان معناي لغوي گرفته اند و نوشته اند

بیان آن چیزهایی است که حذر کردن از آنها الزم و رغبت کردن در » موعظه«
آنها واجب است و انسان را به صالح و درستی دعوت می کند و از فساد و بدبختی 

  3.باز دارد
با توجه به این معانی است که موعظه یکی از کارآمد ترین روشهایی تربیتی 

  .در قرآن معرفی می شود

                                                
  957ص، 1380، انتشارات امیر کبیر، هرانت، فرهنگ فارسی عمید، حسن، عمید.1
  469ص، 3ج ، 1383، انتشارات مرتضوي ، تهران ، مفردات الفاظ قرآن، راغب اصفهانی.2
، تهران، انتشارات ناصر خسرو، تفسیر مجمع البیان، فضل ابن حسن، امین االسالم طبرسی.3

  492ص، 8ج، 1372
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  مفهوم تربیت
وسیله رشد را ، و به معناي زیاد کردن» ربو«مصدر باب تفعیل از ماده : یتترب

  1.گردانید آمده است فراهم نمودن و پاك
آداب و اخالق به کسی یاد ، در لغت فارسی واژه تربیت به معناي پروردن

  2.به کار رفته است، آموختن و پروردن کودك تا هنگام بالغ شدن، دادن
ایجاد ، ت است از انتخاب رفتار و گفتار مناسبعبار» تربیت«در اصطالح 

شرایط و عوامل الزم و کمک به شخص مورد تربیت تا بتواند استعداد هاي نهفته اش 
و بطور هماهنگ پرورش داده و شکوفا سازد و به تدریج ، را در تمام ابعاد وجود

  3.بسوي هدف و کمال مطلوب حرکت کند

  بین موعظه و نصیحترابطه 
 چندانی تضاد. انی اصطالحی و کاربرد این دو واژه استفاده می شودآنچه از مع

وجود ندارد چون در کتب لغت فارسی هم واژه وعظ به پند و اندرز معنا شده هم 
او را پند و ، یعنی او را نصیحت کرد »وعظ «.به پندواندرز معنا شده است» نصح«واژه 

  4.یق و ترغیب کرداندرز داد و او در انجام نیکی ها وترك بدیها تشو
 نصح «صمیمانه با او دوستی کرد ، او را اندرز داد،  او را نصیحت کرد»نصح«

  5.صاف شد بی غل و غش شد،  یعنی چیزي خالص شد»الشی
                                                

  .11ص، 1380، انتشارات سناباد، سالمپژوهشی در تعلیم و تربیت ا، سید مهدي ، صانعی .1
  550ص، 134ج، لغتنامه ، علی اکبر، دهخدا.2
، دفتر سازمان و تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، اسالم تعلیم و تربیت ، ابراهیم ،  امینی .3

  .27ص، 1384
، 1379، انتشارات حر، چاپ دوم ، فرهنگ جدید عربی به فارسی، محمد، بندر ریکی.4

  .681ص
  .585ص، انهم.5
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  1».نصیحت در لغت همان پند واندرز است«
نصیح الشی یعنی « :اما واژه نصیح الشی اضافه می شود در جاي که می گوید

 یعنی عسل خالص شدن و 2 » ناصیح العسل« یا گفته شدو  »آن چیزخالص شد
پند دادن را از آن جهت نصح ونصیحت گویند که از روي . خالص کردن است

  3».خلوص نیت و خیر خواهی محض است

  :تفاوتهاي میان این دو واژه
  وجود دارد؛بانگاه دقیق تر تفاوتهایی نیز میان این دو واژه 

ت که به معناي خالص شدن بود این واژه یحنصبا توجه به معنایی لغوي : الف
گفته شد » ناصح العسل«را در استعماالت می شود به اشیاء هم نسبت داد چنانچه که 

یعنی عسل خالص شد اما موعظه واژه اي است که فقط کاربرد آن براي انسان است 
  .و یا بقول ذوي العقول است به اشیاء کاربرد ندارد

د به معناي خالص کردن است لذا اگر پند و  نصیحت چنانچه گفته ش_ب
  . اندرز که با خلوص نیت همراه نباشد نصیحت گفته نمی شود

 در روایت داریم که می فرماید نصیحت کردن در جمع سزاوار نیست _ج
  .براي انکه گاه می شود که حالت سرزنش را به خود می گیرد

»کحنَ  نُصیب  لَإِ تَقْرِیعالْم .«  

                                                
  .1908ص، 2ج، 1386، فرهنگ عمید، حسن، عمید.1
، 1379قم ، انتشارات انتشارات نوید اسالم، ترجمه مفردات راغب، حسین، خداپرست.2

  .760ص
  .71ص، 7ج، ق.ه1410تهرانف ، دارالکتاب اسالمیه، قاموس قرآن، سید علی اکبر، قرشی.3
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، این نصیحت باید در خلوت انجام بگیرد و نصیحت در میان جمعبنا بر
را در برندارد  اما موعظه به معناي عام چنان منعی 1.سرزنش و ایذا و آزار مومن است

که خطاب جمع است لذا ایذا و آزار . خصوصا در هنگام که بصورت خطابه باشد
نصیحت باید فردي از روایت استفاده می شود که  .مومن را در پی نخواهد داشت

که نصیحت میان جمع ایذا و اذیت مومن است لذا باید فردي : باشد چون می فرماید
، جمعی، اما موعظه به شیوه هاي مختلف انجام می گیرد مستقیم، باشد و در خفا

  .که براي هرکدام مثال هاي از خود قرآن آورده شد... غیر مستقیم و، فردي

  شیوه هاي موعظه درقرآن 

   مستقیم و جمعی موعظه

قرآن گاهی به صورت مستقیم گروه یا فرد خاصی را مورد خطاب قرار می 
دهد و موعظه اي خود را بیان می کند مثل این آیه که خطاب مستقیم به مومنین 

ما ...ارةُ نَارا وقُودها النَّاس و الحج  و أَهلیکم یأَیها الَّذینَ ءامنُواْ قُواْ أَنفُسکم«. است
  2 » یؤْمرُون

خود و خانواده خود را از آتشى که هیزم آن ، اید اى کسانى که ایمان آورده«
گفتار و سختگیر بر آن آتش  فرشتگانى درشت. مردم و سنگها هستند نگه دارید

کنند که به آن مأمور  کنند و همان مى هر چه خدا بگوید نافرمانى نمى. موکّلند
  ».اند شده

  .ایی دیگر به عموم مردم خطاب می کندیا در ج
                                                

، 6ج، 13366، چاپ چهارم، اتشگاه تهراند، شرح بر غررالحکم، محمد، آقا جمال خوانساري.1
  172ص

  6، تحریم .2
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»کُمباتَّقُواْ ر ا النَّاسهأَیی ۀِ شىاعلْزَلَۀَ السیم إِنَّ زظع 1» ء  
  »که زلزله قیامت حادثه بزرگى است، از پروردگارتان بترسید،  اى مردم«

می ) ع(خداوند متعال در سوره هود به حضرت نوح : موعظه فردي و مستقیم
فَلَا تَسلْنِ ما لَیس لَک بِه  إِنَّه عملٌ غَیرْ صالحٍ قَالَ یا نُوح إِنَّه لَیس منْ أَهلک« : یدفرما
لْمع ین إِنىلاهنَ الْجأَن تَکُونَ م ظُک2»  أَع  

از سر ناآگاهى . او عملى است ناصالح، او از خاندان تو نیست، اى نوح: گفت«
  ».دارم تو را که از مردم نادان باشى بر حذر مى. اهاز من چیزى مخو

  .یا درجایی که حکایت از موعظه پدران نسبت به فرزندان می کند
 »بِاللَّه لَا تُشْرِك نىابی ظُهعی وه و هنبانُ الإِذْ قَالَ لُقْم و  لَظُلْم إِنَّ الشِّرْك

  3.»عظیم
به خدا ، اى پسرك من: ه موعظه می کردو لقمان به پسرش گفت در حالیک«

  ».زیرا شرك ستمى بزرگ است، شرك میاور
البته باید توجه داشت که موعظه هاي فردي و یا مستقیم قرآن اگر چه به 

ولی در واقع مخاطب آن عام و بطور غیر مستقیم ناظر ، ظاهر خطاب به یک فرد است
  .برکل افراد است

 بر فرزند است با الهام گیري از این آیه موعظه مورد بحث ما که موعظه پدر
  .شریفه موعظه فردي می باشد

                                                
  2- 1، سوره حج.1
  46، سوره هود.2
  13، سوره لقمان.3



51  

 

 

ش 
نق

در 
ظه پ

موع
یت

 ترب
در

زند
 فر

... 

  اهمیت تربیت فرزند
یکی از مهمترین وظائف والدین در رابطه با فرزندان خودشان تربیت درست 

این امر مهم در درجه اول بر ، و مطابق با دستورات و آموزه هاي دینی فرزندان است
  .لمان و مربیان گذاشته شده استعهده پدر ومادر و سپس بر عهده مع

که سالمت و فساد جامعه رابطه اي ، اهمیت این مساله بخاطر این است
اگر فرزندان در محیط خانواده درست ، مستقیم با تربیت فرزندان و نسل آینده دارد

اما اگر فرزندانی با ، تربیت شوند از این ناحیه مشکل در جامعه پیش نخواهد آمد
آنگاه خواسته یا ناخواسته رفتار سوء ،  اجتماع بگذارندي به عرصهتربیت نادرست پا

آنان در جامعه تاثیر می گذارد و به ناآرامی و مشکالت جامعه دامن میزند و باعث نا 
  .بسامانی اخالقی و رفتاري افراد جامعه می شود

که ریشه   فعلی را وقتیناهنجاریهاي موجود در اجتماعچنانچه بسیاري از 
 از انحرافات اخالقی نسل جوان ریشه يرسیم که عمدهکنیم به این نتیجه میییابی م

  .در تربیت خانوادگی آنان دارد
که وقتی، لذا اهمیت نقش والدین در تربیت فرزندان به خوبی روشن می شود

کنیم می بینیم که در زمینه اي تربیت فرزندان تشویق و به قرآن و روایات رجوع می
  .ده استترغیب زیادي ش

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا قُوا أَنْفُسکُم و « :خداي متعال در قرآن کریم می فرماید
  »أَهلیکُم نارا

   ».خود و خانواده خود را از آتش نگاه دارید، اي کسانیکه ایمان آورده اید«
: در تفسیر این آیه شریفه روایتی نقل شده که می فرمایند) ع(از امام علی 

یعنی به خود و خانواده خود خوبی «»  و أهلیکم الخیر و أدبوهم وا أنفسکمعلّم«
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: و یا روایتی دیگر که از پیامبر نقل شده که می فرمایند »بیاموزید و آنان را تربیت کنید
»یغْفَرْ لَکم مهنُوا آدابسأح و کموا أوالد1 »أکرِم  

 کنید تا آنکه آمرزیده فرزند خود را گرامی بدارید و آن را خوب تربیت
براي اهمیت این موضوع همین بس که پیامبران الهی براي تربیت و اصالح .شوید

  .جامعه بشري مبعوث شده اند
: هدف از بعثت خودش را چنین بیان میفرماید)صلی اهللا علیه و آله(لذا پیامبر 

  .»عوث شدممن براي تکمیل مکارم اخالق مب«. » مکارم األخالق  ألتمم إنّما بعثت«

براي تربیت . با توجه به آنچه که بیان شد اهمیت تربیت فرزندان آشکار میشود
فرزند در قرآن و روایات روشها وشیوه هاي تبین شده است که یکی از روشهاي 

  .تربیتی دینی و قرآنی روش موعظه و نصیحت است

  نیاز فرزندان به نصیحت
 استفاده می شود این است که سوره شریفه لقمان13اولین نکته اي که ازآیه 

و  )و إِذْ قالَ لُقْمانُ البنه و هو یعظُه یا بنَی .(به موعظه و نصیحت دارند فرزندان ما نیاز
اي  «: داد گفت هنگامى را که لقمان به پسرش در حالى که او را پند مى) به یاد آر(

سبت به فرزند موعظه و  بنا براین یکی از رسالت هاي مهم پدر ن»!پسر عزیزم
  .نصیحت است

، داراي جسم و روح، با توجه به آنکه خداوند انسان را دو بعدي آفریده است
و از طرفی هم هر کدام از این ابعاد انسان نیاز به تقویت و پرورش ویا به عبارت 

  .دیگر نیاز به تغذیه دارد تا ادامه حیات دهد یا به کمال برسد

                                                
  195ص، 15ج،  وسائل الشیعه .1
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 بدن و جسم ما نیازمند به غذا است اگر غذا به آن که می دانیمطوريهمان
نرسد تدریجا بدن انسان از بین می رود روح بشر هم نیز چنین است نیاز به تغذیه 

  .روح هم از سنخ خودش غذا دارد. دارد اما غذاي روح باید با آن سنخیت داشته باشد
ز اموري موعظه ا. یکی از امور که به عنوان غذاي روح می باشد موعظه است

همه نیازمند به موعظه ... و، عالم وجاهل، است که همه به آن نیاز دارند غنی وفقیر
، براي آنکه دل انسان پیوسته در معرض غفلت و نسیان و قساوت است، هستند

  .موعظه مایه بیداري و هوشیاري دل رقت و سالمت آن است
غفلت و این هاي انسان که همیشه در معرض جهل و پس با توجه به ویژگی

و نقش موعظه هم جهالت زدایی و ، دو خصیصه منشا گمراهی و فساد انسان هستند
از این جا نیاز ما انسانها به موعظه روشن می شود به خوبی در . غفلت زدایی است

می یابیم که انسان در هر مقام و موقعیتی که باشد نیازمند موعظه است و بدون 
  .ل مطلوب برسدموعظه نمی تواند به سرمنزل کما

 :از این روست که خداي متعال قرآن را موعظه معرفی می کند و می فرماید
یا أَیها النَّاس قَد جاءتْکُم موعظَۀٌ منْ ربکُم و شفاء لما فی الصدورِ و هدى و رحمۀٌ «

 دلهاي شما و هدایت شفا، اي مردم از جانب خدا براي شما موعظه آمده« 1»للْمؤْمنین
  ».و رحمت براي مومنین

و در آیات دیگري نیز تاکید می کند که قرآن موعظه براي متقین و پرهیزکاران 
  .است

این کتاب براي مردم هدایت  «2» هذا بیانٌ للنَّاسِ و هدى و موعظَۀٌ للْمتَّقینَ « 
  ».و موعظه براي پرهیزکاران است

                                                
  57، سوره یونس.1
  138، سوره آل عمران.2
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و لَقَد أَنْزَلْنا إِلَیکُم آیات مبینات و مثَالً منَ الَّذینَ « : ایددر آینه دیگري می فرم
همانا آیاتی روشن را براي شما نازل کردیم و  «1»خَلَوا منْ قَبلکُم و موعظَۀً للْمتَّقینَ 

  ».داستان گذشتگان و موعظه براي پرهیزکاران امت
شود در  هم نیاز به موعظه استفاده می)علیهم السالم(از روایات معصومین

زنده کننده ،  دليکند و در جاي دیگر جالجایی موعظه را صیقل جان معرفی می
و انسانها را به استماع ، بیداري انسان دانسته اند و ثمر آن را، برکننده غفلت، قلب

 قلبت را با " 2»ظَۀِ بِالْموع  قَلْبک أَحیِ« :می فرماید) ع(امام علی . موعظه نموده اند
  "موعظه زنده کن

 موعظه مایه " 3»المواعظُ حیاةُ القُلوبِ«: حضرت در جاي دیگر می فرمایند
  .حیات دلهاست

در کتابهاي روایی ما اخبار زیادي است که خداوند متعال انبیاء خودش را 
 انسان موعظه کرده است زیرا که روح انبیا هم نیاز به غذا دارد و موعظه غذاي روح

  .است
صلی اهللا علیه (در روایتی نقل شده است که روزي جبرائیل به محضر پیامبر

 .خواست برگردد براي ابالغ پیام شرفیاب شد پیامش را ابالغ کرد می)وآله
 این در حالی است 4»اي جبرائیل مرا موعظه کن«:  فرمود)صلی اهللا علیه وآله(امبریپ

و . می فرماید واعظ تمام عالم است باز هم چنین) لهصلی اهللا علیه و آ(که خود پیامبر 
  .این مطلب اهمیت نقش مهم آن را می رساند

                                                
  34، سوره نور.1
  31نامه ، نهج البالغه، سید رضی.2
  85ص، 1ج، غررالحکم.3
  339ص، 4ج، من الیحضرالفقیه.4
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 بزرگان دین علماء و فقها هم چنین بوده و هست با توجه با آنکه يو سیره
خودشان اهل منبر و خطابه وضع هستند باز خودشان از گوش دادن به موعظه و 

شان مجلس موعظه تشکیل می ها در منازلنصیحت مستغنی نمی دانند در مناسبت
با آنکه همان ، دهند و به پاي منبر می نشینند و به سخنان واعظ گوش می دهند

  .مطلب را خودشان بارها به مردم گفته اند
اما همین موعظه چند دقیقه اي تاثیر خودش را خواهد گذاشت امام 

ن باید هم خودش را موعظه کند انسا«: در این باره می فرماید )رحمه اهللا علیه(خمینی
، هیچ انسانی نیست که محتاج به موعظه نباشد، و هم در معرض موعظه واقع بشود

شان آن ها هستند تا شان خداست و انسانهاي بعد واعظ انسانها ي باال واعظیمنته
قابل توجه ،  حال که نیاز انسان به موعظه روشن شد1».تا برسد به ما، برسد به آخر

  .مگر آنکه با لوازم و شرایط انجام بگیرد، موعظه اي تاثیر گذار است نخواهد بودآنکه 

  شرایط موعظه پدر بر فرزند
 سوره لقمان موعظه پدر بر فرزند باید دارایی شرایطی باشد 13با توجه به آیه 

  .که نمونه هاي آن از این قرار است
و إِذْ قَالَ لُقْمانُ البنه و هو ...حکْمۀَو لَقَد ءاتَینَا لُقْمانَ ال« : حکمت و بصیرت.1

 ظُهعی «  
از این آیات استفاده می شود که نخستین شرط از شرایط تاثیر گذار موعظه 
پدر بر فرزند این است که موعظه آن باید حکیمانه باشد یعنی آنکه واعظ باید نسبت 

آفت و ، ي واعظو شیوه ها، وضعیت و خصوصیات مخاطب، به محتوي موعظه

                                                
  257ص، 14ج،  صحیفه نور.1
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آسیب هاي زمان و مکان و سایر شرایط آن علم و بصیرت کافی داشته باشد تا بتواند 
  .به وظیفه خودش که القا موعظه است عمل کند و به موفقیت دست یابد

پیامبران و اولیاء الهی که از اولین و صادق ترین واعظان بشر به حساب می 
  .سن وجه بهره مند بوده اندآیند با لطف الهی از این خصوصیت به اح

در قرآن هم می بینیم که در دو مورد که سخن از موعظه به میان آمده است 
 سوره نحل به 125چنانکه خداي متعال در آیه ، قبل از آن واژه حکمت وجود دارد

  : پیامبر دستور دعوت بندگانش را می دهد می فرماید
 »إِلى عۀِ ادکْمبِالح کببِیلِ رنَۀ سسظَۀِ الحعوالْم مردم را با حکمت و  «» و 

  .»اندرز نیکو به راه پروردگارت بخوان
مورد دیگر جایی است که خداوند از واعظ حکیم به نام لقمان سخن می 

بیان می دارد که ما به لقمان ، و موعظه هاي او به فرزندش را بیان می کند، گوید
  »و إِذْ قَالَ لُقْمانُ البنه و هو یعظُه  ...ا لُقْمانَ الحکْمۀَو لَقَد ءاتَینَ« : حکمت دادیم 

 سوره لقمان استفاده می شود که یکی از شرایط الزم 13، 12، 22از آیات 
 نام " حکمت"موعظه داشتن بینش و آگاهی و بصیرت است که قرآن از آن به عنوان 

  .می برد
  .فی بیان شده استحکمت چیست؟ براي حکمت معانی مختل

حکمت یک حالت و خصیصه درك و تشخیص است که به : معناي لغوي
آن می تواند حق و واقعیت را درك کند ومانع از فساد شود و کارمحکم و ، وسیله ي

  1.متقن انجام دهد
  2.رسیدن به حق بواسطه علم و عقل است، حکمت

                                                
  .163ص، 1ج، 1371، تهران ، دارالکتاب االسالمیه، قاموس القرآن، علی اکبر، قریش بنایی.1
  .»حکم«ماده ، مفردات راغب .2
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به معناي ، ودشکه از موارد استعمالش فهمیده میطوريکلمه حکمت همان
پس حکمت حد وسط بین جهل و ، معرفت علمی است در حدي که نافع باشد

و در تفسیر ،  اما همه این معانی را می توان در یک جا جمع کرد1.جربزه است
حکمت که قرآن ازآن سخن می گوید و خداوند به لقمان عطا : حکمت چنین گفت

اك و تقوي و نور هدایت بوده اخالق پ، مجموعه اي از معرفت و علم. فرموده بود
  2.است

به هر صورت لقمان بخاطر لیاقت و شایستگی قدرشناسی و شکر گذاري بر 
نعمت هاي وافر الهی به این صفت حکمت دست یافت و صاحب بینش وبصیرت 
شد نعمت هاي خداوند را خوب می شناخت و از آنها به مورد خودش استفاده می 

  .و بصیرت است که ما در پی آن هستیمکردو این در حقیقت همان بینش 
هاي حکیمانه او به فرزندش هاي آن مرد الهی در توصیههاي از حکمتنمونه
  .مشهود است

خواهد به تربیت فرزندش بپردازد و او را این حکمت لقمان است وقتی که می
شود و ترین مساله اعتقادي یعنی توحید میبه سراغ اساسی، هاي تربیتی کندتوصیه

  » لَا تُشْرِك بِاللَّه یابنى« موعظه خودش را این گونه آغاز می کند
دلیل خودش را از نفی ، بعد، پسرم هیچ چیزي را شریک خدا قرار مده«

  .شرك ظلم بزرگی است» إِنَّ الشِّرْك لَظُلْم عظیم«: شریک بیان می کند و می فرماید

                                                
، 16ج، 1374قم ، جامعه المدرسین، ترجمه تفسیر المیزان، محمد باقر، موسوي همدانی.1
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  36ص، 17ج، هتفسیر نمون، ناصر،  مکارم شیرازي .2
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  راه هاي کسب حکمت
هدیه الهی است ، عصومین استفاده می شود حکمت از روایات م:همانگونه که

چنانچه که در روایات متعدد ، که خداوند به بندگان مخلص خودش عنایت می کند
» . للَّه أربعین صباحا جرت ینابیع الحکمۀ من قلبه الى لسانه  أخلص و من« .آمده است

ا از خداوند چشمه هاي حکمت ر، هر کس چهل شبانه روز کارهایش خالصانه باشد
  1.دل او به زبانش جاري می سازد

کسی که در دنیا زاهد باشد زرق و برق هاي او : در حدیث دیگري می خوانیم
  .کندخداوند حکمت را بر جانش مستقر می، را فریب ندهد

تواضع و رهاکردن مسائل غیر ، امانت داري، کنترل شکم وشهوت، حفظ زبان
  2.زمینه هاي پیدایش حکمت است، مفید

ه آنکه از آنچه که در این بخش آمده استفاده می شود موعظه باید نتیج
حکیمانه باشد و محتوي آن آمیخته با پندو اندرز هاي حکیمانه تا اینکه آن اثر 

حکمت باعث می شود تا آنکه انسان در هر  .مطلوب را در تربیت فرزند بگذارد
انتخاب ، رستا درك عمیق و تشخیص د0کاري بصیرت الزم را داشته باشد و ب

مفید و کار آمد را در عمل پیاده کند این چیزي است که واعظ به آن بسیار نیازمند 
پندها و نکات مفید و الزم براي مخاطب است و ، است؛ چرا که موعظه بیان اندرزها

تا واعظ خود آن را درك نکرده و در زندگی به کار نگرفته باشد و از موقعیت و نیاز 
نمی تواند موعظه ، ی انتقال این نکته ها به او خبر نداشته باشدمخاطب و نیز چگونگ

  .سودمند و موثري داشته باشد

                                                
  .92ص، قم بی تا، انتشارات مدرسه المهدي، المزار،  شهید اول محمد ابن مکی.1
  .242ص، 9ج، مرکز فرهنگی درسهاي از قرآن، تفسیرنور، محسن، قرائتی.2
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  موعظه باید با محبت باشد
شود این استفاده می) یابنی(عربی واژه  از 13یکی از نکات که از این آیه 

است که براي تاثیر گذاري موعظه پدر با فرزند باید بامحبت برخورد کرد موعظه با 
  .هرو محبت عرضه نمودم

که از اعجاب انگیز ترین خصایص انسان پدیده دلبستگی او می باشد آنبخاطر 
،  یاد شده است»عشق« و در اصطالح عرفا از آن به »حب «که در قرآن از آن به

برجستگی این پدیده از آن رو است که می تواند شور عظیم در انسان به وجود آورد 
و شود لذا خداي متعال در تربیت انسان محبت را به عنوان و مبدا قدرت خیره کننده ا

 " 1»فَسوف یأْتىِ اللَّه بِقَومٍ یحبهم و یحبونَه« :پیوندي محوري بکار گرفته و می فرماید
پس به زودي خداوند گروهی را می آورد که آنان را دوست می دارد و آنان نیز او را 

  ".دوست می دارند
یعنی ابتدا از ابراز محبت خدا ،  آمده است»یحبونه«قبل از  »یحبهم« در این آیه

وسپس از ابراز محبت آدمی نسبت به خدا سخن می گوید و این نشان می دهد که 
ظهور شیفتگی ، ابراز محبت مربی به دلبستگی متربی جهت می دهد و حاصل آن

می توان با ،  شدهنگامی که این شفتگی حاصل. عمیق در متربی نسبت به مربی است
او را به ترك اعمالی ، فرد را به انجام برخی اعمال و با منع محبت، ابزار محبت

  2.برانگیخت
بنابراین یکی از بهترین راه هاي ارتباط با دیگران رابطه از طریق محبت است 

بخاطر آنکه یکی از نیازهاي اساسی کودك این است که ، بویژه در زمینه تربیت

                                                
  54، مائده .1
  1374، آموزش وپرورش، نگاه دوباره در تربیت اسالمی، دکتر خسرو، باقري.2
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پس والدین ومربی باید نسبت به آن محبت بورزد تا آنکه ، بت باشدبرخوردار از مح
  .از این طریق زمینه پذیرش شیوه هاي تربیتی براي متربی وفرزند فراهم شود

خداوند در قرآن در موضوع تربیت این روش را بکار برده است نمونه آن را 
  .مالحظه می کنیم) ع(در قضیه حضرت موسی

 »کلَیع تأَلْقَی ولىع نَعتُصل و نىۀً مبنى   محیمحبت خویش بر تو " 1» ع 
  "ارزانى داشتم تا زیر نظر من پرورش یابى 

در این آیه خداوند با موسی سخن می گوید و از آنکه او را در کودکی 
مستغرق محبت خویش نموده بود و لحظه اي او را از نظر خودش دور نکرد تا آنکه 

  .سانند بلکه فریفته او شوندبه او آسیب نر
در روایات هم به نقش تربیتی محبت اشاره شده است از رسول خدا نقل شده 

  . انسان با کسی همراه است که او را دوست دارد2" المرا مع من احبه": که فرمود
این روایت استفاده می شود که یکی از اثرات محبت این است هر کجا محبت 

ود دارد این باعث می شود که محب از محبوب تاسی و باشد همراهی و همرنگی وج
انسان مطیع و پیرو او می ، واضح است که هر که در دل آدمی بنشیند، پیروي کند

  .شود و از خواست او سرپیچی نمی کند
با ظهور ، خالصه کالم میان محبت و اطاعت رابطه اي معیت وجود دارد

ایف و تکالیف که برعهده او می و از وظ، اطاعت و همرنگی پیدا می شود، محبت
  .گذارند سرپیچی نمی کند

  :نقل شده که فرمودند)صلی اهللا علیه و آله(در روایتی دیگري از پیامبر

                                                
  39، سوره طه.1
  245ص، 2ج، امالی طوسی. 299ص، 1ج، مسند، بلاحمد ابن حن.2
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 و ارحموهم و إِذَا وعدتُموهم شَیئاً فَفُوا لَهم فَإِنَّهم لَا یدرونَ إِلَّا  أَحبوا الصبیانَ« 
تَرْز أَنَّکُمم1».قُونَه  

پس اگر به آنان وعده ، کودکان را دوست بدارید و به آنان اظهار محبت کنید
  .زیرا آنان روزي خود را به دست شما می بینند، به آن وفا کنید، اي دادید

و ائمه اطهار )صلی اهللا علیه و آله(ابراز عالقه به کودکان در سیره عملی پیامبر 
، موارد متعددي)صلی اهللا علیه و آله(یخ زندگی پیامبر و در تار. نیز کامال مشهود است

نسبت به )صلی اهللا علیه و آله(که حاکی از محبت شدید پیامبر. نقل شده است
  .است) ع(فرزندانش حسن و حسین 

را در بغل ) ع(رسولخدا را دیدم که حسین  : ابن عاذب می گویدءچنان که برا
  2" دوست دارم تو نیز او را دوست بدار خدایا من حسین را": گرفته بود می فرمود

وقت . در فرایند تربیت محبت قوي ترین عامل براي پذیرش و تفاهم است
کودك از طرف والدین مورد محبت قرار می گیرد پدر و مادر را افراد قابل اعتبار و 

  .اعتماد می شناسد و به حرفهاي آنها گوش می دهد
 فرزندش مورد لطف و رحمت خدا نیز او را بخاطر شدت محبت و دوستی

  .خویش قرار می دهد
لذا دانشمندان علوم تربیتی نقش محبت در تربیت را بسیار مهم می دانند 

  .به نمونه هاي از ان اشاره می شود.تاثیرات فراوانی براي او ذکر کرده اند
محبت براي انسان یک نیاز طبیعی است چنانچه انسان نیاز به آب و غذا دارد 

  .یز نیاز داردبه محبت ن
                                                

داراالحیاء للتراث ، تحقیق عبدالرحیم ربانی، وسائل الشیعه، محمد ابن حسن، حر عاملی.1
  201ص، 15ج، العربی

، تهران شرکت چاپ و نشر بین الملل، حقوق متقابل کودك و ولی در اسالم، مجید، وزیري.2
  207ص، 1384
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از آنجا که محبت نیاز طبیعی انسان است وجود و عدم آن در تعادل و عدم 
 .تعادل روح انسان تاثیر فراوانی دارد

 . در آرامش نفس موثر است، سالمت جسم و احساس محبوبیت

کودك در محیط گرم محبت اظهار محبت را از پدر و مادر یاد می گیرد 
 .وست بار می آیدخوش قلب و خیرخواه و انسان د

 .چون انسان حب ذات دارد. به انسان محبت کننده عالقه پیدا می کند

کودك را از ابتال به عقده نفسانی و احساس کمبود حقارت ، اظهار محبت
 1.محفوظ می دارد

با توجه به این ویژگیهاي محبت است که عالوه بر آنکه خود محبت ورزیدن 
 و قرآنی است براي نفوذ موعظه و تاثیر آن بر یکی از روشهاي مستقل تربیت اسالمی

مخاطب یکی از شرایط اساسی آن به شمار می آید و نقش مکمل را دارد موعظه که 
عاري از محبت باشد بطور بقین به قلب متربی جاي نخواهد گرفت لذا می طلبد که 

 13واعظ در مقام وعظ باید از کلمات محبت آمیز استفاده کند چنانچه که در آیه 
سوره لقمان می بینیم که لقمان حکیم هم در موعظه خودش از این عبارت محبت 

فرزند ، پسر جانم، " اي پسرکم "معادل فارسی آن ،  به کار می برد" یا بنی "آمیز 
این گونه خطاب کردن به فرزند به او می فهماند که من ترا دوست می دارم ، دلبندم

 تَک   إِنَّها إِنْ یا بنَی« له را لقمان تکرار می کند  نیز این جم16تو محبوب منی در آیه 
 2»مثْقالَ حبۀٍ منْ خَرْدلٍ 

                                                
  492ص، 1384، انتشارات دفترتبلیغات، و تعلیم و تربیتاسالم ، ابراهیم،  امینی.1
  16، سوره لقمان.2



63  

 

 

ش 
نق

در 
ظه پ

موع
یت

 ترب
در

زند
 فر

... 

از همین ، حضرت نوح نیز براي جذب فرزند خود و دعوت او به آئیین حق
  1.تعبیر مهر انگیز استفاده کرده است

ز در توصیه ها و موعظه هاي قرآن موارد فراوانی وجود دارد که نیز حکایت ا
  .محبت و تکریم قران نسبت به مخاطبان خود دارد

رفتار و گفتار محبت آمیز واعظ مخاطب را جذب و به شیفتگی و دل بستگی 
نسبت به مربی ایجاد می کند و انگیزه او را براي پذیرش موعظه بر می انگیزد و چه 

  .بسا او را براي انجام هر تکلیفی آماده می کند

  تکریم و احترام
 سوره 13 که در آیه " یا بنی "ي که استفاده می شود از جمله نکته دیگر

شریفه لقمان آمده است این است که باید پدر و مربی با فرزند و یا متربی خودش با 
  .کرامت او را حفظ نماید، احترام برخورد کند و در فرایند تربیت

براي هر انسانی ، براي آنکه بزرگداشت و احترام به شخصیت انسان
براي آنکه غریزه حب ذات در نهاد هر ، صا کودکان یک نیاز طبیعی استمخصو

انسانی وجود دارد لذا عالقه و میل زیادي دارد که دیگران نیز به شخصیت او احترام 
خداوند در قرآن کریم بنی آدم را تکریم نموده است و . بگذارند و او را گرامی بدارند

فرزندان ، براستی" 2» آدم  و لَقَد کَرَّمنا بنی« . هیچ موجودي را برتر از او نیافریده است
  "آدم را گرامی می داشتیم 

که خداوند متعال بر نوع بشرمنت ، از آیه شریفه مزبور چنین استنباط می شود
یکی کرامت و بزرگواري و دیگري برتري . نهاده است و به او دو چیز بخشیده است

                                                
  42، سوره هود.1
  70، سوره اسراء.2
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نسان اعطاي خصوصیاتی است که به او داده و منظور از تکریم ا، بر سایر مخلوقات
سایر مخلوقات و موجودات آن را ندارند و منظور از برتري خصوصیاتی است که 
انسان با دیگرموجودات شریک هستند ولی انسان در حد اعلی از آن برخوردار است 

م نظر به آنکه انسان از این دو مزیت عالی و فطري برخوردار است لذا احترام و تکری
  .وي یک وظیفه اساسی است

 در سیره عملی خود توجه خاصی با )علیهم السالم(بنابراین پیشوایان معصوم
آن را سر لوحه برنامه تربیتی خود قرار داده اند که به نمونه هاي ، این موضوع دارند
حسنَ  علَى حب منْ أَ  الْقُلُوب طُبِعت« : می فرماید) ع(امام صادق. آن اشاره می شود

قلب انسانها بگونه اي سرشته شده که هر کس به " 1».إِلَیها و بغْضِ منْ أَساء إِلَیها
  ".انسان احسان کند آن رادوست می دارد هر کس بدي کند آن را دشمن می دارد

بنا براین اگر کودك از والدین و مربیان خود احساس بی احترامی کند دیگر 
، ها راگوش نمی دهد بلکه عکس آن را عمل خواهد کردسخنان و پند و نصیحت آن

چون ممکن است که کودك بغض آنها را در سینه داشته باشد و پذیراي حرف آنها 
  .نباشد

 " 2». نَفْسه هانَت علَیه شَهوتُه  علَیه  کَرُمت منْ« : درحدیث دیگر می فرماید
 هاي نفسانی برایش آسان می هرکس نفس خویش را محترم بدارد ترك خواسته

  ".شود
 راجع به تکریم شخصیت فرزندان خطاب به )صلی اهللا علیه و آله(خدارسول

  3». و أَحسنُوا أَدبهم یغْفَرْ لَکُم أَکْرِموا أَولَادکُم« : والدین می فرمایند
                                                

  .445ص، 11ج، 1367، اسالمیه ، تهران، وسائل الشیعه، حر عاملی.1
، 1369، قم اسالمیه، کمره اي... آیۀ ا ترجمه، تحف العقول، حسن ابن علی، ابن شعبه حرانی.2

  .287ص
  .255ص، 1370قم ، الشریفه الرضی ، حسن بن فضل، طبرسی، م اال اخالقمکار.3
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 خود را گرامی بدارید و آنان را نیکو تربیت کنید تا خداوند  فرزندان"
  ". زدرگناهانتان را بیام

خالصه کالم آنکه آنچه از آیات قرآن و روایات معصومین استفاده می شود 
این است که احترام و اکرام شخصیت افراد یکی از شیوه هاي جذب آنان نسبت به 

  .شخص مربی و واعظ است که می خواهد افراد را وعظ ونصیحت کند
دساالن و بزرگساالن همه از حیث نکته قابل توجه آنکه انسان ها اعم از خر

  .کرامت انسانی مساوي هستند
اما بزرگان دین نه تنها کودکان را در احترام و بزرگداشت با بزرگساالن 

  .بلکه در مواردي احترام ویژه براي آنان قائل اند، مساوي میدانند

  برخاستن هنگام ورود فرزند
ود افراد به مجلس به احترام هنگام ور)صلی اهللا علیه و آله(طبق معمول پیامبر 

اما در مقابل فرزند خویش حسن و ، آنان بلند می شدند و براي آنها جا باز می کردند
عالوه برآنکه قیام می کردند چند قدمی همه به ) س(و حضرت فاطمه ) ع(حسین 

 أَنَّه کَانَ   صعبد الْعزِیزِ بِإِسنَاده عنِ النَّبِی« : نقل شده است. استقبال آنها می رفتند
 ها إِلَیملُوغَهطَأَ بتَباس ا وملَه قَام ا النَّبِیمآها رنُ فَلَمیسالْح نُ وسلَ الْحساً فَأَقْبالج

معقَالَ ن و هفَیلَى کَتا عملَهمح ا وملَهتَقْبفَاس یطالْم  بالرَّاک معن ا وکُمیطم  ا وانِ أَنْتُم
نشسته بود حسن وحسین )صلی اهللا علیه و آله( روزي پیامبر "» .أَبوکُما خَیرٌ منْکُما

وقتی آنها را دید به احترام )صلی اهللا علیه و آله(پیامبر ، بطرف آن حضرت آمدند) ع(
بال به استق)صلی اهللا علیه و آله(پیامبر، چون به کندي حرکت می کردند، آنها ایستاد
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 چه مرکب خوبی دارید و چه ": آنها رفت و آنها را به دوش خود سوار کرد و فرمود
 1".سواران خوبی هستید

  شخصیت دادن به کودکان
یکی دیگر از شیوه هایی که بوسیله آن ائمه به فرزندان خودشان احترام و 

خی تکریم می نمودند شخصیت دادن به آنها بود به این صورت که در مواردي که بر
براي دریافت پاسخ به فرزندان خود ارجاع می دادند این کار هم ، افراد سوالی داشتند

تمرینی بود براي کودکان در شکوفایی استعداهاي آنان و هم معرفی آنان به دیگران و 
همچنین در مواردي ائمه اطهار در حضور دیگران از فرزندان خود سوال می کردند 

 .یگران می گفتند فرزندان خود را اینگونه تربیت کنیدوقتیکه پاسخ می شنیدند به د

عقل چیست؟ او پاسخ داد : پرسید) ع(روزي از فرزنداش حسن ) ع(علی 
در پایان امام خطاب به حارث ، چندین سوال از او پرسید و پاسخ شنید، همین طور

زیرا موجب زیادي ، اي حارث این احکام را به اوالد خود بیاموزید: اعور فرمود
  2.هوشیاري و قدرت بر تصمیم گیري می شود، عقلی

  سالم کردن به کودکان
این بود که همیشه به کودکان )صلی اهللا علیه و آله(یکی از ویژگیهاي پیامبر

صلی (ما در حال بازي بودیم که پیامبر: سالم می کرد در روایتی از انس آمده است
  3"بچه ها  سالم ": از کنار ما گذشت و فرمود)اهللا علیه و آله

                                                
  285ص، 43ج ، بحار االنوار، مجلسی.1
  194ص، 72ج، بحار.2
  183ص، 3ج، بی تا، دارصادر، بیروت، احمد بن محمدمسند، ابن حنبل.3



67  

 

 

ش 
نق

در 
ظه پ

موع
یت

 ترب
در

زند
 فر

... 

