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 ۱۳۹۶)، تابستان ۱۱۳های اجتماعی اسالمی، سال بیست و سوم، شمارۀ دوم (پیاپی پژوهش

 . والدین و پیشگیری از انحرافات اجتماعی ۶
 در سیرۀ امام صادق

 ١پور جمیله حسین                   
 ٢احمد سعدی                   

 چکیده
های گونـاگونی  یابـد و شـیوه  یشخصیت افراد از همـان دورۀ کـودکی، تکـوین م

جهـت تربیــت و پیشــگیری از انحرافـات آنــان وجــود دارد. در ایـن میــان، نقــش 
خانواده در پیشگیری از انحرافات اجتماعی بر کسـی پوشـیده نیسـت، امـا اینکـه 

هایی را مد نظر داشته باشد تا بتواند نقش خـود را در پیشـگیری  خانواده چه مؤلفه
مـورد  به خوبی ایفـا کنـد، در پرتـو سـیرۀ امـام صـادق از انحرافات اجتماعی

های اصـالح رفتـار بـه  بررسی قرار گرفته و سعی شده اسـت برخـی از ایـن شـیوه
والدین عرضه شود. در این نوشتار، پس از بیان مفاهیم انحراف اجتماعی بـه بیـان 
دیدگاه مکاتب مختلف در مورد علل انحرافات پرداخته شـده اسـت. سـپس نظـر 

تواند در ایجاد انحرافات نقـش داشـته  م در این مورد، مطرح و عواملی که میاسال
باشـد بیــان گردیــده اسـت. در ادامــه، راهکارهــای مناسـب در پیشــگیری از ایــن 

استخراج گردیـده و بـا توجـه بـه ادوار و ابعـاد  انحرافات از بیانات امام صادق
هایی برای والـدین  مؤلفه مختلف تربیتی تنظیم شده است. هدف این نوشتار، بیان

                                                   
 .۱۰/۳/۱۳۹۶تاریخ پذیرش:  - ۱۵/۶/۱۳۹۵تاریخ دریافت:  
 (نویسندۀ مسئول). . کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث، استاد مدعو دانشگاه پیام نور١

Sama31375@yahoo.com 

 .عضو هیئت علمی دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران. ٢



 

  
ش

ژوه
پ

مي
سال

ي ا
ماع

اجت
ي 

ها
تاب / 

ان 
ست

۱۳
۹۶

  /
رة 

شما
11

3

۱۴۴ 

در پیشگیری از انحرافات اجتماعی از زبان شخصیتی است که سیره و سـنت وی 
آزمــوده شــده و بــری از هرگونــه خطــا اســت. پــژوهش حاضــر، مبتنــی بــر روش 

ای است که بر مبنـای موضـوع انتخـابی از روش تحلیلـی اسـتفاده شـده کتابخانه
 است.

انحرافـات اجتمـاعی، شـیوۀ پیشـگیری، ، سیرۀ امام صـادق :واژگان کلیدی
 والدین.

 مقدمه
بررسی خاستگاه انحرافات اجتماعی از دیرباز مورد توجه اندیشمندان علوم مختلـف 

های متفاوتی در مورد نقش و تأثیرگذاری شرایط زیستی، روانی و اجتماعی  بوده و نظریه
را بالفطره دارای انسـانیت و  شده است. اما با توجه به دیدگاه اسالم که انسان  افراد ارائه

داند، عالوه بر لحاظ مسئلۀ اراده و اختیار در او، انحراف وی از انسـانیت و  فضیلت می
داند. اولین و مهمترین عامل خارجی خـانواده  فضیلت را تحت تأثیر عوامل خارجی می

قش را در ترین ن ترین نهاد تربیت نسل آینده، مهم باشد. نهاد خانواده به عنوان اصلی می
هنجارمند ساختن افراد جامعـه بـر عهـده دارد و بـه صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم در 

های اجتماعی دخالت دارد. خانواده نخستین عاملی است که  کاهش انحرافات و آسیب
دهد. همه چیز در این محیط،  انسان را تحت تأثیر فضا و روابط و مناسبات خود قرار می

پذیری فوق العادۀ کودک و روابط عاطفی حاکم بر خانواده، این تأثیرگذار هستند و تأثیر 
کنند. با توجه به اهمیت مسأله و با طرح ایـن سـؤال  اثرگذاری را هر چه بیشتر تشدید می

تواند بیشترین تأثیر را در پیشـگیری از انحرفـات اجتمـاعی  های رفتاری می که چه شیوه
 داشته باشد؟

رفتـیم تـا سـنت  ی و رفتاریمـان، امـام صـادقما به سراغ الگوی فکـری، اعتقـاد
 آزموده شده و بری از هر گونه خطای ایشان را به عنوان راهکارهای عملی بیان نماییم.

 شناسی . مفهومالف
آمدن، تجمع، اجماع، فراهم آمـدن، اتفـاق کـردن بـر چیـزی،  گرد الف. اجتماع:

ا بـا هـم، اجتمـاع جسم دیگـر یـا چنـدین جسـم ر  سازگاری نمودن، نزدیکی جسمی به
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شناسی، به گروهـی از  . اصطالح اجتماع از منظر جامعه، واژۀ اجتماع)۱۳۷۳(دهخدا،  گویند
شود که دارای پیوندهای قوی و بـادوامی هسـتند و نیـز گـاهی اوقـات،  افراد اطالق می

ــین، اعضــای ــایی مشــترکی دارنــد. همچن هــای اجتمــاعی  آن در فعالیت   مکــان جغرافی
، ۱۳۸۹پور،  (شـارع یابی قوی بـا گـروه دارنـد ارند. افراد این گروه هویتمشارکت منظمی د

یا چیزی که به همگان تعلق داشـته باشـد،  ؛ اما اجتماعی منسوب به اجتماع، کاری)۱۱
 .(دهخدا، همان)آنچه به گروهی ازمردم تعلق دارد را گویند 

ن، در لغت به معنـی کـج شـدن، برگشـتن بـه طرفـی، منحـرف گشـتب. انحراف: 
. در اصطالح، تعاریف متعّددی برای آن عنوان )۱/۲۸۵، ۱۳۷۴(عمید،  روی آمده است کج

شده است. البّته این تفاوت در تعریف، به جهت تفاوت معیارهای در نظر گرفتـه شـده 
شناسـی  باشد. در ذیـل، انحـراف بـا توجـه بـه معیـار جامعه برای سنجش این پدیده می

 شود. تعریف می
رفتاری است که به طریقی با انتظارات مشترک رفتاری یک اعی: ج. انحراف اجتم

(سـتوده، گروه خاص سازگاری نداشته و اعضای جامعه، آن را ناپسند و نادرست بداننـد 
. )۲۳۷، ۱۳۷۰(کـوئن،  و فرد به دوری جسـتن و فـرار از ایـن هنجارهـا روی آورد )۳۰، ۱۳۷۲

 ها، الگوهادن رفتار وی با ارزشپس مالک اطالق واژۀ منحرف بر یک فرد، منطبق نبو 

، ۱۳۵۵(قـائم مقـام، باشـد  و هنجارهای موجود و مخالفـت بـا روش مرسـوم در جامعـه می
۱۳۶(. 

انحرافات اجتماعی دارای اقسامی از قبیل انحرافات نخستین (یعنی انحراف فـرد بـه 
اد طور گذرا و تصادفی) و انحرافات ثانوی (یعنی منحرف شـدن فـرد از نظـر عمـوم افـر 

 جامعه) است.

 . معیار تشخیص انحرافاتب
هـای جامعـه  تواند با توجه بـه ارزش هر فردی می الف. خود فرد (تشخیص فردی):

 کند رفتار خود را ارزشیابی کند. که در آن زندگی می
هـا و هنجارهـا آشـنا  اکثریت افراد گـروه کـه بـا نظـام ارزش ب. تشخیص جامعه:

 یک رفتار هنجار است یا ناهنجار. توانند تعیین کنند که هستند، می
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 ها در مورد علل انحرافات اجتماعی . دیدگاهج
 برای تبیین علل انحرافات اجتماعی، مکاتب مختلفی پدید آمده است از جمله: 

شناسان برای رفتارهـای انحرافـی سـه نظریـه را  زیست شناسی: الف. مکتب زیست
. ۲داننـد؛  های ماقبل تاریخ شبیه می انسان. افـراد منحرف را بیشتر به ۱اند:  مطرح نموده

کنند: چاق، عضالنی، استخوانی؛ آنان انحراف را منتسب  افراد را بر سه دسته تقسیم می
ــراد عضــالنی می ــه اف ــد. ب ــع کروموزوم۳دانن ــار انحراف . توزی ــا را در رفت ــؤثر  ه ــز م آمی

 )۲۳-۲۶، ۱۳۸۳(احمدی، دانند. می
حراف فرد را بر اساس نقـص شخصـیت وی روانشناسان ان ب. مکتب روانشناسی:

 .)۳۱-۳۹(همان،  نمایند توجیه می
شناسان عقیده دارند رفتار انحرافـی افـراد متـأثر از  جامعه شناسی: ج. مکتب جامعه

(همـان،  باشـد عوامل اجتماعی است، زیرا عوامل روانی بازتاب ساختارهای اجتماعی می
۷۸-۴۱(. 