نقل شده که حضرت از پدران خودشان نقل می ) ع(روایتی دیگر از امام رضا 
که پنج چیز را تا هنگام مرگ ترك نخواهم : فرمود)صلی اهللا علیه و آله(کند که پیامبر

  1.تا این کار پس از من سنتی براي دیگران باشد، سالم کردن بر کودکان... کرد
ده می شود که سالم کردن به کودکان در نزد از این روایات به خوبی استفا

مهم بوده این بخاطر آن است که سالم عالوه بر آنکه یک )صلی اهللا علیه و آله(پیامبر
سنت پسندیده اسالمی است ویژگی دیگري هم دارد و آن آنکه سالم کردن به 

ده و کودکان بار تربیتی دارد چون بزرگان با سالم کردن به خود باوري آنها کمک نمو
  .محبت آنان را نسبت به خودشان جلب می کنند

با مطالعه روایات که در این باب وجود دارد انسان به موارد زیادي از شیوه 
براي تربیت فرزند بکار ) م السالمعلیه(هاي احترام و تکریم برمی خورد که ائمه

  .گرفته اند می تواند الگوي خوبی براي ما باشد
اعتماد به نفس فرزندان را تقویت  یت فرزندانمهمترین اثرات تکریم شخص

  .می کند
 . باعث خوش بینی فرزندان به والدین و مربیان می شود

موجب اعتماد بیشتر متربی به مربی شده اوامر و نواهی او را به گوش جان می 
 .خرد

 2.متربی از همکاري با کسی که شخصیتش راگرامی می دارد هراسی ندارد

ه آنکه کرامت ذاتی انسان است و اختصاص به تمامی بنابراین با توجه ب
لذا باید در فرایند تربیت دینی توجه داشت که در قدم اول باید به ، انسانها دارد

قطعا نوع رفتار ما با ، کرامت انسانی توجه داشت و با نظر به این نوع تلقی از آدمی

                                                
  42ص، 1375، اسالمیه تهران، چاپ اول ، سنن النبی، محمد حسین، عالمه طباطبایی.1
  178ص، 2ج، اسالم و تعلیم و تربیت، ابراهیم، ینیام.2
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امنیت در فرد می متربیان متفاوت خواهد بود در واقع تکریم منزلت موجب ایجاد 
، گردد و موجب ایجاد رابطه و اعتماد متقابل می شود و در سایه چنین اعتمادي

 .و زمینه تربیت مهیا می گردد، مناسبات انسانی توسعه می یابد

تکریم شخصیت موجب مصونیت فرد در برابر لغزشهاي اخالقی می گردد و 
  .زمینه اعتماد به نفس را فراهم می کند

ن مخصوصا پدر است که به عنوان اولین مربی تاثیر گذار بر لذا بر والدی
در جریان تربیت به این مهم توجه داشته باشد تا آنکه موعظه ونصیحت او ، فرزند

  .تاثیر گذار شود و به هدف نهایی که تربیت سالم فرزند است دست یابد
ن با توجه به این اثرات مهم که تکریم شخصیت به متربیان می گذارد به ای

نتیجه دست می یابیم که یکی از مسائل که باید مربیان و خصوصا والدین و بویژه پدر 
به عنوان اولین مربی فرزند در نظر داشته باشد این است که براي آنکه موعظه و 
نصیحت او به فرزند اثر بگذارد و در فرایند تربیت به هدف نهایی دست یابد باید به 

بیپردازد براي آنکه بدون تکریم شخصیت متربی احترام و تکریم شخصیت فرزند 
 .موعظه نمی تواند اثر گذار باشد

  نقش پدر در خانواده
به معناي اثري که روي زمین یا روي چیزي باقی مانده باشد و : نقش در لغت

  .شکل وصورت که روي چیزي نقش کنند
تاثیرکه یعنی جایگاه و ، اما منظور از نقش تربیتی موعظه پدر در تربیت فرزند

موعظه پدر می تواند در تربیت داشته باشد و آن اثرگذاري که از موعظه توقع می 
  .رود
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از دیدگاه آموزه هاي اسالمی مردان در خانواده به عنوان رکن اصلی تشکیل 
دهنده خانواده نقش ها و وظائف مهم و اساسی را بر عهده دارند که اگر به آن نقشها 

انواده اي ایده آل اسالمی بوجود خواهد آمد که به و وظایف به خوبی عمل کند خ
  .عنوان نمونه به عناوین بعضی از آن نقشها اشاره می شود

  نقش سرپرستی
نقش سرپرستی است که ، یکی از نقش هاي مهم و اساسی مرد در خانواده

 ساءلرِّجالُ قَوامونَ علَى النِّ.  سوره نساء به این موضوع اشاره دارد34قرآن در آیه 
 .مردان سرپرست زنانند

اَلرَّجلُ راعٍ على اَهلِ بیته و « :در حدیثی که از پیامبر اکرم نقل شده می فرماید 
منْهسؤُولٌ عم و1»ه  

  ".شود سرپرست خانواده است و درباره آنان از او سئوال مى،  مرد"

  تامین نیازهاي مالی
دواج پرداخت نفقه و تامین از جمله تعهدات مرد در خانواده پس از از

نیازهاي مالی از قبیل خوراك و پوشاك و سایر مصارف و مخارج متعارف خانواده 
که نفقه به عنوان یک واجب به عهده مرد است و از حقوق مسلم زن و سایر . است

اعضاء خانواده می باشد که راجع به وجوب نفقه فرزندان بر پدر تا سنین خاص 
 .روایت داریم

                                                
، 63ب، 248ص، 14ج، )آل البیت، بیروت: اول. (مستدرك الوسایل. حسین، النوري .1
  125ص ، 3ج ، صحیح بخارى، 16612ح
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  مسکن همسر و فرزندانتامین 
همین طور ، یکی از وظائف مرد تامن مسکن مناسب باشان همسر وفرزندان

تامین جانی و روحی و روانی و اخالقی همسر و فرزندان چنانچه که این موارد نیز 
 .در روایت آمده است

، حسن معاشرت: و موارد دیگري که به عناوین آنها اشاره می کنیم از قبیل
که این موارد از ... مهربانی و محبت و پرهیز از آزار واذیت و،  زوجیناحترام متقابل

جمله نقش ها و وظایف مرد در خانواده است که یا در مورد خاص است و بعضی ا 
  .ز موارد سایر اعضاي خانواده و فرزندان را هم شامل می شود

  نقش پدر در مورد فرزندان 
مسئولیتی است خطیر ، انمساله اي پدري وعهده داري وسرپرستی فرزند

  .وموفقیت در ان مستلزم آگاهی ها وفداکاري هاواخالق واعتماد اوست

  :نقش والیتی
والیت به ، یکی از نقش هاي پدر در مورد فرزندان نقش والیتی او می باشد

این معنا که اختیار در تصرف براموال و حق پدر بر فرزندان صغیر و مجنون این 
   .ع علماء شیعه و اهل سنت استچیزي است که مورد اجما

  آموزش خواندن و نوشتن  
یکی دیگر از حقوق که فرزندان بر پدر دارد این که باید پدر فرزند را قرآن 
بیاموزد و سواد خواندن و نوشتن را به او یاد دهد تا آنکه فرزندان از نعمت خواندن 

  .نوشتن بهره مند شوند
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نقل شده است که تاکید بر ) علیه و آلهصلی اهللا(در این زمینه روایات ا زپیامبر
سه حق فرزند بر گردن « : رسولخدا در رابطه آموزش قرآن می فرماید. این امر دارند

نوشتن یادش دهد و پس از ، نام نیکو برایش انتخاب کند. پدر دارد و آن این است
  .بلوغ زمینه اي ازدواجش را فراهم کنند

  نقش تربیتی 
تحت تاثیر دیده ها وشنیده ، افراد ذیادي اثر می پذیردکودك در مسیر رشد از 

هاي بسیار قرار می گیرد همه افراد که با در ارتباط هستند بنحوي به اواثر می 
گذارندو الگوي کودك قرار می گیرند در این میان نقش اثر گزاري پدر از همه مهمتر 

 . یز استوموثر تر است براي انکه رفتار پدر براي کودك خرد سال همه چ

درس اخالق وتربیت را از  به عبارت دیگر پدر الگو وسرمشق فرزند است که
  .او می آموزد

با توجه به این نکته یکی از نقش ها و وظایف مهم هر پدري در زندگی این 
است که نسبت به تربیت فرزندان خود احساس مسولیت کند و در ادب آموزي آنان 

ما در رجوع ،  از حقوق فرزندان بر والدین استدر حقیقت این یک حق، اهتمام ورزد
به آموزه هاي دینی به روایات زیادي بر می خوریم که راجع به این مساله تاکید 

  .چنین روایت شده است) ع(زیادي نموده اند از امام کاظم
رسید )صلی اهللا علیه و آله( مردي دست فرزندش را گرفته به حضور پیامبر"

صلی اهللا علیه و (حق این فرزند بر من چیست؟ پیامبر! اوعرض کرد اي پیامبر خد
تربیتش نیکوگردانی؛ او را در جایگاهی ، نامی نیک بر او انتخاب کنی: فرمود)آله

  1.خوبی قرار دهی

                                                
  417ص، 16ج، کنزالعمال، حسام الدین، متقی هندي.1
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 الْوالد أَنْ یحسنَ   الْولَد علَى حقُ« : در این مورد می فرماید) ع(حضرت علی 
هبنَ أَدسحی و همالْقُرْآنَاس هلِّمعی 1»  و  

 حق فرزند بر پدر این است که اسم نیکو به او بگذارد و تربیت نیکو نماید "
 و دهها روایتی دیگري که درباره تربیت و ادب آموزي "و قرآن را به او بیاموزد

فرزندان بر والدین مخصوصا به پدر تاکید دارند از مجموع این روایات استفاده می 
نقش پدر در تربیت فرزند بسیار مهم و اساسی است براي آنکه پدر مسئول شود که 

پدر در حقیقت الگوي ، دادن آگاهی هاي الزم و پرورش روح و روان فرزند است
از نظر کودك آنقدر پدر با عظمت ، کامل و سر مشق درس هاي زندگی فرزند است

از هر واقعه ،  می دهدبه همه سواالت پاسخ، است که اوست که همه چیز را می داند
آینده و گذشته را او باید خبر بدهد خالصه آنکه ، که در هرجا یی می افتد خبر دارد

  .پدر است که دریچه از اطالعات را بر روي کودك می گشاید
می تواند نقش اساسی را در ، پدر با این اهمیت و اعتبار که نزد فرزند دارد

و از طرفی .  ادب آموزي او ایفا نمایندزندگی فرزندان مخصوصا در جهت تربیت و
پدر وقتی می تواند نقش آفرینی کند و تاثیر گذار باشد که به روشهاي تربیت قرآنی و 

روشها بهره گیرد  شیوه ها در فرایند تربیت فرزند ازآن، دینی آشنایی کامل داشته باشد
یان شده در قرآن روشهاي تربیتی زیادي ب. در غیر این صورت موفق نخواهد شد

است یکی از روشها تربیتی که به آن پرداخته شده و به عنوان بهترین روش معرفی 
می گردد روش موعظه ونصیحت است که قران در موارد به آن تاکید دارد آنچه که ما 

این است که به تبین وتحلیل این روش از منظر یک پدر نمونه بر ، در پی آنیم
 آن اشاره شده است بپردازیم و عوامل و شرایط به  سوره لقمان13که درآیه فرزندش

  .الزم در جهت تاثیر گذاري بیشتر موعظه پدر بر فرزند استخراج نمایم
                                                

  200ص، 15ج، وسائل الشیعه، محمد بن حسن، حر عاملی.1
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  موعظه با دلیل و منطق
 سوره لقمان استفاده می شود این است که 13یکی دیگر از نکات که از آیه 

 موعظه زیرا اگر، موعظه و نصیحت باید داراي پشتوانه ي علمی و دینی باشد
، ونصیحت بدون پشتوانه ي علمی و منطقی انجام بگیرد موثر و مفید نخواهد بود

ممکن است که موعظه بدون دلیل شنونده را به لجاجت و عدم پذیرش نصیحت وا 
این شیوه است که قرآن آن . دارد لذا موعظه و نصیحت باید همراه با دلیل انجام گیرد

حکیم وقتیکه فرزندش را موعظه می کند بالفاصله را تایید می کند چنانچه که لقمان 
!  فرزندم"»  ُ یا بنَی ال تُشْرِك بِاللَّه إِنَّ الشِّرْك لَظُلْم عظیم «.دلیل آن را بیان می دارد

  ".قطعا ستم بزرگی است) بخدا(زیرا که شرك ، چیزي را همتاي خدا قرار نده
یان می کند چه دلیلی محکم و لقمان دلیل آنکه فرزندش شرك نورزد فورا ب

  1.متقن و حکیمانه اي است
  شرك چرا ستم بزرگ است؟ 

  . از تفاسیر استفاده می شود به دو دلیل شرك ستم بزرگ استگونههمان
ظلم از آن جهت که موجود بی ارزشی را همتاي خدا قرار داده است : الف

  :عالمه در المیزان در این مورد می فرماید
و عظمت معصیت به عظمت کسى ، ه عظمت اثر آن استعظمت هر عملى ب

بنا بر این ، چون که مؤاخذه عظیم نیز عظیم است، شود اش مى است که نافرمانى
چون عظمت کبریایى همه از او ، ها نافرمانى خدا است بزرگترین گناهان و نافرمانى

ن و بزرگتری، چون خدایى است بى شریک، و فوق هر عظمت و کبریایى است، است
  .نافرمانیهاى او این است که برایش شریک قائل شوى

                                                
  322ص، 16ج، سیر المیزانترجمه تف.1
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"یمظع لَظُلْم در این جمله عظمت شرك را مقید به قیدى با -" إِنَّ الشِّرْك 
تا بفهماند که عظمت ظلم شرك آن قدر است که با هیچ ، مقایسه با سایر گناهان نکرد

  1.گناه دیگرى قابل قیاس نیست
 اعتقاد به شرك به نفس خود ستم "مشرك شرك از آن جهت که انسان : ب

 لذا ستم بزرگ است عده اي از مفسرین به مورد هم ".نموده و آن را نابود کرده است
آنچه که از پیامدهاي سوء که مفسرین براي شرك بیان نموده اند ، اشاره کرده اند

استفاده می شود که از آن جهت که مشرك این ستم را با آن پیامدهاي به نفس 
  .ودش روا داشته است نیز می تواند ظلم و ستم بزرگ باشدخ

حال به موارد از پیامدهاي شوم شرك که ا ز آیات و روایات استفاده می شود 
  .اشاره می شود

  مفهموم شرك
 شَرِك به معناي شریک قائل شدن می " شرك در لغت اسم است و از ماده"

یکی داللت می ،  دو معناست بنا به نقل صاحب مقاییس اللغۀ شرك دارایی2.باشد
 ". کند به مقارنت دو شی و دیگري به معناي امتداد و مستقیم بودن یک شی است

 در معناي اول که به مقارنت داللت می کند به این معناست کهیک بین دو معنا "شرك
  3.مثل مشارکت دو نفر در یک شیء، مشترك باشد مخصوص یکی از آنها نباشد

 اما در 4.ت ازآنکه چیزي براي دو نفریا بیشترباشدعبارت اسشرك در لغت 
  1. به معناي شریک و همتا قائل شدن براي خداوند است" شرك"اصطالح قرآنی 

                                                
  172ص ، 19ج، ترجمه تفسیر مجمع البیان.1
  1262ص، 2ج، فرهنگ الورس، خلیل جر.2
  489ص ، ماده شرك، مقایس اللغه.3
  451ص، راغب اصفهانی، مفردات غریب القرآن.4
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یا « :  سوره لقمان آمده است که لقمان حکیم به پسرش خطاب کرد13در آیه 
 ظیمع لَظُلْم إِنَّ الشِّرْك بِاللَّه ال تُشْرِك نَیبه خدا شرك نورز که ! پسرم یعنی اي "» ب

این شرك به معناي ، بقول صاحب قاموس ".ظلمی عظیم است، همانا شرك
  .اصطالحی اش به کار رفته است

همان کسی "2»الَّذي جعلَ مع اللَّه إِلهاً آخَر« : قرآن در مورد مشرك می فرماید
براي غیر  بنابراین مشرك کسی است که ".که معبود دیگري را با خدا قرار داد

  .نقش در عالم وجود قائل است، خداوند

  پیامدهاي شرك
شرك ، با توجه به آنچه که از آیات قرآن و روایات نبوي استفاده می شود

اخالقی و عملی بر ، روحی، عقیدتی، پیامدهاي سوء فراوانی در عرصه هاي مختلف
به برخی از آن ما در این جا . جا میگذارد و جوامع بشري را به انحطاط سوق می دهد

  .پیامدها اشاره می کنیم

  انحراف از هدف خلقت 
خداوند در قرآن هدف از آفرینش جهان شناخت و معرفت خودش بیان می 

و از این . (  جز براي آنکه عبادتم کنند" 3»وما خَلَقْت الْجِنَّ والْإِنس إِلَّا لیعبدونِ« کند
 ".راه تکامل یابند و به من نزدیک شوند

. معرفت خداست، هدف از آفرینش جهان، پس طبق فرموده خالق هستی
هرکس که خدا را به درستی بشناسد و خدا را مبدا خلقت جهان هست دانست دیگر 

                                                                                                            
  311ص، 2ج، مصباح المنیر.1
  26، سوره ق.2
  56، سوره ذاریات.3
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مشرك نمی شود اما رسیدن به این مرتبه و مقام کار مشکلی است اما افراد کمی 
پی می برند و از هستند که به درستی به شناخت خدا می رسند و به عظمت خداوند 

اما اگر شرك ورزید باعث گمراهی بی حد و حصر . همه اقسام شرك دور می شنوند
 " 1»و منْ یشْرِك بِاللَّه فَقَد ضَلَّ ضَالالً بعیداً« :خواهد شود چون قرآن می فرماید

  ".هرکس به خدا شرك ورزد قطعا دچار گمراهی دور و درازي شده است

  اضطراب و نگرانی
 انسان در زندگی این است که به یک آرامش سکون دست یابد خداي هدف

 ِ أَال «. متعال راه رسیدن به این آرامش را فاقد ذکرو یاد خداي یکتا می داند و بس
نُّ الْقُلُوبئتَطْم کْرِ اللَّه2»بِذ 

پس تنها یاد خداي یکتاست . آگاه باشید که دلها تنها به یاد خدا آرام می گیرد
لوب را آرامش می دهد آنکه قلبش به یاد غیر خدا باشد هرگز روي آرامش را که ق

  .همیشه سرگردان و پریشان خواهد بود، نخواهد دید

  حبط عمل
که از این . حبط عمل است، یکی از دیگر از پیامدهاي شرك به خداوند متعال

 اگر آنان مشرك " 3»وا یعملُون و لَو أَشْرَکُوا لَحبِطَ عنْهم ما کانُ« . آیه استفاده می شود
 ".شوند اعمال آنان را نابود می سازد

و لَقَد أُوحی إِلَیک و إِلَى « : و در جاي دیگر از قرآن در این مورد می فرماید
و و  به ت" 1»الَّذینَ منْ قَبلک لَئنْ أَشْرَکْت لَیحبطَنَّ عملُک و لَتَکُونَنَّ منَ الْخاسرین 

                                                
  16، سوره نساء.1
  28، سوره رعد.2
  88، سوره انعام.3
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همه پیامبران پشین وحی شده اگر مشرك شوي تمام اعمالت نابود می شود و از 
  ".زیانگاران خواهی بود

همچنان که . کنداز این آیات استفاده می شود که شرك اعمال انسان را تباه می
آتش هیزوم را می بلعد و از بین می برد بخاطر آنکه شرط قبولی اعمال انسان 

اگر عمل انسان براي غیر خدا باشد باید پاداش هم ، دن استاخالص و براي خدا بو
از همان طلب کرد در حالیکه غیر از خدا همه نیازمند است و محتاج و هیچ چیز از 

  .خودش ندارد

  ي از شیطانپیرو
یکی از مهمترین و خطرناك ترین پیامدهاي شرك این است که انسان در 

اله را بیان نموده و در مورد پیروي تحت والیت شیطان در می آید و قرآن این مس
که از جمله سفارش حضرت ، نکردن از شیطان آیات فراوانی در قرآن وجود دارد

یا أَبت « : به پدرش یا عمویش که از عبادت بتها نهی می کند می فرماید) ع(ابراهیم 
 اي پدر من از این " 2» ولیاإِنِّی أَخاف أَنْ یمسک عذاب منَ الرَّحمنِ فَتَکُونَ للشَّیطانِ

می ترسم که از سوي خداوند رحمان عذاب به تو برسد درنتیجه از دوستان شیطان 
 ".باشی

استَحوذَ علَیهِم الشَّیطانُ فَأَنْساهم ذکْرَ اللَّه أُولئک « : و در آیه دیگري می فرماید
 شیطان بر آنان مسلط شده و " 3»نِ هم الْخاسرُونَ حزْب الشَّیطانِ أَال إِنَّ حزْب الشَّیطا

  ".حزب شیطان زیان کارند! آنها حزب شیطانند، یاد خدا را از خاطر آنها برده

                                                                                                            
  65،  سوره زمر.1
  45،  سوره مریم.2
  19، سوره مجادله.3
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  خلو در آتش
بیرون شدن زا ، مشرکین در قیامت در بدترین مکان باقی می خواهد ماند

نکه آنان خود با براي آ. جهنم و ورود به بهشت بر آنان بخاطر رفتارشان حرام است
 . بینش و کردار خود باعث چنین پیامد سختی شده اند

منْ یشْرِك بِاللَّه « . قرآن مجید درآیات فراوانی به این واقعیت اشاره کرده است
خدا شر  هرکس به " 1»فَقَد حرَّم اللَّه علَیه الْجنَّۀَ و مأْواه النَّار و ما للظَّالمینَ منْ أَنْصار 

و یا در . ورزد قطعا خداوند بهشت را بر او حرام ساخته و جایگاهش آتش است
 "2»أُولئک حبِطَت أَعمالُهم و فی النَّارِ هم خالدون «: جایی دیگر فرمود

  ".آنانند که اعمالشان به هدر رفته و خود در آتشی جاوید انند...مشرکان
امدهاي شرك است که در این جا اشاره شد و این ها موارد بسیار اندکی از پی

موارد زیادي از پیامدهاي شوم و ناگوار اعم از دنیوي و اخروي در آیات قرآن و 
روایات ذکر شده است که در این مقاه جاي بحث از آن نمی باشد این موارد را به 
عنوان نمونه آوردم براي آنکه پاسخی باشد به آن سوالی که در عنوان این بخش 

  .مطرح شد

                                                
  72،  سوره مائده.1
  17،  سوره توبه.2
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  :نتیجه گیري
از مجموع مطالبی که بیان شد به این نتیجه دست یافتیم که تربیت دینی 

  . فرزندان یک امري مهم و ضروري است و پدر در تربیت فرزند نقش اساسی دارد
و از طرفی موعظه و نصیحت یکی از روشهاي مهم تربیتی است که قرآن به 

 سبحان قرآن را کتاب موعظه معرفی می آن توجه خاصی نموده تا جایی که خداي
کند و پیامبران الهی به دستور خداي متعال در هدایت و تبلیغ خودشان از آن بهره 

  .فراوانی برده اند
 سوره لقمان استفاده می شود این است که در جهت تاثیر 13آنچه که از آیه 

ارد که آن را گذاري موعظه در تربیت باید از اصول و روش پیروي کرد و شرایطی د
  .باید بکار گرفت و آنگاه موعظه پدر می تواند نقش بسزایی را در تربیت داشته باشد
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 نقش خانواده در تربیت فرزند مهدي یاور

  سمیه سادات فاضلی

  چکیده
  

خانواده به عنوان یک نهاد تاثیرگذاربر جامعه باید براي تربیت نسل مهدي 
 و جامعه منتظر بکوشند و تربیت دینی را مد نظر داشته باشد تا بتواند جامعه و یاور

چرا که در دنیاي کنونی که دشمنان اسالم براي براندازي ،  طیبه دست یابديمدینه
دین و دینداري در جامعه اسالمی در حال تالش هستند تنها با تربیت نسل والیی و 

در این نوشتار پس از تعریف .  مهدوي شدمهدي یاور می توان زمینه ساز حکومت
مفاهیم به عوامل موثر در تربیت کودك مهدي یاور در قبل از تولد و بعد از تولد و 

  .مشترك در همه مراحل پرداخته شده است
  منتظر، خانواده، تربیت دینی، تربیت: کلید واژه ها

                                                
  .دانش پژوه مقطع کارشناسی ارشد، رشته تفسیر.  
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  مقدمه
 رود و ی به شمار مي و انسان سازتی تربگاهی پانیاز آنجا که خانواده مهمتر

 بر اساس ي به خانواده ادی رسي خانواده است پس براي بنا نزد خداوند بنانیمحبوتر
 ی اساسيبا برداشتن گام ها  تالش کرد تا بتواندی بای اسالمي و ارزشهايارهایمع

و ، ینی دتی تربنی جامعه داد بنابرالیحو منتظر را تی خانواده نسلنیتوسط والد
 حی صحي هاوهی است که اگر با شنی والدی مهم و اساسفیله وظا از جماوری يمهد

آثار و برکات آن در اعمال و رفتار فرزندان ، ردی صورت بگی منطقلیو همراه با دل
 ینی که متون دمی شوی امر منی متوجه انی در معارف دی شود و با بررسی مانینما

 را در ي و مهدوییسل وال نتی را درقلمر تربی گره گشا و کارآمد فراوانيآموزه ها
  .  باشدیقلمرو خود دارا م

 با ساز و دی نسل منتظر باکی پرورش ي خانواده ها و باألخص زنان برانیبنابر
 و با یاري پروردگار و آگاهی از موانع و  آگاه باشندیی نسل والتی تربايکار ه

  .دمشکالت در پیش روي تربیت براي تربیت نسل والیی و مهد یاور تالش کنن
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  مفهوم شناسی

  :مفهوم لغوي تربیت

ژه تربیت بر پرورش دادن استعدادهاي انسانی یعنی فراهم کردن زمینه رشد وا 
به معنی زیادت و فزونی و » ربو«این واژه از ریشه . استعدادهاي آدمی داللت می کند
عنا و کاربردهاي گوناگون از این ریشه همه همین م1 رشد و برآمدن گرفته شده است؛

. نفس عمیق و بلندرا می گویند که موجب برآمدن سینه است» ربو«را در بردارد 
   3.نیزبه همین معناست» رابِیه«2.یعنی سرزمین بلند و مرتفع» ربوة«

 در قرآن کریم 4.یعنی فرزند را تربیت کردم و او رشد کرد »ربیت الولَد فَرَبا«
وقُل رب ارحمهما (رشد جسمی آمده است  همین معنا یعنی بزرگ کردن در مفهوم

 طور همان را رحمت کن) پدر و مادر(دو  آن! پروردگارا: بگو  و5).کَما ربیانی صغیرًا
  .پرورش دادند کودکی در مرا که

 در این آیه فعل ماضی از مصدر تربیت است و ناظربه تالش پدر و مادر »ربیا«
  . پرورش شخصیت کودك خویش استبراي آماده ساختن محیط

                                                
نسقه و علَق علیه و وضع فهارسه علی ، لسان العرب،  جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور.1

 .126ص ، 5ج .  ق1408، بیروت، احیأ التراث العربیدار ، الطبعۀ االولی، شیري

  )50، مومنون( .2
تحقیق و ضبط ، المفردات فی غریب القرآن،  ابو القاسم الحسین بن محمد الراغب االصفهانی.3

  . 187ص ، بیروت، دار المعرفه، محمد سید کیالنی
  . همان.4
  .24،  اسرأ.5
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رب در اصل به معنی تربیت و پرورش است یعنی : راغب اصفهانی می گوید
  1.کمال خود برسد ایجاد کردن حالتی پس از حالت دیگر در چیزي تا به حد نهایی و

  تربیت اصطالحیمفهوم 
: فرهنگ توصیفی علوم تربیتی در تعریف تربیت اینگونه بیان کرده است 

ه مجموعه شیوه ها و تدابیر گفته میشود که براي شناخت حقیقت وبرکناري از روش ب
 .بطور دقیق بر روش به سه چیز اطالق می شود.لغزشها به کاربرده می شود

مجموعه طریقی که انسان را به کشف مجهوالت و حل مشکالت هدایت .1
  می کند ؛
  ، به کار رودمجموعه قواعدي که به هنگام بررسی و پژوهش و واقعیات .2
مجموعه ابزارهاو فنونی که آدمی رادر مسیر رسیدن از مجهوالت به معلوما .3

  .ت راه به بري می کند
  2.پس روش الزمه دانش است و هیچ دانش بی روش میسر نیست

 یاهرشخص والدین با معلمان که فعالیتی ازهرگونه است عبارت تربیت.1
 براساس، دیگر فرد رفتاریک و اخالق ،نگرش، برشناخت منظور اثرگذاري به دیگري
  . دهند می انجام شده معین پیش از اهداف

بر انگیختن استعداد ها و قواي گوناگو انسان و پرورش آنها که باید با . 2
 به میزان -کوشش و سعی متربی نیز توأم باشد تا انسان به منتهاي کمال نسبی خود

  3. نایل شود-طاقت و توانایی
  

                                                
  . 184ص ، چاپ دوم، 1414، شر الکتابدفتر ن،  راغب اصفهانی مفردات غریب القرآن.1
  ، 381ص، 2ج، انتشارات دفترتبلیغات ، معجم المقاییس الغه، احمد، ابن فارس.2

،  ش1366، نشر فرهنگ اسالمی دفتر: تهران، اسالم و تعلیم و تربیت،  محمد باقر حجتی-  3
  . 10ص ، 2ج
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  دینیپرورش معنی و مفهوم 
 در حقیقت مجموعه دگرگونی هایی است که در فکر و عقیده دینیپرورش 

فرد به منظور ایجاد عمل و رفتار خاصی که متکی به ضوابط مذهب باشد انجام می 
به عبارت دیگر در سایه دگرگونی هایی که در فکر و عقیده افراد ایجاد می . شود

 فردي و اجتماعی شخص صورت مذهبی روابط، آداب و رفتار، عادات، گردد اخالق
و شرعی می گیرند و مذهب به عنوان عامل مسلط بر زندگی فرد و جنبه هاي آن 

  1.خودنمایی می کند
  معنی انتظارو منتظر

تظار یک صفت و ویژگی است که باید در خودمان بپرورانیم و تجربه کنیم و ان
ی است براي ما انسان ها؛ یک هدیه ي اله، در حقیقت انتظار. مورد بحث قرار دهیم

یعنی خداوند به بعضی از انسان ها این توفیق را عنایت کرده که آگاه باشند که امامی 
، در پس پرده ي غیبت است و آگاه باشند که باید منتظر او باشند و خود این مسئله

  2.اولین صفت انسانِ منتظر را می سازد
منتظر می ، ر قرار می دهدازاین رو کسی که زندگی خود را برمحور انتظا

در فرهنگ مهدویت منتظر به انسانی گفته می شود که با تمام وجود در انتظار . نامند
آخرین حجت اللهی به سر می برد ؛لذا از پاره اي روایات استفاده می شود که به 

اگرآن ها منتظر راستین ، سبب شرایط ویژه اي که بر مردمان عصر انتظار حاکم است
  3.ورد خشنودي خدا بوده وجایگاه بسیار ارزشمندي خواهد داشتم، باشند

  معنی و مفهوم خانواده
                                                

 82ص.بی تا، رات امیريانتشا، تهران ، پرورش مذهبی و اخالقی کودکان،  علی قائمی _ 1

 .1381، چاپ سوم، مؤسسه بوستان کتاب: قم، سخنرانی هاي گفتمان سوم، گفتمان مهدویت _ 2

ص ،  1390، بنیادفرهنگی حضرت مهدي، قم ، فرهنگ نامه مهدویت ، سلیمیان   خدا مراد.3
417. 
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 خانواده ارائه شده است که عموماً بر اساس ي برای گوناگونفیتاکنون تعار
 کرده است ادی از آن خی موجود خانواده که تاري ساختارهایکی ده؛ی گردانیدو نکته ب

   .واده بوده و هست که از کارکرد خانی انتظاراتيگریو د
 ای یهم خون، یی زناشووندی پقی است که از طري متشکل از افرادخانواده« 

خواهر و فرزند در ، برادر، شوهر، پدر، مادر،  به عنوان زنگریکدی فرزند با رشیپذ
 ی می آورند و در واحد خاص زندگی مدیارتباط متقابل هستند؛ فرهنگ مشترك پد

  1».کنند

 بر اساس گریکدی از افراد است که روابط آنان با یگروه همچون خانواده« 
   2». شوندی محسوب مشاوندی خوگریکدی و نسبت به ردی گی شکل میهم خون

 ی فرزندخواندگایازدواج ،  خونقی از افراد است که از طری گروهخانواده« 
  3» مثل استدی آن ها تولی اصلی خورده اند و کارکرد اجتماعوندیبه هم پ

 فی تعرنیخانواده را چن،  خودیتی در آمار جمعزین) 1994(ملل متحد  سازمان
 شود که با هم ی اطالق مي چند نفره اای خانوار به گروه دو ایخانواده «:  کندیم

 قی دارند و از طری زندگاتی ضرورگری غذا و دي کنند؛ درآمد مشترك برای میزندگ
 کی خانواده ممکن است کی در .با هم نسبت دارند،  ازدواجای یفرزندخواندگ، خون

   4».ستندیهم خانواده ن، تمام خانوارها،  کنندی چند خانواده زندگای
 تعاریف دیگر ذکر شده و ده ها فی که از مجموعه تعاری مفهوم مشترکنی اول

 چند ی و روحی جسمداری و پاقی عموندی خانواده پکه؛، شودیارائه شده استنباط م
                                                

 .148ص، 1357، آواي نور: تهران، منصور قنادان ؛ جامعه شناسی مفاهیم کلیدي.1

  همان .2

 .135ص ، 1379، سروش:تهران، جامعه شناسی خانواده، ساروخانی باقر.3

، 1375، ارشد : دانشگاه آزادي اسالمی، عوامل مؤثر در کارایی خانواده،  فرزانه نجاریان.4
 .19ص
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 ییخانواده معنا، وندی پنی بدون تحقق ایعنی. واحد است ي در فضاستنی زينفر برا
 یجهت تعال، نیبنابرا.  داردی آن بستگي اعضاوندی پزانی بنا به منیندارد؛ قوام ا

، فلذا.  شوددی خانواده تأکي و روابط اعضاوندی پمیالزم است بر تحک،  خانوادهییکارا
 نیهم چن، مت و رشد فرد مسائل در سالنی روابط در خانواده از جمله مهمترمیتحک

  . و توسعه همه جانبه در جامعه استییایپو

   مهدي یاورنقش خانواده در تربیت فرزندان
خطاب به مؤمنان از پیامدهاي اخروي آن خبر ، خداي متعال در این زمینه

خود و خانواده خویش ، اي کسانی که ایمان آورده اید“: به آنان هشدار می دهد، داده
نگه داري خویشتن   ”1.نگهدارید،  هیزم آن انسان ها و سنگ ها استرا از آتشی که

نگه ، از طریق ترك معاصی و تسلیم نشدن در برابر شهوات سرکش میسور است
داري خانواده نیز به وسیله تعلیم و تربیت درست و فراهم ساختن محیط پاك و به 

  2.دور از هرگونه آلودگی فکري و عملی حاصل می شود
هر کس دختري داشته باشد و او ": فرمودند)صلی اهللا علیه و آله(رسول اکرم

را نیکو ادب بیاموزد و در تعلیم و تربیتش کوشش نماید و اسباب رفاه و آسایش و 
؛  3.آن دختر او را از آتش دوزخ نجات می دهد، زمینه تربیت دینی او را فراهم سازد

احسن تعلیمها و اوسع علیها من نعم من کانت له ابنۀ فادبها و احسن ادبها و علمها و 
  ".التی اوسع علیه کانت له منعۀ و سترا من النار

                                                
 .6آیه ،  تحریم _ 1

، ست و ششم چاپ بی، دار الکتب االسالمیه، تهران، 24ج، تفسیر نمونه ، ، شیرازي   ناصر_ 2
 286ص ، 24ج ، 1385

مصر ، نشر حسام الدین قدسی ، مجمع الزوائد، الهیثمی،  حافظ نورالدین علی بن أبی بکر _ 3
 .158ص ، 8ج ،  ق. ه1352
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در اصالح و یا افساد آن نقش اساسی ، خانواده ها به عنوان هسته اصلی جامعه
مجریان و ، مربیان، که در آغوش خانواده پرورش می یابند،  زیرا کودکان امروز;دارند

اگر نسل امروز با برنامه هاي درست دینی و اخالقی . قانون گذاران آینده خواهند بود
پدران ، صالح و تکامل یافته خواهد بود بدین روي، اجتماع آینده به یقین، تربیت یابند

و مادران مسؤولیت بزرگی در برابر جامعه دارند و باید در انجام آن سعی و تالش 
   1.فراوان نمایند

. خالی از هر نقش و قابل هر نقشوجود نوزاد همچون آیینه اي است صاف و 
. به همان شکل نما می یابد این وجود پاك را به هر شکلی پدر و مادر عادت دهند

فرزند موجب روشنی و چشم ، اگر پدرو مادر نقش خود را در این راه خوب ایفا کنند
و سر افرازي آنها در دنیا و آخرت می گردد و اگر درانجام وظیفه الهی در پرورش 

گناه عقب افتادگی و آلودگی هاي فرزند در آینده بر پدر و ، رزند کوتاهی کنندرشد ف
  2.مادر خواهد بود

 .اولین کالس تربیت و شکل گیري شخصیت کودك همان محیط خانه است
زیرا خانه نخستین رابط اجتماعی است که فرزند در اولین روزهاي عمرش با آن 

 شدید و مستمري که بر روي افراد آن می با تاثیر، خانه و خانواده. روبرو می شود
  3.ارزش وو امتیاز کامال مشخص و معلوم می گردد، گذارد

                                                

 .12 - 13ص ، 1368، قم انتشارات اسالمی، آیین تربیت،  ابراهیم امینی_ 1

دکتر سید محمد : ترجمه، ) ع(م علی راه و روش تربیت از دیدگاه اما،  محمد حسین ادیب _ 2
 .12ص، 1362، موسسه انجام کتاب، تهران، رادمنش

 268ص، همان_ 3
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  )قبل از تولد(  کودك مهدي یاورعوامل موثر در تربیت
در ) مثالً فرزند(فرع ، وراثت گرایش طبیعی و سرشتی است که به موجب آن: وراثت

  1».شود برابر و همسان می) و مادرپدر (ها با اصل خود تکوین کالبد و کارکرد اندام
برخی از دانشمندان معتقد بودند که تکامل شخصیت انسان ناشی از تأثیر 
عوامل ژنتیکی است و برخی دیگر بر این باور بودند که شخصیت انسان از محیط 

گیري شخصیت  امروزه این اعتقاد مقبولیت بیشتري یافته که شکل. پذیرد تأثیر می
این نظریه با عنوان تأثیر و تأثّر متقابل . و عامل محیط و ژنتیک استناشی از هر د

  2.محیط یا نظریۀ سرشت و تربیت شناخته شده است2ژن

» عرق«دانند که در روایات از آن تعبیر به  را عامل وراثت میدانشمندان ژن
نظر فی أي اُ«: فرمایند در این مورد می)صلی اهللا علیه و آله(پیامبر اکرم . شده است

دهی؛ زیرا  شیء تَضَع ولدك فإنَّ العرقَ دساس؛ بنگر که نطفه خود را در کجا قرار می
  3».کند کننده است و اخالق و صفات را به فرزندان منتقل میکه عرق سرایت

حسنُ األخالقِ برهانُ کرم األعراقِ؛ اخالق «: فرمایند نیز می) ع(حضرت علی 
  4».است ) فضیلت و اصالت خانوادگی(لی اصنیکو دلیل خوش

-چنان، خورد اش رقم می نیکبختی و بدبختی هر کس در دوران جنینیيزمینه

  :فرمایند می)صلی اهللا علیه و آله(که پیامبر اکرم 

                                                
رضا زیر نظر علی، آراء دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن، بهروز رفیعی. 1

  .162ص ، 3ج ، .) ش1388، پژوهشکده حوزه و دانشگاه و سمت: قم، 2چ (، اعرافی
فصلنامۀ اخالق ، کند؟ ژنتیک یا محیط؛ کدام یک آیندة ما را تعیین می، رمیاک محمد _ 2

 .182ص، 1391، .شمارة چهارم. سال دوم. زیستی

 .67ص ، فرهنگ تربیت، عباس اسماعیلی یزدي. 3

  .همان. 4
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بدبخت است ، الشقی شقی فی بطنِ أمه و السعید سعید فی بطنِ أُمه؛ بدبخت«
  1».بخت است در شکم مادرش وشخ، بخت در شکم مادرش و خوش

بنابراین موجودات زنده همواره خصوصیات ظاهري و باطنی خود را به نسل 
 براي همین قانون وراثت موضوعی است بسیار مهم که 2.کنند پس از خود منتقل می

بر همین اساس اسالم در انتخاب . در اسالم هم از اهمیت فراوانی برخوردار است
ختر توجه و دقت خاصی را به عمل آورده است تا فرزندان همسر از جانب پسر و د

آنها از هر نوع ضایعه و فاجعه ژنتیکی مصون و محفوظ بمانند و از سالمت کامل 
  3.برخوردار گردند

  خودسازي والدین 
شکل دادن و جهت ، منظور از خود سازي و به طور کلی پرداختن به خویش

در نظر گرفتن مقصد ، قویت انگیزه هاهاي حیاتی و تصحیح و ت بخشی به فعالیت
   4.براي قرب به خداوند است نهایی و سو گیري فعالیتها

اخالق و صفات ، یکی از مهم ترین عوامل موثر در پرورش فرزند مهدوي
 همانطور که گفته شد مقداري از خصوصیات و صفات والدین به .والدین است

  .صورت ارثی به فرزند انتقال پیدا می کند
. رزندان مخصوصا در سنین کودکی روحیه همانند سازي وجود دارددر ف

بزرگترها را مشاهده می  براساس این روحیه تقلید کودکان در دورهاي رفتارشان را

                                                
  .همان. 1
  .66ص ، 1390، دلیل ما: ناشر، فرهنگ تربیت، عباس اسماعیلی یزدي. 2
 .89ص ، .) ش1372، اسماعیلیان: قم، 2چ (،  و تعلیم و تربیتاسالم، رضا قربانیان. 3

مؤسسه آموزشى : قم، به سوى خودسازى ، محمدتقى ؛ نگارش کریم سبحانى،  مصباح یزدى .4
 .13ص، 1380، و پژوهشى امام خمینى
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بنابراین از جمله . اداي آنان را در می آورند و به خواندن نماز می پردازند، کنند
  1.پدران و مادران هستند، الگوهایی که عمیقا بر روي فرزندان اثر می گذارند

  کسب معرفت والدین
 در تربیت فرزندان والیی و مهدوي خودشناسی و هاي نخستین یکی از گام

والدین ، اصالح نفس و تهذیب اخالق و ملکات واالي انسانییعنی ، خودسازي
؛ 2من عرف نفسه فقد عرف ربه “: داین فرمدر مورد خودسازي می)ع(امام علی  .است

روایت )ع(از امام باقر  ."تحقیقا پروردگارش را می شناسد، ا بشناسدکسی که خود ر
هیچ شناختی چون شناخت ؛ 3.المعرفه کمعرفتک بنفسک”:شده است که فرمود

  ".خویشتن خودت نیست
خلق وخو ،  نسبت به امامحی درصورت داشتن معرفت صحبتیمومنان عصر غ

، دی شده واگر آنان توحهیرفتار وگفتار شان به خلق وخو ورفتار امام عصر شب
آن وقت است که توانسته اند وجود خود راباشجره .تقواوطهارت نفس داشته باشد

 اساس تیداکند ؛چراکه اهل بی پوندیپ،  اهللا استهی آنان بقماندهیباق،  کهتی اهل ببهیط
  4. در عالم وجودندی وخوبریهر خ

                                                
- 124ص) در دوره دبیرستان(خانواده و فرزندان ،  استادان طرح جامع آموزش خانواده - 1

125. 

 .452ص ، 95ج ، حاراالنوار ب_ 2

 .187 و ص 174 ص 78ج ،  بحاراالنوار _ 3

قطره اي محبت به امام عصر نگاهی به آثار فردي واجتماعی محبت به ، حسام محمدي  زهرا .4
 .49ص، 1392، )ع(نشر روضه العباس :قم، )عج(امام عصر
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 راههاي کسب معرفت
از راه تدبر وتامل در آیاتی ) عج(صریکی از راه هاي تحصیل معرفت به امام ع

بقیۀ اهللاِ «:خداوند می فرماید. بدست می آید، است)عج(که مربوط به امام زمان 
یکی از روشن ترین مصادیق ). 86، هود(»خیرٌلکم ان کنتم مؤمنینَ واَنا علیکم بحفیظ

 که باقی زیرا از همه به این لقب شایسته تر است چرا.است)عج(بقیه اهللا امام زمان 
است وامام نیز به این نام مشهور شده )ع(مانده ي معصوم از تبار انبیا ونسل امامان 

اول کالمی که می گوید؛ ، هنگام ظهور آن حضرت«:می فرماید )ع(امام باقر .است
سپس می » بقیت اللَّه خَیرٌ لَکُم إِنْ کُنْتُم مؤْمنینَ« سوره هود است 86خواندن آیه 

من بقیه اهللا وحجت خدا " ؛ »کُمی و حجتُه علَفَتُهی أَرضه و خَلی اللَّه فۀُیأَنَا بق«، یدفرما
پس احدي به او سالم نمی کند مگر در سالمش چنین ، "وجانشین او بر شما هستم

   1.»السالم علیک یا بقیه اهللا فی ارضه«خطاب می کند 
تدبر در روایات است که از ) عج(مام زماندومین راه رسیدن به معرفت به ا

در معرفی شخصیت و موقعیت آخرین وصی الهی در امت ) ع(واهل بیت )ص(پیامبر 
نامش ، مهدي از فرزندان من است«:فرمودند)ص(رسول اکرم .آمده است)ص(پیامبر

از نظر جسمی و اخالقی شبیه ترین مردم به من ، کنیه اش کنیه من است، نام من
گروه ها و امت هاي در آن زمان به ، صر غیبت وسرگشتگی می باشددر ع، است

سپس او همانند سنگ آسمانی ناگهان می آید وزمین را پر ، گمراهی مبتال می شوند
  2»عدل وقسط می کند 

                                                
، نشر سرمشق:تهران ،)عج(ملکوت زمان در ارتباط با حضرت ولی عصر،  مهدي قاسمی منفرد.1

  .21ص، 1382
 

 .32ص، همان .2
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وراه دیگرشناخت آن حضرت دعا ها و زیاراتی است که درباره ي آن 
بلکه ، تنها براي ثواب انشاء نشدهاین دعا ها .حضرت از اولیاي الهی به ما رسیده است

دعاي ندبه .هدف ایجاد معرفت وآگاهی صحیح نسبت به خداوند و اولیاء خداست
را به زبان )عج(نمونه کاملی براي شناخت آن حضرت می باشد که ابعاد وجودي امام 

 »الهادیۀ اَین بقیۀ اهللاِ التی التخلو منَ العترَةِ«.دعا به دیگران معرفی کرده است
  1.»الهی که عالم خالی از عترت هدایت گر نیست کجاست آن یادگاري(

تامل و دقت در )عج(یکی دیگر از این راه ها ي معرفت حضرت مهدي 
چراکه هر یک از .اسماء والقابی است که براي آن حضرت در روایات نقل شده است

 .است )عج(اسماءو القاب آن حضرت به بعدي از ابعاد وجودي ساحت مقدس امام 
قائم گویند به اعتبار آن که . امام را مهدي خوانند به اعتبار آن که امام هدایت است

منتظَرش گویند به این دلیل که همگان در انتظار . اقامه کننده ي توحید و عدل است
  2.او هستند

البته باید توجه ، گردد به دریافت عقلی افراد باز می، کسب معرفت صحیح
عقل اجتماعی و در کارهاي اجرایی نیست که ، ر این مواردداشت مراد از عقل د

شود؛ بلکه مراد عقلی است که با آن به  معموال برترین آن به مردان نسبت داده می
  3.»مردان و زنان تفاوتی ندارند، شود و در این زمینه کسب کماالت پرداخته می

                                                
 .25ص ، همان.1

 .28ص، همان.2

؛ به 170ص ، 1386پاییز ، 22شماره ، سال هفتم، ي علمی تخصصی انتظار موعود فصلنامه.3
؛ به نقل از فردوس 159ص، نجم الدین طبسی، )ع(اندازي به حکومت مهدي  نقل از چشم 

  449ص، 3ج، االخیار
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  )عج(محبت به امام زمان
وقتی ، موتور محرك محبت است ،شناخت. شناخت الزم است، براي محبت

شناسند و چه اندازه به ما محبت  امام زمان را شناختیم و دانستیم که ایشان نیز ما را می
محبت به ، و به موازات آن. متقابالً محبت ما هم به ایشان بیشتر خواهد شد. دارند

براي . ستچرا که چنین نعمتی را به ما ارزانی کرده ا، شود پروردگار هم بیشتر می
ما نیز باید در راستاي ، )ع(شکر این نعمت و جبران محبت و الطاف امام زمان 

  .خواهد نمی، چرا که محب جز رضایت محبوب، هاي ایشان قدم برداریم خواسته 
یا « : می فرمایند)ع(امام صادق ، اطاعت است، یکی از جلوه هاي محبت

و المطیعین لَه فی ظُهورِه ، تظرین لظهورِه فی غیبتهاَلمن، ابابصیر طُوبی لشیعۀِ قائمنا
خوشا به حال ! اُولئک اَولیاء اهللاِ الَّذینَ الخَوف علیهم و ال هم یحزَنون ؛ یا ابابصیر

کسانی که در غیبتش منتظر ظهور او هستند و در حال ظهورش نیز ، شیعیان قائم ما
د که نه خوفی بر آن هاست و نه اندوهگین آنان اولیاي خدا هستن، فرمانبردار اویند

   1.»شوند می
اما بانوان چون کانون ، شود محبت به ولی عصر هم شامل مردان و هم زنان می

توانند عشق و محبت به موال را در محیط خانه و  بیشتر می، محبت در خانواده هستند
  .به افراد خانواده منتقل کنند و یارانی محب پرورش دهند

  ته شدن به اخالق پسندیدهآراس

                                                
انتشارات مسجد مقدس ، منصور پهلوان، مترجم، کمال الدین و تمام النعمه،  شیخ صدوق.1

 .39ص، 2ج1386، جمکران
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ضروري است؛ اما در عصر غیبت حضرت ولی ، این امر در هر زمانی
چرا که تا انسان به اوصاف امامش متصف نشود و ، بیشتر مورد تاکید است) ع(عصر

  ي اصحاب ایشان قرار گیرد؟ تواند در زمره چگونه می، سنخیتی با ایشان نداشته باشد
 قَد« : فرمایند س به قدري است که خداوند میي نف ارزش خود سازي و تزکیه

نْ أَفْلَحکَّیها مز  *و قَد نْ خاباها  مسبه یقین ، ؛ هر کس نفس خود را تزکیه کند1د
رستگار شده است و نومید و محروم گشت آن که نفس خود را به گناه آلوده 

 غیبت اعم از در همین سوره به مردم دوران)ع(حضرت امام جعفر صادق » .ساخت
، باشد)ع(دارد که از اصحاب حضرت قائم  هرکس دوست می« : فرماید زن و مرد می

   2.»به پرهیزکاري و اخالق نیکو رفتار نماید) انتظار(باید منتظر باشد و در این حال 

 قت در انتخاب همسرد
یکی از راه هاي داشتن خانواده مهدوي در نظر داشتن نقش مهم وراثتی 

و از آنجا که نقش مادران درتربیت نسل .زندان مهدوي در خانواده استدرتربیت فر
دین اسالم در برنامه ، والیی و مهدوي فرزندان در خانواده پررنگ است از این رو

آموزشی تربیتی خود بر انتخاب کردن زن از دو جهت وراثتی و اجتماعی توجه کرده 
 وجود آمده است و جهت است؛ جهت وراثتی یعنی خانواده اي که زن از آن به

اجتماعی یعنی محیطی که زن در آن زندگی کرده و آثارش بر رفتار و کردار او باز 
انتقال صفات و خصوصیات جسمانی و "وراثت عبارت است از . تاب شده است

                                                
 10-9شمس آیه .1

به نقل ، 83ص، 1386پاییز ، 22شماره ، سال هفتم، ي علمی تخصصی انتظار موعود  فصلنامه.2
 .الغیبۀ نعمانی از
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هاي اخالقی و رفتاري از پدر و مادر و یا خویشاوندان و روانی و حاالت و ویژگی
  1 ". اجداد به نسل هاي بعدي

   تَضَع  نصابٍ  أَيِ  انظُر فی": :در این باره فرمودند)صلی اهللا علیه و آله( پیامبر 
دهی ؛ بنگر که فرزندت را در چه نسل و نژادي قرار می2  دساس  العرْقَ فإِنَ،  ولَدك

   ". گذاردزیرا که رگ و ریشه خانوادگی در فرزند تأثیر می
وما به تمام بشر می فهماند تا نطفه را در چه در این گفتار به مسلمین و عم

رسول اکرم و ائمه معصومین که .و از قانون وراثت غافل نباشند، محلی قرار دهند
حقایق را با نور وحی میدیدند باین قانون عظیم خلقت توجه کامل داشته و در این 

رف عامل و کلمه عرق را مع، روایت و راویات دیگر درباره این راز بزرگ سخن گفته
  3.وارثت قرار داده اند

در کالم ائمه کلمه عرق به دساس تعبیرشده است که در کتب لغت به اینگونه 
  4.اخالق و سجایاي والدین را به فرزندان منتقل می کند، تفسیر شده است که نطفه

همانگونه که در اسالم به انتخاب صحیح و درست گزینش زن سفارش شده 
زنان را از ازدواج ) ع(امام صادق . زنان را توصیه کرده ستبه گزینش مرد نیز ، است

                                                
 .115ص، 1384، تهران ، دریا: ناشر، سیري در تربیت اسالمی، مصطفی دلشاد تهرانی - 1

،  )کلمات قصار پیامبر خاتم ص(شرح فارسى شهاب األخبار، محمد بن سالمۀ قضاعی - 2
  .309ص، 1361، علمی و فرهنگی : تهران، تصحیح جالل الدین حسینی ارموي

، 1377، تهران؛ دفتر نشر فرهنگ اسالمی، اسالم و تعلیم و تربیت،  سید محمد باقر حجتی_ 3
 .83ص

 .83ص،  همان_ 4
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با زن آلوده به زنان ازدواج نکنید و به مرد ": با مرد آلوده به زنا بازداشته اندو فرمودند
  1".مگر اینکه از توبه اش آگاه شوید، آلوده به زنا دختر ندهید

نقش مادر در پرورش و شکل گیري شخصیت ، همان طور که بیان شد
زیرا مادر مهدوي با انتقال صفات از طریق . فرزندان مهدوي بسیار سازنده است

هاي وراثتی شخصیت و تربیت فرزندان مهدوي نقش در شکل گیري زمینه، وراثت
  .بسزایی داشته باشد

در جنبه ساختن فرزند گر چه به ظاهر سلولی از پدر و سلولی از مادر دخالت 
سهم مادر در تکوین جنین و نیز انتقال صفات ارثی دارند ولی از دید زیست شناسان 

مادر . مادر رنگ دهنده شخصیت کودك و حتی سازنده آن است. بیشتر از پدر است
  2.کسی است که امر پرورش فرزندان را در دوران حمل و پس از آن بر عهده دارد

و رفتار ، مادران به لحاظ جایگاه ویژه اي که در رشد و تربیت فرزندان دارند
کاهش فاصله هاي . گفتارشان در روند تکامل شخصیت نسل نو تاثیرچشم گیري دارد

. روانی و فیزیکی مادر و فرزند به آسانی بستر ارتباط فعال تربیتی را فراهم می سازد
بدین سان پدران می توانند از کانال ارتباط عاطفی مادران با فرزندان ارتباط برقرار 

  3. آموزه هاي دینی را انتقال دهندنموده و ایده هاي تربیتی و

  آداب مباشرت والدین هنگام انعقاد نطفه
از دیگر مواردي که رعایت آنها زمینه مناسبی را براي تربیت فرزند فراهم می 

، آنچه در اینجا مورد نظر است. معاشرت و روابط صحیح و سالم پدرومادر است، کند
                                                

، چاپ چهارم، شریف رضی، قم، 305ص ، مکارم االخالق، طبرسی، حسن بن فضل _ 1
 .305ص، ق1412

 .22- 13ص، انتشارات امیري ، بی جا، نقش مادر در تربیت ،  علی قائمی _ 2

 .25ص، 1384، یاس زهرا: ناشر، خانواده وتربیت دینی ، ابوالفضل، هدایتی فخر داود_ 3
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یعنی روابط آنها ، ن پیش از تولدفرزندبخشی از روابط والدین است که مربوط به دورا
روایات زیادي درباره ، از بزرگان دین، در متون اسالمی. در آمیزش و مباشرت است

  1.آداب آمیزش و تاثیرآن در روح و جسم فرزند نقل شده است
مرحله انعقاد نطفه یعنی اولین لحظه زندگی است و از همین لحظه است که 

کنند و این دوره نه ماهه در حیات آدمی بسیار پیدا می مرد و زن عنوان پدر و مادر
گاهی عواقبی ، مهم و تعیین کننده است و هرگونه کوتاهی والدین به ویژه مادر

زیرا حالت هیجانی و عاطفی در لحظه انعقاد نطفه و نیز رؤیاها . غیرقابل اجتناب دارد
  2. گذاردتأثیر مستقیم در جنین می، هاي مادرو خیال پردازي

دین اسالم چگونگی انعقاد نطفه و شرایط هم بستري را در شخصیت فرزند 
 ترین اساسی و ترین که از مهم، توصیه هاي مهمی دارد، موثر می داند و براي آن

 عملی پیروي و محبت و معرفت قبول و) ع (بیت اهل والیت پذیرش براي ها زمینه
 آید نسلی والیی و مهدوي باشد حالل زاده بودن است؛ تا نسلی که پدید می آنان از

براي هم است که توصیه شده است که . و زمینه پذیرش حق و حقیقت را داشته باشد
 و رعایت آدابی 3، هنگام آمیزش مناسب است زن وشوهر با غسل و طهارت باشند

موجب ، با وضو و طهارت بودن و دعا کردن پیش از آمیزش، چون ذکر نام ویاد خدا
 سوره اسراء 64در تفسیر آیه ) ع(امام صادق . لت شیطان می شودجلوگیري از دخا

. شیطان دور می شود، هنگام آمیزش و تشکیل نطفه اگر نام خدا برده شود: می فرماید
شیطان داخل می شود و عمل از ناحیه شیطان و فاعل به ، ولی اگر نام خدا برده نشود

                                                
، قم ، تربیت فرزند، 1ج، )ع(و اهل بیت) ص(سیره تربیتی پیامبر، سینی زادهسید علی ح _1

 .54ص، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه چاپ نهم

 .181ص ، 1387، انتشارات اطالعات، روان شناسی رشد، علی اکبر شعاري نژاد - 2

سالمیه دارالکتب اال، تهران ، مترجم محمد جواد غفاري، من الیحضره الفقیه ،  شیخ صدوق _ 3
 .256ص،  3ج، 1385، 
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 فرزند تشکیل در شیطان ینکها براي اسالمی روایات در. طور مشترك واقع می شود
 از قبل کردن دعا و نماز رکعت دو خواندن، گرفتن وضو مثل اعمالی نگردد شریک
 کرده بیان را دیگر موارد و آن هنگام در الرحیم الرحمن اهللا بسم گفتن و نطفه انعقاد
  . است

 روانی تشکیل نطفه بر _مکانی و روحی ، با توجه به تاثیراتی که شرایط زمانی
آداب خاصی را به هنگام آمیزش با همسر رعایت و ) ع(معصومان ، زند می گذاردفر

  1.به دیگران نیز سفارش می کرده اند

  پاك و حالل والدین تغذیه
همانطور که گفتیم حاالت روحی و معنوي انسان بر روي نطفه تاثیر می 

زند موثر گذارد ولی لقمه حالل پدرو مادر به قدري در آسان سازي و امر تربیت فر
، قبل از پیدایی تنها یادگار خود به امر پروردگار)صلی اهللا علیه و آله(است که پیامبر 

در آخر هم از غذاهاي بهشتی . چهل روز خلوت گزید و به روزه و عبادت پرداخت
 که نتیجه آن فرزندي شد که یازده امام معصوم 2.که جبرئیل براي او آورده تناول کرد

  .د آمدنداز نسل او پدی) ع(
همان طور که می دانیم امام حسین در بیان علت عدم تأثیرگذاري سخنانش بر 

شکم   ؛3.  فَقَد ملئَت بطُونُکُم منَ الْحرَام": لشکریان عمرسعد در روز عاشورا فرمود
   ".هاي شما از حرام انباشته شده است

                                                
 .57- 56ص) ع(و اهل بیت) ص(سیره تربیتی پیامبر ،  سید علی حسینی زاده_ 1

ص ، 2-1ج، 1331، انتشارات علمیه االسالمیه ، تهران، منتهی االمال ،  شیخ عباس قمی _ 2
94 -95. 

  .8ص، 45 ج،  بحار األنوار -3
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نتقال یافته و نطفه  حرام از طریق والدین در هنگام انعقاد نطفه ايزیرا لقمه
  .ناپاکی را شکل می دهد که زمینه ي براي پرورش فرزند مهدوي را خیلی کم می کند

 تاثیر مادر در هنگام بارداري
دوران ، یکی دیگر از مقاطع و مراحل تاثیر گذار در تربیت نسل مهدوي

. بارداري مادر است که در شکل گیري شاکله دینی فرزندان فوق العاده موثر است
صرفا مادري که خود علقه عاطفی و فکري با موالي خود امام زمان داشته و این 

  1.می تواند منتقل کننده آن به فرزند خود باشد، نمود عملی در زندگی او دارد، علقه
در مورد نقش مادر در تربیت فرزند )صلی اهللا علیه و آله(پیامبر اکرم 

؛ بدبخت 2. سعد فی بطْنِ أُمه  و السعید منْ  أُمه طْنِ ب  الشَّقی منْ شَقی فی":فرماید می
کسی است که در شکم مادر بدبخت است و سعادتمند کسی است که در شکم مادر 

   ".سعادتمند است
منظور از خوشبختی و بدبختی در شکم مادر همان بازتابهاي حاالت جسمی 

 زیرا عالوه بر اینکه قانون وراثت 3.ستو روانی مادر در دوران بارداري بر جنین ا
از همان زمانیکه فرزند در شکم ، صفات پدر و مادررا به این فرزند منتقل می کند

بنابراین مادر باید مواظب . مادر پرورش پیدا می کند با روحیات مادر بزرگ می شود

                                                
، 1388، مولف، ناشر، قم ، منتظر پروريزن منتظر و، علی غالمی، مریم معین االسالم _ 1

 .130ص

  .9ص، 5 ج، بحار األنوار - 2
 .57-56ص، ) ع(و اهل بیت ) ص(سیره تربیتی پیامبر ،  سید علی حسینی زاده_ 3



 

 

١٠٢

بشري
، سال هفتم ، شماره سیزدهم، زمستان

1395
  

 نیز تاثیر در جنین، رفتار و اعمال خود باشد زیرا همانطور که گناه در دل اثر می کند
  1.خود را می گذارد

 الْأَرحامِ فی یصورکُم الَّذي هو “شریفه آیه ذیل در )الرحمه علیه(فیض مرحوم
فکَی شاءال ی إِالَّ إِله وزیزُ هالْع کیمآمدندکه مصور ملک دو وقتی” :فرماید می” الْح 
 به کنید نگاه که ملک دو آن به شود می خطاب کنند بندي صورت و تصویر را بچه

 پیشانی در را آنچه و کنید برداشت آنجا از را بچه این سرنوشت و مادر پیشانی
 اما شود می خطاب بعد دهید قرار بچه این سرنوشت و قدر و قضا را همان اوست

 آن و بچه براي مادر پیشانی در ،است تعلیقی قدر و قضا .دهید قرار من براي هم بداء
 پیشانی از را بچه این سرنوشت و شقاوت و سعادت ،کنند می را کار همین ملک دو

  2” دهند می قرار بداء عالم پروردگار براي نویسند می او پیشانی در و گیرند می مادر
یکی ازعوامل سقوط اخالقی و عدم معرفت را  )السالم علیه(مجتبی حضرت

 بزرگت مادر و هند تو مادر! معاویه“: در وجود معاویه مادرش هند دانسته و فرمود
 اعمال گونه این که اي یافته پرورش فرومایه و پست زنان چنین دامن در، است نثیله

  3.است خدیجه، من بزرگ مادر و فاطمه، من مادر ولی زند؛ می سر تو از زشتی
من پسر بهترین “: براي همین است که حضرت با افتخار بارها می فرماید

  4”.فرزند زنان نجیب و پاك هستم، من. بانوان و سرور زنان عالَمم

                                                
- 97ص، 1389، بی تا، انتشارت روحانی، قم، تربیت فرزند در نظر اسالم،  حسین مظاهري _ 1

98. 

شرکت چاپ و ، موسسه انتشارات امیر کبیر: ناشر، نظراسالمتربیت فرزند از، حسین، مظاهري .2
 .2ص، تهران، نشر بین الملل 

 .282ص ، 1ج ،  ق1403، نشر مرتضی، مشهد،  احتجاج طبرسی_ 3

 .284ص ،  ش1375، نشر اسالمی، صحیفۀ االمام الحسن علیه السالم،  جواد قیومی_ 4
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متقابالً حاالت ، همان طور که مادر در پرورش جسم جنین نقش اساسی دارد
روحی او در پرورش روح جنین تأثیرگذار است؛ بنابراین در این دوران باید از نظر 

، چرا که تربیت فرزند. آمادگی تربیت فرزند را در خود ایجاد کند، جسمی و روحی
مادر می تواند با ، در این دوران حساس.  دوران جنینی شروع می شودحتی قبل از
  .زمینه تربیت مهدوي و مهدي یاوري را از همین دوران آغاز کند، انجام اعمالی

  :اعمالی از قبیل
  )ع(توکل به خدا و توسل به حضرت ولیعصر 

  دائم الوضو بودن
 تعالی فرجه شروع روزي خود با صدقه جهت سالمتی امام زمان عجل اهللا

  شریف
که در کتبی که در این زمینه نوشته شده (انجام اعمال خاص هر ماه بارداري 

  ).آمده است، است
  )حتی سوره هاي کوتاه(خصوصا حفظ قرآن ، انس با قرآن

  زیارت حرم هاي اهل بیت علیهم السالم و امام زادگان واجب التعظیم
 دائم الذکر بودن 

 مادر ي از سوي مهدوفی و انجام وظايحضرت مهد ادی حتما ذکر و نیبنا برا
  . نسل منتظر موثر باشدتی تواند در تربیم

  عوامل موثر و زمینه ساز پس از تولد 
 گفتن اذان و اقامه درگوش نوزاد

گفتن اذان ، یکی از کارهاي که پیامبر و ائمه پس ازتولد فرزند انجام می دادند
در )ص(لذا پیامبر اکرم. ده استدرگوش راست و اقامه در گوش چپ نوزاد بو

 غُلَام أَو جارِیۀٌ فَأَذِّنْ فی أُذُنه   إِذَا ولد لَک علی: فرمودند) ع(سفارش به حضرت علی
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؛ یا علی هرگاه صاحب پسر یا 1الْیمنَى و أَقم فی الْیسرَى فَإِنَّه لَا یضُرُّه الشَّیطَانُ أَبدا
 راست او اذان و در گوش چپ او اقامه بگو که اگر چنین در گوش، دختري شدي

  ".کردي هرگز شیطان به او ضرري نخواهد رساند
پژوهش گران اثبات کرده اند که کودکان نه تنها در نخستین روزهاي تولد 

بلکه پیش ازتولد نیز از ، گفته هاي مارا می شوند و در ذهن خود ضبط می کنند
 و معده مادر و حتی نسبت به آنها شناخت پیدا می صداي قلب و حرکت غذا درروده

یکی از علل آرامش فرزند در آغوش . کنندو بعد از تولد با آنها مانوس خواهند بود
  2.انس او با صداي قلب مادر است که پیش تر دررحم آن را می شنیده است، مادر

که پس بنابراین براي فرزندي که می خواهد پشتیبان والیت باشد الزم است 
در گوش آن تا روز هفتم اذان و اقامه گفته شود تا از اولین ساعات زندگی در دنیا با 

آشنا شود )صلی اهللا علیه و آله(رسالت پیامبر و ذکر خدا و شهادت به وحدانیت خدا
 .وتاثیر خودش را در تربیت والیی و مهدوي کودك بگذارد

  نام نیک
از تولد آن است که نام زیبا نخستین احسان و نیکی پدر نسبت به کودك پس 

به منزله حیثیت و اعتبار او ،  زیرا نام خوب3.و خوش آیندي براي او انتخاب نماید
 أن والده على الولد حقّ من إنّ”:فرموده است)ص(است به همین جهت رسول اکرم

 آن پدر بر فرزند حقوق جمله از بلغ؛ إذا یزوجه أن و اسمه یحسن أن و الکتابه یعلّمه
 زن او به بلوغ هنگام و کند انتخاب خوب را او نام و آموزد نوشتن را او که است
  ".بدهد

                                                
  .66ص، 74 ج، بحار األنوار -1
 .58ص، ) ع(و اهل بیت ) ص(سیره تربیتی پیامبر ،   علی حسینی زاده_ 2

 24ص، 6ج، بحار االنوار _ 3
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 .است دیگران نزد در او شخصیت و هویت بیانگر و او از نمادي، فرد هر نام
 نام هم که کند همانند بزرگانی با را خود دارد دوست ناخودآگاه انسانی هر معموالً

 نام، بنابراین 1.دهد مطابقت آنان با را خود ارکرد و رفتار تا کوشد می و است آنها
 اگر حتی. کرد پوشی چشم آن از توان نمی و است تأثیرگذار فرزندان تربیت بر نیک
 توجه پیِ در صحیح تربیت زیرا ورزید؛ اهتمام آن به باید، باشد داشته هم کمی تأثیر

   .2شود می محقق کوچک نکات به

   )ع(اگشودن کام طفل با تربت سید الشهد
والدین بعد از تولد نوزاد سعی کنند کام او را با آب فرات و اگر نباشد با آب 

چنان که امام محمد ،  و یا با خرما بردارند) السالمعلیه(باران و تربت امام حسین
کام طفل را به آب فرات وتربت امام « :  در این باره می فرماید ) السالمعلیه(باقر

   3»اگر آب فرات نباشد با آب باران بردارید ، د برداری"علیه السالم"حسین
قَالَ « : در این باره فرمودند ،  خطاب به ابی بصیر)علیه السالم(امام صادق

 صلی اهللا علیه و آله "هکَذَا فَعلَ النَّبی، حنَّکُوا أَولَادکُم بِالتَمرِ: أَمیرَالمؤمنین 
کام :  فرمود )علیه السالم(امیر المومنین؛ )علیهما السالم(بِالحسنِ و الحسین"وسلم

صلی  (نوزادان خود را بعد از تولد با خرما شیرین کنید که این کار را نبی مکم اسالم
  4» انجام دادند )علیهما اسالم( با حسن و حسین)اهللا علیه وآله وسلم

  غسل دادن نوزاد بعد ازتولد

                                                
 .67ص، )ع(و اهل بیت ) ص(سیره تربیتی پیامبر ، علی حسینی زاده  1_

 .168آموزشی مبلغان شماره ، پژوهشی، ماهنامه اطالع رسانی_ 2

 .228ص، 1370، انشارات شریف راضی ، قم ، مکارم االخالق ،  حسن طبرسی _ 3

 .24ص، 6ج، 1407، دار الکتب االسالمیه، تهران ،  6ج، اصول کافی ، کلینی  محمد _ 4
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سنت مؤکد ، اشته باشد غسل دادن نوزاد هنگام تولد اگر براي او مشکلی ند
 نحوه ي غسل دادن نوزاد به این .است ؛ البته عده اي این عمل را واجب می دانند

ترتیب است که شخص غسل دهنده نیت میکند که غسل میدهم این نوزاد را براي 
بعد از آن سمت راست و سپس سمت چپ ، سپس اول سرش را بشوید، رضاي خدا

  1.را بشوید

  عقیقه کردن
 در باره ي آن سفارش "علیهم السالم"وظایف مسلمین که معصومین یکی از 

 شایسته است که والدین در .عقیقه کردن براي نوزاد است، و دقت بسیاري کرده اند
. هنگام تولد نوزاد خود گوسفندي قربانی کنند و گوشت آن را به دیگران هدیه کنند

ی هاي این حکم و سفارش شاید اطعام دیگران و توجه به هم نوعان یکی از زیبای
سنت موکد ،  چنان که عقیقه کردن بر کسی که توانایی آن را داشته باشد2.دینی باشد

است و بهتر است که این کار در روز هفتم تولد انجام شود واگر تأخیر کند تابلوغ 
برپدرسنت است وبعد از بلوغ تاآخر عمربر خودش سنت است عالوه براین ، طفل

تبر بسیار وارد شده که عقیقه برگسی که تازه صاحب فرزند شده این دراحادیث مع
   3. واجب است

مشترك در تمام (عوامل زمینه ساز موثر در پرورش کودك مهدوي و والیی 
  )مراحل

  
                                                

 .191ص1392، انتشارات چتر علم ، قم ، کودك زیباي من ، اعظم قاسمی  .1

، 1379، انتشارات پیام مهدي، قم ، رگانی بهبهانی حائري ؛ تربیت فرزند دراسالم محمود ا. 2
 .60ص

 .193ص ، کودك زیباي من ، اعظم قاسمی  .3



107  

 

 

زند 
ت فر

تربی
در 

در 
ظه پ

موع
ش 

نق
… 

 لقمه حالل
این . غذاي حالل است، یکی از عوامل موثر در پرورش فرزند مهدي یاور

شیردهی و مراحل ،  دوران بارداريیکی از عواملی است که در تمام دوران اعم از
  .باید مورد توجه و دقت قرار گیرد، بعدي رشد فرزند

 دهد می شیر را شما فرزندان کسی چه که کنید دقت: فرمود) ع (علی حضرت
“ : فرمود) ع (باقر امام حضرت 1”.یابد می پرورش وضع همین با کودك زیرا

 شیر زیرا ،کن پرهیز و اجتناب زشت نزنا از و بده شیر زیبا زنان وسیله به را فرزندت
 مادر نوزاد به دادن شیر هنگام که دارد تأکید اسالم رو این از” 2.است دهنده سرایت

 بهتر بنابراین .گیرد قرار مناسب شرایط در استرس و اضطراب از دور به و آرامش با
  :شود رعایت زیر موارد دادن شیر هنگام در که است

  .باشد قبله روبه مادر-1 
  .نباشد غصبی مکان در-2
  . گیرد قرار آخرت و دنیا سعادتمند فرزند تا وضوباشد و طهارت با
 را اي لقمه هر و باشد دعا و قرآن تالوت و ذکر حال در مداوم زبانش -4

زیرا آن غذا در بدن مادر تبدیل به شیر می شود و از این طریق وارد کودك  نخورد
 با که نیست این فقط مادر ز نظر اسالم وظیفها، اما نکته اي که هست. خواهد شد

 از دین ولی، است ظاهري مطلوب عبادتهاي اینها.دهد شیر را نوزاد خدا نام و وضو
 زن مسئولیت ،بنابراین. باشد نیز خود هاي اندیشه مواظب که حتی خواهد می مادر

                                                
 .188ص ، 15ج ، سائل الشیعه و.1

 189ص، 15ج، همان.2



 

 

١٠٨

بشري
، سال هفتم ، شماره سیزدهم، زمستان

1395
  

 در ،باشد بیشتر مسئولیتش که هر و است مرد از بیشتر مراتب به ماه سی این در
  1.است تر موفق نتیجه در و بیشتر خدا به توجهش، آن به عمل صورت

غذاي ، همانگونه که غذاي حالل در روح و روان فرزند بسیار موثر است
چه غذاي شبه ناك باشد باز هم  حرام نیز در شقاوت فرزند تاثیر زیادي دارد اگر

اما حرام . دفع کرداما شاید بتوان با دعا و راز و نیاز خطرش را . خطرناك است
  2.بلکه در بزرگترین و عابدترین افراد هم تاثیرش را می گذارد. اینگونه نیست

 محیط خانه 
هر نوزادي با مقدار ، محیط نقش بسیار مهمی در تکوین شخصیت انسان دارد

توانایی و استعداد هاي گوناگون متولد می شود؛ اما شکوفا شدن یا نشدن این 
  3.ها بستگی به محیطی دارد که نوزاد در آن قرار می گیرداستعدادهاو توانایی 

بنابراین باید توجه داشت که خانه اولین محیطی است که فرزند درآن قدم می 
هر فرزندي تعالیم ، در محیط خانه.گذارد وبیشتر زمان خود را در آنجا سپري می کند

 4.اشته می شودخوب و بد را فراگرفته و زیربناي اخالقی و دینی او در آنجا گذ

 در عبادت براي که دارد اهمیت آنجا تا روان و روح تربیت در فضا وتأثیر
 دهد می گواهی تجربه و است شده تعریف اي ویژه هاي جایگاه و اماکن، اسالم

 به مقدس هاي سرزمین و هاعبادتگاه معنوي فضاي تأثیر تحت افراد از بسیاري
 توصیه) ع (زمان امام با ارتباط تسهیل رايب همچنین، اند یافته دست درونی انقالب

                                                
 .731ص ، 1384، انتشارات اسراء ، قم، زن در آیینه جال و جمال ، عبداهللا جوادي آملی _ 1

 .72-71ص، تربیت فرزند ازنظر اسالم، حسین مظاهري _ 2

-135ص، 1382، بوستان کتاب، قم، درآمدي برروانشناسی تربیتی ،  سیف اهللا فضل الهی _ 3
136. 

 .271ص، ) ع(راه وروش تربیت از دیدگاه امام علی، علی محمد حسین ادیب_ 4
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، کوفه مسجد، حضرت سرداب همچون حضرت منسوب به مکانهاي در است شده
  .شویم حاضر...و جمکران مسجد، سهله مسجد

 و) ع (بیت اهل با ارتباطات تعمیق و برقراري براي قاعده همین براساس
 یاد از سرشار محیطی ازيس آماده براي گوناگونی راهکارهاي) ع (زمان امام بویژه
 افراد مندي عالقه و معنوي ظرفیتهاي با متناسب تا گردد می پیشنهاد) ع (بیت اهل
  :شود گرفته بکار

  )ع (عصر امام ویژه به و) ع (معصومین سخنان از تابلوهایی نصب
) ع (زمان امام مدح در اشعاري حاوي که تابلوهایی نصب یا و اشعار خواندن

  .است
  .است شده یاد) ع (زمان امام از نحوي به آن در که دیواري ساعت از استفاده
  .باشد می” علی یا “ و” مهدي یا “آن آهنگ که زنگهایی از استفاده
 زمان امام سالمتی براي روزانه دادن صدقه و درخانه صدقات صندوق نصب

  )ع(
 هشد نوشته) ع (زمان امام مورد در که کتابهایی از خانگی کتابخانه یک تهیه

 زندگی موضوع در مطالعه به فرزندان وتشویق مطالعه به گماشتن همت و است
  .حضرت

 زمان امام ي درباره مداحی اشعار داراي که هایی کاست و CD از استفاده
  .است) ع(

 نیمه مناسبتهاي به، مختصر اگرچه چراغانی و خانگی هاي جشن برگزاري
  ...و حضرت آن رسیدن امامت به سالروز، شعبان

  فرج دعاي و) ع (زمان امام یاد و خدا نام با غذا روعش
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 و) ع (ائمه والدت در فرزندان به دادن عیدي و همسر براي هدیه تهیه
  .شعبان پانزدهم روز بویژه و ها مناسبت

 و حفظ به فرزندان تشویق و حضرت آن به مربوط دعاهاي تالوت و حفظ
  ...و عهد دعاي، فرج دعاي: چون دعاهایی، آنها تالوت

  جمعه روزهاي در حضرت آن با بودن مأنوس و) ع (زمان امام از کردن یاد
 ایشان به منتسب که مکانهایی به مسافرت و ندبه دعاي محافل در شرکت 

  1...)جمکران  مقدسمسجد مانند(است

 وظیفه والدین 

  شناخت  -  1

 پرورش و تربیت فرزندان کاري است بسیار مهم و دشوار و ظریف که نیاز به
یک مربی در صورتی در عمل خود موفق می شودکه قبال فرد . اطالعات الزم دارد

مورد پرورش را به خوبی بشناسد و از استعدادهاي جسمانی و روحانی او و از غرایز 
تا بتواند شرایط مناسب را براي پرورش و ، و خواستهاي نفسانی او کامال آگاه باشد

  .سازدشکوفایی استعداد هاي ذاتی او فراهم 
با روحیات ، بدین ترتیب بر عهده والدین است به عنوان اولین مربیان فرزندان

و با توجه به استعدادها و توانایی هاي فرزندانشان به ، و خلق آنها آگاهی یابند
  2.پرورش مذهبی و اعتقادي آنان بپردازند

 ایجاد آشنایی و محبت در فرزند نسبت تمام مقدسات اسالم

                                                
، 1388، چاپ سوم، مرغ سلیمان: اصفهان، خانواده مهدوي، مهدي نیلی پور _ 1

http://rasekhoon.net 

 .14ص، اسالم و تعلیم و تربیت ، ابراهیم امینی_ 2
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 خداوند -  2

زیرا . آفریده شده است، ند با فطرت توحید و ایمان به خداي یگانهفرز
والدین و اشیاي ، خود، نخستین پرسشهاي او درباره چگونگی آفرینش هستی

پدرو مادر از این پرسشها استفاده کرده و با پاسخهاي درست . پیرامونش است
برایش ، زندمحدوده فکرو عقل فر، خداوند بلند مرتبه را که آفریننده هستی است

  1.معرفی کنند
آنچه که باید توجه شود این است که خداوند را باید به گونه اي معرفی کنند 

در اینصورت او می تواند عامل به احکام خدا ، که فرزند خدا را دوست داشته باشد
همچنین ضروري است این تصور در ذهن فرزن منتهی شود که خدا او را . باشد

  2.خوشبخت و سعادتمند شود، او فردي ارزندهدوست دارد و می خواهد 

 قرآن -  3

او را با کتاب خدا آشنا ، تشویق کردن فرزند در خردسالی بر خواندن قرآن
آگاه ، کرده و بر محتویات آن به ویژه سوره هایی که کودك معنی شان را می فهمد

  .می کند
و اشتیاق بنابراین با خواندن قرآن فرزند در حالی رشدو ر می کند که کشش 

خاصی به قرآن در وجودش ریشه می دواند و مفاهیم و ارزشهاي موجود در قرآن 
  3.کریم بر عقل و رفتار کودك بازتاب می شود

                                                
 .59ص، 1384، انتشارات رستگاران ، مشهد، بیت کودك دراسالمتر، مائده رضایی_ 1

 .65ص، پرورش مذهبی و اخالقی کودکان ، علی قائمی_ 2

 .63ص ، تربیت کودك دراسالم،  مائده رضایی_ 3
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 )ع(ائمه – 4

برترین و بهترین راه براي ایجاد محبت فرزند نسبت به اولیاء الهی بیان مواضع 
، عاطفه، ط به مهربانیو نحوه رفتار آنان در جامعه است به خصوص صفاتی که مربو

بزرگواري و بخشندگی و نیز محرومیت هاو دشمنی ها و تجاوزاتی را که به خاطر 
فرزند را متمایل و دوستدار آنان و ،  این کار1.باشد، دین به حق خود تحمل کردند

این عالقه فرزند به اولیاء . خواهد کرد، دشمن مشرکان و کسانی که آزارشان دادند
  2.آنان را سرمشق خود قرار دهد د امر ونهی راه و روشدین باعث می شو
ایمان به مقام و منزلت امامان از مهمترین ارکان اسالم به شمار می ، در روایات

حج و والیت و بر هیچ یک ، روزه، زکات، نماز: اسالم بر پنج رکن استوار است«: رود
صلی اهللا ( زمینه پیامبر و در این3».از این ارکان به اندازهء والیت تأکید نشده است

  :می فرمایند)علیه و آله
 محمد( که جانقسم به کسی، بیت ثابت باشیدمعرفت ما اهل بردوستی «

سودمندي عمل هر بنده اي در گرو معرفت ، در اختیار اوست)صلی اهللا علیه و آله(
   4»ماست

                                                
 .63-62ص، تربیت کودك دراسالم،  مائده رضایی_ 1

 .65ص، پرورش مذهبی و اخالقی کودکان ،  علی قائمی_ 2

 .18ص، 2ج، 1362، االسالمیه: تهران، الکافی، وب کلینیمحمد بن یعق .3

کتابخانه مسجد ولی : قم، ترجمه ابوالحسن موسوي همدانی، بحار األنوار، مجلسی محمد باقر .4
 .195ص، 27ج، 1364، )عج(عصر
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  )ع(ایجاد آشنایی و محبت در فرزند نسبت حضرت مهدي -  5

 این که کنند تالش طوري به حضرت محبت دادن جلوه ارزش راه در والدین
 الزم باره این در. شود تلقی فرزند براي مهم هاي ارزش از یکی، دوستی و محبت
  :کنند رعایت را نکاتی مادر و پدر است

   والدین سوي از )عج( مهديحضرت تکریم و تعظیم) الف

 مهدي یاوراین یکی از تعظیم هاي که باید صورت بگیرد در تربیت فرزند
است که بعد از بردن نام این حضرت براي احترام قیام شود و علت این قیام را براي 

ي بگوید که آماده) ع(خواهد به امام عصري والیت میفرزندان بیان کنند که این شیفته
وقتی در مجلسی نام آن حضرت آورده ) ع( همان طور که امام رضا 1.قیام شما هستم
 اللهم عجل فرجه ": رخاسته و دست برسر می گذاشتند و می فرمودندمی شد از جا ب

  2 ".  مخرجه و سهل
و یکی دیگر از موارد تکریم شخصیت ایشان این است که آموزش بدهند 

همانطور که حضرت ، فرزندانشان را که براي سالمتی و تعجیل در فرج ایشان
   ذَلک الدعاء بِتَعجِیلِ الْفَرَجِ فَإِنَ ". دعا بسیار داشته باشند، خودشان بیان کرده اند