س دیدگاه توحیدی، هـر انسـانی بـا فطرتـی براسا شناسی اسالمی: د. مکتب انسان
زای برونـی همچـون محـیط،  شـود و اگـر عوامـل انحـراف پاک و خداخواه آفریده می

تغذیه، تربیت و... بر او اثر منفی نگذارند، فطرت، وجدان، عقل و دل، او را بـه سـوی 
رآن مجیـد . قـ)۲۴، ١٣٨۶ نیا، (الهامیکنند  ها و منبع خیر و برکت (خدا) رهنمایی می خوبی

ـاَس  ﴿فرماید:  در این باره می ِتـی َفَطـَر النَّ ـِه الَّ یِن َحِنیفـًا ِفْطـَرَت اللَّ ِقْم َوْجَهـَك ِللـدِّ
َ
َفأ

؛ روی خود را خالصانه به سوی آیین خدا کن، این فطرتی است که خـدا مـردم ﴾َعَلْیَها
مایــد: فر ایـن آیــه را چنـین تفســیر می . امــام صــادق)۳۰(روم/را بـر آن سرشــته اسـت 

،  ۱۴۰۷(کلینـی، ؛ خدا مردم را بر فطرت توحید خلـق کـرده اسـت »فطرهم علی التوحید«
 ۲/۱۳(. 

ای رشد و پرورش یابد، شرایط جرم و بـزه در وجـود او  ولی اگر فرد در محیط آلوده
یابد و او آلوده و شرور خواهد شد و در این امر، خانواده پیش از دیگر مراکز  تکوین می

ودک نقش دارد. کودک به موجب حس تلقین پذیری خود، یک آیینـۀ اجتماعی در ک
دهد. پـس،  صاف و گیرایی است که هرچه در برابرش قرار دهند، گرفته و انعکاس می

ها را در وجود خود  باید در مقابل او حاالت متعادل و مثبتی داشت تا کودک عینًا همان
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کل مولود یولد علی الفطرة اّال « بر. طبق فرمودۀ پیام)۲/۱۰۱، ۱۳۷۸(مطهری،  پیاده کند
تــوان حــدود  مــی ).۶/۱۴۱ ،  ۱۴۰۴  (أبــی الحدیــد، » أّن ابــواه یهودانــه او ینصــرانه او یمجســانه

هـای  العمـل مسؤلیت پدر و مادر را به دست آورد که بـا فـراهم کـردن موجبـات عکس
هـم تعلـیم،  ناروای روحی در دوران ماقبل تمیز کودک و موجبات تقلید و تلقین و بعـد

. پـس اولـین محیطـی کـه بـرای اصـالح و شـیوۀ (مطهری، همان)چه نقش مؤثری دارند 
درست رفتاری باید مد نظر قرار گیرد خانواده است؛ چراکه اجتماع بزرگ از واحدهای 
کوچک "خانواده" تشکیل شده است. هر گاه این واحدهای کوچک که رسـیدگی بـه 

شود و این مسئولیت در درجۀ اول  معه اصالح میتر است اصالح گردد، کل جا آن آسان
 .)۲۴/۲۹۴ ش،  ۱۳۷۴(مکارم شیرازی، بر دوش پدران و مادران است 

 . عوامل مؤثر در ایجاد انحرافات اجتماعید
 الف. ویژگی فردی

 شامل جنسیت، سن، محل تولد، بیکاری، نوع نگرش و اهداف زندگی
 ب. خانواده

صــیات ُخلقــی، خصوصــیات روانــی، میــزان شــامل وراثــت، خصوصــیات َخلقــی، خصو 
 دینداری، میزان تحصیالت والدین، وضعیت اقتصادی، اختالف والدین، فوت والدین، طالق

 ج. غذا و تغذیه
 د. مدرسه

 . دوستان و معاشران  ه
 و. معلمان
 ز. ریاست
 ح. رسانه ها

 ای، موبایل های رایانه شامل تلویزیون و رادیو و ماهواره، اینترنت، بازی
باشند بـا توجـه  برخی از افراد با این که دارای وضعیت مناسبی در موارد مذکور نمی

گیرد خـود را از  ها مورد توجه قرار نمی به دو عامل دیگر که گاهی در بسیاری از بررسی
 نمایند: اراده انسان؛ اراده خداوند. فساد و انحرافات حفظ می
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 از منظر سیرۀ رضوی . والدین و پیشگیری از انحرافات اجتماعی  ه
کننـد و انسـان را قـدم بـه  ها غالبًا به تدریج در انسان نفوذ می ها و تبهکاری انحراف

و نیـز ایـن انحرافـات، غالبـًا  )۱/۱۵۰ ش،  ۱۳۸۲(بابایی، کشانند  قدم و تدریجًا به پرتگاه می
رم شـیرازی، (مکـاتک علتی نیستند، بنابراین باید مبارزه با آن را از همۀ جوانب شروع کـرد 

. از این روی، امر تربیت امری تدریجی است و مردم به تدریج روحیـات )۱۷/۴۳۲ همان، 
سال به تـدریج احکـام اسـالمی را  ۲۳در مدت  کنند، رسول خدا خود را عوض می

ها در مکـه پیکـار  روشن و در میان مردم پیاده کرد و سیزده سال تمام در ساختن انسـان
 .)۴۱۶،  ۱۳۷۷(قرشی، نمود 

توانـد در ایجـاد انحرافـات نقـش داشـته باشـد بـا  حال با توجـه بـه عـواملی کـه می
توانـد  به مواردی کـه می گیری از سخنان امام و پیشوای بزرگ شیعه امام صادق بهره

پردازیم. اگر بخواهیم مراحل تربیت  در پیشگیری از این انحرافات نقش داشته باشد می
 شود: مرحله کلی تقسیم می ۳یت به توان گفت ترب را بیان کنیم می

 قبل از بارداری؛ دوران بارداری؛ بعد از تولد.

 . قبل از بارداری ۱
کارهایی که والدین قبل از بارداری موظف به انجام آن هسـتند عبارتنـد از دقـت در 
انتخاب همسر، پـاک کـردن غـذا و امـوال، عملکـرد مناسـب حـین انقعـاد نطفـه و... 

 باشد. می

 اب همسر. انتخ۱-۱
همسر انسان به عنوان شریک در تمام مراحل زندگی بر روحّیات، عواطف، اخـالق 

کنـد. ثمـرۀ ایـن انتخـاب  و افکار انسان تأثیر گذاشته و سعادت خانواده را تضـمین مـی
ای بـه جامعـه تحویـل  ای، فرزنـدان صـالح و شایسـته درست آن است که چنین خانواده

کننـد. بنـابراین، بـرای انتخـاب  امعه را نیز تأمین میدهند و از این طریق، سعادت ج می
کفـو  ، هم درست باید به نکات بسیاری از جمله دینداری، اخـالق، اصـالت خـانوادگی

 بیان شده است. ها در کالم امام صادق بودن و... توجه نمود که بسیاری از این نکته
انـد. هنمـایی کـردههم زنان و هم مردان را به انتخاب همسر نیکو را امام صادق 
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از ازدواج «فرمایند:  ایشان در مورد مالک انتخاب همسر شایسته و تأثیر آن بر فرزند می
با افراد احمق بپرهیزید، زیرا همنشینی با فرد احمق مایۀ بال و فرزندش مهمل و بـدبخت 

های ایشـان در انتخـاب همسـر ایـن  . از دیگر توصـیه)۱۰۰/۲۳۷ ، ۱۴۰۳(مجلسی، » شود می
دهی و چه کسـی را در مـال و داراییـت شـریک  بنگر جانت را کجا قرار می«ت که اس
گاه می می کنـی. اگـر تصـمیم بـه ازدواج  سازی و چه فردی را بر دین و راز و امانتت آ

،  ۱۴۰۷(کلینـی،  »ای برگزین که به خیر و نیکی و حسن خلق منسوب باشد داری، دوشیزه
 ۵/۳۲۳(. 

های فردی و اجتماعی، روی رفتار فرزندانشان  ز نظر منشمادران عاقل و با تربیت، ا
جایگـاه زنـان را در حـوزۀ خـانواده چنـین بـه تصـویر  گذارند. امام صـادق تأثیر می
افکنید. پس مراقب بـاش کـه  زن به منزلۀ گردنبندی است که بر گردن می«اند:  کشیده

. انسان هوشیار هیچ گـاه )۲۰/۳۳ ،  ۱۴۰۹(شیخ حر عـاملی،  »افکنی چه چیزی را بر گردن می
خورد، بلکه  کند و به جمال آنان فریب نمی به آراستگی ظاهری مردان و زنان نگاه نمی

اگـر «انـد:  چنـین فرموده اندیشد. در این بـاره امـام صـادق ها می به ذات و تدّین آن
شـود، ولـی  مردی با زنی به خاطر جمال و مالش ازدواج کند، به همین امـر واگـذار می

» گردانـد داری وی با او ازدواج کند، خدا مال و جمال را نیز نصـیبش می ر برای دیناگ
 .)۲۰/۲۳ ،  ۱۴۰۴(مجلسی، 

ایشان دربارۀ پاکی درونی و منش زنان در سرنوشت و تربیـت بهتـر و برتـر کودکـان 
؛ خوشا به حال کسی که مادرش پاکدامن »طوبی لمن کانت امه عفیفة«فرموده است: 

و «کننـد:  .همچنین حق فرزند بـر پـدر را چنـین بیـان می )۲/۵۶۴ ، ۱۳۸۵بویه، (ابن باباشد 
فرزند را بر پدر سه حق است: مادر خوب انتخاب کـردن، نـام نیکـو نهـادن و پـرورش 

َج «فرمایـد:  و دربارۀ انتخاب مردان می )۳۲۲،  ۱۳۶۳(ابن شعبه حرانـی، » خوب دادن َمـْن َزوَّ
؛ هــرکس عزیـز خـود را بـه ازدواج مــرد »َفَقـْد َقَطـَع َرِحَمهـاکریَمَتـُه ِمـْن شـاِرِب َخْمــٍر 