براي شما گشایشی ، زیرا کثرت دعا. ؛ براي نزدیک شدن فرج بسیار دعا کنید3 فَرَجکُم
   ". است

  
                                                

 .175ص ، 1380، قم ، انتشارات زائر ، سیماي آفتاب،  حبیب اهللا طاهري- 1

،  موسسۀ االعلمی، بیروت، الناصب فی إثبات الحجۀ الغائب إلزام ،  على یزدى حایرى- 2
 .249ص، 1 ج، ق1422

،  ق1411، موسسه معارف اسالمی، قم، کتاب الغیبۀ، النص، الغیبۀ، محمد بن الحسن طوسى -3
  .293ص
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  )عج( مهديحضرت هاي زیبایی بیان) ب

اگر پدر .دورة وزارت وهمراهی است، دوره جوانی در نظام تربیتی اسالم
جوانان به ، ی توفیق یابند تمامی گام ها را با موفقیت طی نمایندومادر ومتولیان تربیت

باالترین مرحله ي تکامل اخالقی می رسندوجوانی که تحت تربیت اصول صحیح 
به دنبال ولی خدا ، به مرحله اي می رسد که به صورت خودجوش، قرار گرفته است
رونی به زیرا وجود صفات پسندیده در حضرت جاذبه وکششی د.حرکت می کند

متولیان تربیتی جوانان باید به این نکته توجه .سوي انسان کامل در او ایجاد می کند
داشته باشند که کوچکترین اشتباه آنها می تواند سبب خارج کردن جوانان از مسیر 

در این صورت مادر منتظر می تواند ادعا نماید که توفیق یافته .گردد)عج(امام زمان
به دوش والدین گذاشته )ص(ت کند وبه رسالت خود توسط پیامبرنسلی منتظر را تربی

  1.شده بود
 را) ع(بیت اهل ما که را اي بنده  خداوند:فرماید می) ع (صادق حضرت چنانکه

 را ما زیباي سخنان اگر سوگند خدا به همانا.. ..نماید رحمت، کند محبوب مردم نزد
  2.شدند یم عزیزتر آن سبب به، کردند می روایت مردم براي

 حضرت ظاهري و رفتاري هاي زیبایی از مورد چند به، نمونه براي جا این در
  :کنیم می اشاره )عج(مهدي 

 براي حضرت بودن پدر، 1شیعیان با  مهربانی3، ستمدیده شیعیان به کمک 
  ...و3شیعیان ناراحتی با حضرت ناراحتی، 2پیروانشان

                                                
، 22شماره ، 1386پاییز ، مجله انتظار، زن منتظر ومنتظر پروري ،  مریم معین االسالم .1

 .60-37ص

 20ج، ایل الشیعه وس_ 2

مؤسسۀ : تحقیق، المکارم فی فوائد الدعاء للقائم مکیال،  سید محمدتقی موسوي اصفهانی_ 3
 .221ص، 2ج، ق1404/ش1363، قم، )ع(انتشارت مدرسۀ االمام المهدي، )ع(االمام المهدي
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  امام فواید و عالم نظام در امام واالي جایگاه بیان) ج

 بیان با توان می، هستند بزرگوار و بزرگ افراد شیفته ها انسان اینکه به توجه با
 زمین و ها آسمان ایستادگی و قوام مایه و بندگان بر الهی فضل واسطه حضرت که این

 نشناختن و رسد می ما به حضرت آن واسطه به الهی هاي نعمت تمام نیز و، است
محبت حضرت را در دل فرزندان ، هلی مساوي است زندگی و مرگ جابا حضرت

  .4پدید آورد
  : به وضوح به این مطلب اشاره شده است) السالمعلیه(در حدیثی از امام باقر

عنْ أَحمد بنِ محمد عنِ الْحسنِ بنِ محبوبٍ عنْ عمرِو بنِ أَبِی الْمقْدامِ عنْ 
ا جأَب تعمابِرٍ قَالَ سقُولُجفَرٍ ع یع رِفعا یإِنَّم  لَ  اللَّهج زَّ وع   و اللَّه رَفنْ عم هدبعی و 

رِفعنْ لَا یم و تیلَ الْبنَّا أَهم هامإِم رَفع لَ  اللَّهج زَّ ولَ   عنَّا أَهم امالْإِم رِفعلَا ی و 
 رِفعا یفَإِنَّم تیضَلَاالالْب اللَّه کَذَا وه رَ اللَّهغَی دبعی 5.و   
همانا کسى خداى عز و جل را : فرمود شنیدم مى)  السالمعلیه(از امام باقر

  پرستد که خدا را شناسد و شناسد و مى مى

                                                                                                            
 .170ص، 1ج،  همان_ 1

 .117ص،  همان_ 2

 .134ص،  همان_ 3

 1383http://bashgah.net، ، قم، مؤسسه انتظار نور، ل انسانترین فص بهاري، حسن مهدویان .4

کتاب فروشى علمیه ،  تهران،  ترجمه سید جواد مصطفوى، اصول کافی،  محمدبن یعقوب کلینی.5
 182ص ،  1ج، بی تا،  اسالمیه
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امامش را شناسد که از ما خاندان است و هر که خدا را به حق بشناسد و امام 
همانا آنچه بشناسد و بپرستد غیر از خدا است و به خدا قسم  ،از ما خاندان را نشناسد

  .گمراه است
کسی که امامان منصوب از جانب خدا را قبول دارد الزمه اش این است که 
به آخرین آنها که پیشواي زنده موجود در این زمان است معتقد باشد و قبول داشتن 

  1.ستپیشوایان قبلی بدون اعتقاد به امام زمان بی فایده ا

  حضرت ظهور دوران هاي زیبایی) د

در این دوره باید .دوران اطاعت است، دوران نوجوانی در نظام تربیِّتی اسالم
در این .آموزه هاي دینی به صورت آمیزه اي از احساس وعقل به نوجوان ارائه گردد

دوره نوجوان نه داراي احساس وعواطف هستند نه داراي داراي قدرت عقالنی؛از این 
با آمیختن عقل واحساس در پی عمق بخشی به ،  متولیان تربیت باید هنرمندانهرو

چنانچه والدین همانطور که گفته شد  2.عشق نوجوان نسبت به امام زمانشان باشد
در هنرمندانه زیبایهاي دوران ظهور حضرت را براي فرزندانشان بیان کنندهمانطور که 

 .) الزالَه الجورِ و العدوانِأینَ المرتَجی: (دعاي ندبه می خوانیم

قطعا » .اکجاست آن منبع امید براي برطرف کردن ظلم و ستم و دشمنی ه«
 .فرزندان درك کرده و با حضرت مانوس خواهند شد

  :کنیم می اشاره ظهور دوران ویژگی از نمونه چند به

                                                
ص ، 1384، نیک معارف، تهران، چاپ پنجم، راز پنهانی و رمز پیدایی ،  محمد بنی هاشمی.1

290 

، 22شماره ، 1386پاییز ، مجله انتظار، زن منتظر ومنتظر پروري ، ریم معین االسالم  م.2
 .60-37ص
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زمین و . 2بدهد صدقه او به انسان که شود نمی پیدا فقیري انسان هیچ .1
به طوري که زمین سرسبز و پر آب با ، کنند هاي خود را ارزانی می مان تمام نعمتآس

اجتماعی و اخالقی کامل در زمین حاکم ، امنیت فردي. 3شود؛ هاي فراوان می میوه
هاي با ایمان حاکم  انسان. 5شود؛ ها برطرف می همه مشکالت و گرفتاري. 4گردد؛ می

تفصیلی در روایات عصر ظهور بیان شده است به طور ، زمین خواهند شد؛این روایات
  1.توان به آنها مراجعه کرد و می

  حضرت میالد جشن ویژه به، منزل در حضرت یاد جلسات برپایی) و
چنانچه والدین در مهمانیهاي که در منزلشان یا در منزل افراد درجه یک 

د دعاي فرج خانواده برگزار میشود بعداز نماز جماعتی که همراه هم برگزار میکنن
توسط فرزند خانواده خوانده شود و یا در این مراسمات براي خواندن مداوم دعاي 
فرج یا دعاي عهد در نمازشان جوایزي از طرف والدین تهیه شود و به فرزندان اهدا 

 مهدي به امام عصر حضرت خصعشق به ائمه باال شود باعث میشود که از کودکی
  .بنشیند فرزندان دل در را) عج(

  فرزندان تشویق) ز

انتظار پاداش دارد و ، هر فرزندي براي هر عمل نیکی که انجام می دهد
 تشویق نیروهاي واستعدادهاي فرد را بکار 2.والدین باید این انتظار را برآورده کنند

  3.می اندازد و استقامت او را درکاره زیاد می کند
، رساند می) عج (حجت حضرت به را او عالقه که داد انجام کاري فرزند اگر

 مثل ایشان به منتسب هاي مکان به رفتن، حضرت نام شنیدن هنگام شدن بلند مثل
                                                

 1383http://bashgah.net، ، قم، مؤسسه انتظار نور، ترین فصل انسان بهاري،  حسن مهدویان_ 1

 .96ص، پرورش مذهبی واخالقی کودکان،  علی قائمی_ 2

 .31ص، )ع(یت از دیدگاه امام علی راه وروش ترب،  علی محمد حسین ادیب_ 3
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 در کار این. دارد دوست را تو هم حضرت بگوییم و کنیم تشویق را او، ...و جمکران
  1.شد خواهد االمر صاحب حضرت با فرزند رابطه شدن ژرف باعث درازمدت

 غذایی یا پسندد می که مسافرتی یا، شود تهیه فرزند براي چیزي است قرار اگر
 منتسب که گیرد انجام هایی زمان در است بهتر، شود فراهم برایش دارد دوست او که
  2. رسد می نظر به مهم بسیار حضرت به محبت جلب در خود این. است حضرت به

،  که مورد احترام کودك هستندیبه خصوص از طرف کسان،  و پاداشقیتشو
، کوشش،  به ادامهلیم،  بهتري در او انرژجهیدهد؛ در نتیم  خاطرتی رضابه کودك

 به دی بایبلکه گاه،  باشدی فقط زباندی نباقی ؛ لذا تشودی آیبه وجود م... استقامت و
   3.ردی و در مأل عام انجام بگیصورت عمل

 دای رغبت پا هی به سمت خوبگرانی شود که دی باعث می علنقیچرا که تشو
 یإِنَّ اهللاَ وضَع الثَّواب عل«: دی فرمای باره منی در ا" السالمهیعل"یحضرت عل. کنند

 همانا 4 جنَّته ؛ی لَهم إِلاشَۀًی لعباده عن نمته وحادةًیزِ، تهی معصیطَاعته و العقَاب عل
تا بندگان را از عذابش ، د قرار دایرنافرمان را بفری متعال پاداش رابر اطاعت و کيخدا

  »  بهشت کشاند يبرهاند و به سو
  

                                                
 1383http://bashgah.net، ، قم، مؤسسه انتظار نور، ترین فصل انسان بهاري، حسن مهدویان. 1

به ) ع(نقش خانواده در انتقال محبت حضرت مهدي ، اسماعیل چراغی،  علی اکبر بیاري _ 2
 . 158-135ص ، 1385تابستان ، شماره یک، فصلنامه مشرق موعود، فرزندان

 .155ص، 1377، مؤسسه بوستان کتاب ، قم ، تربیت کودك در جهان امروز ،  احمدبهشتی .3

 .368حکمت ، محمد دشتی،  نهج البالغه.4



119  

 

 

زند 
ت فر

تربی
در 

در 
ظه پ

موع
ش 

نق
… 

  حضرت با مرتبط هاي مکان در حضور) ح

 مثل، حضرت یاد مجالس در حضور، ها خانواده هاي برنامه پس اگرازجمله
 مجالس، سخنرانی و) ع(بیت اهل ذکر مجالس، شادي و جشن مجالس، ندبه دعاي

 فرزندانی یقین به، باشد.. .و قم کرانجم مسجد در حضور، حضرت درباره معرفتی
 و ها مکان آن در حضور زیرا کرد؛ خواهند تربیت) عج (حضرت نازنین وجود عاشق

  . شود می حضرت یادآوري باعث، مجالس
: ها عبارتند ازترین آننسبت داردکه مهم )ع(برخی اماکن از جهتی با امام زما

مرکز "جد اعظم در کوفه مس، "اقامتگاه حضرت در زمان ظهور"مسجد سهله 
مقام وادي االسالم در نجف ، "قضاوت و محل منبر و کالس حضرت در زمان ظهور

مسجد جمکران ، اشرف و شهر کوفه به عنوان پایتخت حکومت ایشان در زمان ظهور
  1.در قم و سرداب مقدسه در سامراء

  دعا کردن) ط

در لغت به معنی . می باشد) دعو(دعا در اصل کلمه اي عربی و از ریشۀ
   2»درود و سالم می باشد، مدح و ثنا، نیایش، درخواست حاجت از خدا کردن«

خواندنی که همراه با خواست و طلب ، دعا در اصطالح همان خواندن است
الدعا ان تُمیل الشّیء الیک بصوت و «: ابن فارس در ذیل کلمۀ دعا می گوید. باشد

   3».متوجه خود کنی، کسی را با صدا و کالم خوددعا آن است که : کالم یکونُ منک
                                                

تابستان ، فرهنگ کوثر، )ع(ماهیت شناسی توقیعات حضرت مهدي ،  غالمرضا صالحی - 1
 .171ص ، تابسیماي آف، به نقل ازحبیب اهللا طاهري، 101=94ص، 82شماره ، 1389

 .339ص، 1387، هنرور: تهران، فرهنگ فارسی، محمدمعین .2

، دارمصطفی البابی الحلبی و اوالده: بیروت، معجم مقائیس الغه، احمد بن حسن ابن فارس .3
 .279ص، 2ج، 1401
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دعا گنجینۀ «.خواندنی که همراه با خواست و طلب باشد، دعا یعنی خواندن
   1»هاي عظیم علمی اسالم در آن به ودیعت نهاده شده استبسیار عالی است که آموزه

دعا براي سالمتی حضرت ما را در یکی از سه ضلع مثلثی قرار میدهد که دو 
) عج( دیگر آن یکی خداي سبحان و دیگري وجود نازنین حضرت ولی عصر ضلع
   2.است

باید دانست یکی از راههاي برداشته شدن پرده غیبت و تعجیل در ظهور 
عنْ هشَامِ بنِ سالمٍ قَالَ قَالَ أَبو : بوسیله دعا خواهد بود چنانچه در روایت آمده است

 الْبلَاء منْ قصرِه قیلَ لَا قَالَ إِذَا أُلْهِم أَحدکُم الدعاء عنْد   طُولَ هلْ تَعرِفُونَ عبد اللَّه ع
   3.الْبلَاء فَاعلَموا أَنَّ الْبلَاء قَصیر
آیا میدانید که به چه : فرمود)  السالمعلیه( حضرت صادق:هشام بن سالم گوید

فرمود اگر ، کوتاه است؟ گفتند نهشود و گاهى مدت آن   مى سبب گاهى بال طوالنى
  . هنگام بال به یاد دعا بیفتید و ملهم شوید که دعا کنید بدانید که مدت بال کوتاه است

 فرزندان شان دعا ي برانی است که والدنی و احسان ایکی ننیاز برجسته تر
  .دی فرزند به اجابت خواهد رسي درباره نی والديکنند؛ و دعا

                                                
، 1389، مؤسسۀ بوستان کتاب: قم، نیایش از دیدگاه عقل و نقل، ممدوحی کرمانشاهی حسن .1

 .9ص

 106ص، 1386، بیان هدایت نور، مشهد، چاپ دوم، دولت موعود، علی انصاري محمد .2

، ؛ ابن طبرسی41ص،  بی تا ، بوستان کتاب،  قم،  فالح السائل و نجاح المسائل،   ابن طاوس.3
؛ ابن فهد  268ص،  ش1365، فراهانى، تهران،  چاپ دوم،  ترجمه میر باقرى، مکارم األخالق

 ؛ 40ص،  ق1407،  دار الکتاب اسالمى،  قم، ح الساعیعده الداعی و نجا،  حلى
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 و حسن دی نشانی خود مي زانويمرا رو  اکرمامبریپ: دی گوی مدیاسامه بن ز
 ی ِرحمهما فَإِنّٱأَللّهم »:قُولُی ثُم ضُمنَایثُم ...گرشی دي زانويرا روبن علی 

 نیا! خداوندا«:  فرمودیآن گاه م، دی کشیم سپس ما را به آغوش خود 1».أَرحمهما
  ». ورزمی دو مهر و محبت منی؛ که من به اهر دو را از رحمت خود بهره مند فرما

 ي فرزندان براي است که افزون بر علم و ادب آموزنی انی رسالت والداز
  . مستجاب و سنّت حسنه استنی والدي دعارایشان دعا کنند؛ ز

  

 یادآوري ارزش انتظار) ه

انتظار حرکت وپویاي وآمادگی الزم براي رسیدن به آینده اي بهتر است 
انتظار باید منجر به تربیت نسل منتظر شود واگر این اتفاق بیفتد یک منتظر بنابراین 

از لحاظ .واقعی براي این حرکت عظیم وآینده اي سرشار از خوبی تربیت خواهد شد
یعنی فراهم کردن زمینه هاي رشد وبالندگی استعدادهاي ، تربیتی تربیت نسل منتظر

تر در ادامه ي زندگی آماده می آدمی که انسان براي فهم معانی برجسته وباال
تربیت چنین نسلی در نهاد خانواده شکل می گیرد وزنان مهم ترین نقش در این .کند

کانون مقدس دارد زیرا هم به لحاظ عاطفه وهم به لحاظ رسالتی که در نظام خانواده 
دارند در تربیت نسل منتظر کانونی ترین نقش را برعهده دارند تربیت نسل منتظر از 
طریق نظام خانواده وبه ویژه مادران محقق می شود دراین نوع تربیت احساساتی هم 

  2.محبت شدید خود رانشان می دهد، چون عشق ورزي

                                                
، دارابن القیم : ناشر، لعیال، ابوبکر عبد اهللا بن محمد بن عبید إبن أبی الدنیا القرشی البغدادي .1

 .198ص، 1ج، ه1990م، 1410

 http://www.ghatreh.com نقش مادران و همسران در تربیت نسل منتظر. 2
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 است بزرگ چه! اند نشسته ها خوبی راه به چشم که آنان حال به خوشا
 است شکوهمند چه و گذرانند می روزگار جهانی موعود انتظار به که آنان پاداش

 امام. هستند)صلی اهللا علیه و آله( محمد ال قائم حقیقی منتظر که آنان مقام و رتبه
 دوران در که آنان) بیت اهل (ما قائم شیعیان حال به خوشا: فرماید می) ع(صادق
 آنها، آورند می او فرمان به سر ظهورش ایام در و دارند انتظار را ظهورش او غیبت

  1.بود نخواهد ایشان براي اندوهی و ترس هیچ که خدایند دوستان

  بیان آثار مهدوي باوري در خانواده

، فردي نظر از ایشان محبت و معرفت و) ع (زمان امام به باور و اعتقاد
 موجب آثار این شناخت که است فراوانی مثبت تأثیرات داراي اجتماعی و خانوادگی

 محیط در انسان والئی مبانی تقویت جهت در بیشتر تشویق و دلبستگی افزایش
 مهدي فوائد از برخی. شد خواهد فرزندان تربیت و خانوادگی روابط و خانواده
  :از است عبارت خانواده در محوري

  معنوي حامی وجود

 راستا این در، است باطن نورانیت و معنویت به نیاز، انسان نیازهاي سلسله از
 با ملکوتی اطارتب و روحانی پدر، معنوي حامی به نیاز، آدمی نیازهاي از یکی

  .است عرشی انسانهاي
 مقدس وجود از توانند می ممکن شکل زیباترین به باور مهدي هاي خانواده

. شوند مند بهره خود روحانی حامی و معنوي پدر عنوان به) ع (مهدي امام نازنین و
 مفزَع الشفیق األب...فاإلمام“ :فرماید می امام شخصیت توصیف در) ع (علی حضرت

                                                
 .39ص، ش1380، قم، دارالحدیث، کمال الدین، محمدبن علی،  شیخ صدوق.1
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بادواهی فی العو ها سختی، مصائب در بندگان پناهگاه و مهربان پدري امام ؛1...الد 
  ”.هاست گرفتاري

که ،  به دنبال داردزی رانی داردوثمراتاجی احتی نور پاك به لوازمنیمحبت به ا
 که يهمان اثر،  ازگناه استیبازدارندگ، )ع (تی محبت به اهل بي از ثمره هایکی

مومن منتظر هر اندازه امام زمان خود را دوست . سان داردتوبه بر روح و روان ان
 محبوبش را آزرده خاطر سازد ودر ه نشودکی کرده مرتکب عملیسع، داشته باشد

  2. فکر انجام خطا ولغزش رااز خود دور داشته استیحت، مانیمراحل باالتر ا
  دینی و اخالقی ناظر وجود

 ویژه کاربرد 3 "یري اهللا بأنَّ لَمیع ألم “اصل، اسالمی و آرمانی جامعه یک در
 می کسی هر براي فردي ویژه مراقبتهاي و خویشتن نگهداري باعث که. دارد اي

  .شود
 زیباي احساس یک به یاور مهدي و باور مهدوي هاي خانواده، میان این در

   آن و رسند می نیز دیگري
 گفتار و رفتار و اعمال و زندگی بر) ع(عصر امام مستقیم نظارت احساس

  .آنهاست
 در کریم قرآن. دانیم می خود اعمال بر ناظر را امام ما، دینی عقائد اساس بر

  :فرماید می زمینه این
 لُوا قُل وري اعملکَُم اهللاُ فَسیمو ع ؤمنونَ و رسولُهکه کنید عمل ؛ بگو 1 .الم 
  .بینند می را شما اعمال) امامان( مؤمنان و او رسول و خداوند

                                                
 .171ص ، 25ج ،  بحاراالنوار_ 1

قطره اي محبت به امام عصر نگاهی به آثار فردي واجتماعی محبت به ، زهرا حسام محمدي  .2
 .50ص، 1392، )ع(نشر روضه العباس :قم، )عج(امام عصر

 .14آیه ،  علق_ 3
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  )ع (زمان امام خیر دعاي از مندي بهره

 امام خیر دعاي از مندي بهره، شیعه هر سازنده و مهم درخواستهاي از یکی
 متعال خداوند درگاه به او دعاي و است زمان حجت که کسی، باشد می) ع( عصر

  .باشد می مستجاب
 و ایشان فرج در تعجیل براي کردن دعا، بودن حضرت آن یاد به همواره

. کند می ایشان خیر دعاهاي مشمول را ما، غایب امام آن رضایت یرمس در حرکت
 که است اي آموزه، زمین روي در خدا حجت دعاي از مندي بهره و خیر دعاي طلب

  .آموزد می ما به ادعیه لسان و) ع (بیت اهل فرهنگ
  :خوانیم می ندبه دعاي در
 ما ؛ به2.رحمتک من سعه به نَنالُ ما خَیرَه و دعائَه و رحمتَه و رأفَته لَنا وهب“ 

 تو) خاص (رحمت به آن ي وسیله به تا فرما عطا را او خیر و دعا و محبت و مهر
  ”.برسیم

  مهدوي هاي خانواده متد و الگو) ع (عصر امام ي سیره
 براي مدل و الگو به نیاز، تکامل و رشد مسیر در انسان تربیتی نیازهاي از
 داراي، زمانی امام هاي خانواده راستا همین در. است اريبرد الگو و الگوگیري

 تربیتی ي پشتوانه ترین عظیم از آنان. هستند انسانی مدل زیباترین و الگو برترین
 و رشد امکان از) ع (عصر امام عملی ي سیره به تأسی و شناخت با و برخوردارند

  .برخوردارند باالئی بسیار ترقّی

                                                                                                            
 .105آیه ،  توبه_ 1

 .408ص ، 99ج ،  بحار االنوار_ 2
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  آفات و بالها دفع

 است نیتضم،  آنمی آن حضرت با تدبر وعمل به مفاهيبردعا برامداومت 
به )ع( دعا که امام صادقنی از ایکی که بتی دوران غي سالم ماندن از فتنه هايبرا

 دعا نی اشهیهم، بتی داده اند وسفارش فرمودند که در درك دوران غمیزراره تعل
 ینی عن دلتضل، تک حجیفانک لم تعرفن،  حجتکیاللهم عرفن« :دیرابخوان

 گمراه نمیاز د، ی نکنیحجتت رابر من بشناسان که اگر حجتت رابر من معرف!ایخدا(»
  1.) شومیم

) ع (زمان امام با بیشتر ارتباط خاطر به، مهدوي هاي خانواده خصوص این در
 با آسمانی و زمینی خطرات ي همه و گیرند می قرار حضرت آن ویژه عنایت مورد
 در) ع (عصر ولی  حضرت.گردد می مرتفع ایشان از) ع (زمان امام خاص دعاي
  :فرمایند می زمینه همین

 و الالواء بِکُم لَنَزَلَ ذلک لَوال و لذکرکُم ناسینَ ال و لمراعاتکُم مهملینَ غیرُ إنّا«
کُماصطلَم خاطر از را شما یاد و کنیم نمی کوتاهی شما حال رعایت در  ؛ ما2.األعداء 

 شما، دشمنانتان و آورد می رو شما به گرفتاري سو هر از بود این جز اگر و یما نبرده
  3.»بردند می میان از را

  
                                                

قطره اي محبت به امام عصر نگاهی به آثار فردي واجتماعی محبت به ، زهرا حسام محمدي  .1
 .54ص، 1392، )ع(نشر روضه العباس :قم، )عج(امام عصر

 .174ص ، 53ج ،  بحار االنوار_ 2

، 1388، چاپ سوم، مرغ سلیمان: اصفهان، خانواده مهدوي،  مهدي نیلی پور_ 3
http://rasekhoon.net  
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  نتیجه گیري
 و سالمت تیخاستگاه ترباست که خانواده تنها  گرفت که چهی توان نتیم

 زن و مرد وندی که محصول پی انسان است چراکه فرزنداني و معنوی و روحيفکر
 نی کانون مناسب دارند و خانواده اکی به ازیش سالم و صالح ن پروريبرا، هستند

 فرزندان مسئول تی را نسبت به تربنیخداوند والد. ندی نمای فراهم می خوببهبستر را 
 ناراً وقودها کمی آمنوا قو انفسکم و اهلنی الذهای اای "دانسته و خطاب به آنان فرموده

  1"النّاس و الحجاره
 فرزند تی نقش را در تربنیشتریمادر است که ب، مهمترهمه در خانواده از  و

بر عهده دارد چرا فرزند  چه در قبل از تولد و چه در تولد مدارتی و والاوری يمهد
  .باشد ی سعادت ها مي خودش مبدا همه حی صحتی جامعه است و با تربیکه مرب

خالقی بنابراین تربیت نسل منتظر مستلزم به کار بستن برنامه هاي فکري و ا
که در متن این نوشتار آورده شده است و این تربیت قطعا از عهده والدین ، است

   .والیت مدار بر خواهد آمد
 

  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .6آیه ،  تحریم_ 1
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 حقوق متقابل والدین و فرزند

  
  معصومه فاضلی

  :چکیده
. ردار استزیادي  از اهمیت جامعهرعایت حقوق متقابل افراد در هر بخش از 

قی در این مقاله به حقوق متقابل والدین و فرزندان پرداخته شده است از جمله حقو
حق ابراز محبت و حق ، حق تربیت، که براي فرزند در این مقاله بر شمرده شده است

هایی را دارند فرزندان همانطور که والدین مسئولیت. ان استپرورش اجتماعی قرزند
از آن جمله نیکی به پدر و . هم داراي تکالیفی در برابر آنها هستند که باید انجام دهند

  .در آیات و روایات به فراوانی بر آن تاکید شده استکه ، مادر است
هده هر صنف از بر ع،  اهتمام به رعایت حقوق و تکالیفی که در برنامه اسالم

عواقب اخروي و ، عالوه بر پیامد هاي فردي و روانی، افراد که گذاشته می شود
جزاي و بازخورد هاي اجتماعی را نیز به دنبال دارد که سبب رشد و بالندگی هر 

  . فردي به همه لحاظ می شود
  فرزند، والدین، تکلیف،  حقوق:هکلیدواژ
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 مقدمه

  شوهربسیارتاکید شده است اگرکه این رابطه بااسالم به رابطه میان زن و در
مطمئناًً خانواده اى با پایه هاى محکم واستواربراى ، لفت وعشق همراه باشداانس و 

، درستى، وقتى فرزندان درمحیط خانه صداقت. ساخت خود وفرزندانشان خواهند
ى گیرند را درمیان پدرومادر خود می بینند آنها نیزهمین رفتاررا پیش م... ، محبت

همین نشان دادن عملى رفتارهاى صحیح نوعى ، الگو خود قرار مى دهند ووالدین را
البته تربیت فرزند باید به گونه اى باشدکه آینده ساز خود کودك ، تربیت کردن است
والدین باید سعى کنند که استعدادهاى فرزندانشان را شکوفا کنند . وجامعه اش باشد

ایت کنند وهمین شکوفا شدن استعدادها عامل مهمى و او را در مسیر صحیح هد
 والدین باید به کودك بیاموزند که چه. درآینده شغلى واجتماعى کودك خواهد داشت

چگونه با مشکالت روبرو شود وبا آنهامبارزه کند ودچاریأس ، رفتارى داشته باشد
  ونامیدى نشود

 گونه که خداوند همان، همراه با محبت کردن صحیح باشد تربیت صحیح باید
لطف و محبت واحترام به والدین ، عشق به فرزند را در سرشت والدین قرارداده است

فرزند باید احترام به والدین و تکریم آنها را در .را هم درفطرت کودك قرار داده است
همه حال چه درزمان پیري یا بعد از مرگ شان بجا آورد و این در دین ما بسیارتأکید 

  .شده است
  ر این مقاله سعی شده وظایف متقابل والدین وفرزندان بیان گرددد
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  مفهوم شناسی 
و یالزمه وجود ، هو مواجهۀ فی تمایل«:  می باشد و به معناي »قبل«از  :متقابل 

  .. داشتن مخالفت در طرف دیگر استرویی و؛ رویا1.»خلف له متّصال أو منفصال
  کسی را ملزم کردن است و2»ایاهالزمه « است وبه معناي »وظف«ز  ا:وظیفه 

حق تجاوز ،  وفرد در آن چه که موظف است3»ء موظف ال تجوز تجاوزه هل فیه شی«
  .چه که اجراي آن شرعاً و یا عرفاً در عهده کسی باشدآ: و در اصطالح  .ندارد

 ملزم به 4وبه معناي ثبوت همراه با مطابقت در واقع است » حق« از :حقوق 
، امري است اعتباري که بر حسب آن، حق .6 و نقیض باطل است 5انجام دادن است

شخص یا گروه خاص قدرت قانونی پیدا می کنند که نوعی تصرف خارجی یا 
امتیازي براي ذي حق بر ، اعتباري در شی یا شخص دیگر انجام دهد و الزمه آن

  7دیگران و اختصاص متعلق حق به وي می باشد 

                                                
 1360،  تهران- بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم،  مصطفوى حسن1

 186ص، 9ج.ش

 ص 9ج ، . ق1410، چاپ دوم،  قم- انتشارات هجرت ، کتاب العین،  فراهیدى خلیل بن احمد2
358 

 5ج. ش1375، چاپ سوم،  تهران- کتابفروشى مرتضوى ، مجمع البحرین،  طریحى فخر الدین3
 129ص 

 262 ص2ج ، التحقیق  4

 49 ص10ج ، لسان العرب  5

 6 ص 3ج ، کتاب العین ،  6

 52 ص 1364، چاپ اول ، دفتر انتشارات اسالمی ، درآمدي بر حقوق اسالمی  7
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 تثنیه وجمع هزند انسان یا غیر انسان است که بي فربه معنا  :»ولد«از : والدین 
هر دو حقیقی هستند به ، مادر: پدر و والده : والد.ومذکر و مونث اطالق می شود

  1 که اعم می باشد»ام«خالف 

  وظایف والدین در قبال فرزندان 
براي اینکه فرزندان خوب و سالم و پرورش یافته اي داشته باشیم باید قبل از  
دك و حتی قبل از آن یعنی در انتخاب همسر توجه کرد چون این مادر است تولد کو

در اسالم که کامل ترین مکتب و . که در سرنوشت و تربیت فرزند نقش بسزایی دارد
آیین حق است مراتب انتخاب همسر را بیان نموده است در قرآن نیز به اهمیت 

 ائمه معصومین علیهم مسائل تربیتی به صراحت بیان شده است با رجوع به سنت
ند از آن جمله 2نیز می بینیم که آن ها نیز به این مغوله بسیار اهمیت می داد، السالم

عقیقه و نام گذاري که از ، شیردادن و احکام آن، گفتن اذان و اقامه، در هنگام تولد
والدین خواسته شده که نام نیکو بر فرزندان خود بگذارند و این را حقی مسلم بر 

پس می بینیم که موارد زیادي ذکر شده است ولی ما در .  والدین قرار داده اندگردن
  .اینجا به مختصري از این وظایف اشاره می کنیم

  مسئولیت تربیت 
کماالت و استعدادهایی وجود دارد که مختص ، در وجود هر انسانی :لزوم تربیت

عه الهی به صورت این ودی .آدمی است و با حیوانات از این جهت اشتراکی ندارد
بالقوه وجود دارد و به خودي خود قابلیت شکوفایی و عرضه شدن ندارد بلکه 

                                                
ج ،  ش1371، چاپ ششم، تهران، دار الکتب اإلسالمیۀ، قاموس قرآن، قرشى  سید على اکبر .1
  .243ص ، 2
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. نیازمند زمینه و محیط است که عامل تعلیم و تربیت این مهم را به وجود می آورد
همان زیادت و حصول نشأ جسمانی و ظاهري مادي ، تربیت در لغت از ماده ربو

سان به معناي فراهم آوردن زمینه ي رشد و تربیت در ان. 1توسط والدین است
پرورش استعدادهاي درونی و قواي جسمانی و روانی او براي وصول به کمال 

ساختن و ، مطلوب است و این کار در واقع عملی است آگاهانه با هدف رشد دادن
و در فرهنگ اسالمی نیز مسئله تعلیم و . 2دگرگون کردن استعدادهاي مادرزادي بشر 

تعلیم و تزکیه دو جز جدایی ناپذیر از یکدیگر بوده و هدف از بعثت انبیا را  ،تربیت
  .3تعلیم و تربیت بوده است ، تشکیل می دهند و هدف از نهضت و بعثت انبیا

اولین جایگاه رشد کماالت انسانی در هر فردي محیط امن خانه و وجود پر 
اقالنه و سرشار از محبت به ارزش پدر و مادر می باشد والدین می توانند باتدبیر ع

تربیت فرزندان بپردازند و اولین مربیان در طول زندگی هر فردي قطعا والدین او می 
  .باشند

لزوم تربیت از جانب والدین براي فرزندان از نظر اسالم بسیار حائز اهمیت 
است و یکی از اساسی ترین حقوق آنها به شمار می آید چنان که در سیره ائمه 

علیه (همانند این حدیث از امام علی، به وفور به این مهم پرداخته شده است اطهار
پدر هیچ 4" ما نَحلَ والد ولَداً نُحلًا أَفْضَلَ منْ أَدبٍ حسنٍ ":  که می فرمایند)السالم

  .هدیه و بخششی را به فرزندش عطا نکرده که برتر از ادب و تربیت نیکو باشد

                                                
 ذیل ماده ربو، التحقیق فی الفاظ القران الکریم .  1

 39ص ، قم 81، چ اول، دلیل ما، فرهنگ تربیت، عباس ، اسماعیلی یزدي .  2

 26ص ، 77، چ اول، قم ، دفتر تبلیغات اسالمی ، والدین و مربیان مسئول، فرهادیان  رضا.  3

 هجرى 1408، سه آل البیت علیهم السالم قممؤس،  جلد18، مستدرك الوسائل، محدث نورى.  4
 59 بند 164ص 15ج، قمرى
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 َ منْ حقِّ الْولَد علَى ":  می فرماید )صلی اهللا علیه و آله(یا اینکه رسول اکرم
 كرإِذَا أَد هفَرْج فعأَنْ ی ۀَ إِذَا کَبِرَ وتَابالْک هلِّمعأَنْ ی و دلإِذَا و همنَ اسسحأَنْ ی هدال1و  

رش می وبسیاري دیگر از این روایات که همگی بر لزوم تربیت فرزند سفا
   .کنند و خواهان اجراي صحیح تعلیم و تربیت از سوي والدین در حق فرزندان هستند

  راهکارهاي تربیت
در کتب تربیتی راهکارهاي متعددي براي تأثیر و تحقق ، در امر تعلیم وتربیت

اصول تربیتی ذکر شده است که در این مجال کوتاه تنها به ذکر سه مورد از آنها 
  .پرداخته می شود

در پستی و بلندي هاي زندگی و در کشاکش میان عقل و   : پندواندرز-الف 
، شهوت که در وجود هر انسانی وجود دارد وبه خصوص در دوران کودکی تا جوانی

که هر تشنه ، وجود تکیه گاهی عالم و هوشیار موهبتی بسی عظیم و ضروري است
سوز به خوبی می توانند این والدین دل. به خوبی اهمیت او را درك می کند، به آگاهی

سبب ، نقش را براي فرزندانشان ایفا کنند و با ذخایر گران سنگ از زندگی می توانند
پند و اندرز از سوي والدین یک عامل  .تصمیم گیري هاي بهتر اوالد خویش شوند

رشد و هدایت در انسان است چراکه بر آمده از عشقی پاك از سوي والدین است و 
 در اهمیت وجود )علیه السالم(امام سجاد. ر و زوري هم در کار نیستهمچنین اجبا

کسی که عالمی 2"..هلَک منْ لَیس لَه حکیم یرْشده و": راهنمایی دلسوز می فرماید
و باید این را هم ... هالك خواهد شد، حکیم نداشته باشد که او را راهنمایی نماید

دواندرز آمیخته است و می تواند پذیراي اندرزباشد دانست که که فطرت انسانی با پن
                                                

 17888 ح 169 ص 15ج ،  همان 1

  
  159ص75ج،  1404، بیروت ،  ءموسسه الوفا، بحار االنوار، محمدباقر ، عالمه مجلسی 2
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دل  اندرزها زنده کننده1"الموعظ حیات القلوب ": می فرماید )علیه السالم(امام علی
پس چه نیکوست که انسان نصایح و تذکرات دیگران را همچون هدیه اي .هاست

  . از آنها بپذیرد و سپاس گذار تجربیات آنها باشد، گران بها
فته از باطن آدمی است و هرگاه انسان در گر تشویق میلی بر  : تشویق-ب 

سبب خوشنودي و ، مقابل کار خوبی که انجام داده مورد تشویق واقع می شود
رضایت مندي او می شود و همین امر است که سبب رشد و شکوفایی بیشتر 

ویق کودك نیز در اثر تش .استعدادهاي او و افزایش اعتماد به نفس در او می شود
با ". کماالت مخفی او آشکار می شود و از این طریق ساخته و پرداخته می شود

تشویق کردن کودك می توان او را به سمت کارهاي مطلوب سوق داد و از کارهاي 
 .ناشایست بازداشت و گاهی اندك نوازشی به کودك نیرو می دهد تا به تالش بپردازد

ي شاد پیدا می کند و دست از ناسازگاري و در این صورت روحیه ا، از آن لذت ببرد
 2".بر می دارد

در امر تشویق نکاتی حائز اهمیت است تا نتیجه بهتري از تشویق کردن به 
 :دست آید 

، تحسین و تشویق باید در مقابل کارهاي ممتاز باشد و نه به صورت دائمی
  3.چرا که در این صورت ارزش خود را از دست می دهد

به عمل آید که خطر و زیان فردي و اجتماعی به بار نیاورد از مسائلی تشویق 
 4و به کارهاي ترغیب کنیم که مورد تأیید شرع باشد

                                                
انتشارات دفتر ، یک جلد، غرر الحکم و درر الکلم، عبدالواحد بن محمد تمیمى آمدى.  1

  224ص 1 هجرى شمسى ج 1366، سالمى قمتبلیغات ا
 265ص، والدین و مربیان مسئول.  2

 375ص ، 1375، چ اول ، تهران ، انتشارات اسالمی ، آیین تربیت ، امینی ابراهیم.  3

 108ص ، فرهنگ تربیت .  4
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علت تشویق باید معین باشد تا کودك بداند براي کدام کار شایسته اي تشویق 
 1شده است

تشویق و تحسین نباید از حد تجاوز کند زیرا ممکن است کودك را به غرور 
در مدح کسی زیاده روي : می فرماید)علیه السالم( سازد چنانچه امام علیو تکبر مبتال

 2و مبالغه نکن 

مثال به کودك نگویید اگر برادرت را ، تشویق صورت رشوه به خود نگیرد
اذیت نکنی به تو شیرینی می دهم چون در این صورت کودك تصور می کند که هر 

 3ا اذیت کندوقت به او شیرینی ندادند می تواند برادرش ر

کسی را نمی توان به زور و اجبار وادار به هدایت و ، در امر تربیت:  تنبیه -ج 
 همیشه برخی از انسان ها بر اساس .چرا که امري اختیاري می باشد، انجام امري کرد

خباثت باطنی و شرارت درونی که دارند درسایه قانون و مقررات صحیح پیش نمی 
 می پردازند که در این صورت راهی جزء تنبیه باقی نمی روند وبه سرکشی از قوانین

ابزار تنبیه و انذار تنها در صورت یأس از "البته باید این را فراموش نکرد که  .ماند
 4"تأثیر ترغیب و تشویق جایز است 

غالبا این روش در فرزندان  .تنبیه بدنی است، از جمله روش هاي تنبیه اي
کودك .  یک عامل بازدارنده در تربیت محسوب می شودبلکه به عنوان، سازنده نیست

ممکن است از ترس والدین در حضور آنها مرتکب عمل خالف نشود ولی این 
  .5عادت بد او غالبا از بین نمی رود

                                                
 266ص ، والدین و مربیان مسئول  1

 376آیین تربیت ص 2

 همان ، والدین و مربیان مسئول  3

 111ص ، گ تربیت فرهن 4

 265ص  والدین و مربیان مسئول 5
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  :در رابطه با آثار سوء تنبیه چند نکته وجود دارد از جمله 
عادت کرده و در تداوم و استمرار در تنبیه بدنی باعث می شود که فرد به آن 

  1.نتیجه از کارآئی آن کاسته و نهایۀ بی اثر می گردد
کودك به وسیله تنبیه بدنی عادت می کند که در برابر زور بدون چون و چرا 

 2. تسلیم گردد و بااین منطق خو بگیرد که زور و قلدري پیروز است

ار و تنبیه پس عاقالنه این است که د ربرابر خطاها و اشتباهات فرزند از راه ک
 :به عنوان مثال ، مناسبی بهره برد

بلکه گاهی با بی اعتنایی کردن می توان ، تنبیه الزم نیست همیشه زبانی باشد
  ابراز ناراحتی خود را به کودك اعالم کرد

قبل از تنبیه باید ریشه و علت تخلف را جویا شد تا با از میان بردن آن از 
 3تکرار تخلف جلوگیري کرد 

ندك باشد و ادامه دار نباشد و مادر نقش میانجی گر را داشته باشد و تنبیه ا
به تعهدش بها دهیم و اگر ، اینکه عذر او را بپذیریم و راه توبه را همیشه باز گذاریم

 4. تکرار کرد قانون را اجرا نمائیم

  دوره هاي تربیتی
متعدد هر انسانی داراي دوره هاي مختلفی می باشد که هریک بسته به عوامل 

با هم متفاوت هستند و نوع نیاز ها و شیوه هاي تربیتی در آنها متفاوت است و د 
بزرگسالی و پیري ، جوانی، نوجوانی، کودکی، راسالم به پنج مرحله تقسیم می شود
                                                

 همان ، فرهنگ تربیت  1

 364ص  ، آیین تربیت 2

 262ص ، والدین و مربیان مسئول  3

 113ص ، فرهنگ تربیت  4
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نوجوانی و جوانی پرداخته ، به مسائل تربیتی در سه دوره کودکی که در این اثنا فقط
  .می شود

  کودکی
فرزند درهفت سال اول سید و آقا و :  می فرماید )اهللا علیه و آلهصلی ( پیامبر

  1در هفت سال دوم مطیع و فرمانبردار و در هفت سال سوم وزیر و مسئول است 
 ما مشاهده می شود همگی )السالمعلیهم(تعابیري که در کالم معصومین

 به مسئله دهنده اهتمام آنها سرشار از عشق و عالقه آنان به کودکان است ونشان
علیه (امیر المومنین علی .اهمیت این دوران و حساس بودن در دوره کودکی است

امام در این جا کودك را به گلی 2"...ولدك ریحانتک سبعا":  می فرمایند)السالم
. خوشبو براي ما تعبیر کرده است تا به ما بفهماند که کودکان بسیار حساس و لطیفند

 وارد شده که فرزندان در هفت سال )السالممعلیه(مهدر عده اي دیگر از سخنان ائ
آغازین زندگی باید آزاد و رها باشند و دراوج آزادي قرار گیرند نه این که به عقیده 

در این دوره  .نکن نمایند، در این سن کودك را فقط امر به بکن، برخی از والدین
ل عقلی آمادگی عمال براي تجزیه و تحلی، چون ذهن کودك به رشد کافی نرسیده

ندارد پس بیشتر از حواس خود بهره می گیرد و به فعالیت هاي حسی حرکتی بیشتر 
امام . متمایل اند و به وسیله بازي کردن می توانند تجربیات زیادي بدست آورند

                                                
، انتشارات شریف رضى قم، یک جلد، مکارم األخالق، رضى الدین حسن بن فضل ،  طبرسى1

 222ص ،  هجرى قمرى 1412

 هجرى 1404، کتابخانه آیت اهللا مرعشى قم، ، شرح نهج البالغۀ،  ابى الحدیدابن،  معتزلى2
 343 ص 20ج ، قمرى 
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فرزندت را هفت سال 1 دعِ ابنَک یلْعب سبع سنین:  فرموده اند)علیه السالم(صادق
  2  َ الْغُلَام یلْعب سبع سنین:یااینکه  .زي کندواگذار تا با

 تنها نیازمند برآوردن نیازهاي جسمانی و مادیش ،فرزند در این سن بسیار مهم
نیز به وجود پر ... روحی و، عاطفی، از سوي والدین نیست بلکه او براي رشد عقلی

ی ندیده باشد در کودکی که در این سن محبت کاف .مهر پدر و مادر نیازمند است
دوره هاي بعدي دست خوش خطرات و لطمات فراوان می گردد و غالبا اختالل و 
تنشهایی که در رفتار واعمال جوانان در دوران بلوغ ظاهر می گردد ناشی از کمبود 

  . توجه در دوره طفولیت و نبودن برنامه صحیح تربیتی است
  :انیز به همراه دارد همچون ارزش نهادن و اهمیت دادن به این دوره ثمراتی ر

  شکوفایی استعدادهاي نهفته کودك
 اعتماد او به پدر و مادر

 مهیا شدن کودك براي دوران اطاعت

 آرامش روحی و روانی کودك در دوران بعدي

 3ایجاد روحیه اعتماد به نفس و پرورش شخصیتی مستقل 

  نوجوانی
 کودك )هللا علیه و آلهصلی ا(به تعبیر پیامبر، در پایان هفت سال اول زندگی

وارد هفت سال دوم می شود که بخشی در دوره کودکی وبخشی در دوره نوجوانی 

                                                
 هجرى 1409، السالم قم مؤسسه آل البیت علیهم،  جلد29، وسائل الشیعۀ،  شیخ حر عاملى1
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در این مرحله کودك دیگر از لحاظ جسمی قوي تر شده است و بهتر  .قرار دارد
مسائل عقلی را درك می کند و تا حدودي می تواند مسائلی را تحلیل کند ولی هنوز 

در این دوره به فرموده امامان . یش را تشخیص دهدنمی تواند فساد و صالح خو
 به )علیه السالم(حضرت علی. معصوم فرزند قابل ادب شدن است و فرمانبرداراست

 و إِنَّما قَلْب الْحدث ":  می فرمایند )علیه السالم(فرزند بزرگوارشان امام حسن مجتبی
ء قَبِلَتْه فَبادرتُک بِالْأَدبِ قَبلَ أَنْ یقْسو قَلْبک و  شَیکَالْأَرضِ الْخَالیۀِ ما أُلْقی فیها منْ 

 کلَ لُبشْتَغافکنده پذیرا باشد  قلب نوجوان بسان زمین خالی است هر آنچه در آن1"ی
به ادب و تربیت تو مبادرت ، از این رو پیش آنکه دلت سخت و فکرت مشغول گردد

  . وزیدم
حق فرزند بر پدر آن است که نامش ": ز ایشان روایت شده و در جایی دیگر ا

  2". او را به خوبی تربیت کند وبه او قرآن بیاموزد، را نیکو قراردهد
در این دوره کودك به مدرسه وارد می شود و تحت برنامه ي آموزشی و 
تربیتی منظمی قرار می گیرد و تکالیفی را که بر عهده او محول می شود را سعی می 

  . د انجام دهدکن
تمام حرکات و رفتار و نحوه کنترل عواطف و احساسات انسان در "

زیرا این مرحله ، بزرگسالی مرهون آموزش و تأدیب در دوره هفت سال دوم است
بوده و سرعت یادگیري نوجوان فوق  بهترین دوره ي رشد وتبلور هوش و حافظه

کودك در این برهه زمانی خالی  ،)علیه السالم(و طبق فرموده امام علی3.العاده است
الذهن و بدون مشغله است و لذا آمادگی پذیرش را دارد و این وظیفه والدین و 
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پایه هاي ذهنی کودك را در ، مربیان است قکه با آموزش معارف و مبانی اعتقادي
  . همین سنین محکم سازنند تا بعدا دچار طوفان هاي شدید اعتقادي و فکري نشوند

  :جوانی 
 سال سوم زندگی مصادف با دوران بلوغ و بروز تضاهمات و تفاوت ها هفت

او ، دیگر از آن شور و نشاط دوران کودکی خبري نیست در این سن، در فرزند است
غالبا  .ساکت و تودار می شود، در سخنان اطرافیان فرو می رود، کامال متفاوت شده

حاالت و  .عهده بگیردمی خواهد که در جمع مطرح شود و نقش و مسئولیتی بر 
شخصیتی ناپایدار دارد و گاهی نسبت به دیگران بی اعتماد است در کارها بی حوصله 

در کل این سن پرهیاهو و پرتنش جوان بسیار  .شکایت می کند، و از کمبودهاي خود
به ":  می فرمایند)صلی اهللا علیه و آله(حساس و زود رنج است همان طور که پیامبر

زیرا آنان در این هنگام نازك ، کنم که نسبت به جوانان مهربان باشیدشما سفارش می 
  1"دل هستند

در این دوره ي حساس و با وجود دنیاي حاضر که با سرعتی سر سام آور می 
تازد و به پیش می رود و در این آشفته بازار حیرانی و سرگردانی و وجود مسائل 

گی و بحران هاي درونی بیشتر با دنیاي جوان دچار آشفت، ...ملیتی و فرقه اي، عقیدتی
بیرون خود پیدا می کند و گاهی در تحلیل بین آنچه که می بیند و آنچه که می شنود 
و آنچه که باید بکند یا نکند دچار اختالل می شود و گاه دچار بحران شخصیتی می 

گاه از نبود هاي مادي و ظاهري که دارد به درد حقارت مبتال می شود و  .شود
این جاست که  .خواهان تغییر وضعیت است و به انکار واقعیات اطرافش می پردازد

والدین می توانند با به کارگیري  .چند چندان کی شود، نقش والدین مدیر و مدبر
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جوان خود را آگاه سازنند ، حربه هاي تربیتی و آموزشی و مهربانی مناسب و به هنگام
  . و او را با حقایق آشنا کنند

جوان در این برهه خطرناك دچار ، رت عدم تدبیر والدین و مربیاندر صو
انزوا و مشکالت روانی و اعتقادي و دینی می گردد و چه بسا به اعتیاد و نیز گرایش 

  . پیدا کنند و سبب تباهی خود و جامعه می شوند

  ورزي نسبت به فرزند محبت و مهر
نسانی نهادینه شده و موهبتی الهی که در وجود هر ا، محبت و عشق ورزیدن

هر انسانی به محبت اطرافیانش نیاز دارد و  .اهرمی قوي در امر تأدیب و تربیت است
این نیاز عاطفی و روحی در وجود کودکان بیشتر از دیگران است چرا که انها به 

با  .وجود ضعف بدنی و نقصان هاي که دارند این احساس نیاز در آنها بیشتر است
ی توان سبب ساختن روح و روان و شخصیتی آنها شد و روحیه محبت به کودکان م

باز هم در کالم گوهر بار  .اعتماد به نفس و همگرایی و همدلی رادر آنها تقویت کرد
 سرشار از لزوم محبت کردن به کودکان )علیهم السالم(ائمه اطهار، محبان به کودکان

أَحبوا الصبیانَ و  ": فرمایدمی )صلی اهللا علیه و آله(به عنوان نمونه پیامبر .است
 مقُونَهتَرْز ونَ إِلَّا أَنَّکُمردلَا ی مفَإِنَّه مئاً فَفُوا لَهشَی موهتُمدعإِذَا و و موهمحکودکان 1"ار

پس اگر به آنها وعده اي دادید به ، خود را دوست بدارید و به آنها اظهار محبت کنید
  .را آنان روزي خود را به دست شما می بینندآن وفا کنید زی

کسی 2" لَیس منَّا منْ لَم یرْحم صغیرَنَا و لَم یوقِّرْ کَبِیرَنَا ":و همچنین فرمودند 
  . از ما نیست، که به کودك ما ترحم نکند و به بزرگسال ما احترام نگذارند
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و نوازش هاي اورا درك کودك قبل از تولد و در دوره جنینی نیز محبت مادر 
می کند و بعد از تولد هم وقتی که مادر از سینه به او شیر می دهد و او را نوازش می 

کودك همیشه باید احساس کند  .کند این گرمی و عالقه سبب آرامش نوزاد می شود
هنگامی که کودك در . که پدر و مادرش او را دوست دارند و به او توجه می کنند

، القه متقابل بین والدین را می بیند و دراین محیط رشد پیدا می کندخانه محبت و ع
او نیز در بزرگسالی فردي مهربان و رئوف خواهد شد و محبتش را نثار دیگران می 

اما اگر کودك دردوران کودکی در محیط خانه محبت والدین را ندیده باشد  .کند
و خشونت عادت می کند و تندي  دیگر معناي محبت و مهرورزي را نمی فهمد و به

  . دیگر هیچ تضمینی براي آینده او وجود ندارد
در جامعه اي که مردم با محبت و مهربانی با یکدیگر برخورد داشته باشند 
تنشهاي عصبی و روانی بسیار کم می شود و احترام به یکدیگر زیاد می شود و در 

، نومیدي، بینیصورت کمبود محبت چه بسا موجب بیماري هاي روحی همچون بد
  . 1می شود...زودرنجی و توقعات بی مورد و ناخرسندي از معاشرین

  راه هاي محبت 
راه هاي مختلفی را ، در کتب مختلف تربیتی و روانشناختی در حیطه ي کودك

نوع محبت کردن ، براي محبت کردن به فرزند بر شمرده اند که البته در هر دوره سنی
زاد از نوازش کردن لذت می برد ولی یک نوجوان شاید قطعا متفاوت می شود مثال نو
  .از نوازش کردن خوشش نیاید
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   محبت به کودك
بوسیدن کودك یکی از نشانه هاي ابراز عالقه به او است که  :1بوسیدن کودك

 أَکْثرُوا منْ قُبلَۀِ أَولَادکُم " این عمل را داراي ثواب می داند )صلی اهللا علیه و آله(پیامبر
 فرزندان خود ار زیاد ببوسید زیرا باهر بوسه 2. ..إِنَّ لَکُم بِکُلِّ قُبلَۀٍ درجۀً فی الْجنَّۀِفَ

، هم بازي، اظهار محبت زبانی. براي شما مقام و درجه اي در بهشت فراهم می شود
 .وفاي به عهد، احترام به کودك، شدن با کودك

عدم تبعیض به ،  به وعدهعمل، احترام به شخصیت اومحبت به نوجوان، 
 .تأمین نیازهاي فرزند، فرزندان

سپردن وظایف و مسئولیت ، مشورت و پذیرش نظرات جوانمحبت به جوان، 
 .احترام به شخصیت و افکار جوان، دادن عزت نفس، به آنها

  پرورش اجتماعی شدن فرزند
انسان براساس فطرت خود نیاز به زندگی اجتماعی و دست جمعی دارد تا  

بتواند نیازهایش را برطرف سازد و براي این که بتوانیم در کنار یکدیگر زندگی کنیم 
باید یک سري آداب و شرایطی را رعایت کنیم تا زندگی سالم و توأم با ارامش را 

که . کودکان و نوجوانان بخش عظیمی از جامعه ما را تشکیل می دهند، داشته باشیم
اعی و آشنا شدن با آداب اجتماعی را در نحوه برخوردهاي اجتم، شخصیت آنان

دوران کودکی و نوجوانی یاد می گیرند و این وظیفه والدین است که مسیر زندگی 
ارزشها و ضد ارزشهایی که امروز در جامعه به چشم می . کودکشان را رقم بزنند
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خورد حاصل رفتار و گفتار و کردار والدین با کودکشان بوده است این خانه و 
و خانه همان اجتماع .  است که به حال و آینده کودك سمت و سو می دهدخانوده

  . کوچک است که در آن اجتماع کوچک باید چیزهایی براي اجتماع فردا یاد گرفت

  شناخت شخصیت خود و دیگران 
. اولیاء باید به کودکان خود بیاموزند که هر فردي داراي عزت نفس است 

رشتی پاك آفریده است و دوست ندارد آدمی خود خداوند هر فردي را عزیز و با س
و اصل آمدن انبیاء هم براي احیاي کرامت نفس افراد است تا با . را خوار و ذلیل بداند

والدین باید آنچه . شناخت خود بتواند قله هاي سعادت را با رهنمودهایشان بپیمایند
لقمان . ظهار فقرمثالً ا. را که باعث نزول شخصیت کودك می شود به او بیاموزند

اگر روزي دچار فقر شدي اظهار نکن که تو را : حکیم به فرزندان خود می گفت
و این فقط آزمایشی است از جانب . پست و حقیر می شمارند و براي تو نفعی نیست

به دارایی دیگران چشم ندوختن و  و یا. خداوند و تنها نیازت را از خدا بخواه
برترین بی ": می فرمایند )علیه السالم(حضرت علی. حسرت مال دیگران را نخوردن

   1"نیازي ودارایی نومیدي است و از آنچه در دست مردم است

  احترام به شخصیت دیگران
احترام به ، همان طور که حفظ آبرو و شخصیت براي هر کس واجب است 

شخصیت دیگران هم در جامعه امري ضروري است از این رو پدر و مادر باید به 
 بیاموزند همان طور که در جامعه کسی دوست ندارد مورد تمسخر واقع شود کودك

و بهتر است با درکی عمیق از شخصیت . پس نبایستی دیگران را هم تمسخر کرد
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دیگران روح تعاون و محبت را در جامعه تحکیم سازیم و این جز در پرتو عمل به 
ي نیکو در برخورد با برخی از سنتها .آداب اجتماعی اصالحی میسر نخواهد بود

می . ..دوري از بدخویی و، اخالق خوب با مردم، دیگران مثل پرهیز از درشتی با مردم
باشد پس نه تنها کوچک شمردن شخصیت دیگران باعث بزرگی ما نمی شود بلکه 

 پس به کودکانمان بیاموزیم که با احترام دیگران در .باعث کوچکی خودمان می شود
  . رام کرده ایمواقع به خودمان احت

  مشکالت زندگی و راه مقابله با آنها
و گاه در این آزمایش غالب . انسان در زندگی همواره در حال آزمایش است 

والدین همیشه کوله باري از تجربیات گرانبار هستند که . و گاهی هم مغلوب می شود
اختیار فرزندان از این رو باید این تجربیات را در . در طول سالیان اندوخته کرده اند

و آنها را با سرد و گرم روزگار آشنا کنند در این صورت است که اگر . خود بگذارند
ترس و ، روزي کودك با مشکلی ناشناخته رو به رو شد دیگر خود را نمی بازد

وحشت به خود راه نمی دهد بلکه همواره سعی می کند مانند والدین خود صبور و 
مالیمات احساس شکست و ناکامی نمی کنند از راههاي و در برابر نا، مقاوم باشند

 خواندن نماز براي رفع -3 دعا کردن -2 امید بستن به خدا -1: مقابله می توان به
  . را نام برد.. . داشتن صبر و مقاومت-4مشکل 

همواره والدین باید به عنوان اولین مربیان به کودك بیاموزند که ایمان به خدا  
شر در پیش آمدهاي سخت روزگار است و همیشه از خدا بخواهند بهترین پناهگاه ب

که او را موفق بگرداند و وجود خدا را همیشه در وجود خود احساس کنند و این 
   .وظیفه والدین است که این امر را به نحو احسنت به کودك خود یاد بدهند
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  حقوق والدین بر فرزند
 دهنده جامعه در اعتال و یا خانواده به عنوان کوچکترین مجموعه تشکیل 

انحراف آن نقش موثري دارد که به اعتال و یا انحراف خود خانواده پیوند خورده 
بر این اساس یکی از عواملی که موجب ثبات خانواده خواهد شد آن است که . است

که این امر باعث می ، اعضاي این مجموعه کوچک حقوق یکدیگر را رعایت کنند
 یکدیگر را رعایت کنند و دیگران هم حقوق اینها را رعایت شود در جامعه حقوق

احترام فرزندان به حقوق والدین نیز در همین حوزه قرار می گیرد و باعث می . کنند
شود پدر و مادر را در ایفاي نقش راهبري خانواده ترغیب و تشویق خواهند شد و 

لدین احسان ونیکی ازجمله حقوق وا .سبب می شود تا اهداف جامعه نیز محقق شود
که به صورت ... تأمین معاش آنها در پیري و، کردن اطاعت، احترام کردن، به آنها

   .مختصر به بیان آنها پرداخته می شود
ي متون دینی مختلف هم می بینیم که احترام به پدر و مادر به عنوان با مطالعه 

 به این امر فضیلت اخالقی مورد بحث و دقت بوده است و در احادیث متعددي
 برالوالدین أکبر ": می فرماید)علیه السالم( امام علی.سفارش شده است

نیکی کردن به پدر و مادراز باالترین واجبات است و یا این که در جاي 1"فریضۀ
 و، فَإِنَّ رِضَاهما رِضَا اللَّه،  فَاتَّقُوا اللَّه و لَا تَعصوا الْوالدینِ": دیگر می فرمایند 
خَطُ اللَّها سمخَطَه2".س   

                                                
 1366، دفتر تبلیغات اسالمى قم، غرر الحکم و درر الکلم، د تمیمى آمدى عبدالواحد بن محم1

 9339 ح 407ص، هجرى شمسى 

 150 ص30ج ، بحاراالنوار  2
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  نیکی به والدین 
احترام و بزرگداشت آنها ،  یکی ازاساسی ترین و مهمترین حقوق والدین

است که البته قطعا این بستگی به این دارد که خود والدین نیز در امر تربیت و احترام 
 رفتار مناسبی به فرزندان کوشا بوده باشند و یا اینکه در برخوردشان با والدین خود

فرزندان نیز از آنها الگو برداري می کنند و در نوع برخوردشان با والدین ، داشته باشند
 در قرآن کریم نیز در ایات متعددي بر لزوم احسان به والدین .خود تأثیر می گذارد

جز خدا را 1... ال تَعبدونَ إِالَّ اللَّه و بِالْوالدینِ إِحساناَ...": تأکید شده است مانند
  .نپرستید و به پدر ومادر خود احسان کنید

 خدا را بپرستید و 2"...و اعبدوا اللَّه و ال تُشْرِکُوا بِه شَیئاً و بِالْوالدینِ إِحسانا"
  ..چیزي را با او شریک مگردانید و به پدر و مادر خود احسان کنید

 و پروردگار تو مقرر 3"... إِیاه و بِالْوالدینِ إِحساناً ربک أَالَّ تَعبدوا إِالَّ  و قَضى"
  .احسان کنید] خود[کرد که جز او را مپرستید و به پدر و مادر 

در این آیات دیده می شود که احسان به والدین پس از مسئله توحید و 
قعی  در معناي وا.یگانگی خداوند بیان شده است و این بیان گر اهمیت مسئله است

 درباره گفتار )علیه السالم(از امام صادق: ابووالء می گوید ": احسان چنین آمده 
 پرسیدم که این احسان و نیکی چیست "و بالوالدین احسانا": خداوند که می فرماید 

با آنها نیکو مصاحبت کنی و خوشرفتاري نمایی وآنها را وادار نسازي که : ؟ فرمود 
یعنی حوائج آنها را (اگر چه توانگر باشند ، ز تو بخواهندآنچه را بدان نیاز دارند ا

 لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حتَّى ":مگر نه این است که خداي متعال می فرماید) نگفته فراهم کنی 

                                                
 83، بقره  1

 36، نساء  2

 23، اسراء  3
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 به حقیقت به بر نمی رسید مگراز آنچه خود دوست دارید انفاق "1 تُنْفقُوا مما تُحبون
  2"...کنید

یات چنین بدست می آید که احسان در مورد نوع خاصی مد با توجه به این آ
نظر نیست بلکه مطلق نیکی کردن مورد نظر قرآن است و هرگز مقید به حدودي 

 و این در حالتی باید رعایت حال و احترام .نیست مگر در حیطه امور شرعیه و دینی
 و یا مسلمان چه این که آنها کافر باشند، آنها را نمود چه در حیات و چه در ممات

 بِرُّ الْوالدینِ واجِب و إِنْ کَانَا مشْرِکَینِ و لَا طَاعۀَ ": می فرمایند )علیه السالم(امام رضا
  3".. لَهما فی معصیۀِ الْخَالق

نرمی باید با پدر و مادر رفتار نمود و در به خاطر  برخورد صحیح و با  پس با
از نظر دنیا و زندگى مادى با آنها مهر و "، نابود کرد ایدآنان دین و آخرت خود را نب

تسلیم افکار و ، هاى مذهبى و از نظر اعتقاد و برنامه، محبت و مالطفت کن
این درست نقطه اصلى اعتدال است که حقوق خدا و پدر و ، پیشنهادهاى آنها نباش

ن دنیا و در وجوب اکرام و احسان به والدین منحصربه ای4".در آن جمع است، مادر
ازجمله  زمان حیات شان نمی شود بلکه آنان بعد ازمرگ هم داراي این حق می باشند

، نماز و دعا براي آنان، اداي دین، قضاي روزه، اداي قضاي نماز هاي فوت شده پدر: 
آقا و سرور نیکو کاران در روز ": می فرماید )علیه السالم(امام باقر... فرستادن صدقه و

و از وصایاي 5.کرده باشد است که بعد از مرگ پدر ومادر به آنها نیکیقیامت مردي 

                                                
 92، آل عمران  1

  157 ص 2ج ، الکافی  2
   356ص،  10ج ،  بحاراألنوار 3
ج ،  ش 1374، چاپ اول،  تهران- الکتب اإلسالمیۀ دار ، تفسیر نمونه، مکارم شیرازى ناصر4

 43 ص 17

 86 ص 71ج ، بحار االنوار  5
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 َ والدیک فَأَطعهما و برَّهما حیینِ ": به مردي این است که )صلی اهللا علیه و آله(پیامبر
 فَإِنَّ ذَلک منَ الْإِیمانِ کَانَا أَو میتَینِ و إِنْ أَمرَاك أَنْ تَخْرُج منْ أَهلک و مالک فَافْعلْ

و اگر به تو ، از پدر و مادر خود اطاعت کن و به آنها نیکی کن زنده باشند یا مرده1"
  .دستور دادند که از خانواده و مال خود جدا شوي انجام بده که این از ایمان است

در با ب احسان و احترام والدین احادیث بسیار زیاد است و هرچه در باب 
یت و لزوم آن گفته شود باز هم کم است و قدر و منزلت این دو گوهر بیش از اهم

  .این ها است

 آثار نیکی به پدر و مادر

در قانون الهی رسم بر این است که در مقابل انجام اعمال نیک انسان به او 
پاداش داده می شود و کسی که حقوق والدینش را مقتنم بشمرد و در مقابل آنان 

ربان باشد پاداش هاي متعدد دنیوي و اخروي در نظر گرفته شده است متواضع و مه
  :که برخی ازآنها به اختصار در این جا بیان می شود

این رسم الهی است که اگر با : بهره مند شدن از احسان فرزندان در آینده
دیگران خوش رفتار باشید دیگران نیز با شما خوش رفتار اند و اگر به بدي رفتار 

به پدران خود ":  می فرماید )علیه السالم(ر مقابل نیز بدي می بینید امام علیکنید د
نیکی کنید تا فرزندان شما هم به این سنت مقدس عمل کنند و به شما نیکی 

 قَالَ منْ برَّ والدیه برَّه ولَده ": آمده )صلی اهللا علیه و آله(و از رسول اکرم2"...نمایند
"3  

  
                                                

 158 ص 2ج ، الکافی  1

 }313به نقل از کتاب حقوق متقابل کودك و ولی در اسالم ص {65 ص 74ج ، بحاراالنوار  2

 178ص 15ج ،  مستدرك الوسائل 3
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 منْ أَحب أَنْ ": می فرماید)صلی اهللا علیه و آله(پیامبر: عمر افزایش طول 
ارِهنْ إِلَى جسحلْی و همحلْ رصلْی و هیدالرَّ وبراً فَلْیملَ النَّاسِ عکُونَ أَطْوکسی ك 1"ی 

هدوست دارد افزایش عمر داشته باشد پس به والدین خود نیکی کند و صله رحم 
 . همسایه احسان کندکند و به

کار زشتی : مردي خدمت حضرت رسول رسید و عرض کرد: آمرزش گناهان 
برو به «: نبوده مگر اینکه من انجام داده ام آیا براي من توبه اي است؟ حضرت فرمود

اگر « :چون آن شخص رفت حضرت فرمود» .پدرت نیکی کن تا کفاره گناهانت گردد
  2» بودمادرش زنده بود نیکی به او بهتر

راه هاي در ، براي آسان شدن سختی جان کندن: آسان شدن سختیهاي مرگ 
 می )علیه السالم(امام صادق.احادیث وارد شده از آن جمله نیکی به والدین است

 من أحب أن یخفف اهللا عز و جل عنه سکرات الموت فلیکن لقرابته وصوال ":فرماید
ه سکرات الموت و لم یصبه فی حیاته فقر و بوالدیه بارا فإذا کان کذلک هون اهللا علی

 هر کس که می خواهد خداوند شدت و سختی هاي مرگ را بر او کم کند به "3أبدا 
خویشان خود رسیدگی کند و به پدر و مادرش خوبی نماید پس اگر کسی چنین بود 
خداوند سختی هاي مرگ را بر او آسان کند و در زندگی اش هیچگاه فقر و 

  . نرسدتنگدستی به او

  جایگاه ویژه ارزش مادر
مقام واالي والدین بر کسی پوشیده نیست و همه ارزش آنها را در تداوم 
زندگی خوب می دانند ولی در این بین مقام مادر بیشتر از پدر است و مسئولیتی که 

                                                
 175ص ، همان  1

 82 ص74ج ، بحار االنوار  2

 389 هجرى ص 1362، انتشارات کتابخانه اسالمیه، یک جلد، األمالی،  صدوق شیخ3
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از جانب فرزند بر عهده مادراست بیشتر از پدر است هر چند در حکم شرعی اگرچه 
بر فرزند والیت دارد و بر مادر والیتی نیست ولی سفارشاتی که در این پدر است که 

از ، حق مادر شده بیشتر است و در قرآن نیز در دو آیه پس از سفارش پدر و مادر
 و وصینَا الْإِنْسانَ بِوالدیه حملَتْه أُمه وهناً "مشقت ها ورنج هاي مادر یاد شده است 

 ما انسان را در " 1لُه فی عامینِ أَنِ اشْکُرْ لی و لوالدیک إِلَی الْمصیر وهنٍ و فصا على
و ، که با ناتوانى روز افزون حامل وى بوده، و مخصوصا مادرش، مورد پدر و مادرش

و پدر و ، مرا: و گفتیم، سفارش کردیم، کشد از شیر بریدنش تا دو سال طول مى
   . رانجام به سوى من استکه س، مادرت را سپاس بدار

در تفسیر این آمده که این آیه از جمالت لقمان نبوده و به این خاطر در این 
   جا واقع شده که

، مانند شکر خدا، که داللت کند بر وجوب شکر والدین و به خصوص مادر
، چون منتهى به سفارش و امر خداى تعالى است، شکر خدا است، بلکه شکر والدین

   .2و مادر عبادت خدا و شکر اوستپس شکر پدر 
کدام یک از والدین :  در جواب مردي که پرسید )صلی اهللا علیه و آله(پیامبر
 التی حملته بین الجنبین و ارضعته بین الثدیین و حضنته علی ":فرمود، حق اهم دارد

آن کس که فرزند را میان دو پهلوي خویش برداشت و  3"الفخذین و فدته بالوالدین 
و پستان خویش شیر داد و در دامن خویش نگه داشت و پدر ومادر خود را فداي از د

   .او می کرد

                                                
 14، لقمان 1

ى  دفتر انتشارات اسالمى جامعه، ترجمه تفسیر المیزان،  موسوى همدانى سید محمد باقر2
 322 ص 16ج . ش1374، چاپ پنجم،  قم-مدرسین حوزه علمیه قم 

 182 ص 15ج ، مستدرك الوسائل  3
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هیهات که آن همه مصائب و سختی هاي را که مادر متحمل می شود هرگز 
 ما حقُّ ": فرمودند)صلی اهللا علیه و آله(قابل جبران کردن نیست آنچنان که نبی اکرم

 هیعقَالَ أَنْ تُط دالالْو ددع أَنَّه لَو اتهیه اتهیةِ فَقَالَ هدالقُّ الْوا حم یلَ وفَق اشا عم
رملِ عالجٍ و قَطْرِ الْمطَرِ أَیام الدنْیا قَام بینَ یدیها ما عدلَ ذَلک یوم حملَتْه فی بطْنها 

ی اطاعتش کنی و حق مادر را هرگز نمی حق پدر این است که از اودر طول زندگ1"
توانی اداکنی اگر به عدد شنهاي بیابان و قطره هاي باران روزهایی در خدمتش بایستی 

  .تنها به جاي زحمات طاقت فرساي دوران بارداري او نخواهی بود
 براین مطلب تأکید دارد که )السالممعلیه(تمام این احادیث و سفارشات ائمه

ي با ارزش می ماند در پهنه ي گیتی و از دامان مادران است که مادر همچون گوهر
خالصه محبت الهی ، فرزندان رشد پیدا می کنند مادر بسان عشق تمام عیار است

پس با اندیشیدن به عمق مسئله به راحتی می توان وجوب احترام ، است در زمین
  .ویژه وخاص به آنان را درك کرد

  عقوق والدین
 رعایت احترام والدین بسیار سفارش شده و تأکید می کند در مکتب اسالم در

که مبادا درمقابل آنها عمل ناشایستی چه زبانا و چه عمال مرتکب شوید و پدر و مادر 
 عاق در لغت .از فرزند ناخشنود شوند و ممکن است که فرزندخویش را عاق کنند

 زمانیکه فرزند پدر و مادر را . إذا آذاه و عصاه و ترك اإلحسان إلیه و هو البر به: یعنی 
و 2.اذیت کنند و به آنها احسان نکنند در حالی که آنان به فرزند نیکی می کردند

روایات بسیار در مورد سختی عواقب عاق والدین بیان شده است همانند این که 
ها و لَا تُؤَخَّرُ إِلَى  ثَلَاثَۀٌ منَ الذُّنُوبِ تُعجلُ عقُوبتُ": فرمودند )صلی اهللا علیه و آله(پیامبر

                                                
 همان 1

 215 ص 5ج . ع البحرین مجم2
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 أَکْبرُ الْکَبائرِ الشِّرْك " و "1الْآخرَةِ عقُوقُ الْوالدینِ و الْبغْی علَى النَّاسِ و کُفْرُ الْإِحسانِ 
 . از بزرگترین گناهان شرك به خدا و عقوق والدین است" 2بِاللَّه و عقُوقُ الْوالدین 

ترین  له احسان به پدر و مادر بعد از مساله توحید خدا واجبشود مسا معلوم مى
واجبات است هم چنان که مساله عقوق بعد از شرك ورزیدن به خدا از بزرگترین 

   3، گناهان کبیره است

  کمترین حد عقوق
قرآن به صراحت معین کرده ، کمترین حد بی احترامی به والدین در مورد

تَعبدوا إِالَّ إِیاه و بِالْوالدینِ إِحسانا إِما یبلُغَنَّ عنْدك الْکبرَ  ربک أَالَّ   و قَضى"است 
و . 4"أَحدهما أَو کالهما فَال تَقُلْ لَهما أُف و ال تَنْهرْهما و قُلْ لَهما قَولًا کَرِیماً

اگر . احسان کنید] خود[پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید و به پدر و مادر 
اف مگو و ]  حتى[در کنار تو به سالخوردگى رسیدند به آنها ، یکى از آن دو یا هر دو

 " فال تقل لهما اف "در آیه آمده . به آنان پرخاش مکن و با آنها سخنى شایسته بگوى
اف در اصل به معناي هر چیز کثیف : در مورد کلمه اف راغب در مفردات می گوید 

در واقع کلمه اف همان آخ در  5ه است و به عنوان توهین نیز گفته می شود و آلود
 این آیه در مورد کهولت و دوران پیري والدین .فارسی که انزجار را می رساند است

بی احترامی به آنان نکنید چرا که در  می باشد و بیان شده که در این زمان کمترین
 با این وجود .فرزندان می کنند یاز بیشتري بهاین زمان انها به دلیل ناتوانی احساس ن

                                                
 189 ص15مستدرك ج  1

 192 ص 15همان ج  2

 109 ص 13ج ، ترجمه تفسیر المیزان  3

 23، اسراء  4

،   دمشق-الدار الشامیۀ ،  دارالعلم، المفردات فی غریب القرآن،  راغب اصفهانى حسین بن محمد5
 79ص . ق1412، چاپ اول، بیروت
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بلکه آیه ، منحصر در دوران پیرى پدر و مادر کرد، لزوم وجوب احترام آنها در این آیه
خواهد وجوب احترام پدر و مادر و رعایت احترام تام در معاشرت و سخن گفتن  مى

 و چه در هر حال چه در هنگام احتیاجشان به مساعدت فرزند، با ایشان را بفهماند
إِما "در تفسیر آیه )علیه السالم( امام صادق1.و معناى آیه روشن است، حال دیگر

اگر :  فرمودند "یبلُغَنَّ عنْدك الْکبرَ أَحدهما أَو کالهما فَال تَقُلْ لَهما أُف و ال تَنْهرْهما
تک زدند باز هم آنان را تو را ملول کردند به آنان سخن ناشایستی مگو و اگر ترا ک

قل لهما قوال «:مران و آنان پرخاش مکن و بر سرشان داد مزن و این که خدا فرمود
خدا شما را بیامرزد و این قول بزرگوارانه از ناحیه : یعنی اگر تو را زدند بگو »کریما

  "2توست
در این آیه شریفه به خوبی به تبیین حداقلی حد توهین به والدین را نشان می 
دهد و در واقع در صدد بیان این است که اصال فرزند کوچکترین حقی در اهانت به 
پدر ومادر خویش راندارد چه برسد به توهین و ناسزاء ودشنام که گناهی نابخشودنی 

  .در نزد پروردگار است

  عواقب عاق شده 
ر سر کسی که عاق شده است از روایات بسیاري در مورد آنچه که ب

 وارد شده است و پیشامد ها و فرجام بدي را براي چنین کسی )سالمالعلیهم(ائمه
  .بیان کرده اند که برخی از آن ها بیان می شود

                                                
 110 ص 13ج ، ترجمه تفسیر المیزان  1

 158 ص 2ج ، کافی  2
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  عاق والدین آمرزیده شدنی نیست
هر که پدر و مادر یا « :جبرئیل هم بر او نفرین فرمود در شقاوت عاق والدین 

رزیده مباد و رسول خدا یکی از آنها را درك کند و او را از خود خشنود نسازد آم
   1»بر نفرین جبرئیل آمین گوید)صلی اهللا علیه و آله(

ملعون است ملعون است « :آمده است که )علیه السالم(از حضرت امام صادق 
  2» کسی که والدینش را بزند و کسی که آزار به آنها رساند

 از او پس می بینیم کسی مورد عاق والدین قرار گرفته عالوه بر اینکه والدین
رنجیده خواهند بود بلکه خداوند و ائمه معصومین هم از او ناراضی خواهند بود و 

  . چنین فردي دچار عذاب اخروي قطعاً خواهد شد

  اثر دنیوي عاق شدن
، کسی که دچار عاق والدین شود نه تنها به عذابهاي اخروي دچار می شود

بر صل اهللا علیه و آله می  حضرت پیام.بلکه عذابهایی را در این دنیا خواهد دید
 ثَلَاثَۀٌ منَ الذُّنُوبِ تُعجلُ عقُوبتُها و لَا تُؤَخَّرُ إِلَى الْآخرَةِ عقُوقُ الْوالدینِ و الْبغْی «:فرمایند

 سه گناه است که خداوند عقوبت آنها را در دنیا تعجیل 3 »علَى النَّاسِ و کُفْرُ الْإِحسانِ
   4. بدي کردن در مقابل احسان، ظلم بر بندگان خدا، عقوق والدین، می فرماید

   .شاید حکمت این تعجیل براي عبرت دیگران است

                                                
  بحاراالنوار- 1

  631ص ،  مستدرك- 2
  189 ص 15ج ، همان  3
 25ص ، 16جلد ،  بحاراالنوار- 4
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  کم شدن مال و آبرو
 عقوق والدین کمی آبرو و "1و قَالَ ع الْعقُوقُ یعقِّب الْقلَّۀَ و یؤَدي إِلَى الذِّلَّۀِ

  .لت در دنیا می کشدعمر را در پی دارد و شخص را به نکبت و ذ

  عاق شده وارد بهشت نمی شود 
اذَا کَانَ یوم الْقیامۀِ کُشف غطَاء منْ أَغْطیۀِ ": فرمود)علیه السالم(ِامام صادق

 قُلْت داحو نْفامٍ إِلَّا صائَۀِ عمسیرَةِ خَمسنْ مم وحر لَه نْ کَانَتا مهرِیح دجنَّۀِ فَوالْج
هیدالواقُّ لقَالَ الْع منْ هچون روز قیامت شود پرده اي از پرده هاي بهشت 2"م 

براي آن کسی ) 3در حدیثی هزار سال آمده(برداشته شود سپس از فاصله پانصد سال 
عرض کردم آن گروه چه کسانی ، که بوي بهشت پیدا کی شود مگر یک گروه

  .ده استآنکه عاق پدر و مادر ش: هستند؟ فرمود
سه کس اند که خداوند بهشت را بر آنها :  فرمودند)صلی اهللا علیه و آله(پیامبر

  4..شراب خوار و آنکه پدر ومادر از او ناراضی باشند و، حرام کرده است
و بسیاري از این روایات که همگی در مذمت عاق شده وارد شده است و 

.واري نیز به همراه داردحاکی از عمق این گناه بزرگ است که چنین عواقب ناگ

                                                
   195 ص 15 ج الوسائل  مستدرك1
 348 ص 2ج ، کافی  2

 349ص ، همان  3

 248ص ، نهج الفصاحه  4
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  نتیجه
وظایفى که هریک از پدرو مادر و فرزندان که دربرابریکدیگر بر عهده  در

مهمترین  دارند وظایفى است که عقل وشرع آن را حکم می کند مثل تربیت فرزند که
ولى ثمره ، تربیت کارى بسیارسخت وطاقت فرسا است.تکلیف والدین می باشد

اگرفرزندان به نحواحسن تربیت شوند مطمئناً وظایف .ده داردونتیجه اى امیدوارکنن
خودرا درقبال والدین به خوبى انجام مى دهند وقطعاً درجامعه فردى رشد یافته وقابل 

ولى اگر فرزند درمحیط ناامن وپریشان خانه وبدون تربیت .احترام خواهند بود
جامعه دیگر او یک فرد رشد پیدا کند در ، صحیحى که راه وچاه را به او نشان دهد