 .)۲۱/۱۱۳ ،  ۱۴۰۶(فیض کاشانی، خوار درآورد، قطع رحم کرده است  شراب

 مین روزی حاللأ. ت۱-۲
یکی از عوامل مهم در شخصیت فرد، توجه به نخسـتین مرحلـۀ رشـد اسـت، یعنـی 
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مورد توجه، رعایت تقوا و ترک زمانی که نطفه در حال شکل گرفتن است. اولین مسئلۀ 
باشـد؛ چراکـه  محرمات توسط پدر و مادر و پرهیز از غذای حرام قبل از انعقاد نطفه می

نطفه، ترکیبی از سلول پدر و مادر است و تأثیر لقمۀ حرام در فرزند در حـال نطفـه و در 
، ۱۳۷۸(طیـب،  حال حمل و در حال شیر دادن و سپس در زندگانی، غیرقابل انکار اسـت

دارد و مانع از اتصال بـه  . خوردن حرام، بندگان را از وصول به درجۀ ابرار باز می)۸/۳۰۰ 
گردد و نفس  شود و نیز، موجب تیرگی و ظلمت و خباثت و غفلت دل میعالم انوار می

گـردد. فـرد، عهـد  انسانی به واسطۀ آن، به اسفل درکات هالکت و ضاللت واصل مـی
ن فراموش و در گمراهـی و سـرگردانی بـا شـیاطین بـه سـبب آن پروردگار را به واسطۀ آ

. از این روی، از وظایف پدر تأمین معـاش خـانواده از )۴۴۰،  ۱۳۷۷،  (نراقیگردد  همراه می
طلـب «فرمایـد:  در اشاره به اهمیت ایـن مسـأله می باشد. امام صادق راه صحیح می

(طوسـی، » کنـد داری کمک می روزی حالل را فرونگذار که روزی حالل، تو را در دین
اند و  آید کسانی که در اعتقاداتشان سسـت شـده . از این روایت به دست می)۱۹۳،  ۱۴۱۴

کنند، این حالـت ریشـه در رزق و روزی  انگاری می در بسیاری از دستورات دینی سهل
شـان نمود. ای بود، انسان را بر فرامین الهی یاری می آنان دارد. چنانچه اگر روزی، حالل 
رّیة«فرماید:  در اشاره به تأثیر مال حرام در اوالد می ؛ درآمد حرام »کسب اَلحرام فی الذُّ

. یعنی پـدر و مـادر بایـد مراقـب باشـند کـه )۵/۱۲۵ ، ۱۴۰۷(کلینی، گذارد  در اوالد اثر می
همچنـین  .گذارد غذای حرام نخورند؛ چراکه این غذا در فرزندان اثر نامطلوب باقی می

 »ای که از مال حرام بـه وجـود آیـد شـیطان در آن شـریک اسـت آن نطفه«د: فرمای می
 .  )۵۷/۳۴۲ ،  ۱۴۰۳(مجلسی، 

 . انعقاد نطفه ۱-۳
سازترین مراحل تکوین شخصیت هر فرد، مرحلۀ تشـکیل و  از مهمترین و سرنوشت

 زاده بودن طفل، بستگی به عوامل گوناگون دارد.  باشد. حالل انعقاد نطفۀ او می
 نعقاد نطفه از طریق شرعی و ازدواج الف) ا

 باشد. ها و حاالتی که عمل زناشویی حالل و مجاز می ب) انعقاد نطفه در زمان
اسالم با ظرافت و دقت خاصی نسبت به مرحلۀ قبل از انعقاد نطفه، توجه نشان داده 
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و رهنمودهای دقیقی در خصـوص تغذیـۀ زن و شـوهر قبـل از آمیـزش، زمـان و مکـان 
خن گفتن، نگاه کردن و حتی نّیت، خیاالت و حاالت روحـی زن و مـرد در آمیزش، س

، داشتن نیت پاک و الهی »بسم الله الرحمن الرحیم«این هنگام ارائه داده است. گفتن 
از جمله دستوراتی است که در ایـن بـاره بـدانها سـفارش شـده اسـت. رعایـت نکـردن 

های جسمی، روحی، معنـوی و  یینارسا بسیاری از این آداب در هنگام آمیزش، موجب
. با توجه به تـأثیراتی کـه شـرایط ) ۱۸، ۱۳۷۸نیا و احمـدی،  (الهامیگردد  عقلی در کودک می

رعایـت  گذارد، امام صادق زمانی، مکانی، روحی و روانی تشکیل نطفه بر فرزند می
یـزش ایشان دربـارۀ زمـان آم .اند آداب خاصی را به هنگام آمیزش با همسر توصیه کرده

. بـین ۲. بین اذان صبح و طلـوع خورشـید ۱در این اوقات آمیزش نکنید: «فرمایند: می
» . هنگام زلزله۴. هنگام خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی ۳غروب تا تاریک شدن هوا 

در حال خضاب و رنگ کردن بـا «فرمایند:  همچنین می ).۲۰/۱۲۵، ۱۴۰۹(شیخ حر عاملی، 
فرزند پسری از این آمیزش به هم رسد، رفتار و حرکات همسرت آمیزش مکن، زیرا اگر 

. ایشان همبستری با زن حـائض را مایـۀ ناهنجـاری )۲۰/۲۵۸(همان، » زنانه خواهد داشت
و همچنین انعقاد نطفه در زمانی کــه مــاه  )۱/۲۸۹ ، ۱۳۸۰(ابن بابویه، دانند  در فرزندان می

 ).۲۵/۴۰۳ ،  ۱۳۸۶ردی، (بروجدانند  هالل است، سبب دیوانگی در فرزند می
کالغ در آمیزش مخفی کاراست، آمیزش «فرمایند: ایشان در مورد مکان آمیزش می

 ).۱/۴۸۲ ،  ۱۴۱۳(ابن بابویه، » کارانه را از کالغ بیاموزید مخفی
هنگامی که آماده « :فرماید همچنین در راستای بهداشت روانی پیش از بارداری می

ا را یاد کنید، به درستی که افرادی که در این هنگـام، شوید برای ارتباط جنسی، خد می
از خدا غافل باشند، اگر نطفۀ فرزندی منعقد شود، این فرزند در آینده، در رفتارهای شر 

. ایشان در خطاب به شوهر )۳/۴۰۴ ،  ۱۴۱۳(ابن بابویه، کند  و بدی، همانند شیطان عمل می
اش را بگیر؛ او را به طرف  ارد شد، پیشانیاند: هنگامی که زن به خانۀ تو و  چنین فرموده

ام؛  ام و با میثاق تو بر خود حالل کرده قبله بنشان و بگو: خداوندا، او را به امانت گرفته
ام شریک مساز  ام کن و شیطان را در نطفه پروردگارا، از او فرزند با برکت و سالم روزی

 .)۵/۵۰۰ ،  ۱۴۰۷(کلینی، و سهمی برای او قرار مده 
ام شریک مساز و سهمی بـرای او قـرار مـده؛ و ال تجعـل  شیطان را در نطفه«ملۀ ج
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سورۀ اسراء دارد. در این آیـه خداونـد در  ۶۴اشاره به آیۀ » للشیطان فیه شرکًا و ال نصیباً 
َو اْسَتْفِزْز  ﴿فرمایـد:  جواب شیطان که قسم خورده است فرزندان آدم را گمراه کند، می

ْمَواِل َو َمِن اْسَتَطْعَت مِ 
َ
ْجِلْب َعَلیِهم بَخْیِلَك َو َرِجِلَك َو َشاِرْکُهْم فِی اْأل

َ
نْهم ِبَصْوِتَك َو أ

ْوَالِد َو ِعْدُهم
َ
اش ایـن  شـود و الزمـه شرکت جز در ملکیت و اختصاص تصور نمـی﴾اْأل

است که شریک در اسـتفاده از آن ملـک، کـه غـرض از تحصـیل آن، همـان اسـتفاده 
رکت کردن شیطان با آدمی در مال و فرزند، سهم بردن از منفعـت است، سهیم باشد، ش

و اختصاص است. شرکت شیطان در فرزند، یعنی از راه حرام فرزنـدی بـرای آدمـی بـه 
دنیا آید و یا از راه حالل به دنیا آید و لیکن به تربیت دینی و صالح تـربیتش نکنـد و بـه 

فرزنـد را بـرای شـیطان قـرار داده و آداب خدایی مؤدبش نسازد، در نتیجه سهمی از آن 
. طبیعی است تربیت و هدایت فرزندی )۱۳/۲۰۰ ، ۱۳۷۴(طباطبـایی،  سهمی را برای خودش

 بود.  تر خواهد که شیطان در ایجاد او دخالت دارد، مشکل

 . حمل و بارداری۲
های رشد است و تا حدود قابل  ترین دورهترین و حساس مرحلۀ پیش از تولد، از مهم

ریزی  ای ساختمان روانی و عقلی و اخالقی و جسمانی کودک در این زمان پی حظهمال
. در این دوران، وظایفی بر عهـدۀ پـدر و مـادر قـرار )۱۴۶، ۱۳۷۹(رضانژاد و فاخری، شود  می
گیرد که رعایت آنها در سوق دادن فرد در آینده به سوی مطلوبیت مهم اسـت. سـن  می

شـود و هنگـامی کـه متولـد  حـم مـادر اسـت شـروع میواقعی هر فرد از زمانی که در ر 
کنـد کـه  گذرد و در این نه ماه اولیه، از مراحلی گـذر می شود نه ماه از وجودش می می

کنـد مـؤثر اسـت و تشـکیل  در تعیین موجودیت او که در تمـام عمـر او را همراهـی می
هـای پسـت و بلنـد  ها و تمایالت، ایـده دهنده مِن واقعی هر فرد است. بنابراین، خواسته

هـا، بـا تحـّوالت طبیعـی و تغییـرات  مادر، طرز برخورد او با همسر، با دیگران، با پدیـده
. نجابـت و پاکـدامنی و حجـاب و )۱۰۶. ص ۱۳۶۳(قائمی، اجتماعی در جنین مؤثر است 

عفاف و طهارت و خباثت و شقاوت مادر، در فرزندش نقـش مهـم و اساسـی و بنیـانی 
خوشبخت کسی است که مادرش «فرمایند:  می ت که امام صادقدارد. از این رو اس

. پیـامبر )۲/۵۶۴ ، ۱۳۸۵(ابـن بابویـه، » دارای گوهر گرانبهـای عفـت و طهـارت فکـر باشـد
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مبنای سعادت و شقاوت کودک را از همان ابتدای بارداری تعیین کرده  بزرگ اسالم
(ابـن بابویـه، » عد فی بطن امـهالشقُی من شقی فی بطن امه و السعید من س«فرماید:  و می
۱۴۱۳ ،۴/۴۰۲(. 