  .پس والدین تا حدودى مى توانند آینده فرزند خود راتضمین کنند، موفق نخواهد بود
داراى شخصیت وارزش انسانى مى باشدواین ، هرفرد به عنوان یک انسان

شخصیت قابل احترام است پس باید به هرفردى چه پدریا مادر یافرزند باشد باید 
حترام به پدر و مادر به عنوان دو موجودباارزش که احترام گذاشت مخصوصاً که ا

اگر فرزند حرمت والدین را .واجب وضرورى تر است، تمام هستى کودك ازآنهااست
رضایت والدین از فرزند ، نگه نداردواطاعت آنهارا نکند باعث نارضایتى آنها مى شود

 اللّه ألاله الّا أنا من اولُ ما کتب على اللّوح أنا"بسیار اهمیت دارد همان طور که آمده
 اول چیزیکه "رضى عنه والداه فانا عنه راضٍ ومن سخط علیه والداه فاناعلیه ساخط

منم خدائیکه هیج خدائى جز من نیست هرکس ، برلوح نوشته شداین بوده
ازاووالدینش راضى باشد پس من ازاوراضیم وهرکس والدینش ازاوخشمگین باشد 

پس مى بینیم که ناخشنود شدن والدین )384السعاده ص معراج .(من بر او خشمناکم
   عواقب بسیار بدى هم در دنیا وهم درآخرت بهمراه دارد
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 فوائد و معایب تک فرزندي

  زینب امینی

  :مقدمه
در اسالم . فرزندآوري در سراسر تاریخ از کارکردهاي مهم خانواده بوده است

اما در دو قرن . ز به داشتن فرزند بسیار و ازدیاد جمعیت مسلمانان توصیه شده استنی
زندگی ماشینی . شاهد تغییر در ساختار خانواده بودیم اخیر و بعد از انقالب صنعتی

تک فرزندي گرچه . باعث شد که زوج ها به داشتن فرزند کمتر تمایل پیدا کنند
. ایرانی هیچگاه مانند اآلن فراگیر نبوده استپدیده ي جدیدي نیست اما در جامعه ي 

دو فرزند کافی «فرزند کمتر سبب شده تا والدین با شعار  ترغیب خانواده ها به داشتن
تک فرزند کسی است که هم بازي اش در . در عمل به یک فرزند اکتفا کنند» است

لی براي برخی کارشناسان معتقدند دلی. نه خواهر و برادر، خانه پدر و مادر است
نگرانی در این مورد وجود ندارد و پرورش یک فرزند در شرایط بهتر از بزرگ کردن 

اما اکثریت کارشناسان معتقدند که تک . چند کودك در شرایط نامساعد بهتر است
ممکن است باعث یکسري . فرزندي پیامدهاي نگران کننده اي به دنبال خواهد داشت

تک فرزند به واسطه . زند و حتی والدین شودمشکالت فردي و رفتاري براي تک فر
بسیاري از . ي تنها فرزند خانواده بودن مورد کنترل بیش از حد والدین قرار می گیرد

والدین تک فرزندان آنها را مورد محبت و رسیدگی شدید و یا توقعات بیش از حد 
                                                

  .لیسانس معارف.  
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. دقرار می دهند که این امر باعث ایجاد اضطراب و پریشانی در فرزند می شو
همچنین والدین از نظر عاطفی به شدت به فرزند خود وابسته می شوند و همین 
وابستگی باعث می شود که در برابر تمام خواسته هاي به جا و نابجاي فرزند خود 

و این عوامل سالمت روانی فرزند را . تسلیم شوند و به نوعی به فرزند خود باج دهند
  . ن است باعث مشکالت اجتماعی شودهمچنین این پدیده ممک. تهدید می کند

ما در این نوشتار برآنیم که پاسخ مناسب و دقیق تري دربارة پیامدهاي پدیدة 
  .تک فرزندي بیابیم

 مفهوم شناسی
پسر و دختر هر دو را . نسل، فرزند در لغت نامه ي دهخدا به معناي ولد

  2منفرد و تنها. اشدبه معنی اندك و قلیل و کم ب) ت: (و همچنین کلمه ي تک1.گویند
ناگزیر هر ، با توجه به اینکه در کتب لغت مستقیما به این کلمه پرداخته نشده

با توجه به معناي . را بطور جداگانه بررسی کردیم» فرزند«و » تک«کدام از کلمات 
گونه تعریف کرد که موقعیتی  توان تک فرزندي را ایناین دو کلمه در کتب لغت می

 و زن به عنوان پدر و مادر و والدین به داشتن یک فرزند اکتفا است که در آن مرد
  .کرده و داشتن یک فرزند را در زندگی خود انتخاب می کنند

                                                
بهار ، انتشارات و چاپ دانشگاه تهرانمؤسسه ، تهران، لغت نامه دهخدا، علی اکبر،  دهخدا.1

  .15053ص ، 10ج ، 1373
  .6040ص ، 4ج ، همان، علی اکبر،  دهخدا.2
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 فرزندآوري در اسالم
داشتن فرزند و حتی تکثیر اوالد ، در معارف اسالمی نسبت به تشکیل خانواده

یات و روایات فراوانی به به طوریکه در آ. توجه فراوان و در خور عنایتی وجود دارد
تداوم و استواري خانواده بر . این مسئله اشاره شده و اهمیت آن بیان گشته است

زیرا یکی از اهداف زناشویی در تعالیم اسالمی فرزند . فرزند داري بنا شده است
همچنان که ، دین اسالم که برترین دین الهی و خاتم ادیان الهی است. داشتن است

در مورد تشکیل ، ئل و جوانب زندگی انسان برنامه ارائه داده استبراي تمام مسا
نحوه ي ارتباط صحیح با همسر ، انتخاب همسر، داشتن فرزند و تکثیر اوالد، خانواده

با توجه به آیات و روایات . نیز برنامه و راهکار ارائه نموده است.. .و فرزندان و
 نعمت الهی و مایه ي برکت است و میتوان اینگونه گفت که از نظر اسالم فرزند یک

  .نباید از داشتن آن خودداري کرد

  فرزندآوري در قرآن
اصل و ، با توجه و عنایت به آیات قرآن کریم در می یابیم که از نظر اسالم

در قرآن مجید آیاتی وجود دارد که این امر . مبنا برداشتن فرزند و فرزندآوري است
 که بیانگر دعاهاي انبیاء الهی در مورد درخواست از مانند آیات. مهم را تأیید می کند

علیه (قرآن کریم در مورد حضرت زکریا. خداوند متعال مبنی بر خواستن فرزند است
، و زکریا را یاد کن آن دم که پروردگار خویش را ندا داد«: می فرماید)السالم

  1»پروردگارا مرا تنها مگذار که تو از همه بازماندگان بهتري

                                                
  .89،  انبیاء.1
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آیاتی است که در آن ها ، له دیگر آیاتی که بر فرزندآوري داللت می کنداز جم
خداوند در . همسر و فرزندان به عنوان مخلوق خداوند و نعمت الهی معرفی شده اند

خدا براي شما از جنس خودتان همسرانی قرار داد و براي «: سورة نحل فرموده اند
  1».شما ازهمسرانتان فرزندان و نوادگان پدید آورد
المال و النبون زینۀ الحیاة الدنیا و «: همچنین در سورة کهف آمده است

مال و فرزند زینت زندگی 2»الباقیات الصالحات خیر عند بک تواباً و خیراً مسالً
این . دنیاست و باقیات و صالحات ثوابش نزد پروردگارت بهتر و امیدبخش تر است

در ، را که دو رکن اصلی حیات دنیاستانسانی  ثروت و یا نیروي، موقعیت مال«آیه 
  3»اموال و فرزندان زینت حیات دنیا هستند«این میان مشخص کرده است و می گوید 

زین للناس حب «در آیه اي دیگر فرزند به عنوان متاع دنیا معرفی شده است 
در نظر .. .محبت امور مادي از زنان و فرزندان و 4؛».. .الشهوات من النساء و البنین

  .م جلوه داده شده استمرد
که بصورت فعل مجهول ذکرشده می » جمله زین للناس حب الشهوات«

. عالقه به زن و فرزند و اموال و ثروت ها در نظر مردم زینت داده شده است: گوید
در اینجا این سوال پیش می آید که زینت دهنده چه کسی است؟ بعضی از مفسران 

ولی این .  که آنها را در نظرها زینت میدهدمعتقدند این هوس هاي شیطانی است
زیرا آیه ي مورد بحث دربارة اعمال سخن نمی گوید . استدالل صحیح بنظر نمی رسد

آنچه در تفسیر آیه صحیح بنظر . بلکه دربارة اموال و زنان و فرزندان سخن می گوید
                                                

  72،  نحل.1
  .46،  کهف.2
، 1384چاپ بیست و چهارم ، دارالکتب االسالمیه، تهران، تفسیر نمونه، مکارم شیرازي  ناصر.3

  .486ص ، 12ج 
  14،  آل عمران.4
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 زیرا خداوند است که عشق به» می رسد این است که زینت دهنده خداوند است
یعنی . فرزندان و مال و ثروت را در نهاد آدمی ایجاد کرده است تا او را آزمایش کند

از این عشق و عالقه تنها در سیر خوشبختی و سازندگی بهره گیرند نه در مسیر فساد 
  1»و ویرانگري

نساءکم حرث لکم فأتو «از آیات دیگري که فرزندآوري را تأیید می کند 
زنان شما کشتزار شمایند از هر طرف خواستید 2»النفسکمحرثکم أنی شئتم و قدموا 

  . به کشتزار خود در آیید و در صدد پدید آوردن یادگاري و نسلی براي خود برآیید
می . در این آیه اشارة زیبایی به هدف نهایی ازدواج و زناشویی کرده است«

به مزرعه شده در اینجا زنان تشبیه . فرماید همسران شما محل بذرافشانی شما هستند
این تشبیه ممکن است براي بعضی ها سنگین آید که چرا اسالم دربارة نیمی از . اند

در حالیکه نکتۀ باریکی در این تشبیه نهفته . نوع بشر چنین تعبیري به کار برده است
در حقیقت قرآن می خواهد ضرورت وجود زن در اجتماع انسانی را نشان . است
ی مردان نیست بلکه وسیله اي براي حفظ حیات بشر که زن وسیلۀ هوسران3»دهد

با اعمال صالح و پرورش فرزندان صالح آثار  :سپس در ادامۀ آیه می افزاید«. است
مقصود از این قسمت آیه بنظر » وقدموا النفسکم«. نیکی براي خود از پیش بفرستید

 از برخی مفسران طلب فرزند است و اشاره به این مطلب دارد که هدف نهایی
زناشویی لذت و هوسرانی نیست بلکه باید از این موضوع براي ایجاد و پرورش 

                                                
ج ، 1384، چاپ چهل و یک، دارالکتب االسالمیه، تهران، تفسیر نمونه، ناصر، شیرازي مکارم .1
  .532ص . 2
  .223،  بقره.2
، 1384، چاپ چهل و یکم، دار الکتب االسالمیه، تهران، تفسیر نمونه، ناصر،  مکارم شیرازي.3

  .170ص . 2ج 
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استفاده کرد و آن را به عنوان یک ذخیرة معنوي براي فرداي قیامت ، فرزندان شایسته
  1».از پیش فرستاد

قرآن همچنین در آیات فراوانی فرزندکشی اعراب را تقبیح کرده و آنها را از 
  2»وال تقتلوا اوالدکم من امالق نحن نرزقکم و ایاهم«: ستاینکار نهی فرموده ا

از این آیه بر می آید که عرب هاي دوران جاهلی نه تنها دختران خویش را «
بخاطر تعصب هاي غلط زنده به گور می کردند بلکه پسران را نیز از ترس فقر و 

ستردة نعمت خداوند در این آیه آنها را به خوان گ. تنگدستی به قتل می رساندند
  3.»پروردگار توجه داده و از این کار باز می دارد

همچنان که مشهود است این آیاتی که به آن اشاره شد عالوه بر اینکه فرزند 
را مخلوق خداوند می داند و آنها را از نعمت هاي الهی و زینت براي انسان می 

 و بطور ضمنی داللت .فرزند را یاري رساننده پدر و مادر و نورچشم می داند، شمارد
با توجه به آیات فوق میتوان گفت که طبق آیات قرآن کریم . برداشتن فرزند نیز دارد

داشتن فرزند و فرزندآوري موافق نظر اسالم است و قرآن کریم در آیات فراوانی به 
  .مقابله ي فرزندکشی جاهلیت پرداخته و انسان ها را از این کار نهی کرده است

  روایاتفرزندآوري در 
در روایات اسالمی نیز شاهد تشویق به داشتن فرزند و حتی تشویق به داشتن 

در روایات فراوانی به این مهم تأکید شده و اشارات زیبایی در . فرزند زیاد هستیم
این روایات را می توان در دسته ها و بخش هاي مختلفی . مورد آن به کار رفته است

                                                
ج ، 1384، چاپ چهل و یکم، هدارالکتب االسالمی، تهران، تفسیر نمونه، مکارم شیرازيناصر  .1
  .171ص . 2
  .151،  انعام.2
  .49ص ، 6ج ، همان،  تفسیر نمونه،مکارم شیرازيناصر  .3
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ي خود داللت برداشتن فرزند و فرزندآوري دسته بندي کرد که هر بخش به خود
روایاتی که در ذم . از جمله ي این روایات میتوان این بخش ها را بر شمرد. دارد

روایاتی که . کشتن فرزندان و یا ذم خودداري از فرزنددار شدن وارد شده است
د و فرزندان را به عنوان نعمت هاي الهی و یا گلی از گل هاي بهشتی معرفی کرده ان

بدیهی است که تمامی ... .روایاتی که بهترین زنان را زنان پرفرزند معرفی می کند و
در زیر بطور خالصه به چند نمونه از این . این روایات داللت برداشتن فرزند می کند

  .روایات اشاره می شود

  نعمت دانستن فرزند
ون نعمۀ و البنات حسنات والبن« : می فرمایند)علیه السالم(امام صادق «ـ 1

دختران 1» علیها و النعمۀ یسأل عنها))))منبع مالحظه بشود(((؟؟؟؟یثاتالحسنات 
براي حسنات ثواب و پاداش عطا می شود و از ، حسنات هستند و پسران نعمت
  .نعمت پروردگار سوال می شود

  تشویق به ازدواج با زنان ولود
تزوجوا بکراً ولوداً وال «:  از پیامبر اسالم نقل فرمودند)علیه السالم(امام باقر 

  2»تزوجوا حسناء جمیله عاقرا فانی اباهی بکم األمم یوم القیامه
پس به ، با باکرة بچه زا ازدواج کنید و با خوب روي زیباي نازا ازدواج نکنید
  .درستی که من در روز قیامت به فزونی شما بر امت هاي دیگر افتخار می کنم

                                                
ص ، 15ج .  هـ1416، چاپ دوم، مؤسسه آل البیت، قم، وسائل الشیعه،  شیخ حر عاملی.1

104.  
  .32ص ، 14ج ، همان، وسائل الشیعه،  شیخ حر عاملی.2
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صلی اهللا (ن عبداهللا انصاري که از رسول خدا همچنین روایتی است از جابر ب
ان خیر نساءکم الولود الودود العفیفه العزیزه فی اهلهاء «نقل فرموده اند )علیه و آله

پاك ، مهربان،  به درستی که بهترین زنان شما آنانی هستند که بچه زا1»الذلیلۀ مع بعلها
  نننن.د شوهرش باشدعزیز و گرامی نزد خانواده اش و خاشع و فروتن نز، دامن

  تشویق به افزایش نسل مسلمانان
تناکحوا تکثروا فانی آباهی بکم : فرمودند)صلی اهللا علیه و آله(رسول خدا 

به راستی که من در . ازدواج کنید که زیاد می شوید2»األمم یوم القیامۀ ولو بالقسط
  .شدهروز قیامت بر شما بر امت هاي دیگر مباهات می کنم حتی به کودك سقط 

لما لقی : فرمودند) علیه السالم(همچنین در روایتی دیگر امام صادق
انّ : با أخی کیف استعمات أن تزوج النساء بعدي؟ فقال: أخاه قال) علیه السالم(یوسف

 3»تثقل االرض بالتسبیح فافعل، إن استعطت أن تکون لک ذریۀ: ابی أمرنی فقال
، اي برادر: را مالقات کرد گفتبرادرش ) علیه السالم(هنگامیکه حضرت یوسف

به درستی که پدرم امر : چگونه توانستی بعد از من زن بگیري؟ برادرش جواب داد
اگر می توانی همسري اختیار کنی تا ذریه اي برایت باشد که زمین را با : کرد و گفت

  .چنین کاري را انجام بده، ذکر تسبیح پروردگار متعال سنگین کند

                                                
  .13ص ، 14ج ، همان،  الشیعهوسائل،  شیخ حر عاملی.1
  .218ص ، 103ج ،  بحاراالنوار.2
  .356ص ، 21ج ، همان، وسائل الشیعه،  شیخ حر عاملی.3
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   گلهاي بهشتفرزند صالح گلی از
فرزند 1»الولد الصالح ریحانۀ من ریحان الجنۀ«: فرماینددر حدیثی پیامبر اکرم می
  .صالح گلی از گلهاي بهشت است
والمسکن ، من سعادة المرء المسلم الزوجۀ الصالحه«: همچنین ایشان میفرمایند

خانه ، مان از سعادتهاي مرد است همسر با ای2»الواسع و المرکب الهنیء والولد الصالح
الولد الصالح «: ایشان در جایی دیگر فرمودند. مرکب راهوار و فرزند صالح، ي بزرگ

 علیهما(ریحانۀ من اهللا قسمها بین عباده و انّ ریحانتی من الدنیا الحسن و الحسین
فرزند صالح گلی است از جانب خداوند که بین بندگانش تقسیم می کند و  3»)السالم

  . هستند) السالمعلیهما(این دنیا حسن و حسینهمانا گلهاي من در 
بررسی این روایات همگی داللت بر مثبت بودن نظر اسالم در مورد 

بالطبع زمانی که دین اسالم امر به موضوعی می کند آن موضوع . فرزندآوري است
مثمرثمر و مفید زندگی بشر است و اسالم هیچگاه سخنی که با فطرت انسان در تضاد 

در بخش آخر این فصل به بیان فواید و آثار مثبت فرزندآوري . نمی کندباشد بیان 
  .خواهیم پرداخت

  زایاي فرزندآوري در اسالمم
  :توان به موارد زیر اشاره کرداز جمله آثار مثبت فرزندآوري می

                                                
ص ، 15ج ، چاپ دوم.  هـ1408، مؤسسه آل البیت، بیروت، مستدرك الوسایل،  طبرسی.1

113.  
  .113ص، 15ج، چاپ دوم.  هـ1408، آل البیت، بیروت، مستدرك الوسائل،  طبرسی.2
  .356ص، همان، مستدرك الوسائل،  طبرسی.3
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  کمک و یاري به والدین
که در قرآن . از جمله فواید داشتن فرزند دستیاري و کمک به والدین است

  1»و به مال و فرزندان نیرومند مدد بخشیدیم«:  به آن اشاره شده استکریم
  2»با چهار پایان و فرزندان یاریتان کرده«: و یا در جاي دیگر میفرماید

  3»و به وسیلۀ اموال و فرزندان یاریتان می کند«: و در سورة نوح میفرمایند
وان یک نعمت در این آیات خداوند خطاب به انسانها داشتن فرزند را به عن

داشتن فرزند براي پدر و مادر مانند . الهی و کمک و دستیار والدین معرفی کرده است
داشتن نیروي انسانی است که می تواند در کارها و مسئولیت ها والدین خود را یاري 

  .کند

  تداوم و استحکام خانواده
. یابیمیکی از علت هاي بارز را نداشتن فرزند می ، در بررسی علل طالق ها«

تجربه هاي انسانی و یافته هاي تحقیقاتی حکایت از این واقعیت دارد که عدم حضور 
. یکی از عوامل بروز ناپایداري در زندگی مشترك است، فرزند در محیط خانواده

 فرزندان وابستگی 4»داشتن فرزندان سالم و شاد عامل تداوم حیات خانوادگی است
 و موجب کاهش عدم اطمینان در زندگی زوجین را نسبت به هم افزایش داده

همچنین داشتن فرزند انگیزة الزم را براي تالش بیشتر و بالتبع . زناشویی می شود
وجود فرزندان سالم و شاد باعث تنوع در . براي موفقیت در زندگی ایجاب می نماید

تحرك و پویایی . زندگی والدین است و محیط زندگی آنها را دگرگون می سازد

                                                
  .6،  اسراء.1
  .133،  شعراء.2
  .12،  نوح.3
  .27ص ، چاپ اول، 1386، موسسه بوستان کتاب، قم، گلبرگ زندگی، مهدي،  نیکحف.4
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خانه هاي پر از سکوت را دستخوش تغییر و حرکت می کند و والدین را نیز کودك 
  .به حرکت وا می دارد

همسرانی که با تفاهم و عالقمندي متقابل داراي فرزند شده اند به بهبود «
این خانواده ها پس از تولد فرزند ناخشنودي . روابط زناشویی خود کمک کرده اند

 نشان داده که فرزندآوري موجب کاهش تعارضات بین نتایج. کمتري را نشان داده اند
عالوه بر آن فرزندآوري موجب اتصال نقش زناشویی و . زن و شوهر نیز می شود

  1».فرزندآوري می شود و باعث از بین رفتن گسست هاي خانوادگی می گردد

  افزایش روزي
این . از دیگر آثار تشکیل خانواده و فرزندآوري افزایش روزي خانواده است

مسأله در معارف دینی ما بسیار مطرح شده است که داشتن فرزند و زن باعث افزایش 
از آنجائیکه روزي همه ي مخلوقات به دست خداوند متعال است «. روزي است

بدیهی است که پیوستن هر فرزند به خانواده به معناي اضافه شدن روزي مادي آن 
فرزندآوري زیاد باعث سختی و و نباید چنین پنداشت که . خانواده نیز هست

زیرا هر فرزندي به عنوان یکی از مخلوقات . فشارهاي مادي بر خانواده می شود
خداست که روزي او به عهده ي خداوند است و خداوند خود ضمانت روزي او را 

ال تقتلوا اوالدکم من امالق نحن نرزقکم و : همچنانکه در قرآن میفرماید2»کرده است
  3»ایاهم

                                                
موسسه آموزشی ، قم،  چکیدة مقاالت همایش تقویت نظام خانواده و آسیب شناسی آن.1

  ، پژوهشی امام خمینی
مقاله ي آثار فرزنداوري با تأکید بر ، ملیحه، فاطمه؛ مهدوي، ابوالفضل؛ شاهمرادي، ی کاظم.2

  85ص ، 1پیش شماره ، سال اول، سبک زندگی دینی، آیات و روایات
  151،  انعام.3



 

 

١٧٤

بشري
، سال هفتم ، شماره سیزدهم، زمستان

1395
  

  معنوي والدینرشد 
فرزندان نعمت هاي الهی هستند که والدین به سبب آنها مورد ابتال و امتحان 

و بدانید که اموال و اوالد شما فتنه «: قرآن در این مورد میفرماید. قرار می گیرند
قرآن در مورد این امتحان و فتنه ي الهی تذکر می دهد و والدین را متنبه می کند 1»اند

هان اي کسانیکه ایمان «در جایی که می فرماید . ان سربلند بیرون بیایندتا از این امتح
  2»آورده اید اموال و اوالدتان شما را از یاد خدا به خود مشغول نسازد

توان گفت که فرزندان عامل آزمایش الهی هستند و والدین طبق این بیانات می
امتحان الهی سربلند بیرون با رعایت فرامین الهی در مورد فرزندان میتوانند از این 

به تعبیري وجود فرزندان باعث رشد معنوي . دنیا و آخرت خود را آباد کنند، آمده
  .والدین می شود

  طلب آمرزش براي والدین
توان به این آیه از قرآن اشاره کرد که از طرف از جمله مصادیق این مطلب می

و یا در جایی 3»ادرم را بیامرزپروردگار من و پدرم و م«: انبیاء الهی مطرح شده است
  4»بارالها مرا و پدر و مادرم را ببخش«دیگر میفرماید 

در این آیات دعا و استغفار براي والدین مورد ستایش قرار گرفته و در واقع 
به والدین یادآور می شود که فرزند صالح ذخیره اي است براي آخرت خود انسان و 

در واقع شخص مومن با . ش آنها می گرددبا طلب آمرزش براي والدین سبب آمرز
پس . زمینه اي براي آمرزش و مغفرت خود فراهم می کند، تربیت فرزندي صالح

                                                
  28،  انفال.1
  9،  منافقون.2
  .41،  ابراهیم.3
  28،  نوح.4
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یعنی والدین . یکی دیگر از آثار فرزندآوري زمینه سازي براي مغفرت والدین است
با تربیت فرزندي صالح در واقع زمینۀ مغفرت خود را به وسیلۀ دعاي فرزندان و 

  .رت از سوي آنان فراهم می کنندطلب مغف

  بقاء نسل بشر
براساس آموزه هاي برگرفته از معارف ناب قرآنی و اهل بیت علیهم السالم 

زاد و ولد و تشکیل ، یکی از مهمترین فلسفه هاي ازدواج و تشکیل خانواده
نسل بشري است ، اصوال فلسفۀ ازدواج و تشکیل خانواده بقا. اجتماعات بشري است

در واقع افراد از طریق ازدواج و فرزندآوري . ق با فلسفه ي آفرینش استکه مطاب
  .موجب پیوند بین نسل ها و تداوم نسل بشر می شوند

 پیامدهاي تک فرزندي
، با وجود این همه آثار و برکات فرزندآوري و آسیب هاي خودداري از آن

بیشتر خانواده ها از این مسأله را نیز باید مطرح کرد که متأسفانه در جوامع امروزي 
و براي این امتناع دالیلی را نیز مطرح . آوردن فرزند و تکثیر اوالد خودداري می کنند

و بیان دستورات اسالم و  بررسی و نقد این دالیل و ارائه راهکارهاي عملی. می کنند
معارف آن براي حل اینگونه معضالت خود تحقیق و کنکاش دیگري را می خواهد 

ولی ما در اینجا به چند عامل مهمی که خانواده . مجال این نوشتار استکه خارج از 
 .ها را از فرزندآوري باز می دارد اشاره می کنیم

  علل رواج تک فرزندي
 سال در ایران اجرا 20سیاست هاي کنترل جمعیت که به مدت حدودا : علل فرهنگی

را به منظور ...وزنامه ور، رادیو، تمامی وسایل ارتباط جمعی مانند تلویزیون، می شد
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این رسانه ها با پخش برنامه هاي هدف دار . کاهش رشد جمعیت به کار گرفته بود
و آنها را براي کنترل جمعیت و . ارزش هاي جدیدي را در میان مردم بوجود آوردند

در آن سالها هرجا را نگاه می کردیم از شیشه . یا تنظیم خانواده تشویق می کردند
فقط یک چیز را ، ا قوطی کبریت و یا بنرهاي گسترده در سطح شهرهاي آبلیمو ت

  1.»فرزند کمتر زندگی بهتر«: تبلیغ می کردند
از طرفی دیگر وزارت بهداشت و سازمان بهداشت جهانی در دورافتاده ترین 
روستاها آموزش هاي جدي تنظیم خانواده را به اجرا گذاشت و عقیم سازي مردان و 

را در » تنظیم خانواده و جمعیت«نظام آموزشی عالی نیز درس . ختزنان را رایگان سا
عالوه بر آن تک فرزندي و یا بی فرزندي به یک فرهنگ «. دانشگاهها دایر نمود

جدید و مدرن تبدیل شده که بسیاري از زوج هاي جوان از آن استقبال نمودند حتی 
داشتن فرزند زیاد را نداشتن بچه را نوعی برتري اجتماعی به حساب می آوردند و 

. در خانواده هایی که سطح تحصیالت باالیی دارند نوعی ناآگاهی قلمداد می کردند
. جوانان فکر می کردند داشتن فرزند یعنی بی سوادي یا بی فرهنگی و عقب افتادگی

همین افکار باعث شده . آنان فرزند را مانع پیشرفت تحصیل و زندگی خود می دانند
 کاهش تمایل زوجین براي بچه دار شدن و مادر بودن افزایش که سن باروري و

  2».یابد
یکی «. در واقع نسل جدید یا فرزند ندارند و یا به تک فرزندي اعتقاد دارند

مطرح کردن امور ، دیگر از عواملی که بهانه واقع می شود در مسأله ي کنترل جمعیت
 جمعیت تقلیل زایمان یکی از اهداف اعالم شده ي سیاست کنترل. بهداشتی است

                                                
سال ، تهدید جامعه ایران معرفت: شیعهمقاله تحدید نسل ، اعظم رحمت آبادي، زهرا سوختانلو. 1

   .1392شهریور ، 189شماره ، بیست و دوم
سال ، معرفت، تهدید جامعه ایران: تحدید نسل شیعه، اعظم رحمت آبادي،  زهرا سوختانلو.2

  .1392شهریور ، 189شماره ، بیست و دوم
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زیرا کم شدن زایمان مساوي است با کم شدن احتمال مرگ و میر مادران و . است
در حالیکه تحقیقات نشان می دهد که سالمت بدن زنان در . نوزادان شیرخوار

  1.»حاملگی و زایمان و شیر دادن است

  علل اجتماعی
فرزند امتناع می برخی از زوج هاي جوان به دلیل مشکالت تربیتی از داشتن 

اعتیاد و بزهکاریهاي اجتماعی از جمله عواملی است که والدین را از ، بیماریها. کنند
آنها نگران این مسئله هستند که شاید فرزند آنها نیز . داشتن فرزند منصرف می سازد

و . این مسأله والدین را دچار اضطراب و نگرانی می کند. دچار این مشکالت شود
 بنظر زوج هاي جوان به عهده گرفتن 2.اشتن فرزند بیشتر منصرف می کندآنها را از د

مسئولیت کامل جسمی و روانی او و بزرگ کردنش بصورت انسانی شایسته و کارآمد 
آنها با دیدن این مشکالت از . کار سختی است و باري بزرگ بر دوش والدین است

  .داشتن فرزند بیشتر پرهیز می کنند
رایم در جوامع مختلف هیچگاه به دلیل جمعیت زیاد که وجود ج در حالی

زیرا در اغلب کشورهاي غربی که پرجمعیت نیستند و گاها با مشکل . نبوده است
یکی دیگر از عواملی که . آمار جرم و جنایت بسیار باالست، کاهش جمعیت مواجهند

ن فمنیسم عمده تری«. گسترش دیدگاه فمنیستی است، باعث رواج تک فرزندي است
از نظر آنها پاي بندي زنان . عامل بدبختی زنان را کانون خانواده و مادر شدن می داند

به مسائل خانوادگی و تعهد نسبت به ازدواج و تربیت فرزندان باعث نابودي حقوق 
آنان شده است و آنچه باعث استقالل فکري و شخصیتی زنان می شود دوري از 

در نتیجه نقش ، خانواده را فاقد ارزش می دانندفمنیست ها نهاد . کانون خانواده است
                                                

  .52ص ، همان، تحدید نسل شیعه، اعظم رحمت آبادي،  زهرا سوختانلو.1
  .همان، تهدید جامعه ایران: تحدید نسل شیعه، اعظم رحمت آبادي، هرا سوختانلو ز.2
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بنظر آنها خانواده و . پدر و مادر در تربیت فرزندان نیز کم رنگ و کم ارزش می شود
  1.»همپاي با مردان است، تربیت فرزند مانع پیشرفت اجتماعی زنان

رواج این دیدگاه در میان طبقات گوناگون جامعه به ویژه زنان سبب شده تا 
، از زنان از زیر بار مادر شدن شانه خالی کنند و مواردي مثل کار کردنبسیاري 

  .را بهانه ي این امتناع قرار دهند... پیشرفت تحصیل و
امروزه بسیاري از . اشتغال زنان نیز از دیگر عوامل رواج این پدیده است

ن بانوان در سازمانها ادارات و مراکز دولتی یا خصوصی مشغول به کار هستند و ای
حتی . اشتغال باعث می شود تا زنان بیشتر در خارج از خانه مشغول به کار باشند

شاغل بودن یک ارزش براي آنها شده است به گونه اي که زنان شاغل به زنان خانه 
اسالم با کار و فعالیت زن . داري که مشغول تربیت فرزند هستند فخرفروشی می کنند

ز نمی پسندد که زنان بیشتر به فکر معاش زندگی مخالفتی ندارد اما این مسئله را نی
باشند و زمان و حوصله ي کافی براي تربیت و رسیدگی به فرزندانشان را نداشته 

  .باشند
عامل . گسترش فرهنگ شهرنشینی نیز در رواج این پدیده موثر بوده است
ردان و دیگري که می توان در این زمینه از آن یاد کرد باال رفتن سن ازدواج براي م

غریزه جنسی و نیاز به محبت و عاطفه ي مادري و پدري از جمله علل و . زنان است
در بانوان وقتی سن ازدواج باال می رود . انگیزه هاي گرایش انسان به ازدواج است

فرصت زمانی براي باردار شدن کم است و همین امر باعث می شود تعداد فرزندان 
  .پایین بیاید

با .  سن ازدواج فواید ناشی از فرزند کاهش می یابدهمچنین با افزایش«
اجتماعی ، افزایش سن ازدواج احتماال افراد از سطح تحصیالت و موقعیت اقتصادي

                                                
  .همان، تهدید جامعه ایران، تحدید نسل شیعه، اعظم رحمت آبادي،  زهرا سوختانلو.1
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و . در نتیجه کمتر به فواید فرزنددار شدن می اندیشند. باالتري برخوردار می شوند
اع را نه از پذیرفته شدن به عنوان عضو کاملی از اجتم، شایستگی، احساس لیاقت

طریق فرزنددار شدن بلکه از طریق موقعیت هاي اقتصادي و اجتماعی خود کسب 
  1».کنند می

  آسیب هاي فردي و رفتاري
به ویژه پدیده تک فرزندي آسیب ها و پیامدهاي ، کنترل جمعیت و کاهش آن

ي می منفی فراوانی را به دنبال دارد که در اینجا به پیامدهاي فردي این پدیده اشاره ا
  :نمائیم

  بلوغ زودرس
ولی در . فرزند در دوره اولیه کودکی بیشتر نیازمند حضور والدین خود است

تا بتواند مهارت زیادي را از . دوره دوم زندگی اش نیاز به همبازي و همسال دارد
وجود خواهر یا برادر بزرگ تر می تواند مهارت . طریق همبازي شدن با آنها بیاموزد

حال اگر فرزند تک باشد به ناچار «. اجتماعی شدن کودك فراهم سازدالزم را براي 
باید در کنار بزرگساالن پرورش یابد و در واقع هم نشین و هم صحبتی به غیر از آنها 

در نتیجه او تجربه اي از کودکی و نوجوانی خود ندارد و با کارها و نقشهاي . ندارد
دوران مسئولیت پذیري بزرگساالن این گروه آشنا نمی شود و یک دفعه پرشی به 

چنین کودکی از لحاظ روحی و روانی بسیار سریع تر رشد می کند و . خواهد داشت
حضور در چنین جو و خانواده اي که فقط شامل . دنیا را از دید بزرگساالن می بیند

از عوارض بلوغ . افراد بالغ است ممکن است سبب بلوغ زودرس کودك شود

                                                
ارزش فرزند از دیدگاه زوجین جوان و رابطه آن با ، محمدرضا، محمودیان؛ پوررحیم حسین .1

  .97ص، 1381اییزپ، 41شماره ، جمعیت، باروري
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کودکان در مقابل استرس هاي دوران جوانی قرار می گیرند در زودرس این است که 
آنها از نظر جسمی بالغ . حالیکه هنوز کودکند و در این حال نمی دانند که چه بکنند

این مسئله مشکالت و ناهنجاریهاي رفتاري . می شوند ولی تجربه ي کافی را ندارند
  1.»را براي فرد به دنبال خواهد داشت

  یتی و رفتاريبروز مشکالت ترب
در خانواده هایی که داراي یک فرزند بوده یا اینکه در میان فرزندانشان یک 

وابستگی خاصی براي این تک فرزند ایجاد می ، فرزند پسر و یا دختر وجود دارد
در کلیه ي زمینه ها تمرکز و توجه بر روي این تک فرزند است و همین مسئله . شود

که این . بخصوص مادر می شود، دي به والدینسبب وابستگی عاطفی و فکري شدی
وابستگی ممکن است مشکالتی را در دوران جوانی و بزرگسالی و بعدها در زندگی 

خودمحور و ، زناشویی به وجود آورد بطوریکه مشاهده شده است افرادي لوس
به عبارتی دیگر چون تنها فرزند خانواده می باشد والدین قسمت . حساس می شوند

بت و توجه خود را به او معطوف می کنند بطوري که در بسیاري از موارد اعظم مح
آزادي عمل را از فرزند خود سلب نموده و مانع رشد شخصیتی و تربیتی او می 

  .شوند
همواره با سلسله ، به ویژه تک فرزندي، کودکان در خانواده هاي کم جمعیتی«

. ه یا اکثر آنها برآورده می شودخواست ها و انتظارات به پایانی رشد می کنند که هم

                                                
، 31شماره، سیب، نشریه الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی تهران،  آسیب هاي تک فرزندي.1

  .94فروردین، 93اسفند
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، ایثار، از این رو فرزندان در چنین فضایی با مفاهیم ارزشی و اخالقی نظیر قناعت
  1»بیگانه خواهند بود.... مدارا و، تحمل، کمک به هم نوع، گذشت

حمایت بیش از حد والدین فرزند را با روحیه حساس و ضعیف تربیت می 
قدرت و تحمل او در مواجهه با ، بیشتر باشدهرچه حمایت از تک فرزند . کند

در چنین روابط حساس و . مشکالت کمتر می شود و شکننده آسیب پذیر می شود
پراضطرابی است که تک فرزند از آزمودن احساساتی که در روابط بین خواهر و برادر 

 در خانواده هاي تک فرزند والدین و فرزندان هر دو. محروم می ماند، شکل می گیرد
احساس می کنند نیاز شدیدي به یکدیگر دارند پس ناگزیر به مراعات یکدیگر می 

  .شوند

  فسردگی و اضطرابا
آنها را مورد محبت و رسیدگی شدید و یا ، بسیاري از والدین تک فرزندان

در آنها این انتظار پدید می آید که . سخت گیري و توقعات بیش از حد قرار می دهند
 رقابتی پیروز میدان باشد که این انتظارات فرزند را مضطرب و فرزند ما باید در هر

پریشان می کند و آرامش او را به هم می ریزد اگر پدر و مادر در مراقبت از تک 
فرزند خود افراط کنند او را فردي ضعیف و کم تحمل بار خواهند آورد تمایل 

ن می شود که فرزندان والدین به حمایت بی قید و شرط از تنها فرزندشان مانع از ای
عواقبی را به دنبال دارد و در قبال این ، متوجه این واقعیت شوند که هر اشتباهی

براي تک فرزندها والدین تنها خویشاوند نزدیک . عواقب باید مسئولیت پذیر بود
بنابراین از آنجا که خواهر یا برادري ندارند در صورت فوت ، محسوب می شوند

                                                
معرفت فرهنگی ، محمد فوالدي، آثار و پیامدهاي آن،  تأملی در سیاست کنترل جمعیت.1

  .1390زمستان ، سال سوم، اجتماعی
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خواهند شد و اگر دوستان یا اقوام صمیمی نداشته باشند دچار والدین به شدت تنها 
  .خأل عاطفی شده و احتمال افسرده شدن آنها بسیار زیاد است

  کم شدن روابط اجتماعی و عدم جامعه پذیري
 روابط متقابل متنوع افضاي زندگی خانوادگی توأم با فرصت هاي کافی ب

اما در . در روابط اجتماعی استخانواده از عوامل موثر در بهبود مهارت . است
خانواده هاي محدود با فرزندان کم و یا تک فرزند برخورداري از فضاي زندگی 

زندگی درکنار برادر یا خواهر روحیه ي جامعه پذیري . خانوادگی ممکن نیست
تک «. کودك را تقویت می کند و مدیریت در روابط اجتماعی را به او می آموزد

. باید با کودکی دیگر ارتباط برقرار کنند را دیر یاد می گیرندفرزندها اینکه چطور 
چگونه ، اینکه اگر مشاجره و اختالفی بینشان رخ داد چگونه آن را مدیریت کنند

اسباب بازیهایشان را بین خود تقسیم کنند و با چه روش هایی با هم به تفاهم برسند 
 محدودیت هاي روابط 1.»و حتی در مواردي از خواسته خود به خاطر او بگذرند

اجتماعی در خانواده هاي تک فرزند می تواند دنیاي روانی و اجتماعی افراد را 
  .محدود کند و آنها را در برقراري روابط اجتماعی دچار مشکل کند

  آسیب هاي اجتماعی
، تک فرزندي عالوه بر مشکالت و پیامدهاي فردي که به آن اشاره کردیم

  . را نیز به دنبال دارد که در زیر به آن اشاره می کنیمیکسري آسیب هاي اجتماعی

                                                
حقوق مطالعات ، بهروز صابریان، مصطفی جباري،  حق تک فرزندي مصداق سوء استفاده از.1

  .11شماره، سال ششم، 1393پاییز و زمستان، فقه و حقوق اسالمی
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  رواج فرزندساالري
بیش از حد به خواسته هاي فرزند توجه می ، در خانواده هاي تک فرزندي

شود و اغلب زیاده روي والدین در برآوردن خواسته هاي تتنها فرزندشان مشاهده می 
 و فراتر از توان و بنیه ي مالی هرچند این خواسته ها غیر منطقی بلندپروازانه. شود

این کودکان از جامعه پیرامون . این توجه بیش از حد اثار سوئی دارد. خانواده باشد
شان انتظار دارند همانند والدین با آنها رفتار کند و چتر حمایتی خود را بر سر آنان 

تک فرزندها کمتر با مشکالت مواجه شده و در معرض تجربه کردن . بگستراند
قرار نمی گیرند و شرایطی را که الزمه ي بلوغ ... .رانده شدن و، ناکامی، کستش

فرزندساالري مانع شکل گیري شخصیت فعال . روحی و روانی است تجربه نمی کنند
فرد نسبت به نگرش و رفتار خود هوشیار ، بر اساس شخصیت فعال. فرزند می شود

تماد به نفس به پیش می برد و آن کار خود را با اع. است به راحتی تصمیم می گیرد
، رواج چنین سیستمی در جامعه. را به پایان می رساند و کمتر دچار تردید می شود

زیرا افرادي که باید آینده ي جامعه و . در آینده ي نه چندان دور بسیار مشکل زاست
دیگر مشکالت رفتاري و تربیتی فراوانی هستند و فاقد ، مملکت خود را بسازند

تی فعال بوده تا بتوانند به وسیله ي آن حضور مستمر و فعالی در جامعه ي شخصی
  .خود داشته باشند

  تضعیف شبکه ارتباطی خویشاوندي
تجربه و ادراك مستقیم روابط انسانی در قالب زندگی خانوادگی به شکل «
احساس ناشی از داشتن خواهر و برادر و در شبکه روابط خویشاوندي مثل ، سنتی آن

و خاله است که عامل پیوندها و ثبات عاطفی در روابط » دایی«، »عمه«، »عمو«
سیاست تک فرزندي می تواند تبعات مخرب عاطفی داشته . اجتماعی نخستین هستند
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 1.باشد و نسل برآمده از این خانواده ها به سمت انزوا و تتنهایی سوق داده می شوند
با نشاط تر هستند و در یک خانواده ي عالوه بر آن خانواده هایی با فرزندان بیشتر 

عمه و خاله و ، عمو، برادر، کامل که شبیه یک سیستم است هر نسبتی اعم از خواهر
روانشناسان معتقدند که ارتباط با خواهر و برادر نقشی مهم  .دایی در آن حضور دارند

دهد تا این ارتباط به او اجازه می . و اساسی در رشد و شکوفایی کودك ایفا می کند
به . نقش هاي متفاوتی را بازي کند و به او امکان می دهد تا خالقیتش را افزایش دهد

او کمک می کند تا خشم و پرخاشگري اش را ابراز کند و می آموزد که چگونه این 
همان چیزي که او را براي زندگی در جامعه و . حس را کنترل و هدایت کند
  .رویارویی با افراد آماده می کند

اهش اقتدار والدین پیامد دیگر تضعیف شبکه ي خویشاوندي و روابط ک
همگان فرزندان را به پدر و ، در یک سیستم خانوادگی کامل. خانوادگی است

مادرشان ارجاع می دهند و این سبب شکل گیري یک اقتدار بصورت غیر مستقیم در 
یب هاي ممکن است آس، ایجاد اقتدار توسط خود والدین. ذهن کودك می شود

در صورتی . بسیاري چون خشونت و یا دیکتاتوري والدین را در پی خواهد داشت
شبکه . که این اقتدار به شکل طبیعی در درون شبکه ي خویشاوندي شکل می گیرد

الگوپذیري در . خویشاوند در پرورش دینی و مذهبی فرزندان نیز تأثیر مستقیم دارد
  . از رفتار اطرافیان خود اثر می پذیرندکودکان امري طبیعی است و آنان پیوسته

  جایگزینی رسانه
کم . رسانه ها مانند دریچه اي به جهان خارج در رفتارهاي افراد موثر هستند

در خانواده هاي کم جمعیت سبب حاکمیت رسانه هاي تصویري ، شدن ارتباط کالمی
                                                

، 31شماره، سیب، نشریه الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز،  آسیب هاي تک فرزندي.1
  )http: //www.d1magazine.com. (94فروردین ، 93اسفند
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کودك یا . داین امر تغییر الگوي ارتباطی را در خانواده ها در پی دار. می گردد
نوجوانی که از تنهایی رنج می برد به دنبال جایگزینی براي اوقات بیکاري خود است 

جاذبه هاي گرافیکی و هیجان هاي کاذب در بازیهاي رایانه اي ، در نتیجه به تلویزیون
  .روي می آورد

کودکان زمان زیادي را صرف تماشاي تلویزیون می کنند و فرصت کمتري 
این امر تعامل اجتماعی را کاهش . کی و تعامل با هم ساالن دارندبراي فعالیت فیزی

  . می دهد
. بازیهاي رایانه اي نیز آسیب هاي فراوانی به کودك وارد می کنند

پیامدهاي جسمی مانند چاقی و بی قراري و عدم ، اعتیاد و وابستگی، پرخاشگري
  .آسیب هاي بازیهاي رایانه اي هستند، تمرکز حداقل

از سرگرمی هایی که کودکان تنها به آن پناه می برند اینترنت و یکی دیگر 
استفاده بیش از حد از اینترنت باعث اعتیاد می شود و مشکالتی از . ماهواره است

غفلت در انجام دادن مسئولیت ، کاهش روابط اجتماعی، قبیل کاهش سالمت روان
  .شغل و تحصیالت را به دنبال دارد، هاي مربوط به خانواده

  کاهش جمعیت
که این کاهش جمعیت . کاهش جمعیت است، یکی از آثار سوء تک فرزندي

که در اینجا به این مشکالت . خود عاملی می شود که مشکالت دیگري بروز کند
  .اشاره می شود

  عدم رشد و توسعه اقتصادي
توجه به این مهم وجود داشته که کلیدي ترین ، در بحث از جمعیت و توسعه

نیروي انسانی محور و محرکه رشد اقتصادي و . نیروي انسانی است ،عامل توسعه
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سرمایه ي ، چهار عامل سرمایه ي مادي. اقتصادي و سیاسی است، توسعه اجتماعی
عامل طبیعی و سرمایه زیرساختی از عوامل رشد و توسعه ي اقتصادي ، انسانی
 را دچار محدودیت هر یک از این چهار عامل رشد و توسعه ي اقتصادي. هستند

مثال اگر در کشوري سرمایه و منابع مالی قوي باشد اما رشد جمعیت . اختالل می کند
از نظر «. فرایند رشد و توسعه دچار اشکال می شود، و منابع انسانی کم باشد

مولد فعال و کارا باشد می تواند عامل رشد و ، کارشناسان اگر جمعیت کشوري جوان
یر و غیر مولد و مصرفی و ناکارا مانعی براي رشد توسعه باشد و به عکس جمعیت پ

پس از جمله آثار و پیامدهاي منفی کاهش جمعیت تغییر . و توسعه خواهند بود
ساختار جمعی و به اصطالح پیر شدن جمعیت کشور است که این عامل عدم رشد و 

ه افزایش جمعیت عاملی براي شتاب روند توسع. توسعه ي اقتصادي را به دنبال دارد
، وجود نیروهاي جوان، زیرا مهم ترین نیاز اولیه توسعه اقتصادي، اقتصادي می باشد

  1.فعال و کارآمد است

  تضعیف نیروي دفاعی کشور
نیروي جوان و جمعیت فراوان یکی از شاخص هاي اقتدار نظام و دفاعی «

از فرصت هاي مهم ناشی از جمعیت کشور می توان به توانمندي و اقتدار . است
بطور کلی جامعه اي که در . می و سیاسی کشور در عرصه بین المللی اشاره کردنظا

سطح بین المللی داراي جمعیت بیشتر و جوان تري است می تواند داراي ارتش و 
  2».قدرت نظامی قوي تر نیز باشد

                                                
معرفت فرهنگی ، محمد فوالدي، آثار و پیامدهاي آن،  جمعیت تأملی در سیاست کنترل.1

  .1390زمستان ، سال سوم، اجتماعی
شهریور ، معرفت، اعظم رحمت آبادي، زهرا سوختانلو،  تحدید نسل شیعه تهدید جامعه ایران.2

  .189شماره ، 22سال ، 1392
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مطمئنا کشوري که داراي جمعیت اندك و یا پیر باشند توان رویارویی 
اگرچه امروزه اقتدار نظامی در . بیگانگان را نخواهند داشتمقتدرانه در برابر تجاوز 

مناسبات بین المللی از اولویت خارج شده است و دولت ها تسلط بر مناسبات 
جهانی را در اقتدار اقتصادي جست و جو می کنند اما در شرایطی که کشور در 

ر معرض تهدید جدي دشمنان سیاسی خود قرار گیرد نمی توان از این مزیت د
  .راستاي اقتدار نظامی کشور چشم پوشی کرد

  کاهش جمعیت جوان و نخبه ي کشور
از دیگر مشکالت ناشی از تک فرزندي پیري جمعیت و فقدان نشاط و 

روشن است که توسعه و رونق اقتصادي «. اجتماعی است، تحرك الزم اقتصادي
جمعیت  ،با کاهش و رشد منفی جمعیت. وابسته به نیروي جوان و کارآمد است

زیرا جوانان . جامعه پیر می شود و از نشاط و سرزندگی الزم برخوردار نخواهد بود
مایه ي پویایی و سرزندگی جوامع هستند و غالب نوآوري ها و خالقیت ها و نیز 

 1.»سیاسی و اقتصادي توسط نیروهاي جوان ظهور پیدا می کند، جهش هاي اجتماعی
اساسا . صاحبان سرمایه احساس خطر می کننددر جامعه با جمعیت پیر دولت ها و 

کشوري که با پیري جمعیت روبرو شود خود به . ناامیدي بر جامعه سایه می افکند
خود جمعیت جوان و نخبه آن دچار آسیب می گردد و این کشور مهم ترین برگ 

همانطور که بسیاري از کشورهاي . برنده خود را در توسعه از دست خواهد داد
قدان جمعیت نخبه ي خود را با مغزهاي متفکر جوان هاي کشورهاي جهان پیشرفته ف

  . سوم جبران می کنند

                                                
ر سیاست هاي کنترل تأملی د، 90زمستان ، شماره اول، سال سوم،  معرفت فرهنگی اجتماعی.1

  .جمعیت
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  انقطاع نسل بشر
از جمله آثار رشد منفی جمعیت و تک فرزندي پیري و در پی آن حرکت به 
سوي انقطاع نسل بشر است زیرا بر اساس آموزه هاي اسالم یکی از مهم ترین 

. انواده زاد و ولد و تشکیل اجتماعات بشري استفلسفه هاي ازدواج و تشکیل خ
افراد از طریق ازدواج و . اصوال فسلسفه ي تشکیل خانواده بقاي نسل بشري است

اما اگر قرار باشد . فرزندآوري موجب پیوند بین نسل ها و تداوم نسل بشر می شوند
ان یک اصل تأکید بر اصل ازدواج باشد و زاد و ولد به عنو، علی رغم تشکیل خانواده

. مطرح نباشد در بلندمدت جامعه با امحاء و انقطاع نسل بشر مواجه خواهد شد
  .معضلی که امروزه بسیاري از کشورهاي غربی با آن مواجه هستند

  تضعیف جمعیت
اما ، هرچند که شیعیان در سراسر جهان در میان ملل اسالمی پراکنده هستند

این «. کشور ایران است، عی برقرار استتنها کشوري که در آن دولتی با حاکمیت شی
کشور ام القراي مسلمین به حساب می آید و چشم شیعیان جهان به آن دوخته شده 

این سرمایه ي ارزشمند شیعی که منادي اسالم ناب محمدي در جهان است . است
باید هم از نظر کمی و هم کیفی شاخص هاي الزم را داشته باشد و یکی از این 

  1».عیت قابل قبول است تا بتواند در برابر جهان کفر قد علم کندشاخصه ها جم

  :نتیجه
  ندارد؟؟؟؟

                                                
سال ، معرفت، تهدید جامعه ي ایران، تحدید نسل شیعه،  زهرا سوختانلو و اعظم رحمت آبادي.1

  .1392شهریور ، 189شماره ، بیست و دوم
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  عنوان ندارد عنوان مقاله درست شود؟؟؟؟؟

 طاهره فصیحی زاده

  1156074: کد رایانه اي

  چکیده 
با آسیب شناسی ها و بررسی هاي اجتماعی به وجود اختالالت در رفتار 

امل بیشتر از این رفتارها والدین بخصوص روحی و جسمی کودکان پی می بریم که ع
با توجه به اهمیت این موضوع که وظایف و مسئولیت هاي مادر در . مادر است

دوران بارداري هست در این تحقیق سعی شده است که با روش تحلیلی و توصیفی 
و با بهره گیري از مطالعات کتابخانه اي مسئله نقش والدین و بخصوص مادر در 

تأثیر روح و روان مادر بر روي جنین بسیار . اري مورد بررسی قرار گیرددوران بارد
زیاد است و مادران باید بدانند که نقش اساسی را در تربیت روحی و روانی فرزند 

مادر می . خود دارند و حتی پیش از تولد باید در این امر دقت الزم را داشته باشند
ن جنین تاثیرات مثبت بگذارد و خودش تواند با خوردن غذاهاي حالل بر روح و روا
در نتیجه نقش مادر اساسی و پایه اي . از لحاظ روحی و روانی در آرامش قرار دهد

هاي است زیرا هم نوع تغذیه مادر و هم حاالت روحی و روانی و دعاها و نیایش
  . مادر در نحوة پرورش جنین در رحم او نقش دارد
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  مقدمه 
روحی و روانی مادر ، ده است به مسئله تاثیرات جسمیدر این نوشتار سعی ش

در این تحقیق پس از تعریف و تبیین بارداري به اهمیت . بر جنین پرداخته شود
جایگاه فرزند در نظام خانواده و ضرورت آمادگی هاي روحی و روانی مادر براي 

س از آن به پ. فرزند دار شدن قبل از بارداري بر اساس تعالیم اسالم اشاره شده است
باید ها و نباید هاي دوره آغاز بارداري و تاثیرات جسمی و روانی مادر بر جنین در 
این مرحله بویژه از نظر تغذیه و مسائل روحی و روانی مادر از دیدگاه اسالم پرداخته 

در پایان به اهمیت نقش مادر در دوره بارداري از منظر سالمت جسمی و . شده است
ا و تهدیدهایی فراروي جنین با توجه به داده هاي علم روحی مادر و خطره

  .روانشناختی و تربیت و همینطور آموزه هاي قرآنی و اسالمی اشاره شده است

  تعریف بارداري
 تخمک زن و تشکیل تخم و باترکیب اسپرماتوزوئید یعنی نطفۀ مرد ، بارداري

 حاملگی گفته می ن شدن تخم در داخل رحم است که در اصطالح بارداري یایجایگز
اما تعریف دیگر که ناظر بر مسئولیت هاي پدر و مادر باشد این است که . شود

بارداري تحمل نه ماه بار در رحم مادر است که مادر از جان خود مایه می گذارد تا 
آسیب ها و خطرهاي روحی و جسمی حفظ ، این بار گران مایه را از تمام آفت ها

ا چنین تعریفی وظیفۀ پدر و مادر را می توان فهمید و حتی ب. کرده و به مقصد برساند
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جواب این سؤالها نیز داده می شود که آیا پدر و مادر در مقابل جنینی که در رحم 
زیرا وقتی صحبت از بار و رساندن آن به مقصد می . مادر است مسئولیت دارد یا خیر

امانت از هر گونه عوامل شود آنرا امانت یافته و باید به حکم عقل و قلب در حفظ 
  1.محیطی وارد به رحم و از هر امر الزمی دریغ ننماید

  دعا براي طلب فرزند صالح
هر مرد و زنی که باهم زندگی مشترك را تشکیل می دهد بطور طبیعی 
خواهان نسل سالم و صالح است و این را بخوبی می دانند که فرزند از بارز ترین 

از همین رو است که . یوند دنیا و آخرت انسان استمصادیق برکت عمر و زنجیرة پ
صدقه جاریه او : اذا مات المؤمن ان قطع عمله اال من ثالث«پیامبر خدا می فرماید 

 هنگامی که مؤمن با دنیاي خاکی وداع می کند 2»علم ینتفع به او ولد صالح یدعو له
ریه آثار علمی همۀ اعمال و فعالیت هایش قطع می شود مگر در سه زمینه صدقۀ جا

در . که دیگران از آن بهره مند می شود و فرزند صالح و قدرشناس که برایش دعا کند
فرزند صالح گلی از  »الولد الصالح ریحانۀ من ریاحین الجنه«جایی دیگر می فرماید 

گل هاي بهشت است و نعمتی بزرگی به شمار می آید و والدین با ایمان همواره در 
از این نعمت بزرگ هستند از سعادتمندي و خوشبختی زن و مرد اندیشۀ برخورداري 

پیامبر اکرم می فرماید از جمله . تربیت فرزند سالم و صالح و هوشمند و توانا است
تردیدي نیست که . نشانه هاي سعادتمندي انسان داشتن فرزند صالح و شایسته است

، تربیت صحیح،  اندیشیبرخورداري از فرزند صالح و شایسته که طبعا در نتیجۀ دور
نعمت ارزشمندي است که همواره باید ، و صبوري والدین امکان پذیر می گردد

  . قدردان آن و شاکر خداوند متعال بود
                                                

 .19ص ، بارداري آسان، محسن،  دهقان.1

  . 55ص ، پایان نامه، زهرا،  احمدي.2



193  

 

 

وان
عن

دارد
 ن

 

فرزند از باال ترین و ارزشمند ترین جایگاه برخوردار است و ، در قانون االهی
ودکان در نظام چرا که ک. فرزند آوري از خطیر ترین مسئولیت ها و رسالت ها است

صاحب حقوق حقه ي در ابعاد زیستی و ، از همان روزهاي آغازین حیات، اسالمی
. روانی هستند که توجه به آن از وظایف و مسئولیت هاي درخور توجه والدین است

برنامه ریزي و برخورداري از ، فرزند آوري در تفکر اسالمی متضمن دعا و نیایش
به همین دلیل همواره بندگان ناب خدا و با ایمان . اندیشه تربیتی و کمال طلبی است

  . و با کمال است در اندیشۀ تربیت فرزندان صالح
گفتار و رفتار بزرگان و پیشوایان دینی الگوي مناسب براي ما در این زمینه 

خداوند در قرآن . هست که به ما نشان می دهد چگونه از خداوند طلب فرزند نماییم
 می فرماید ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین 14آیۀ کریم در سورة فرقان 

پروردگارا از همسران و خاندان ما فرزندانی به ما مرحمت بفرما که مایۀ روشنی 
مانند انسان هاي موحد و بیدار دل خدا ، پدران و مادران دور اندیش. چشم ما باشد

یش را در امور فرزند آوري بیش از هر چیز اندیشه هاي تربیتی و اهداف آرمانی خو
آنها بدور از غفلت در تشکیل نطفه نیز با وضو گرفتن با . مد نظر قرار می دهند

   1. آمادگی کامل به یاد حق هستند
   بارداريآغاز 

 روز هست که از روز اول 280دوران بارداري و آغاز آن معموال در حدود 
 به سه قسمت تقسیم می دوران نه ماهگی حاملگی. آخرین قاعدگی شروع می شود

بخاطر خطرها و بیماري هایی که در . سه ماه دوم و سه ماه سوم، شود سه ماه اول
 2. معرض آن قرار دارد باید مادر باردار از زمان شروع بارداري اطالع داشته باشد

                                                
  .38ص ، تربیت فرزند، سید علی،  حسینی زاده.1
  .57ن،ص ، من و کودك مدکتر جواد،  فیض.2
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مادر باید توجه داشته باشد که از زمان آبستنی مادر شده و مسئولیت هاي سنگین 
هده گرفته است زیرا موجود زنده ي در حم او قرار گرفته و به سرعت مادري را به ع

سن واقعی انسان از همین زمان شروع می شود یکی از . در حال رشد و تکامل است
هنگامیکه انسان به دنیا می آید نه ماه از سن اش می گذرد و "دانشمندان می نویسد 

ه در تعیین موجودیت بی طی این نه ماهگی اولیه از سلسله مراحلی می گذرد ک
در چین مرسوم است که . مانندي که در سرتاسر عمر خود دارا خواهد شد مؤثر است

نوزاد را یک ساله به حساب می آورند و این یک سال را به سالهاي عمرش می 
 زن باید توجه داشته باشد که یک موجود زنده را در رحم خود پرورش می ".افزاید

زیرا رحم .  مقدار زیادي تأثیر گذار بوده و مسئولیت دارددهد و در سرنوشت او تا
مادر نخستین محیط پرورش کودك است که در شخصیت آینده اش تأثیر بسزایی 

  . خواهد داشت
یک خانم باردار که به مسئولیت مهم بارداري واقف باشد نمی ، بنا بر این

او می .  بی اعتنا باشدتواند دوران آبستنی را یک زمان عادي تصور کند و نسبت به آن
داند که اگر اندکی غفلت و سهل انگاري کند ممکن است سالمت خودش را از 

فرزندي . دست بدهد و یا فرزند ناقص و عقب مانده یا بیمار و ضعیف به دنیا بیاورد
اطالع از . که ناچار است عمري را در حال بدبختی و ناراحتی با آه و ناله زندگی کند

ی و چگونگی بروز دگرگونی ها است که می تواند مادر را در چگونگی رشد آدم
شناختن مسئولیت و تأمین بهترین شرائط زندگی براي فرزندش طی نه ماه زندگی 

  . جنین راهنما باشد
همۀ پدران و مادران مایل اند فرزندان سالم و طبیعی بدنیا بیاورند آگاهی 

زیرا جهل هر گز . گ سال استامکان چنین امري بخش از مسئولیت هاي افراد بزر
جلوي وقوع سوانح طبیعی را نمی گیرد یکی از دانشمندان می نویسد باید توجه 
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داشت که محیط داخلی در دوره اولیه رشد بر جنین اثر می گذارد و اثر آن نیز در این 
دوره از حیاط آدمی از اثر محیط خارجی بیشتر است و بسیاري از نابهنجاري هاي 

مثل کمبود مواد شیمیایی (وزاد نیز در اثر شرائط نا مناسب قبل از تولد سر و مغز ن
  1).الزم در خون مادر ایجاد می شود

  تأثیر غذاي مادر بر جنین
کودك عضو بدن رسمی مادر نیست اما به هر حال چون کودك از خون مادر 

ات بدن تا احتیاج و غذاي او استفاده می کند باید غذاي زن حامله غنی و کامل باشد
خودش و از طرفی دیگر مواد غذایی و مصالح ساختمان جان کودك را در اختیار 

در دوران بارداري رعایت تنوع غذایی داشته باشد و بهترین راه . کودك قرار دهد
 مادري که در 2. استفاده از مواد غذایی قابل دسترس در محل و سفرة خانواده است

غذایی مناسب داشته باشد تا بتواند در دوران انتظار تولد فرزندش هست باید رژیم 
غذاي جنین در حال . حاملگی از سالمت برخوردار باشد و نوزاد سالم بدنیا آورد

کودکانی که . رشد نهایتا از طریق جریان خون مادر و جفت و بند ناف تأمین می شود
م تولد دچار مادران آنها رژیم هاي غذایی ناقصی دارند بیشتر احتمال دارد که در هنگا

   3. کم وزنی بشوند و در رشد مغز شان اختالل بوجود بیاید
هر آنچه که در سالمت مادر مؤثر واقع شود عینا در سالمت جنین اثر دارد اگر 
غذاي مادر از کلسیم کمبود داشته باشد این کمبود در ساختمان استخوانها و دندانهاي 

یاد شدن مواد سمی در خون می خستگی زیاد مادر موجب ز. کودك اثر می گذارد
شود و همین خود که غذاي جنین را شامل است در ساختمان بدن کودك اثر منفی 

                                                
  .151-149ص ، اسالم تعلیم و تربیت، ابراهیم،  امینی.1
  . 74ص ، ریحانه بهشتی،  همان.2
  .80ص ، رشد و شخصیت کودك، پاول هنري،  ماسن.3
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حاالت هیجانی شدید و تکانهاي ناراحت کننده ي که براي مادر اتفاق می افتد . دارد
زیرا چنین حاالتی نظم دستگاه . مسلما مضر به وضع مزاجی و رشد جنین است

زند و بر اثر ترشح غیر طبیعی غدد عمل صحیح دستگاه گوارشی عصبی را به هم می 
مختل می شود و تنها علتی که کودك را موجود عصبی و آماده براي برخی بیماري 

روانی می سازد همین حاالت هیجانی است که به مادر در هنگام بارداري دست  هاي
  . می دهد

استراحت ، ذاهانوع غ، پس در دوران بارداري مادر نسبت به سالمت خود
دکتر علی اکبر شعاري می نویسد غذاي . کافی و هواي آزاد توجه کامل داشته باشد

که مادر می خورد در رشد جنین بسیار مؤثر است بویژه هنگامی که به مرحله زایمان 
  1. نزدیک می شود و احتیاجش به غذا از حیث کمیت و کیفیت افزایش می یابد

  دیدگاه اسالم در تغذیۀ مادر
در دین مقدس اسالم غذا هم از لحاظ مادي بررسی می شود و هم از لحاظ 

در اسالم . غذاي حرام در روح و روان فرزندان تأثیر زیادي را می گذارد. معنوي
سفارش زیادي شده است که از غذاي حالل و طیب استفاده کنید و از غذاي حرام و 

یعنی تغذیه جنین از غذاي  اسالم به دو موضوع مهم 2. حتی مشکوك پرهیز کنید
مادر و تأثیر غذاي زن باردار در رشد جنین توجه داشته و در احادیث زیادي به آن 

امام صادق ع می فرماید غذاي جنین از آنچه مادرش می خورد و . اشاره شده است
  . می آشامد تأمین می شود و آهسته آهسته غذا را از مادر می گیرد

 )15/مؤمنون(؛»کلو من طیبات و عملو الصالحات«:  آمده استدر قرآن کریم 
سلمان فارسی از امیر . از غذاهاي پاکیزه بخورد و کارنیک و شایسته انجام دهید

                                                
  .155-154ص ، تعلیم و تربیت، اسالم، امینی  ابراهیم.1
  .33ص ،  بهشتیه، ریحانمخبر  سیما.2
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مؤمنان علی ع می پرسد غذاي کودك در شکم مادر از چه راهی تأمین می شود 
حضرت می فرمایند خداي تبارك و تعالی خون حیض زن باردار را نگه می دارد تا 

پیامبر اکرم می فرماید به بخورید و این میوه را به دوستان . ي جنین آماده شودغذا
به ، هدیه کند که این میوه نورچشم را زیاد می کند و قلب ها را مهربان می گرداند

  1.زنان حامله به بخورانید تا اخالق فرزندان خوب شود
و آثار آن بر در بارة خوردن خوراکی ها  در مجامع حدیثی ما احادیثی زیادي

از جمله میوه هایی که به خوردن آنها تاکید شده است . کودکان وارد شده است
انار و انجیر است که نام انجیر در قرآن کریم نیز ، کندر، خربوزه، کاسنی، به، گالبی

  2. آمده است و خداوند به آن قسم یاد کرده است

 تأثیرات حاالت روحی و معنوي مادر بر جنین

ران بارداري دچار نوسانات روحی و خلقی می شود بطوریکه مادر در دو
حساس و تحریک پذیر شده و دچار خلق و خوي دوگانه اي می گردد که همسرش 

آرامش روحی و معنوي مادر در طی دوران حاملگی از . را نیز متعجب می سازد
 اهمیت ویژه ي برخوردار است زیرا جنین تحت تأثیر محیط اطرافش می باشد و بی

سالمت ، وضع روحی پدر و مادر. نزدیک ترین محیط به جنین مادر است، شک
روانی و وضعیت زندگی در دوران حاملگی و بخصوص تغذیه روحی و چگونگی 

بچه ، اگر زن بی نشاط شد. محیط در این دوران در روحیه نوزاد تأثیر به سزاي دارد
 به یاد داشته باشید که همیشه. ي که در شکم او پرورش می یابد بی نشاط می شود

دعا و ، غم و غصه نمی تواند گره باز کند آنچه که می تواند گره گشا باشد صدقه
  . وراز و نیاز با خدا است و این ها در سرنوشت انسان اثر دارد

                                                
  .56-55ص ، همان، ابراهیم، ینی ام.1
  .107ص ، ریحانه بهشتی، سیما،  مخبر.2
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نوزادي که ثمرة یک عشق حقیقی با خاطري آسوده و رضایت کامل مرد و زن 
واهمه از غیر قانونی بودن حملش نداشته بوده و مادر در دوران بار داري ترس و 

نابغه بوده ، باشد و بعدها نیز در محیط امن و سالمت روحی مادر پرورش یافته است
نوزدانی که ، برعکس. و یا حد اقل از ضریب هوشی خوبی برخوردار خواهد بود

ثمرة یک عشق دروغین و تنها از روي هوس و احتیاج زود گذر بوده و در دوران 
در رحم مادر تحت تأثیر حالت نا امنی و شکست و تردید بوده اند از نظر پرورش 

ضریب هوشی عقب تر و رشد روحی آنان نیز کمتر خواهد بود بیشتر کودکان مبتال 
پس از آنجا که ، بیماري خود را از مادران شان به ارث برده اند، به امراض روحی

ا می گذارد و خوشبختی یا تمام خصوصیات مادر در فرزند اثر خوب و بد خود ر
بدبختی کودك را در رحم پی ریزیی می کند ضرورت دارد مادران بیشتر مراقب رفتار 

در این زمینه پیامبر اکرم . و کردار خود باشند تا بتواند فرزند صالح و نیکو داشته باشد
بدبخت و شقی در . می فرمایند الشقی شقی فی بطن امه و سعید من سعد فی بطن امه

   1.م مادرش بدبخت است و سعادت مند در رحم مادر سعادت مند استرح
مهمترین فردي که حمایت عاطفی مادر را به عهده دارد شوهر او است در این 
مدت شوهر باید با همسر خویش بیشتر ارتباط داشته باشد از آینده کودك و پذیرش 

ید نشان دهد که از با. وي و از احساس غرور بخاطر داشتن فرزند با وي سخن بگوید
و بیشتر در کنار او باشد پناه و دلگرمی و آرامش  دگرگونی جسمی زن ناراحتی ندارد

دهنده او باشد که این آرامش و اطمینان از حمایت همسر تحمل زن را در مقابل 
  2. ناگواري هاي دوران حمل زیاد کرده و درد زایمان را براي او آسانتر خواهد نمود

  

                                                
  .490خبر ،  کنز العمال.1
  .83-80ص ، همان، سیما،  مخبر.2
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  وانی مادر بر جنینتأثیر حاالت ر
در اینکه چگونگی تغذیۀ مادر در زمان بارداري بر کیفیت مزاجی جنین تأثیر 

، در میان دانشمندان تردیدي نیست؛ لیکن در این جهن بحث است که آیا افکار، دارد
عواطف و احساسات و احوال روانی مادر نیز در روح جنین تأثیر دارد یا نه؟ برخی 

، ترس : و هیجانات روحی مادر در زمان بارداري مانندمی گویند احوال روانی
کینه توزي و حسد ورزي در روان جنین نیز اثر می ، عصبانیت، دلهره، اضطراب

. گذارد و امکان دارد که عین این صفات و یا شبیه آنها از طریق مادر به او انتقال یابد
خوش ، خوش بینی، همچنین صفات خوب و آرامش روانی مادر مانند اعتماد به نفس

ترحم و نوع دوستی امکان دارد در روح جنین نیز تأثیر خوب بگذارد ، ایمان، خویی
جنینی که : این ها در توجیه سخن خود می گفتند. و او را بدین صفات متصف سازد

در رحم مادر زندگی می کند و از غذاهاي او ارتزاق می نماید یک عضو واقعی است 
حوال روانی مادر چنان که در اعضا و جوارح خودش تأثیر می هیجانات و ا، بنا بر این

عصبانیت یا اضطراب یا دلهرة شدید . به ناچار در جنین نیز اثر خواهد داشت، گذارد
مادر وضع عمومی مزاج و نظم دستگاه گوارش او را بر هم می زند و اعصاب اش را 

  1.مختل می سازد

  اريبیماري ها و اختالالت مادر در دوران بارد
در اوایل بارداري جفت مثل مانعی است در مقابل بعضی از عوامل مضر ولی 

و هر قدر بگذرد بیشتر می . حتی در این مرحله بسیاري از مواد به جنین می رسد
تواند از جفت بگیرد بعضی از این مواد تأثیرات سودمندي دارد پادتن هاي که در بدن 

ایجاد می شود به جنین منتقل می شود و مادر براي مقابله با بیماري هاي عفونی 

                                                
  .175ص ، اسالم و تعلیم و تربیت، ابراهیم،  امینی.1
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مواد دیگر از جمله . معموال جنین را به هنگام تولد و تا ماه هاي بعد ایمن می سازد
و مواد شیمیایی مختلف ممکن است بسیار ، موجودات بسیار کوچک، ویروس ها
تورم کبدي ، آبله مرغان، بیماري هاي ویروسی در مادر مثل سرخچه. مضر باشند
یکی . در دوران اولیه جنینی و نیز در دوران رویانی بسیار خطر ناك استبخصوص 

از سخت ترین بیماري هاي ویروسی در سه ماه اول بارداري سرخچه است که ممکن 
عفونت . نابینایی و عقب ماندگی ذهنی شود، ناشنوایی، است منجر به ناهنجاري قلب

و احتماال بیشتر در موقع وضع جنین به سبب این ویروس معموال در اواخر بارداري 
بروز عفونت در چندین . حمل است ممکن است منجر به آسیب عصبی شدیدي شود

بیماري ایدز ، هفته پیش از تولد منجر به بسیاري از بیماري هاي مادرزادي می شود
در حال حاضر جان بسیار از نوزادان و جنین ها را تهدید می کند مادران مبتال به 

آنرا یا از طریق جفت در دوران حاملگی یا در بعضی موارد با شیر دادن ویروس ، ایدز
از پستان مادر به فرزند منتقل می کند و رشد این بیماري در نوزادان نیز بیشتر از 

در دروان بارداري مادر اختالالت کلی دیگر بعنوان نمونه . بزرگ ساالن می باشد
 و تأثیر زیادي را در جنین می مسمومیت حاملگی است که علت آن ناشناخته است

  1.گذارد وظیفه مادر این است که مراقب خود باشد تا بتواند فرزند سالم بدنیا بیاورد

  خطرهاي روانشناختی دوران بارداري
کیفیت و رشد و نموي کودك در دوران پیش از تولد اهمیت خاصی دارد و 

 خطرهاي روانشناختی .تقریبا تعیین کنندة چگونگی رشد و نموي دوران زندگی است
مهم اند زیرا آثار آنها در .. .همانند خطرهایی از جمله بیماري هاي مادر سوء تغذیه و

با وجود عالقۀ دانشمندان به کشف خطرهاي . رشد و نموي پس از تولد نیز می ماند

                                                
  .87-86ص ، رشد و شخصیت کودك،  ماسن پاول هنري و دیگران.1



201  

 

 

وان
عن

دارد
 ن

 

روانشناختی هنوز در بارة آنها اطالعات اندکی دارند خطرهاي روانشناختی را می 
هاي روانشناسی از فشارهاي روانی مادر و گرایش هاي نامساعد توان به خطر

فشارهاي روانی یا هیجان مداوم از . اشخاص مهم نسبت به کودك طبقه بندي کرد
اضطراب از علل متعدد محیط رحم مادر را براي رشد و نموي ، غمگینی، قبیل خشم

 خود را براي مادري که نمی خواهد بچه دار شود یا. سالم جنین نامساعد می کند
ایفاي نقش مادر بی کفایت می بیند یا نگران است که بچۀ ناقصی بدنیا بیاورد همگی 

دلیل اینکه فشار روانی مادر براي رشد و . بطور غیر مستقیم به کودك مربوط می شود
نموي پیش از تولد خطرناك است به هم خوردن دستگاه غده هاي داخلی مادر است 

 و نموي جنین در رحم منتقل می شود و در رشد او اثر که ترشحات آنها بر رشد
  1.منفی می گذارد

  نتیجه
با توجه به آنچه گفته آمد نقش مادر در دوران بارداري و قبل از آن از اهمیت 
ویژه ي در شکل دهی شخصیت کودك و سالمت جسمی و روانی او برخوردار 

دشته باشند که فرزند باید بنا بر این قبل از از دواج باید زن و شوهر توجه . است
محصول یک عشق حقیقی و سالم میان زن و شوهر باشد تا فرزند بتواند از سالمت 

بر اساس تعالیم اسالمی مادر باید قبل از دوران . الزم روحی و جسمی برخوردار باشد
بارداري آمادگی هاي الزم جسمی و روحی روانی را براي فرزند دار شدن در خود 

رفتار مناسب و دوري از عوامل ،  مادر در این دوران باید با تغذیه سالم.ایجاد نماید
بیماري زاي روحی و جسمی سعی کند جنین سالم را در رحم خود پرورش داده و 
شوهر نیر در فراهم سازي زمینه ها و امکانات الزم یک زندگی در محیط سالم سعی 

                                                
  .183- 182ص ، ی رشدروانشناس، علی اکبر،  شعاري نژاد.1
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ي نیز باید مراقبت هاي الزم را زن و شوهر در دوران باردار. الزم خود را انجام دهد
هرگونه اختالالت روحی و روانی مادر در این دوران می تواند . از جنین داشته باشد

از . تاثیرات خود را بر جنین گذاشته و سالمت روانی جنین را با خطر مواجه سازد
همین رو در اسالم بر آرامش مادر در سایه سلوك اخالقی و تربیتی مناسب تاکید 

و تغذیه مادر در این دوران نیز از منظر دانشمندان علم تربیت و روانشناختی و شده 
  . همینطور آموزه هاي اسالمی مورد تاکید جدي است

  منابع ندارد؟؟؟
  



  
  
    

 فمینیسم پسامدرن

  فاطمه احمدي

  چکیده
فمینیسم پست مدرن از گرایشات فمینیستی رایج در عصر حاضر می باشد که 

این گرایش فمینیستی با تاکید بر .ي پست مدرنیته شکل گرفته استبر مبناي آموزه ها
مردانه دانستن ، تردید در روایت هاي کالن، تفاوت میان انسان ها و زنان و مردان

نمیتوان براي زنان هویت  براین اصل تکیه دارد که، دانش و سیالیت هویت زنان
نوشتار حاضـر . فتخاصی را تعریف کرد ویک ساختار اجتماعی مدونی درنظر گر

مدرن و تعامل وتقابل میان  به بررسی فمینیسم پسـا، پـس از مروري برتاریخ فمینیسم
  .فمینیسم و پست مدرن می پردازد

 ،فمینیسم، پساساختارگرایی، ساختارگرایی ،پست مدرنیته،  فمینیسم:کلیدواژه
  پست مدرن
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  فمینیسم
است که در » مادینه«و » زنانه«به معناي » Feminine«واژة فمینیسم از ریشۀ 

معادل این . گرفته شده است» Femina«اصل از زبان فرانسه و نهایتاً از ریشۀ التینی 
اي فمینیسم نظریه. است» زن آزادخواهی«و » زن باوري«، »زن گرایی«واژه در فارسی 

ها و امکانات مساوي با مردان در تمامی زنان باید به فرصت، است که بر اساس آن
هایی که به دنبال اقتصادي و اجتماعی دست پیدا کنند؛ یا جنبش، هاي سیاسیجنبه

البته فمینیسم گرچه ابتدا به عنوان جنبش . نهادینه کردن و تحقق این دیدگاه هستند
اما بعدها بسان مبنا یا روش مطالعه در اکثر علوم ، استیفاي حقوق زنان ظهور کرد

  .1انسانی به کار گرفته شد
ي ظهور فمینیسم را شاید بتوان به تحوالتی چون رنسانس و تحوالت  ریشه

بعد از عصر روشنگري و سپس انقالب فرانسه و انقالب صنعتی نسبت داد که 
سیر فعالیت  .مناسبات زن و مرد را در بعضی یا تمامی جهات مورد سؤال قرار داد

 به محاق رفته و گاه ها در دو سه قرن اخیر یکنواخت نبوده ؛ زمانی عمدتاً فمینیست
: کنند هاي سازمان یافته درآمده است که از آن به سه موج تعبیر می به صورت حرکت

هاي پس از جنگ جهانی اول ادامه  موج اول از قرن نوزدهم شروع شد و تا سال
. شود گردد و موج سوم دو دهه اخیر را شامل می یافت؛ موج دوم به دهه شصت برمی
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هاي لیبرالی و  هاي عصر روشنگري و سپس نهضت  از خیزشموج اول بیشتر متأثر
  .1گیرد سوسیالیستی بود که از قرن نوزدهم تا اوایل جنگ جهانی اول را دربرمی

   فمینیسمموج اول
از سال ، معروف شد» جنبش حق رأي«برخی شروع موج اول را که به 

افت بانام ماري ولستون کر، زمان انتشار مقاله اي از نویسنده انگلیسی(1792
این کتاب که علیه ژان ژاك روسو و موضع انقالب . دانسته اند) دادخواستی براي زنان

نوشته شده ، فرانسه و بورژوازي کشورهایی که دختران را از برابري منع می کردند
زمینه هاي طرح مباحث حقوق زنان را پس از انقالب فرانسه در کشورهاي ، بود

 نخستین بیانیه در دفاع از 1825سال ،  در انگلستان.غربی بیش از پیش فراهم کرد
اعالمیه حقوق و ، در فرانسه. حقوق زنان با امضاي ویلیام تامسون انتشار یافت

، وظایف زنان که در آن باز شدن درهاي مشاغل عمومی به روي زنان مطالبه شده بود
نان در جنبش حقوق ز، 1840در دهه . منتشر شد) 1838 ـ 1848(توسط مجله زنان

، اعالمیه احساسات، آغاز شد ودستاورد آن) 1848(با پیمان آبشار سنکا، ایاالت متحده
آزادي و برابري زنان را در عرصه هاي ، که با تأکید برستم دیدگی تاریخی زنان

در اعالمیه استقالل امریکا ، طلب می کرد، اجتماعی و سیاسی، آموزشی، اقتصادي
ا شروع سازماندهی مستقل زنان بر اساس منافع این گردهمایی ر. انعکاس یافت

انجمن ملی حق رأي زنان ، در پی آن الیزابت کدي استانتن. خاص خودشان می دانند
شاهد پدید آمدن جنبش هاي حق ،  به بعد1840بریتانیا نیز از دهه .را تأسیس کرد
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گسترش جنبش زنان در نیمه قرن نوزدهم سبب شده ، به هرصورت. رأي زنان بود
  1.آغازموج اول را نیمه قرن نوزدهم بدانند، است که بسیاري

  در آمریکا زنان آزاد متوجه1829داري زنان درسال از جنبش ضد برده
این مساله جرقه اي را در ذهن  .مشابهت رابطه ارباب و برده با زن و شوهر شدند

ا ایجاد تشکل زنان فهال آن زمان ایجاد کرد تا نطفه جنبش فمینیسم شکل بگیرد آنان ب
فعالیت هاي سیاسی اجتماعی خود را آغاز کردند و در قالب مشارکت و اعالمیه روح 

نبش ضد مصرف مشروبات ج 1848سال  جدیدي به فعالیت هاي خود بخشیدند در
الکلی آمریکا جان تازه اي به تشکل زنان داد وباعث تقویت روحیه مشارکت و 