تغذیۀ دوران بارداری نیز نقش مهمـی در صـحت و سـالمت جسـم و روح کـودک 
دارد. مادر شایسته به دور از تمایالت نفسانی، باید از غذاهای نامناسب اجتناب نمایـد. 

أمین آشـامد تـ خـورد و می غذای جنین از آنچه مـادر می«فرماید:  نیز می امام صادق
. ایشـان در )۵۷/۳۴۲ ،  ۱۴۰۳(مجلسـی، » گیـرد شود، و آهسته آهسته از وجـود مـادر می می

اند: به زنان باردار "به" بخورانیـد، اطفـال شـما را زیبـا  مورد تغذیۀ دوران بارداری فرموده
 .)۱۶۴،  ۱۴۲۸(شّبر، کند  می

 . وظایف والدین بعد از تولد۳
ریـزی  زیربنـای زنـدگی در دوران کـودکی، پـیاند کـه  دانشمندان به خوبی دریافته

شود و سعادت و شقاوت ادوار مختلف زندگی، در گرو طرز تربیـت دوران کـودکی  می
. محیط خانواده نخستین فضای تربیتی است که فـرد )۱۱۹۳، ۱۳۸۷،  (عقیقی بخشایشی  است

ازد. ایـن پـرد دهد و به سامان دهـی شـاکلۀ تربیتـی انسـان می را تحت تأثیر خود قرار می
فضا، به دلیل مناسبات و روابـط ویـژۀ عـاطفی، پایـدارترین تـأثیرات روحـی اخالقـی و 

هــا و  گــذارد. کــودک از تمــام گرایش رفتــاری را در ســاختار تربیتــی انســان بــر جــا می
گیـرد.  پذیرد و رفتار او به تبع رفتار خانواده شکل می های درون خانواده تأثیر می محرک

توانـد در  قسمت ما بـرآنیم ابعـاد مختلـف تربیتـی والـدین را کـه میاز این روی در این 
 مورد بررسی قرار دهیم.  پیشگیری از انحرافات مؤثر باشد، در بیانات امام صادق

 ُبعد دینی. ۳-۱
هـای دینـی آشـنا شـود.  کودک با فطرت الهی خویش آمـادگی دارد کـه بـا آموزش

ای خداخواهی و خداجویی کودکان است تـا ه مایه تربیت دینی، احیاء و بازآفرینی درون
هایی روانشناختی، کودکان هوّیت ناب خویش  های تصنعی و دستکاری به دور از روش

. )۳۴، ۱۳۸۰(عالءالـدین، را بشناسند و به خالق یکتای خود معرفتی روز افزون پیـدا نماینـد 
معصـومین آشـنا های دینی و سخنان هدایتگر  پدر و مادر باید کودکان خود را با آموزش
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، ۱۳۸۵(فـاخری و منتظـری، سازند تا آنها را از غلتیدن در دام انحرافات فکری نجات دهنـد 
کند که نونهاالن خود را پـیش از  نیز به شیعیان خویش سفارش می امام صادق ).۱۶۰

آشـنا  بیـت های انحرافی گمـراه شـان سـازد، بـا احادیـث اهل آن که افکار و اندیشه
تواند در  های دینی که می در این بخش برآنیم تا تأثیر آموزش )۶/۴۷ ،  ۱۴۰۷ (کلینی،سازند. 

 جلوگیری از انحرافات اجتماعی مؤثر باشد را مورد بررسی قرار دهیم. 

 خدا محورییک. 
هـا و  گیری کلیۀ اعمال و رفتارهای انسان بـه سـوی مالک خدامحوری یعنی جهت

ت، تأثیر بسزایی در نوع عملکرد فرد دارد. یکی های الهی. انعکاس این امر در تربی معیار
ترین آثار ایمان به خدا، پدید آمدن نوعی احساس معنوی در انسان اسـت، بـه  از برجسته

 -۲/۳۶، ۱۳۷۹(مطهـری، های مـادی اسـت  طوری که قادر به ادراک لذایذی برتر از لـذت
ذارنـد. چنانکـه از گ ها، آثاری اجتماعی و مادی نیز از خود به جـای مـی . این لذت)۳۷

ها، رفتارها و روحیاتی خاص در  آثار مزبور پیداست، شناخت خداوند پدیدآورندۀ انگیزه
انسان خداشناس است و این آثار به گروه خاصی از انسانها اختصاص ندارد، بلکـه هـر 

یابد و در رفتار و پندار خویش آثار مثبـت  انسانی با ایمان به خداوند امکان بندگی را می
شود فرد به اوامر الهی عمل کند و از  کند. این امر همچنین موجب می را مشاهده می آن

یاد خدا آن است که چون چیزی «اند:  فرموده نواهی او خودداری کند. امام صادق
که خدای عز و جل به آن امر فرموده بر تو وارد شود، آن را بگیری و به آن عمل کنی، 

» که خدای عز و جـل از آن نهـی فرمـوده، وا گـذاری و هرگاه چیزی بر تو وارد گردد
  ).۳/۳۷۱ ،  ش ۱۳۸۸(کلینی، 

نکتۀ دیگر در باب خدامحوری این است که فرد خدامحور، خدا را ناظر بـر اعمـال 
نیـز بـه خـود  )۱۹(قـاف/و او را حتـی از رگ گـردن  )۴(حدید/ داند خود و همراه خود می

کند  ر حال، خدا را بر خود ناظر بداند، سعی میبیند و وقتی که انسان در ه تر می نزدیک
 با او مخالفت نکند و اعمال خود را در جهت خشنودی او انجام دهد. امـام صـادق

بینـی او تـو را  بینی و اگر تو او را نمی چنان از خدا بترس که گویا او را می«فرماید:  می
یت این اصل در تربیت فرزندان، بنابراین والدین با رعا ).۶۷/۳۵۵ ،  ۱۴۰۳(مجلسی، » بیند می
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کننـد؛ چراکـه خـدامحوری بـه عنـوان نیـروی آنان را در مقابل انحرافات واکسـینه مـی
بازدارندۀ درونی، همیشه و در همه حال با آنان همراه است و اعمال و رفتـار آنـان را بـا 

شـود. مـیتوجه به قوانین الهی آنالیز کرده و خطا و اشتباهات را در ابتدای مسیر متذکر 
-می توجه به این اصل، باید از همان اوان کودکی صورت گیرد، چنانچه امام صادق

(ابـن » هنگامی که کودک به سه سالگی رسید ال اله اال الّله را بـه او بیاموزیـد«فرماید: 
 ).۳۹۱، ۱۳۷۶بابویه، 

 آخرت گرایی دو. 
مواره بسان دوسـتی باور داشتن روز رستاخیز، تأثیر شگرفی در زندگی شخص دارد و ه

کنـد و در  هـا تشـویق مـی دهد و به انجام خوبی مهربان، او را از فرجام کارهای بد بیم می
یـاد «آمـده اسـت:  فرونشاندن آتش شهوت مؤثر است. در روایتی از حضـرت صـادق

کنـد و دل را  کن می های غفلت را ریشه میراند و رویشگاه های نفس را می مرگ، خواهش
هـای هـوس را درهـم  سـازد و پرچم بخشـد و طبـع را نـازک می دا نیرو میهای خ با وعده

ب بـه منسو(کند  سازد و دنیا را در نظر کوچک می شکند و آتش آزمندی را خاموش می می
. والدین باید بکوشند فرزندان خود را هرچه بیشتر با این اصل )۱۷۱،  ۱۴۰۰،  جعفر بن محمد 

فرزنـد... را در هفـت سـال سـوم (از «فرمایـد:  می اعتقادی مأنوس نمایند. امام ششـم
. آمـوزش حـالل و )۶/۴۷ ،  ۱۴۰۷(کلینـی، » چهارده سالگی به بعد) حالل و حرام یـاد دهیـد

 گیرد.  حرام جز از طریق توجه به آثاری که در آخرت درپی دارند صورت نمی

 نماز و عبادتسه. 
مغفرت و آمرزش الهـی  نماز و عبادت موجب یاد خدا و وسیلۀ شستشوی گناهان و

کنـد.  است؛ چراکه خواه ناخواه، نماز انسان را دعوت بـه توبـه و اصـالح گذشـته مـی
همچنین، نماز سدی در برابر گناهان آینده است؛ چراکه روح ایمان را در انسان تقویت 

دانیم ایمان و تقـوی، نیرومنـدترین  دهد و می کند و نهال تقوی را در دل پرورش می می
فرمودنـد:  . رسـول خـدا)۲۹۲تـا  ۱۶/۲۹۰ (مکارم شـیرازی، همـان، رابر گناه است سد در ب

محافظـت دارد   گانـه پـنج  کـه بـر نمازهـای شیطان همیشه از دست فرزنـد آدم، مـادامی
شود و او را به گناهـان کبیـره  ناراحت است، وقتی که آنها را ضایع کرد، بر او جری می
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زدا است و به حکم اینکـه در فواصـل  . نماز غفلت)۱/۳۶۱ ،  ۱۳۸۲(شریف قرشی،  کشاند می
دهـد  شـود، مرتبـًا بـه انسـان هشـدار مـی مختلف و در هر شبانه روز، پنج بار انجام مـی