در آن زمان مردان سلطه جو در آمریکا و  مبارزه براي دستاوردهاي بیشتر گردید
کشورهاي غربی به جهت مصرف مشروبات الکلی به ضرب و شتم و وحشت زنان 
می پرداختند به طوري که اساس مناسبات انسانی به هم ریخته بود این جنبش 
بالفاصله از آمریکا به سایر کشورهاي غربی گسترش یافت و باعث تقویت مبارزه 

 1865تا 1861بین سالهاي  .جهانی انان گردید و همبستگیزنان در سطح ملی 
مصادف با جنگ داخلی آمریکا که به جنگ شمال و جنوب مشهور شد زنان عمال در 
خط مقدم نبردهاي مسلحانه شرکت کرده و فرهنگ جدید زنانگی را پایه گذاري 

ند بعد از پایان جنک زنان هم مطالبات خاص خود را داشتند و در فرآی. کردند
مشارکت شدند و بر موضوع برابري زن و  دموکراسی آمریکا خواستار حق راي و حق

از این زمان نهضت مرد شکل گرفت و مساله اخالق و خانواده در  مرد تا کید کردند
به دنبال این جریانات .نظام پادشاهی و پدر ساالري ویکتورین به چالش کشیده شد

ر گرفت و ادعا گردید انجیل روح مردانه آموزه هاي مسیحیت نیز مورد پرستش قرا
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 انجیل 1890اي دارد که توسط مردان نوشته و جمع اوري شده است بنابراین در دهه 
زنان نوشته شد همرا با ایدئولوژي سوسیالیسم و مارکسیسم که بنا را بر تضاد طبقاتی 

در مورد گذاشته بودند ستیزه جویی در زنان اوج گرفت و ار اموزه هاي سوسیالیستی 
براي جهت  زندگی اشتراکی و تولید و مضرف تعاونی و زیست جمعی زنان و مزدان

 .1)1382.مشیرزاده.رك(گیري هاي جدید زنان استفاده شد

قرن نوزده را قرن سرمایه داري وحشی نامیده اند؛ به این معنی که وسعت و 
 بیشتر را ضرورت انباشت سرمایه و سور، شدت یافتن رقابت میان سرمایه داران

فشار بر کارگران براي انجام کار ، ایجاب کرد و یکی از راه هاي کسب سود بیشتر
وضع معیشت کارگران را روز به روز وخیم تر ، این امر. بیشتر در قبال مزد کمتر بود

ساخت و تا جایی پیش رفت که ضرورت تغییر نظام اقتصادي و اجتماعی که خانوده 
ایدولوژي ، در این میان. بیش از پیش احساس شد، ده بودهاي کارگر را از پاي درآور

جدیدي موسوم به سوسیالیسم با انتقاد شدید از سرمایه داري با ادعاي حمایت از 
  . اروپا را درنوردید، کارگران و نوید بخش جامعه عاري از فقر و فساد و تبعیض

 بنیان» سن سیمون«سوسیالیسم تخیلی که توسط جامعه شناس فرانسوي 
سیاسی و ، بر نقاط کور لیبرالیسم کالسیک و دیدگاه هاي حقوقی،  رهبري شد.گذاري

انگشت نهاده بود و تناقص و تعارض هاي جوهري آن را بر مال می ، اقتصادي آن
که مدعی بودند که لیبرالیسم علی رغم شعار هاي بلند » سن سیمون«پیروان ، ساخت

و به شرح ، ري ها را تشدید می کندنابراب، و گوش خراشش در مورد تساوي آنها
کامل این برابري ها از جمله تبعیض فاحش لیبرالیسم علیه زنان پرداختند و خواهان 

و علی رغم وفاداري بسیاري از زنان به  .برابري زن و مرد در حقوق مدنی شدند
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بعضی از آنان تشکییل و سازماندهی مستقل مبارزات براي ، سوسیالیسم و کمونیسم
زنان را ضروري دانسته و احقاق حقوق زنان را از طریق ذوب شدن در حقوق 

جریانات دیگر و درجه دوم دانستن مسایل زنان با حفظ تجربیاتی که از ایدولوژي ها 
  .1و مبارزات پیشین به دست آورده بودند از سایر جریان ها جداشدند

   فمینیسمموج دوم
در این جنبش فمینیستها . شدزمینه ساز موج دوم فمینیسم ، جنگ دوم جهانی

کار و امور خانه توجه ، به برابري همگانی در آموزش، فراتر از حقوق سیاسی زنان
نیاز دولتها به مردان جنگی سبب شد که زنان به طور گسترده در مشاغل  .کردند

فمینیسم عمالً به بخش قابل توجهی ، در موج دوم. خارج از خانه به کار گرفته شوند
خود یعنی حق رأي زنان یا برابري حقوق زن و مرد در بسیاري از وجوه از اهداف 

  .2دست یافت، حیات اجتماعی
 همزمان با سرمایه داري سازمان یافته یا 1950بعد از جنگ جهانی دوم دهه

ظهور امریکاي جدید و تغییرات در سطوح اقتصادي اجتماعی و تولد  پیشرفته
آموزش و کاربرد وسیع ، به اشتغال و بیکاريمسائل مربوط ، ملت و دولت رفاه-دولت

تکنولوژي در جامعه بخصوص براي خانواده ها اوقات فراغت بسیاري را بوجود 
همین خال باعث بی معنایی .آورد که براي پر کردن آن برنامه مدونی وجود نداشت

زنان در زندگی خانوادگی گردید و بخش عمده اي از زنان را در جنبش هاي 
 در غرب که مبتنی بر 1960جنبش سیاسی اجتماعی دهه  در.ذب نمودفمینیستی ج
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مطالباتی همچون حقوق مدنی رفع تبعیض از سیاهان و زنان جنبش دانشجویی و 
ظهور چپ نو و کاهش دولتی علیه مارکسیسم و سوسیالیم بود زنان نقش ارزنده اي 

ار بزرگساالن و پدر را ایفا کردند و در کنار آن حقوق بشر عدالت اجتماعی نفی اقتد
  .1و خواستار لغو انضباط سرکوبگرانه و تحقق عزت نفس شدند ساالري تاکید کرده

حقوق مدنی و آزادي هاي سیاسی که زنان در طی موج اول فیمینیسم بدان 
اگر چه در ابتدا باعث رضایت زنان و فروکش کردن موج اعتراضات ، دست یافتند

زیرا با باز ،  خواسته هاي جدیدي را به وجود آورداما به تدریج مطالبات و، آنان شد
شدن دانشگاه ها و کسب مقام هاي علمی براي زنان باعث شد که مطالبات جدید و 
جدي تري را دنبال کنند مانند حضور مساوي زنان و مردان در کنگره و مدیریت هاي 

داري در کالن و حضور زنان در آن؛ و به عالوه تحوالتی که نظام نوین سرمایه 
وضعیت زنان ایجاد کرد باعث کاهش تدریجی تضاد هاي اجتماعی ناشی از جنسیت 

اقدام دولت ، نقطه شروع این جریانات nowفمینیسم لیبرال و سازمان 2.می شد
کندي درجهت فعال شدن کمیسیون هاي فدرال و ایالتی براي بررسی وضعیت زنان 

ي این بررسی ها که حاکی از پس از اعالم نتیجه .براي رفع معضل زنان است
وضعیت نامطلوب زنان بود نهادهاي موظف به اجراي قانون ضد تبعیض جنسیتی از 
 عمل به آن سرباز زدند و زنان بسیاري که در این جریان فعال شده بودند در واکنشی

 را براي )1966(اعتراض آمیز به رهبري بتی فریدن تصمیم گرفتند سازمان ملی زنان 
  .3البات زنان تشکیل دهندپیشبرد مط
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  تحوالت اقتصادي
در این دوره شاهد حاکمیت آمریکا بر نظام جهان سرمایه داري و گسترش  

سرمایه داري سازمان یافته است که مستلزم فرصت هاي شغلی بیشتر و نیاز بازار به 
نیروي کار جدید و ظهور گروه هاي شغلی بیشتر در جامعه هستیم که مشاغل 

این مسایل به شکل هاي مختلف بر ، ر و ظهور پدیده کار نیمه وقتخدماتی بیشت
و اشتغال زنان دوبرابر شده و سیر صعودي پیدا کرد و بدین ، زندگی زنان تاثیر داشت

ترتیب قشر عظیمی از زنان شاغل در جامعه رشد ظهور پیدا کرد که تحوالت سرمایه 
در آن ، مایه داري معرفی کردهنظامی که سر. داري بر زندگی آنان اثر مستقیم داشت

نظام زنان بیشتر از مردان در روز کار می کردند اما کمتر از آن ها دستمزد دریافت می 
احساس سر خوردگی در میان زنان به ویژه زنان طبقه متوسط و مرفه از سال ، کردند

 مطرح شد و به تدریج به یک معضل تبدیل گشت و دلیل این امر را 1950هاي دهد 
 اي دوري زنان را از نقش هاي سنتی شان مطرح کرده اند و برخی مانند عده

 .1فیمینیست ها رابطه اي زنان با خانه عامل بروز مشکل می داند

 را سال هاي فترت جنبش فمینیستی می 1920 ـ 1960سال هاي میان 
دست یابی زنان به حق رأي در کشورهاي مرجع که در آن جنبش هاي .دانند

از علل رکود ، ل گرفته و هدایت می شد و وقوع جنگ بین المللی دومفمینیستی شک
به معناي خاموش شدن آتش مطالبات زنان براي ، البته این مسئله. این جنبش ها بود

حق . در کشورهاي اروپایی و آسیایی نیست، آموزش و مظاهري از برابري، حق رأي
شف حجاب در برخی ک، رأي زنان در بسیاري از کشورهاي اروپایی و آسیایی

در همین مقطع زمانی حاصل ، کشورهاي اسالمی و بسیاري اصالحات موردىِ دیگر
  .شد
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علل فرودستی ، طرفداران موج دوم می کوشیدند تا تحلیل وضعیت زنان
ووضعیت آرمانی آنان و نیز راهبردهاي خود را در قالب نظریه هاي عام و جهان 

به ) رادیکال و لیبرال ها( فمینیستی موج دوممهم ترین گرایش هاي. شمول ارائه دهند
رغم تفاوت هاي خود توانستند به یک دستور کار کم و بیش مشترك مبارزاتی دست 

بسیاري از راهبردهاي لیبرال ها به عنوان برنامه هاي مرحله اي ، از یک سو. یابند
رفته ، هابا نفوذ گفتاري رادیکال ، رادیکال ها نیز پذیرفته می شد و از سوي دیگر

حق زن بر ، از جمله تأکید بر منع تبعیض همه جانبه، رفته برخی از خواسته هاي آنان
. در دستور کار لیبرال ها قرار گرفت، جسم خود و مبارزه با خشونت علیه زنان

  .1گفتمان غالب فمینیسم موج دوم بود، برابري

   فمینیسمموج سوم
ج سوم فمینیسم شکل گرفت  زمینه هاي ظهور مو1970 ـ 1990از نیمه دهه 

مطرح شدن دیدگاه پست ، که بیش از هر چیز مرهون تحوالت نظام سرمایه داري
به ، مدرن و عکس العمل هاي ناشی از تندروي و یک جانبه نگري موج دومی ها بود

گونه اي که امروزه بسیاري از طرفداران گرایش هاي موج دومی از منتقدان آن 
  .2شمرده می شوند

رو به تعدیل گذاشت؛ چرا که آثار حرکتهاي فمینیستی تند1990ل دهه از اوای
، بر این اساس. بیش از همه دامن زنان را گرفت، سوء افراط در حرکتهاي زن محور

بحثی است که به دفاع از زندگی ، از جمله بازنگریهاي نگرش فمینیستی در موج سوم
، چند رویه، غنی، پیچیدهخصوصی و خانواده میپردازد و مادر بودن را فعالیتی 

                                                
مجموعه مقاالت فمینیسم و دانش هاي .درآمدي برفمینیسم.درضازیبایی نژاد محم.1

  18و17ص .فمینیستی
  18ص . همان2



 

 

٢١٢

بشري
، سال هفتم ، شماره سیزدهم، زمستان

1395
  

. نمادین و عاطفی است، اجتماعی، پرزحمت و شادي آفرین میداند که زیستی طبیعی
زنان بالقوه خواهر یکدیگر محسوب میشدند؛ اما در موج ، در امواج قبلی فمینیسم

جنسیت و تجربه بر شکلگیري هویت زنان ، فرهنگ، نژاد، طبقه، قومیت، سوم سن
یک ایدئولوژي خاص نمی ، برخالف نظرات پیشین، در این معنامؤثر قلمداد گردید؛ 

نگرش فمینیستها نسبت ، حاصل آنکه در این جریان. تواند بر همه زنان حکومت کند
به موج دوم تعدیل شد؛ همچنین تعدد و انشعاب در نگرشهاي فمینیستی رخ داد و 

. 1ا قرار گرفتاز جمله از سوي پست مدرنه، نظریه فمینیستی مورد نقد جدي نظري
مهمترین ویژگی  .باظهور فمینیسم پسامدرن موج سوم تاریخ فمینیسم آغاز می شود

وپساساختارگرایی  یري آن از مکاتب فکري پسامدرنیتهذاین گرایش فمینیستی تاثیر پ
  .2است که از دهه هشتاد و نود در اروپا شکل گرفت

  فمینیسم پسامدرن
ز دو کلمه فمینیسم و پست مدرنیسم فمینیسم پست مدرن واژه اي است که ا

تشکیل میشود و تداعی کننده مجموعه اي از مفاهیم و طرز تلقی هایی است که 
پیرامون زنان و مسایل زنانه وجود دارد که این مفاهیم بعضاً متضاد و متعارض نیز 

فمینیسم پست مدرن بیشتر واژهاي جدید به نظر میرسد و مسایل متأخر . میباشند
دیدگاهی است که در سالیان اخیر ، پست مدرنیسم.3 زنان را دربرمیگیردمربوط به

حقیقت غایی یا ، از نظر اینان. شکل گرفته و بر نسبی گرایی حقیقت تأکید می کند

                                                
مطالعات راهبردي زنان سال هشتم  .فمینیسم دراندیشه پست مدرنیسم. سیدمهدي سجادي.1

  29اره  شم1384پاییز 
  99ص.فمینیسم.نرجس رودگر. 2
مطالعات راهبردي زنان سال هشتم پاییز  .فمینیسم دراندیشه پست مدرنیسم.سیدمهدي سجادي.3

 29شماره .1384
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واقعیت . عینیت ثابتی نداریم که بتوان آن را فهمید و گفت این است و جز این نیست
از این رو نباید ایدة واحد و ، ستو حقیقت بسیار پیچیده و چند الیه و تودرتو ا

هر مدلی براي یک فرد . ها و زنان قائل شدنسخۀ مشترکی براي همۀ جوامع و فرهنگ
. فمینیسم وجود دارد، توان گفت به تعداد زنان جهانپس می، یا گروه مناسب است

زن نیازمند تشکیل خانواده و شوهرداري و ، به نظر برخی از متفکران این گرایش
وجود ،  فرزند است و اینها موجب ستم نیست بلکه علت فرودستی زنانپرورش

کند و براي حل تفاوت ایجاد می، رفتارهایی است که از بدو تولد میان دختر و پسر
اشتغال و سیاست قائل ، این مشکل باید حقوق متشابه براي زن و مرد در امر تحصیل

. رسی بسیار مؤثر و مفید استحذف نمادهاي جنسیتی از کتب د، شد و براي این مهم
قرائت پست مدرن از فمینیسم که در حقیقت یک بازنگري و نقد فمینیسم است از 

، گویند این گرایشآنها می. ها با واکنش منفی روبه رو شده استسوي دیگر گرایش
کند و اگر یک سخن و نظام حقوقی عام و جهانی نهضت و قیام زنان را زمین گیر می

 . 1توان همۀ زنان را به راه و فکر و برنامۀ مشترك دعوت کردنمی، منداشته باشی

 پساساختارگرایی به عنوان یکی از عناصر فکري پست مدرنیسم واکنشی به 
اندیشه ي قدیمی تفکر ساختارگرایی اندیشه مدرن است لذا براي درك صحیح 

ابتدا .2.گرایی زدپساساختارگرایی باید نقبی به مدرن و شیوه ي تفکر آن یعنی ساختار
  :پساساختار گرایی و سپس پسامدرن می پردازیم، به مروري کوتاه به ساختارگرایی

  ساختارگرایی
ولی کانت نیز این اندیشه را در نقد ، ساختارگرایی ریشه در افکار کانت دارد

لذا براي شناخت اندیشه ، و بررسی افکار فلسفی دکارت مطرح نموده است
                                                

 51شماره ، 1386 آذر -معارف . فمینیسم و پرسش هاي فرارو. حمیدکریمی.1

 54شماره . 1383. نامه فرهنگنشریه  .پساساختارگرایی. علی رحمانی فیروزجاه.2
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دکارت سعی نمود که در .ید برگشتی کوتاه بر اندیشه دکارت زدساختارگرایی کانت با
فلسفه خویش حقیقتی تزلزل ناپذیر بنیان نهد و روش مستحکمی براي رسیدن به این 

حقیقت تزلزل ناپذیر فلسفه ، شاید کل فلسفه دکارت و به عبارتی.حقیقت پیدا نماید
خالصه شود که در جمله معروف دکارت ، وي و روش دست یابی به این حقیقت

 اگر . و راه رسیدن یقین به خود فکر انسان است"پس هستم، فکر می کنم"گفته بود 
بخواهیم به طور خیلی خالصه و مختصر حدود و ساختار خرد را از دیدگاه کانت 

این گونه می توانیم بیان کنیم که وي معتقد است ذهن داراي مقوالتی ، برشماریم
،  توسط این مقوالت تاویل نماید که در واقع شناختاست که می تواند جهان را به

کانت معتقد است که ما یک شی یا نومن داریم و یک .حاصل این تاویل است
به .فنومن ها در واقع ان چیزي هستند که توسط این مقوالت گیر ما می آید.فنومن

یم که ما فقط به اندازه و قدر این مقوالت از شی یا نومن چیزي گیر می آور، عبارتی
  .فنومن یا پایدار و یا به عبارتی شناخت ما از شی است

نکته بارز و برجسته در فلسفه معاصر توجه به عنصر زبان است؛نکته اي که 
براساس .در فلسفه گذشته مورد غفلت قرار گرفته یا کم تر به آن توجه شده است

به .نادیده گرفتدیدگاه فالسفه جدید تاثیر عنصر را نمی توان بر نظام هاي اندیشه 
، سوسور، هایدگر، نیچه، همین خاطر عنصر زبان در اندیشه کسانی چون ویتگنشتاین

باتعبیرهاي متفاوت مورد توجه قرار می گیردو اندیشمندانی چون ...و، دریدا، الکان
در این جا پرداختن به عنصر زبان در اندیشه . هایدگر زبان را خانه وجود نمی دانند

لذا ما فقط به اندیشه یکی از ، جایز است و نه وافی به مقصودمتفکران فوق نه 
متفکران که اندیشه اش ارتباط مستقیمی با ساختارگرایی و به دنبال آن پسا 

یکی از مهم ترین اندیشمندانی که با مطالعه زبان و .ساختارگرایی دارد می پردازیم
فردینان ، ن شناس معروفزبا.نظریه پردازي در مورد ان بر ساختارگرایی تاثیر گذاشت
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بر عکس زبان شناسان گذشته که براي فهم زبان به تاریخ و گذشته آن . دوسوسور بود
بر همین .سوسور به مناسبت اجزاي مختلف یک زبان پرداخت، زبان رجوع می کردند

اساس وي زبان را به بخش زبان و گفتار تفکیک نموده که عمل سخن گفتن هر 
به نظر . ماده خامی که در هر زبانی وجود دارد را زبان نام نهادفردي را گفتار نامید و

وي عناصر زبان نشانه ها هستند و نشانه ها نیز دو وجه دارند؛دال یا لفظ و مدلول یا 
به همین خاطر می .از دیدگاه سوسور هیچ رابطه اي بین معنا و ابژه وجود ندارد.معنی

معنی ، به عبارتی.ورات ما هستندگویند که اشیاي این عالم مخلوق زبان یا تص
مثل ، یعنی معناي یک نشانه به رابطه آن با سایر نشانه ها بسته است، ساختاري است

 .1واال به خودي خود معنایی ندارد، وابسته چراغ سبز است، معناي چراغ قرمز

  پساساختارگرایی
 در ادامه پسا ساختارگرایی، طبیعتاً همان گونه که از نام این رویکرد بر می آید

حرکت ساختارگرایی و در جهت کمال و پر نمودن خألهاي آن بر صحنه حاضر شده 
. است» بعد«است که در زبان التین به معناي  Post پیشوند پسا برگردان واژه. است

این اصطالح را مراکز علمی آمریکایی براي توصیف و تعریف آثار مشابه و همسویی 
فرانسوي و نیز از سوي نظریه پردازان انتقاداي در که از سوي فیلسوفان قاره اي و 

به خصوص در دهه هاي شصت و هفتاد به رشته تحریر در می ، اواسط قرن بیست
این رویکرد در نقطه مقابل ساختارگرایی که یک جریان و نحله . آمد به کار بردند

اعتقاد ساختارگرایان . شکل گرفت، فکريِ رایج در اوایل نیمه قرن بیست اروپا بود
قابل ، داشتند فرهنگ انسانی به واسطه ساختارهایی که بر مبناي زبانی بنیان شده باشد

پسا ساختارگرایان عالوه بر آنکه مدعی شدند علوم انسانی به واسطه . ادراك است

                                                
  .54شماره . 1383. نامه فرهنگ نشریه .پساساختارگرایی. علی رحمانی فیروزجاه.1
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عنوان می ، پیچیدگی خود انسان ها و عدم امکان گریز از ساختارها ثابت نیستند
  . خود شمول باشدکردند که ساختار نمی تواند

همچنین پسا ساختارگرایان اذعان داشتند که معناي مورد نظر و مقصود یک 
ایشان این . در درجه دوم اهمیت قرار دارد، نویسنده نسبت به معناي ادراکی خواننده

یک هدف و منظور واحد یا یک معناي واحد دارد و یا یک وجود ، ایده را که متن
چیزهایی ، منظور و مقصود و نیز معنا و وجود متن. مردود می دانستند، واحد است

بودند که خواننده بدان ها هستی می بخشیدو اینها حضور و وجود خود را مدیون 
 .خواننده بودند

زاده تفاوت هاي زبانی ، زبان را قراردادي می دانند که معنا، پسا ساختارگرایان
.  و برگرفته از همین زبان استهستی هم برآمده، از سویی. در اثناي این قرارداد است
اثر مصرف می . یک محصول، یک فرآیند است و اثر، متن، از منظر پسا ساختارگرایان
از منظر طرفداران این رویکرد یک منتقد پساساختارگرا در . شود و متن تولید می شود

واند می بایست قادر باشد از شمار متنوعی از دیدگاه ها بهره ببرد تا بت، مواجه با متن
حتی اگر با تفاسیر در تضاد و تقابل با . یک تفسیر چند وجهی از متن ارائه دهد

خواننده به عنوان ، هنگام تحلیل متن، در رویکرد پسا ساختارگرایی. یکدیگر باشند
ثبات «از این جایگزینی به عنوان . جایگزین نویسنده می شود، سوژه اصلی در بررسی

. نویسنده یاد می گردد (decentering) «حور زداییم«یا  (destabilizing) «زدایی
پسا . البته نباید از ذهن دور داشت که این امر بیشترین تأثیر را بر خود متن دارد

منابع دیگري از معنا را ، ساختارگرایی با این مهم و با به دور بردنِ مؤلف و نویسنده
 .مورد کاوش قرار می دهد

در اصل ، همان گونه که در باال اشاره رفت ،پساساختارگرایی، از حیث تاریخی
این جریان شاهد تولید . در دهه شصت و در نقد ساختارگرایی در فرانسه آغاز شد
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درگیري هاي . خویش در بحبوحه درگیریهاي دولت با دانشجویان و کارگران بود
سیاسی الجرم به فعالیت بیشتر فیلسوفان رادیکال و شیوع فلسفه هایی از این دست 

پدیدار شناسی و نیهیلیسم ، آنارشیسم، مارکسیسم غربی، ظیر فمینیسمن
: نویسندگانی که شاخصاً به عنوان پسا ساختارگرا شناخته می شوند عبارتند از.انجامید

 .1رولن بارت و دیگران، ژاك لکن، ژیل دلوز، میشل فوکو، ژاك دریدا

  ژاك دریدا
شکستن ساختارهاي ژاك دریدا فیلسوف فرانسوي معتقد است باید با 

دریدا . رودگر.انحصار طلبی و یک سونگري آن پرده برداشت، فرهنگی از سرکوبگري
به عنوان مثال دریدا تمایز گفتار و .اندیشه متافیزیک غربی را مورد نقد قرار می دهد
وي عقیده دارد که متافیزیک غربی .نوشتار و برتري گفتار بر نوشتار را رد می کند

، به عبارتی.شتار ترجیح می دهد چون می پندارد حضورضامن معنا استگفتار را بر نو
در گفتار گوینده و شنونده حاضرند و هر چه قدر این حضور کامل تر باشد گفتار 

و یا حضور و وجود بی میان جی کسی دیگر به معنی آن است که ، کامل تر است
از دیدگاه دریدا همه . ستآنچه که ما می گوییم با معناست که از دیدگاه دریدا چنین ا

معنا به ، به عبارتی.معانی متنی و بین متنی اند و هیچ چیز خارج از متن وجود ندارد
هیچ چیز که ضامن ، هیچ رواز طریق نسبت با عالم خارج از زبان به وجود نمی آید

بلکه ، تعبیر دیگر این فکر این است که معنا هیچ وقت حاضر نیست.معنا باشد نیست
یعنی معناي یک واژه بسته به نسبت آن واژه با واژه هاي دیگر ، دیگري استدر جاي 

نه در نسبت بین واژه وموضوع شناخت آن ، معنا بین واژه ها قراردارد، است
ساختارشکنی تکنیکی براي آشکار نمودن معناي چندگانه متن است یکی از نتایج 

                                                
 1391اسفندماه، )185پیاپی  (71شماره ، کتاب ماه ادبیات.پساساختارگرایی.احسان عباسلو.1
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تفاسیر .ن تبدیل می شودساختارشکنی ان است که اطمینان در تحلیل متنی به امکا
ولی هیچ راه غیر تفسیري که اعتبار ، رقیب زیادي ممکن است وجود داشته باشند

 .1تفاسیر رقیب را بیان کند وجود ندارد

  میشل فوکو
فوکو هم مانند سوسور با آن اصولی سروکار داشت که با یکدیگر سازمان می 

با این حال بر خالف . هندیابند تا الگوهاي معنادار و یکپارچه اي را به دست د
 - که ارزش هر الگو را بر حسب سیستم زبانی ایده آل خود محاسبه می کرد-سوسور

 .فوکو به دنبال ارتباط عینی اي بود که میان پدیده هاي عینی شکل می گرفت

دغدغه خاطر داشته و ، فوکو همواره در مورد جایگاه مؤلف در اثر و متن
به عمل آورده که براي حوزه هاي ادبیات و فرهنگ مطالعات زیادي در این خصوص 

 به رشته 1969که در سال » مؤلف چیست؟«. از اهمیت وافري برخوردار بوده است
یکی از این پژوهش هاست و یکی از بنیادین ترین سؤال ها را در ، تحریر درآمد

جایگاه ، (The Order of Things) «نظم چیزها«وي در . ادبیات مطرح می سازد
لیکن در ادامه این سؤال را مطرح ساخت که اگر مرگ ، ؤلف را بدیهی پنداشته بودم

نتیچه چه خواهد شد؟ وي مفهوم مؤلف را یک مفهوم و ابزار ، مؤلف را جدي بگیریم
فوکو . سازمان دهنده تلقی می کند که ما را مجاز می دارد تا متون را دسته بندي کنیم

ا از مؤلف به سوي نیروهاي اجتماعی سیستماتیک توجه ما ر، در ادامه تحقیقات خود
عامل و منبع متن نباشد؟ چه می ، چه می شود اگر مؤلف. بزرگ تري سوق می دهد

معلول باشند؟ در این صورت کاوش منتقد در جهت ، شود اگر هم مؤلف و هم متن
یعنی در جهت قراردادهاي فرهنگی و ، عامل مشترك براي هر دوي اینها خواهد بود

                                                
   .54 شماره .1383. نامه فرهنگ نشریه .پساساختارگرایی.علی رحمانی فیروزجاه.1
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 چه در این حوزه قرار می گیرد و نه مسائل مربوط به متن و مسائل مرتبط با هر
 .1زندگی مؤلف

میشل فوکو با ارائه مفهوم جدید گفتمان آموزه هاي پساساختارگرایی را 
یعنی از دوره اي تا دوره .گفتمان ها موقت و متغیرند: فوکومعتقد است.گسترش داد

فوکو اضافه میکند هر گفتمان دانش .یر میکندبعد و از جامعه اي تا جامعه بعد تغی
مخصوص به خود را در درون خود می پروراند و هر دانشی تنها در گفتمان خود 
ارزشمند و پذیرفته است و لی خارج گفتمان ها هیچ علممی بر دیگري تفوق و 
برتري نداردبنابراین حقیقت مطلق که علم بخواهد از آن پرده بردارد وجود ندارد 

مساله دیگري که در نطریات .  علوم محصول گفتمان ها مخصوص خویش اندبلکه
ار نظرفوکو دانش و قدرت ارتباطی .فوکو طرح می شود رابطه قدرت و دانش است

دو سویه دارند که نقش قدرت در آن قوي تر است یعنی اگرچه دانش براي دانشمند 
  .2یین کننده دانش استقدرت به ارمغان می اورد اما اصالتا این قدرت است که تع

  پست مدرنیسم
 توسط آرنولد توین بی به 1939اصطالح پست مدرنیسم اولین بار در سال 

 در نیویورك توسط هنرمندان و منتقدان به 1960کار رفت؛ این اصطالح بعداً در دهه 
 واژة مزبور را به 1970سپس نظریه پردازان اروپایی بودند که در دهه ، کار گرفته شد

ژان فرانسو لیوتارد یکی از نظریه پردازان اروپایی در اثر مشهور خود تحت . ردندکار ب
به اسطوره هاي قانونمند شده و کلیت یافته  the post modern condition عنوان

تاکنون میان مفسران جدال گسترده  .مانند ایده روایت بزرگ حمله کرد، عصر مدرن
یکی از ،  فستر.یسم در جریان بوده استاي بر سر تبیین و تعریف دقیق پست مدرن

                                                
  1391اسفندماه، )185پیاپی  (71شماره ، کتاب ماه ادبیات.پساساختارگرایی. احسان عباسلو.1
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به بیان دو گونه طرز تلقی ، تحلیل گران پست مدرنیسم در بررسی مفهومی این واژه
به تعریف و بیانی مرتبط است که پست ، از پست مدرنیسم اشاره کرده؛ صورت اول

به ، مدرنیسم را مبتنی بر مدرنیسم و نشأت گرفته از آن می شناسد و صورت دوم
ف و بیانی مربوط است که پست مدرنیسم را مقابل مدرنیسم و نافی و طردکننده تعری

 برداشت .طرفدار نظریه اول است، طرفدار نظریه دوم و جیمسن، لیوتارد. آن می داند
بر اساس این . دیگري از پست مدرنیسم حکایت از طرز تفکري معتدل تر دارد

ندگی دارد و نه جنبه تکاملی و پست مدرنیسم نه جنبه ویرانگري و طردکن، تعریف
 در این صورت پست مدرنیسم را باید به نوعی احیاگر مدرنیسم تلقی .تثبیت کنندگی

  وي در مفهوم شناسی.زیگموت بوست را می توان نماینده این تعریف دانست. کرد

post modern ،پیشوند post را به مفهوم تقویمی و زمانی مورد استفاده قرار نداده ،
پست مدرنیسم به این ، در نگاه بومن. بعد زمانی را نمی رساند post به تعبیريیعنی 

معنی نیست که از جنبه زمانی در لحظه اي که بتوان آن را لحظه فنا و پایان پذیري 
پست مدرنیسم عامل و یا به مفهوم ، از آن گذشته. متولد شده باشد، مدرنیسم نامید

 این چنین نیست که با موج پست مدرنیسم .ستعدم امکان تحقق دیدگاه مدرنیسم نی
جریان مدرنیسم رو به افول گرائیده و تحقق نقطه نظرات و مقاصد مدرنیسم ممکن 

پست مدرنیسم به این مفهوم خواهد بود که تالش هاي طوالنی ، بدین ترتیب. نباشد
یراهه به گمراهی و ب، و برجسته مدرنیته در اثر فشار ناشی از توهمات واهی و بی جا

بر باد رفتن امیدها و بی ثمري تالش ها را به ،  مدرنیته با این وضع.کشانده شده
در این صورت هنر پست مدرنیسم این است که موجی ایجاد کند . نمایش می گذارد

پست مدرنیسم از نظر ، بنابراین. و وضعیت پدید آمده را به گونه اي دیگر رقم زند
براي . یات خود هم چنان ادامه می دهدهمان مدرنیسم است که به ح، شکلی

مدرنیسم دو ویژگی را می توان در دو زمینه سرعت رشد و بالندگی و پهنه و 



221  

 

 

زند
و فر

ین 
والد

بل 
متقا

وق 
حق

 

 ویژگی دیگر .گستردگی تحوالت علمی ـ صنعتی و فکري ـ فرهنگی در نظر گرفت
به نظر می رسد بتوان همین ویژگی ها را . مدرنیسم به محتواي تحوالت باز می گردد

، یشتري براي شرایطی که از آن به عنوان شرایط پست مدرنیسم یاد می شودبا تأکید ب
  1.صادق دانست

یا بخشی از ، این پرسش که آیا پست مدرنیسم انشعابی از دوره ي قدیمی تر
کانون توجه ، یا فقط جنبه ي دیگري از عصر مدرن هست یا نه، چرخه بی پایان تغییر

ل عمدتا به این بستگی دارد که جدول پاسخ به این سوا .و بحث جدي بوده است
هاي زمانی تاریخ چگونه ترسیم می شوند و دیگر اینکه مرزهاي بین دوره هاي 

استدالل هر نظریه پرداز پست مدرنیسم این .تاریخی را در کجا ترسیم میکنند
خواهدبود که چنین دوره هایی بیشتر زاییده ي فکر بشر به منظور جداکردن گذشته و 

و دقیقاً .  بخش هایی واقعی از زمان با آغاز و پایان واقعی و تعیین کنندهحاالست نه
، همانطور که نمی شود قرون وسطی و عصر مدرن را به طور کامل از هم جدا کرد

همچنین نمیتوانیم به .بین عصر مدرن و پست مدرن نیز نمی توان تمایزي قائل شد
اریخ نشان دهندهی شکاف یک تاریخ خاض اشاره کنیم و مدعی شویم که این ت

  .2اصلی یا نقطه انتقال بین دو دوره است

  تعامل فمینیسم با پسامدرنتیه
فمینیست ها که قائل به تسلط مردان در فرهنگ و نظام جامعه و ساختگی 
دانستن جنسیت بودند در جریان پسامدرنتیه به اشتراکاتی دست یافتند که موجب 

 یکی از گرایشات نوظهور فمینیستی گردید شکل گیري فمینیسم پسامدرن به عنوان
  :که در ذیل به نحوه تعامل آموزه هاي فمینیسم و پسامدرنیته می پردازیم

                                                
   29شماره ، 1384 مهر -مجله معارف .پست مدرنیسم.مرتضی شیرودي.1
 25ص.ترجمه قادر فخر رنجبري و ابوذر کرمی.پست مدرنیسم.گلن وارد.2
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  تردید در روایتهاي کالن و مردانه دانستن دانش
، حقیقت، پست مدرنیسم با تردید در روایتهاي مهم و کالن همچون خرد

 غربی و رشد تکنولوژیک از جمله هنر و علم بر این باور است که متافیزیک، زیبایی
عواملی هستند که باید در تحلیل مسایل و مقوالت اساسی حیات بشري از جمله 

، بر این اساس. مورد توجه قرار گیرند، به عنوان عوامل تأثیرگذار، هویت زن
نژاد و توانایی ، جنس، فمینیستهاي پست مدرن با تأکید بر مصنوعی بودن بدن

با این ، بنابراین.اي جدیدي را در این عرصه پدید آوردهاندچالشه، جنسیتی زنان
اساس فمینیسم ، تعریف نمود) مدرنی(سخن که نمیتوان زن را با ماهیت مشخص 

فمینیست ها علوم رایج را مجموعه اي از فراروایت ها و .1پست مدرن شکل گرفت
 متاثر از ند که عمدتا توسط دانشمندان مرد شکل گرفته وانروایت هاي کالن می د

حاالت و ویژگی هاي شخصی دانشمندان مذکر است لذا علوم بازتاب عالیق مردانه 
براي مقابله با این امر باید تمام علوم و نظریات فرهنگی ساختارشکنی و تاثیر . اند

از سوي دیگر باید زمینه . پنهانی فدرت سرکوبگر مردان در علم و فرهنگ برمال شود
  .2 ها و اندیشه ها و در نتیجه علوم زنانه احیا گردداي فراهم اید تا گفتمان

  سیالیت هویت زنانه
در فلسفه پست مدرن به جاي تأکید بر هویت منسجم فرد و اجتماع بر 

از آنجا که انسان و . دگرگونی و بی ثباتی در هویت فرد و جامعه تأکید می شود
 که انسان می تواند از اندیشه الزم و ملزوم یکدیگرند و تنها از راه اندیشیدن است

، بشر یا اندیشۀ بشري، هنگامی که یکی از این دو، سایر موجودات متمایز شود
                                                

مطالعات راهبردي زنان سال هشتم  .فمینیسم دراندیشه پست مدرنیسم.هدي سجادي سیدم.1
 29 شماره 1384پاییز 

  106ص.فمینیسم.نرجس رودگر.2
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طبعاً دیگري نیز در معرض تغییر و تبدیل ، دستخوش تغییر و تحول و بی ثباتی باشد
پست مدرنیسم اساسا به انکار تعریفی منسجم از هویت می پردازد و .1.خواهد بود

 به بحث هویت زنانه و ساختگی بودن آن در فمینیسم باز می عرصه را براي ورود
  .کند

فمینیست ها مدعی شدند هویت زنانه نیز به تبع هویت انسانی سیال و متغیر 
است بنابراین هیچ تعریف ثابتی از خصوصیات و رفتارهاي زنانه وجود ندارد و 

یار و پایه اي براي و نمیتوان آن را مع درنتیجه زنانگی یا جنسیت نسبی و متغیر است
  .2تعریف وطایف و نقش هاي زنانه قرار داد، تفکیک نقش ها

  تقابل فمینیسم با پسامدرنیته
فمینیسم به یک معناي دیگر با وجود انکار ارزشهایی که مدرنیسم بر آن 

میتواند بخشی از مدرنیسم نیز محسوب ، از جمله ارزشهاي روشنگري، استوار است
 هنجارهاي اجتماعی معین و همچنین اصول اخالقی عامی شود؛ زیرا در مدرنیسم

وجود دارد که میتواند مبناي تعامالت مورد نظر فمینیستها محسوب شود؛ درحالی که 
از دیدگاه پست مدرنیسم مردود بوده ، این اصول اخالقی و هنجارهاي اجتماعی معین

ست که آنها پست معلوم میشود که مسأله اساسی فمینیستها این نی، بنابراین. اند
مدرنیستی باشند یا مدرنیستی؛ بلکه مسأله این است که چگونه مدرنیسم یا پست 
مدرنیسم میتواند حالّل و پاسخگوي مسایل آنان باشد؛ چرا که فمینیستها میخواهند از 

زنان را به نحوي تعریف (یک طرف براي زنان هویت و حضانتی را تعریف کنند 
اصیل و داراي خصایص مشخص ترسیم نمایند و ،  واقعیو آنها را موجوداتی) کنند

به طور کلی تعاریف (قدیمی و مدرنیستی زنان ، از طرفی نیز مایلند از تعاریف ثابت
                                                

 .3شماره ،  1379 ،بازتاب اندیشه نشریه،  جنبشهاي اجتماعی زنان. شهین موالوردي1
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فرار کنند و این وضعیت موجب میشود آنان نه قاطعانه و در همه احوال ) مرزمحور
بع آن پست مدرنها و به ت.فمینیست مدرنیست باشند و نه فمینیست پستمدرن

فمینیستهاي پستمدرن در پاسخ به ادعاي ناتوانی پست مدر نیسم در مواجهه واقعی و 
همه جانبه با مقوله هویت زن و پرداختن به مسایل مربوط به نابرابریها و تبعیضهاي 

با تأکید بر عنصر ساختارزدایی و نفی تفاوت سوژه و ابژه که نوعی ، مربوط به زنان
خواهان از بین بردن تفاوتهاي ساختگی و ، شده استتفکیک مدرنیستی تلقی می

  .1غیر واقعی و تاریخی بین زن و مرد هستند، جعلی

                                                
 ،تم سال هش،مطالعات راهبردي زنان، فمینیسم دراندیشه پست مدرنیسم،  سیدمهدي سجادي1

  .29 شماره ،1384پاییز 
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  نتیجه
تغییرات ، فمینیسم همچون جریانات و جنبش هاي فکري دیگر در طول تاریخ

از آنجا که .و تحوالتی را داشته است واین روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت
تجربه گرایی و اتکا به عقل دچار آزمون و خطا می شود به ایجاد فمینیسم بر مبناي 

گرایش هاي متعدد دیگري نیز می انجامد که می تواند ادامه دهنده جریانات 
فمینیسم پست مدرن .فمینیستی باشد یا از زاویه نقد وارد جریانات فمینستی شوند

هرگونه ، جتماعبراساس آموزه هاي پست مدرنیسم با انکار هویت منسجم فرد و ا
مفهوم هویت را براي زنان نفی میکند و آن را ساختگی می داند و با باور تردید در 

راه و فکر و برنامه مشترك براي جنبش ، روایت هاي کالن و سیالیت هویت زنانه
اگرچه جنبش فمینیسم در سیرنزولی و رکود قرارگرفته . زنان را منتفی اعالم میکند

یسم همچنان یکی از موثرترین دیدگا ه هاي اجتماعی است اما اندیشهی فمین
است که بر تمام ابعاد زندگی انسان ها از ، خصوصا در کشورهاي درحال توسعه

ازین رو اشنایی با این مکتب فکري و .جمله روابط زن و مرد تاثیرگزاشته است
  .نقدهاي وارد برآن بر فرهیختگان الزم است
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