شکند و وسـیلۀ پـرورش فضـائل اخـالق و تکامـل معنـوی  خودبینی و کبر را در هم می
 ۲۹۲رازی، همـان، (ناصـر مکـارم شـی کنـد انسان است و روح انضباط را در انسان تقویـت مـی

 . )۲۹۵تا
ها، دوری از خالق است. نبود نیـایش و  ترین علل انحرافات و بزهکاری یکی از مهم

عبادت در میان مردم، برابر با سقوط و تباهی آنهاست که تنهـا راه درمـان آن، بازگشـت 
ها و دستورات و فرامین الهی است و در این میان، یکی از وظایف  دوباره به سوی ارزش

صلی پدران و مادران این است که نسبت به نماز و نیایش فرزندان خود، اهتمام داشته و ا
امـام  .آنها را از دوران کودکی با اهمیت عبادت و نیـایش بـا خـدای تعـالی آشـنا کننـد

در پنج سالگی به فرزندتان سمت راست و چـپ را «فرماید:  در این زمینه می صادق
گاه او را تا شش سـالگی  داده و بگویید سجده کند. آن آموزش دهید و قبله را نشان او

واگذارید. فقط پیش روی او نماز بخوانید و رکـوع و سـجود را یـادش دهیـد تـا هفـت 
سالش هم تمام شود. وقتی هفت سالگی را پشت سر گذاشـت، وضـو سـاختن را بـه او 

و و نمـاز را بـه تعلیم دهید و به او بگویید نماز بخواند، تا هنگامی که نه سـاله شـد وضـ
 ).۳۹۱، ۱۳۷۶(ابن بابویه، » نیکی آموخته باشد

 . ُبعد عاطفی۳-۲
عاطفه، میل دیگرخواهی اسـت. براسـاس ایـن اسـتعداد فطـری، انسـان قـادر اسـت 
گرایش درونی براساس مهر و محبت به همنوع خود پیدا کند. فرق عاطفه با غریزه ایـن 

ود انسـان اسـت (خودخـواهی)، امـا سوی خ است که غریزه میلی است که جهت آن به
های اساسـی در تربیـت  . از هـدف)۱۵۸، ۱۳۷۹(غرویـان، سوی غیر اسـت  جهت عاطفه به

کودکان، پرورش عاطفی آنهاست. اسـتعداد عـاطفی در انسـان سـبب رشـد بسـیاری از 
هـای های روحـی و نـاآرامی شود و کمبود آن، موجب بسیاری از اضطراب کماالت می

هـا  ها و انحرافات اخالقی و اجتمـاعی، بیماریهـای روانـی، افسـردگی روانی، بزهکاری
 شود.  می
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  محّبتیک. 
محبت یک جاذبۀ عمومی است که تمام ذرات موجـودات را بـه هـم پیوسـته و هـر 

نمایـد و اسـاس خلقـت روی همـین پایـه اسـتوار  یک را متصل و مرتبط به یکدیگر می
شـنۀ محّبـت اسـت و کودکـان نسـبت بـه آن انسان ت ).۲/۱۶۴، ۱۳۶۱(امین، گردیده است 

تواند  عطش بیشتری دارند. کانون گرم خانواده و آغوش پرمهر و محّبت پدر و مادر می
هـا، عـدم  این عطش را رفع کند. به نظر بسیاری از دانشمندان، منشـأ بسـیاری از عقـده

 دارد از ارضای کودک از محبت است. محرومیت از محبت، عوارض ناگواری در پـی 
سازد. چنین کودکی در سنین بعدی، در  رویی او فراهم می جمله اینکه زمینه را برای کم

مواجهه با مشکالت و حل آنها ناتوان و عاجز خواهد بود. اطفالی که در دورۀ کـودکی 
های روانی، اضطراب خـاطر،  محبت نبینند، احیانًا در بزرگسالی، ناسازگار و دچار عقده

در روابـــط، احســـاس حقـــارت، بزهکـــاری و دیگـــر  انحـــراف، خشـــونت، اخـــتالل
های نوجوانان و جوانان و حتی  گردند. منشأ بسیاری از شرارت های تربیتی می ناهنجاری

. بسـیاری از )۱۲۴، ۱۳۸۶،  (یوسـفیانبزرگساالن، کمبـود محبـت در دوران کـودکی اسـت 
کـه خـود را در  های افراد و علت فرار نوجوانان از خانه این استها و ناکامی خودکشی

 بینند و کسی با آنها در تماس عاطفی نیست. خانواده تنها می
کردنـد و خـود  های گوناگون سفارش مـی اولیای دین، محّبت به فرزند را به صورت

 انـد. امـام صـادق نیز در موارد مختلف نسبت به فرزندانشان عمًال ابراز محّبت نموده
اوند بـرای او کـار نیکـی در نامـۀ عملـش هر کس فرزندش را ببوسد، خد«فرماید:  می
(بروجـردی، » گرداند نویسد و هر کس او را شاد کند، خداوند او را در قیامت شاد می می

خداونـد «فرمایـد:  می . اهمیت این مسأله تا آنجاست که امام صادق)۲۶/۸۶۲ ، ۱۳۸۶
یخ حـر (شـ» دهـد بنده را به دلیل محبت بسیار به فرزندش مورد رحمت خـویش قـرار می

کنند  . ایشان محبت به کودکان را نیکوترین عمل نزد خدا بیان می)۲۱/۴۸۳ ،  ۱۴۰۹عاملی، 
. محبت یکی از بهتـرین و مـؤّثرترین عوامـل پـرورش صـحیح )۱۰۱/۱۰۵ ،  ۱۴۰۳(مجلسی، 

ترین غذای روان کـودک اسـت. بنـابراین، بایـد در گفتـار و  فرزند است، چراکه مطبوع
 کند. ان به صورت گوناگون تجّلی میرفتار والدین و مرّبی
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   احترام و تکریم شخصّیتدو. 
باشـد. ارضـای ایـن غریـزه، جـز از طریـق  انسان فطرتًا دارای غریزۀ حـب ذات می 

شود. فرزنـدانی کـه مـورد  احترام، ُحسن معاشرت و توجه به شخصیت فرد حاصل نمی
شود، بزرگوار و شـریف  می  گیرند و غریزۀ حّب ذات آنان ارضا تجلیل و احترام قرار می
آیند و بـرای حفـظ شخصـیت خـود، از کارهـای زشـت اجتنـاب و با شخصیت بار می

فرزندانتان را گرامی بدارید «فرماید:  می . امام صادق)۱۹۲، ۱۳۸۴(امینی، خواهند کرد 
. در مقابل فرزنـدانی )۱۰۱/۹۵ ،  ۱۴۰۳(مجلسـی،  »و آدابشان را نیکو کنید تا آمرزیده شوید

کننـد  بینند، در خود احساس پستی و حقارت می ه از پدر و مادر، اکرام و احترام نمیک
و روحی شکست خورده و روانـی افسـرده دارنـد و مشـکل اسـت در آینـده بتواننـد در 

گونه فرزندان، معموًال در رفتارهای اجتماعی ناتوان و  جامعه، فّعال و منشأ اثر باشند. این
پـروا و متهّورنـد  اراده و در ارتکـاب معاصـی، بـی الهی، بی کم جرئت، در اجرای اوامر

، استقالل  . احترام به فرزند، موجب رشد شخّصیت و پرهیز از ذّلت )۱۲۵، ۱۳۸۶،  (یوسفیان
َمْن َکُرَمـْت َعَلْیـِه َنْفُسـُه َلـْم « :فرماید می باشد. امیرمؤمنان علی می  و اعتماد به نفس

ن کس که کرامت نفس خود را باور دارد، هرگز آن را با گناه، پست ؛ آ»ُیِهْنها ِباْلَمْعِصَیةِ 
های مختلفـی صـورت  . تکریم و احترام فرزند به شیوه)۶۳۴،  ۱۴۱۰(تمیمی آمدی، کند  نمی
، سالم کردن به فرزند و جواب سالم او، وفـای  گیرد از جمله بازی و رفاقت با فرزند می

، مشورت، پاسخ مناسـب بـه ابـراز وجـود فرزنـد  نبه عهد وی، نام فرزند را با احترام برد
 و...

انـد و عـالوه بـر  اولیای دین به مسألۀ تکریم و بزرگداشت فرزند اهمّیت زیادی داده
های تربیت صحیح، خود نیز بدان ملتزم بوده و پیروان خود را به آن سـفارش  تعلیم روش

سید، زیرا بـرای شـما در فرزندان خود را بسیار ببو «فرمودند:  کردند. امام صادق می
فرماینــد:  . همچنــین می)۲۱/۴۸۵ ،  ۱۴۰۹(شــیخ حــر عــاملی،  »ای اســت هــر بوســیدن درجــه

ای دادیـد، بـه  کودکان را دوست بدارید و به آنها محبت کنید، پس اگر به آنان وعـده«
خوانیم کـه امـام  می در سیرۀ امام صادق ).۲۱/۴۸۳ ،  ۱۴۰۹(شیخ حر عاملی،  »آن وفا کنید

کـرد  کرد و سالم کردن به آنان را، از امـور مهـم تلقـی می ر بازی کودکان شرکت مید
 .)۱۶/۲۱۵ ،  ۱۴۰۳(مجلسی، 
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 رعایت عدالت و مساواتسه. 
شـود و  عدالتی میـان فرزنـدان، مایـۀ احسـاس محرومیـت از عشـق و عالقـه مـی بی

تـوز و  ینـهآورد و بـه تـدریج ک موجبات کینه، حسادت، خشم و عصیان آنان را پدید می
عدالتی مواجه شود، خود را نسبت به دیگـران  جو خواهند شد. هرگاه کودک با بی انتقام

دار گردد، آرامش روحـی  بیند. اگر این احساس در او عمیق و ریشه تر می حقیر و پست
 .شـود ای آزرده در اجتماع ظـاهر مـی دهد و با افسردگی و چهره خویش را از دست می

کارد و با احساس بدگمانی به پدر و  تخم بدبینی در دل کودک میهمچنین بی عدالتی، 
عـدالتی،  آورد و برای جبران کمبودهای ناشی از بی مادر، سر از نافرمانی و طغیان درمی

ای رشد  کودکی که با چنین شیوه .گردد، گرچه نامطمئن باشد سراغ پناهگاه دیگری می
برد.  فتار را دربارۀ دیگران نیز به کار میکند و همین ر  کند به تدریج به آن عادت می می

عدالتی پـدر و مـادر در  ها، ناشی از بی ها و بزهکاری اند: بسیاری از جرم از این رو گفته
 .)۳۷۸و  ۳۷۵، ۱۳۶۶(قائمی، دوران کودکی است 

بـین «نمایـد:  والدین را دعوت به رعایت عدالت در بین فرزنـدان می امام صادق
. ایشـان بـه نقـل از سـیرۀ )۱۰۱/۹۲ ،  ۱۴۰۳(مجلسـی، » ت رفتار نماییدفرزندان خود به عدال
رسول خدا مردی را دید که دارای دو کـودک بـود و «فرماید:  می عملی رسول خدا

یکی از آنان را در حضور دیگری بوسید و آن دیگری را رهـا کـرد؛ حضـرت بـه عنـوان 
(ابـن » نواخت رفتار ننمودیاعتراض فرمود: پس چرا آن یک را نبوسیدی و با آنان یک 

 .)۵/۱۶۰ ، ۱۳۶۷بابویه، 

 . ُبعد اجتماعی۳-۳
آدمی، موجودی اجتمـاعی اسـت و آرامـش و گـذران زنـدگی خـویش را در کنـار 

کند، همچنین با تبادل نظر و اندیشۀ خود با دیگران به تکامل روحـی  همنوعان تأمین می
سازد. به دلیل حضور غیرقابـل  یابد و استعدادهای گوناگون خود را شکوفا می دست می

هـای مختلـف، یکـی از وظـایف  اجتناب فرزنـدان در اجتمـاع و حضـور در بـین گروه
باشـد کـه در ذیـل، بـه  های مختلـف می والدین، نظارت بر فرزند و معاشرانش در گروه

 پردازیم. بررسی این موارد می
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 انتخاب معلمان و مربیان یک. 
گردنـد.  هستند و پس از آن تحت تأثیر معلم واقـع میفرزندان بیشتر تابع پدر و مادر 

تنها   اگر معّلمان و مرّبیان جامعه به جای صفات اخالقی به اخالق زشت آلوده باشند، نه
آینـد، بلکـه آنـان را بـه جـای اصـالح، بـه فسـاد  از عهدۀ تعلیم و تربیت انسانها برنمـی

ن بایـد در انتخـاب مربـی و معلـم . پـس والـدی)۹۰، ۱۳۷۸نیـا و احمـدی،  (الهامی کشانند می
 فرزندانشان دقت نمایند. 

یِن َیُقـوُم «فرماید:  می حضرت رضا ُم اْلَخْیِر َو الدِّ ب  َمَقـاَم   ُمَعلِّ
َ
؛ معلـم خـوب  »اْأل

. معلم، موظـف اسـت ضـمن )۳۳۴، ۱۴۰۶، علی بن موسیمنسوب به ( قائم مقام پدر است
گاهی به شاگردان، آنان را  با راه و رسم خودسازی و پاالیش فکر و قلب انتقال علم و آ

گیرد تا گفتـار، زیـرا رفتـار و گفتـار  ای بیشتر با عمل، انجام می آشنا سازد، چنین وظیفه
گیرد و الگو باید زیبا و پسندیده باشد. زیـرا  معلم، خواه ناخواه الگوی متعّلمان قرار می

ملکرد همـۀ پیـامبران و اولیـای باشد. ع تر از غریزۀ علمی او می غریزۀ عمل آدمی، قوی
الهی که معّلمان و مربیان واقعی بودند چنین بوده است که اخالص و صفا را در مکتب 

دادند و همواره فراگیران آنها، از چهره،  و اجتماع در رویارویی با متعّلم، به او انتقال می
عرفــان  حرکــات اعضــا و جــوارح، گفتــار و رفتــار و از تمــام وجــود آنهــا، درس ادب و

آموختند و هنگامی که در محضرشان، شرفیاب بودند، همه چیز، جز خـدا را از یـاد  می
 )۱۰۸، ۱۳۷۸نیا و احمدی،  (الهامیگشتند.  بردند و غرق معنویات می می

کند که روی صخره  اثر تعلیم معلم بدون عمل را، به بارانی تشبیه می امام صادق
معلـم بایـد توجـه . )۱/۴۴ ، ۱۴۰۷(کلینـی،  ی نـداردلغـزد و تـأثیر ریزد و بـر روی آن می می

داشته باشد که میان رفتار و کردارش با گفتـارش، وحـدت و همبسـتگی وجـود داشـته 
با غیر زبان، مردم را دعـوت کنیـد کـه اگـر در شـما «فرماید:  باشد. ایشان همچنین می

(مجلسـی،  »پرهیزکاری و تالش و نماز و کار خیر مشاهده کنند، این خود دعوت اسـت
گیرد، موظـف اسـت بـه  . بنابراین فردی که در مقام عالم و معلم قرار می)۶۷/۳۰۹، ۱۴۰۳

های مختلف کسب کرده عمل کند و هرگـاه عملکـردی خـالف  معارفی که در حوزه
 اصــول از خــود نشــان دهــد، شایســتگی مقــام تعلــیم و تعّلــم را نــدارد. امــام صــادق

تدار دنیاست، او را بر دینتان، مشـکوک شـمارید. هرگاه دیدید عالمی دوس«فرماید:  می
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والـدین  ).۲/۳۹۴ ، ۱۳۸۵(ابـن بابویـه، » چرخـد زیرا هر دوستی، گـرد محبـوب خـویش مـی
گزینند تحقیق کننـد و بعـد  وظیفه دارند در مورد افرادی که به عنوان مربی و معلم برمی

 ار دهند.از احراز صالحیت آنان، فرزندانشان را تحت تعلیم این افراد قر 

 انتخاب دوستان و معاشران دو. 
روان انسان قبل از کامل شدن، در تأثیرپذیری از هر چیزی که با آن مجاورت داشته 
باشد، قابلیت کامل دارد، مانند آیینۀ صاف که با هر چیزی روبرو قرار گیرد عکـس آن 

ه پـدرم بـه مـن فرموده کـ . امام صادق)۳/۳ ، ۱۳۷۲(خانی و ریاضی،  پذیرد را در خود می
آسـیبی کـه  ).۳۷۶،  ۱۳۶۳(ابن شعبه حرانی،  »ماند هر کس با بدان بنشیند سالم نمی« :فرمود

گردد، منجر به بزهکاری در  های غیر متعارف متوجه فرزندان می امروزه از طریق دوستی
هـا را بـرای مبـارزه بـا ایـن آسـیب  گردد و توجـه جـّدی خـانواده های مختلف می زمینه

طلبد. انسان خواه و ناخواه بخش مهمی از افکار و صفات اخالقی خـود را  یفرهنگی م
از «فرمایـد:  می . امام صادق)۱۵/۷۳ ، ۱۳۷۴(مکارم شیرازی،  گیرد از طریق دوستانش می

(مجلسـی، » رفاقت و همبستگی سه گروه بر حذر باش: خائن و ستمکار و سـخن چـین
شـگیری از بـروز بسـیاری از انحرافـات بایـد در . بنابراین والدین بـرای پی)۷۵/۲۲۹ ،  ۱۴۰۳

هایی که بـرای فرزندانشـان  انتخاب معاشران فرزندان دّقت عمل داشته باشند و با مالک
 شمارند معیار دوست خوب را برای فرزندانشـان مشـخص کننـد. امـام صـادق برمی

ش کـه نقل کرد که فرمود: ای فرزندم متوجه با فرمودند: پدرم از پدرش امام سجاد
با پنج شخص همنشینی نکنی و با آنها گفتگو و رفاقت ننمائی، پرسیدم پدر جـان آنهـا 

 کیستند؟ فرمود:
. زنهار که با درغگو همنشین مشـو، زیـرا او مثـل سـرابی اسـت کـه دور را نزدیـک و ۱

 دهد. نزدیک را در نظرت دور جلوه می
تو را به یک لقمه یا کمتـر . برحذر باش که با فاسق و گنهکار همنشین شوی، زیرا او ۲

  فروشد. از آن می
ترین نیازهایت از تـو  . برحذر باش از همنشینی با بخیل، زیرا او مال خود را در سخت۳

 دریغ دارد.
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خواهد به تو سود رساند، ولـی بـر  . با فرد احمق (کم عقل) همنشین نباش؛ زیرا او می۴
 رساند. اثر حماقت به تو زیان می

 .)۱۲/۳۲ ،  ۱۴۰۹(شیخ حر عاملی،  کس که قطع رحم کند رفاقت کنی. مبادا با آن ۵

 ایجاد موقعیت ازدواجسه. 
تکّلـف  ریا و بی ترین طرق مبارزه با فحشا، ازدواج ساده، آسان، بی یکی از مهم

است، زیرا این نکته مسلم است که برای برچیدن بساط گناه، باید از طریـق اشـباع 
و به تعبیـر دیگـر، هـیچ گونـه مبـارزۀ منفـی بـدون صحیح و مشروع غرائز وارد شد 
نقـل  . امـام صـادق)۱۴/۴۵۷، ۱۳۷۴(مکارم شیرازی، مبارزۀ مثبت مؤثر نخواهد افتاد 
به منبر رفت و پس از حمد و ثنای الهـی فرمـود:  نموده که: روزی رسول اکرم

وۀ ای مردم، جبرئیل از پیشگاه الهی نزد من آمد و گفـت دختـران بـاکره ماننـد میـ
کنـد و وزش  رسد اگر چیده نشود، اشعۀ آفتاب فاسدش می درختند، موقعی که می
سازد. همچنین دختران وقتی به حد بلوغ رسیدند و مانند زنان  باد آن را پراکنده می

در خویشتن تمایل جنسی احساس نمودند، دارویی جز شوهر ندارند و اگـر همسـر 
 ند و بشر از خطا و لغزش مصـون نیسـتنگیرند، از فساد ایمن نیستند چه آنکه بشر 

 .)۱/۲۱۸ (ابن بابویه، بی تا، 
ازدواج یکی از ارکان مدنّیت و راهی مهم برای آسایش جامعه و رفاه بشـر بـه شـمار 

رود. گویند وقتی یوسف با همسر سابق عزیز (مصر) مالقات کـرد، بـه وی گفـت:  می
کـردی) واداشـت؟ گفـت: سـه چه چیزی تو را بر آن کار (زشت که قبًال نسبت به من 

خصلت: جوانی، ثروت و اینکه همسر نداشتم (یعنـی پادشـاه نـاتوانی جنسـی داشـت) 
دهد که یکی از عوامل انحرافات جنسی، عـدم  . این سخن نشان می)۲۹۳، ۱۳۸۰(جزائری، 

 .ارضاء صحیح میل جنسی در دوران جوانی است
امـش روحـی و روانـی زن و تکثیر نسل و بقای آن در گرو پیوند زناشویی اسـت. آر 

شود. تأمین غریزۀ جنسی به طریق صحیح و از راه  مرد در سایۀ چنین پیوندی حاصل می
مشروع، تنها از طریق ازدواج میّسر است. پس بـر والـدین و مسـلمین واجـب اسـت در 

فرماید: کسی که مجـردی را تـزویج  می جهت سهولت این امر بکوشند. امام صادق
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اج او را فراهم نماید، از کسانی است که در قیامت خداونـد بـه آنـان کند و امکان ازدو 
 .)۷/۴۰۵ ،  ۱۴۰۷(طوسی،  کند  نظر لطف می

 . ُبعد اخالقی۳-۴
یکی از ابعاد مهم تربیتی، تربیـت اخالقـی اسـت. مـراد از تربیـت اخالقـی، اعمـال 

کسـب هـا، فـرد فضـایل اخالقـی را  ها و به کارگیری اصولی است کـه در پرتوآن روش
سازد. با مطالعـه و بررسـی سـیرۀ تربیتـی امـام  کند و صفات رذیله را از خود دور می می

های تربیتـی،  گردد که تربیت اخالقی در کنار سایر روش به خوبی آشکار می صادق
 ترین ُبعد تربیت است. ترین و اساسی مهم

 داشتن از مسائل جنسی دور نگهیک. 
هـای اخالقـی و اعمـال  تماعی ماننـد انحرافهای اج کن ساختن مفسده برای ریشه

منافی عفت، صرفًا توسل به اجرای حدود و تنبیه منحرفان کافی نیست؛ چـون در هـیچ 
یک از مسائل اجتماعی، چنین برخوردهایی نتایج مطلوب را به همراه نداشته است. پس 

ی در یک ای از مسائل فکری و فرهنگی آمیخته با آداب اخالقی و اعتقاد باید مجموعه
. )۲۲۳، ۱۳۸۳(نوری زاد،  محیط اجتماعی سالم مانند خانواده به فرزندان، آموزش داده شود

از مسائل مهم در تربیت صحیح جنسی فرزندان، کنترل میل جنسی آنهاست. اگـر ایـن 
کنـد و او را از درس و  میل کنترل نشود، تمام توجه نوجوان را به سوی خود جلـب مـی

. )۸۷، ۱۳۸۶،  (یوسفیان کند روز به روز با انحرافات جدیدتری آشنا می دارد و فعالیت بازمی
گاهی یابنـد؛ چراکـه  کودکانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده اند، نباید از مسائل جنسی آ

شود. قرآن با رعایت ریزترین مسائل  ذهن خّالق آنان با چنین مسائلی سخت مشّوش می
انـد، در هنگـام وارد شـدن بـه  حد بلوغ نرسـیدهفرماید: فرزندان شما که به  آموزشی می

در صـورت  -باید از والدین خویش اجازه بگیرنـد تـا آنـان بتواننـد -در سه وقت -اتاق
گـاهی کودکـان در مقطـع )۵۸(نـور/ پوشش مناسبی برای خویش فراهم سـازند -لزوم . آ

زشی، های آمو  ابتدایی از جزئیات مسائل جنسی و گسترش آن به محیط مدرسه و کانون
. بنـابراین بـر )۲۲۲، ۱۳۸۳(نـوری زاد،   برای یک انسان عاقـل بسـیار ناراحـت کننـده اسـت

والدین الزم است اعمال جنسـی خـود را در خفـا و بـه دور از چشـمان فرزنـدان انجـام 
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موقعی که در اتاق، کودکی حضور دارد «فرماید:  در این زمینه می دهند. امام صادق
عفتـی و زناکـاری  خود نیامیزند، زیرا این عمل طفل را بـه راه بیمردان با زنان یا کنیزان 

ایشان همچنین در پاسخ به سؤال یکی از یاران  ).۱۰۰/۲۹۳ ،  ۱۴۰۳(مجلسی، » دهد سوق می
وقتی دختر بچه به سن شش سـالگی «فرماید:  خود در بارۀ دختر بچۀ نامحرم چنین می

،  ۱۳۷۰(طبرسـی،  »دامـن خـود قـرار دهـیرسید، برای تو شایسته نیست او را ببوسی و بـر 
باید رختخواب بـین پسـر بـا پسـر، پسـر بـا «کنند:  همچنین به والدین سفارش می ).۲۲۳

 .)۳/۴۳۶ ،  ۱۴۱۳(ابن بابویه،  »دختر و دختر با دختر را در ده سالگی از هم جدا کرد

 پرورش فضایل اخالقیدو. 
ای  عرضۀ هر نوع فکـر و اندیشـه دوران نوجوانی و جوانی بستری مناسب برای القا و

ای مناسـب، بـرای رشـد  از سوی اولیا و مربیان و کسب فضایل یا رذایل اخالقی و زمینه
ماند که از هر نظـر،  استعدادهای نهفتۀ انسانی است. قلب و روح جوان به کشتزاری می

 شرایط کشت و کار در آن فراهم است. حال اگر کشاورز با ابزار مناسب، بذر مرغـوب
بهـا درو خواهـد کـرد؛  و دفع به موقع آفات، کشتزار را به خدمت گیرد، محصولی گران

ولی اگر این کشتزار به حال خود رها شود، محل رشد خار و خاشاک شده و به بیابـانی 
حاصل تبدیل خواهد شد. قلب جوان، لطیف و ملکوتی است و انگیزۀ رشد گناه در  بی

رود،  گناهان آسان است؛ اما هر چه سـن بـاال مـیآن ضعیف است و بازگشت و توبه از 
 گردد تا جایی که کندن آن کاری دشوار است تر می تر و محکم ریشۀ گناه در قلب قوی

 .  )۷۱، ۱۳۸۱،  (جمعی از نویسندگان
شود. انسـان در پرتـو تربیـت  بنابراین تربیت اخالقی از همان آغاز کودکی شروع می

های پسـندیده  رهـد و بـه فضـایل و خصـلت مـی اخالقی از رذایل و صـفات نکوهیـده
به والدین  . امام صادق)۷۴، ۱۳۸۶،  (یوسفیان رسد شود و به خیر و سعادت می آراسته می
کند برای تربیت اخالقی کودکان به آنان اجازه دهند تا بـا دسـت خودشـان  سفارش می

،  ۱۴۰۴سـی، (مجل صدقه دهند، گرچه به اندازۀ تّکه نـانی یـا یـک مشـت از چیـزی باشـد
خـدا رحمـت «فرماینـد:  . همچنین ایشان در اشاره به اهمیت ایـن موضـوع می)۱۶/۱۲۷ 

 ).۲۶/۸۵۶ ،  ۱۳۸۶(بروجـردی، » خود را بر فردی نازل کند که فرزند خود را به نیکـی وادارد
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البته نباید این نکته را نادیده گرفت که کودکان، زمانی آراسته به زینت فضایل اخالقـی 
نقـل  که این نوع عملکرد را در والدین خـود مشـاهده کننـد. امـام صـادقشوند  می

رفتم، او را در حـال ذکـر  نمـود، همـراه او راه مـی پدرم بسیار یـاد خـدا می«فرموده که 
دیـدم، بـا مـردم سـخن  خـوردم، او را در حـال یـاد خداونـد می دیدم، بـا او غـذا می می
 . )۳/۱۳۵،  ۱۴۱۴(شیخ حر عاملی،  کرد میگفت و این کار، او را از یاد خدا غافل ن می

  گیری نتیجه
 آید: از مجموع مطالب مطرح شده در این نوشتار، این نتائج به دست می

دار هدایت  باشد و آنان، مشعل ، منحصر به یک عصر نمی. چون تعالیم ائمۀ اطهار۱
ا و هـ باشـند و نیـز بـه دلیـل ویژگـی عصـمت آنـان و اینکـه راهکار در هر زمانی می

عملکرد آنان آزموده شده و بدون نقص است، بنابراین تأّسی به کالم و سـّنت آنـان، 
 باشد. بهترین شیوه در جهت اصالح و خودسازی و پیشگیری از انحرافات می

تواند در پیشگیری از انحرافات اجتماعی افراد نقـش  . در عین اینکه عوامل زیادی می۲
نقش خانواده در این زمینه بسـیار  امام صادق داشته باشد، ولی با توجه به احادیث

گیـرد. اگـر والـدین در  باشد. رفتار افراد، به تبع رفتار خانواده شکل می تر می پررنگ
یابی  بسیاری از اعمال و رفتار روزمرۀ خود دّقت نمایند و به تجزیـه و تحلیـل و ریشـه

گیـرد و بـا  گی سرچشمه میتر آنها از تربیت خانواد  یابیم که بیش آنها بپردازند، درمی
 ها پیشگیری نمود. توان از بسیاری از ناهنجاری اصالح رفتار والدین، می

مشـخص گردیـد دلیـل  . با توجه به بررسی صورت گرفته در احادیث امـام صـادق۳
باشـد؛ بلکـه گـاهی دلیـل ایـن انحرافـات از انحراف افراد، محدود به خود فرد نمـی

له از زندگی فرد رخ داده، نشأت گرفته است. این سه عملکرد والدین که در سه مرح
 مرحله عبارت است از: قبل بارداری، انعقاد نطفه و بارداری، بعد از بارداری.

تواند قبل از بـارداری والـدین مشخص گردید عواملی که می . از بیانات امام ششم۴
همسـر  در سرنوشت و عملکـرد فرزنـدان تأثیرگـذار باشـد عبـارت اسـت از انتخـاب

 شایسته، توجه به لقمۀ حالل، توجه به آداب زناشویی و شرایط انعقاد نطفه.
. والدین در دورۀ حمل و بارداری باید بـه تغذیـه و رفتـار و مـنش خـود توجـه کننـد. ۵
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در باب تغذیۀ مناسب دوران بارداری و تأثیر غذاها  احادیث بسیاری از امام صادق
 مطرح شده است.

مشخص گردید والدین باید برای تربیت فرد، ابعاد مختلفـی  صادق . از بیانات امام۶
طلبد که بـا شـناختی صـحیح، رفتـار را مّد نظر قرار دهند و این امر، والدینی توانا می

مناسبی را با فرزندان داشته باشند. بنابراین، متوّلیان امور فرهنگی باید برای اصـالح و 
هـا  گیری مند کردن خانواده بروند و تمام جهتنمند و ساماترّقی جامعه به سراغ توان

ها را متوّجه تشکیل، پایایی و پویایی خانواده کنند تا نسلی فرهیخته، سـالم  و سیاست
 و بالنده به جامعه تحویل دهند.

. به جهت برخورداری انسان از ابعاد مختلـف وجـودی و داشـتن نیازهـای چندگانـه، ۷
در حّد منطقی و اعتدال در جایگاه خاص خود  ضروری است تا هر یک از این ابعاد

قرار گیرد و به وسیلۀ ارضای منطقی نیازها، انسان از یک شخصیت موزون و بسـامان 
برخوردار شـود و در چـارچوب هنجارهـای پذیرفتـه شـده حرکـت کنـد و از انجـام 

 رفتارهای انحرافی خودداری نماید. 

 شناسی کتاب
،  ، مکتبة آیة الله المرعشـی النجفـی ، قم ، اولشرح نهج البالغة ، بة اللهد بن هابن أبی الحدید، عبد الحمی .۱

 ق. ۱۴۰۴
 . ش ۱۳۷۶،  ، کتابچی ، تهران ، ششماألمالی ، ابن بابویه، محمد بن علی .۲
 ش. ۱۳۸۰،  ، انتشارات مؤمنین ، قم ، ذهنی تهرانی، محمد جواد، اولعلل الشرائعـــــــــ ،    .۳
 تا. ، بی ، انتشارات علمیه اسالمیه ، تهران آقا نجفی، اول  ، محمد تقیالرضاعیون أخبار ـــــــــ ،  .۴
، دفتر انتشارات اسالمی اسالم و تعلیم و تربیت وابسته به جامعـۀ  ، دوم، قم من ال یحضره الفقیهـــــــــ ،  .۵

 ق. ۱۴۱۳،  مدرسین حوزه علمیه قم
 .۱۳۶۳،  ، جامعه مدرسین م، ق ، اول تحف العقول،  ابن شعبه حرانی، حسن بن علی .۶
 .۱۳۸۳چا، تهران، انتشارات سمت،  ، بیشناسی انحرافات اجتماعی جامعهاحمدی، حبیب الله،  .۷
 .١٣٨۶ چا، قم، زمزم هدایت، ، بیتربیتی امام خمینی (قدس سره) -سیرۀ اخالقی اصغر،  نیا، علی الهامی .۸
چا، قم، مرکـز تحقیقـات  ، بی)۲ر اسالم (تعلیم و تربیت د نیا، علی اصغر و احمدی، محمد رضا، الهامی .۹

 .۱۳۷۸اسالمی نمایندگی ولی فقیه، 
 ش. ۱۳۶۱چا، تهران، نهضت زنان مسلمان،  ، بیمخزن العرفان در تفسیر قرآن امین، نصرت، .۱۰
 .۱۳۸۴، اول، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، اسالم و تعلیم و تربیت امینی، ابراهیم، .۱۱
 ش. ۱۳۸۲، تهران، دار الکتب االسالمیه، دۀ تفسیر نمونهبرگزی بابایی، احمد علی، .۱۲
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 ق. ۱۳۸۶، انتشارات فرهنگ سبز،  ، تهران ، اولمنابع فقه شیعه ، بروجردی، آقا حسین .۱۳
 .۱۳۷۰، ترجمۀ محسن ثالثی، اول، تهران، فرهنگ معاصر، درآمدی بر جامعه شناسی بروس کوئن، .۱۴
،  ، دارالکتـاب اإلسـالمی ، قـم ، دوم درر الکلـم غـرر الحکـم و تمیمی آمدی، عبد الواحـد بـن محمـد، .۱۵

 ق.۱۴۱۰
،  ، یوسـف عزیـزی، اولهای قرآن از آدم تا خـاتم داستان پیامبران یا قصه ، الله بن عبدالله جزائری، نعمت .۱۶

 . ش ۱۳۸۰، انتشارات هادی،  تهران
یعة ،، امام ششمجعفربن محمد .۱۷  . ق ۱۴۰۰،  ، اعلمی ، بیروت ، اولمصباح الشر
چا، قم، پژوهشکده تحقیقات اسـالمی،  ، بییکصد درس زندگی از امام علی،  از نویسندگان جمعی .۱۸

۱۳۸۱. 
، اول، تهران، مرکز چـاپ و بیان السعادة فی مقامات العبادةالله، ترجمۀ  خانی، رضا و ریاضی، حشمت .۱۹

 ش. ۱۳۷۲نور،  انتشارات دانشگاه پیام
 .۱۳۷۳ان، نشر دانشگاه تهران، چا، تهر  ، بیلغت نامه دهخدا دهخدا، علی اکبر، .۲۰
چا، تهـران، اداره آموزشـگاه عقیـدتی  ، بی)۲اخالق خانواده ( ، رضانژاد، عز الدین و فاخری، علیرضا   .۲۱

 .۱۳۷۹سیاسی نمایندگی ولی فقیه، 
 .۱۳۷۲، نشر آوای نور، شناسی اجتماعی ای بر آسیب مقدمـه الله، ستوده، هدایت .۲۲
 . ق ۱۴۲۸، دار اإلرشاد،  ، بیروت ، سومطب األئمة،  شّبر، عبدالله .۲۳
 .۱۳۸۹، دوم، تهران، سمت، شناسی شهری جامعهپور، محمود،  شارع .۲۴
 . ش۱۳۸۲، اسالمیه،  ، تهران ، اّول پژوهشی دقیق در زندگانی امام رضاشریف قرشی، باقر،  .۲۵
 . ق۱۴۰۹،  ، مؤسسة آل البیت ، قم ، اولوسائل الشیعه،  حر عاملی، محمد بن حسن .۲۶
، مشهد، آسـتانة الرضـویة المقدسـه، مجمـع البحـوث  ، اول هدایة األمة إلی أحکام األئمةـــ ، ــــــ .۲۷

 ق.۱۴۱۴اإلسالمیه، 
، پنجم، قم، دفتر انتشارات اسالمی جامعۀ مدرسین حـوزه تفسیر المیزانطباطبایی، سید محمد حسین،  .۲۸

 ش.۱۳۷۴علمیه قم، 
  ش.۱۳۷۰،  ، الشریف الرضی ، قم ، چهارممکارم األخالق ، طبرسی، حسن بن فضل .۲۹
 . ق ۱۴۱۴، دار الثقافة،  ، اول، قماألمالی ، طوسی، محمد بن الحسن .۳۰
 . ق۱۴۰۷،  ، دارالکتب اإلسالمیه ، تهران ، چهارمتهذیب األحکام ، طوسی، محمد بن الحسن .۳۱
 ش.۱۳۷۸، دوم، تهران، انتشارات اسالمی، اطیب البیان فی تفسیر القرآن طیب، سید عبد الحسین، .۳۲
 ق.۱۴۰۶،   ، اول، مشهد، مؤسسة آل البیتالفقه المنسوب إلی اإلمام الرضاعلی بن موسی امام هشتم،  .۳۳
 .۱۳۸۷،  ، نوید اسالم ، قم ، چهارم طبقات مفسران شیعه، عبدالرحیم،  عقیقی بخشایشی .۳۴
 .۱۳۸۰، اول، نگرشی نو به تربیت دینی کودکان و نوجوانان عالءالدین، محمد رضا، .۳۵
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