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  ∗هاي مؤثر در تربیت مذهبی فرزندانفهمؤل

  1یثامن محمد  *

  2پنـاهرضا حق  *

  چکیده
هـاي مـؤثر در آن امـري غیـرممکن     اجراي تربیت مذهبی بدون شناخت مؤلفه

توان گفت که چهار عامل عمـده  است. با مراجعه به متون اسالمی و تربیتی می
، تد از: وراثت، فطـر در تربیت مذهبی فرزندان مؤثر هستند. این عوامل عبارتن

بر  .تغذیه و عوامل محیطی و وابسته به محیط (که شامل مصادیق فراوانی است)
هـا در تربیـت   این اساس، در این نوشتار به تبیین نقـش هـر یـک از ایـن مؤلفـه     

  پردازیم.مذهبی فرزندان و اهمیت آن می
  تربیت مذهبی، فرزندان، والدین، محیط. :واژگان کلیدي

  
هاي تربیت مذهبی است. اسالم به ترین ویژگیو معنویت از مهمپرورش اخالقی 

هاي پرهیزکـار و شایسـته در صـدد ارائـۀ الگـوي مناسـبی از       منظور پرورش انسان
                                                        

  .14/11/1392ـ تاریخ پذیرش:  26/10/1392تاریخ دریافت:  ∗
  مسؤول)(نویسندةهاي اسالمی آستان قدس رضويمشاور خانواده و پژوهشگر بنیاد پژوهشطح سه حوزه، س .1

  hajisameni@gmail.com 
   لوم اسالمی رضويعیار دانشگاه ستادا. 2
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هـاي تربیـت مـؤثر در تربیـت مـذهبی      چگونگی تربیت مذهبی و معیارها و مؤلفـه 
ي مـؤثر  ها و معیارهـا است. نکتۀ اول در پرورش اخالق و معنویت، شناخت مؤلفه

 در تربیت مذهبی است.
توان به موارد ذیل اشـاره  ترین عوامل مؤثر در تربیت مذهبی، میاز جمله مهم

  کرد:

  . عامل وراثت1
گیـري شخصـیت انسـان، عامـل وراثـت اسـت.       از عوامل مهم در تربیـت و شـکل  

باشند و بسیاري از خصوصیات جسمی ها ساختۀ پدر و مادر و اجدادشان میانسان
برنـد. در دیـن   هاي عامل وراثت بـه ارث مـی  و روانی آنها را از طریق ژن و عقلی

هاي شخصیتی والدین بر فرزندان توجه بسیاري شـده  اسالم نسبت به تأثیر ویژگی
هاي خاصی در مورد انتخـاب همسـر و ازدواج   نیز توصیه 9است و پیامبر اسالم
ـ  «فرمایـد:  نموده است و می » إنَّ العـرقَ دسـاس  اُنظر فی أي نصاب تضع ولـدك ف

  )؛ بنگر کـه فرزنـدت را در چـه نسـل و نـژادي قـرار      251، 25، ج1389(مجلسی، 
  گذارد.دهی زیرا رگ و ریشۀ خانوادگی در فرزند اثر میمی

(متقـی،  » تزوجوا فی الحجر الصالح، فإنَّ العـرقَ دسـاس  «فرمایند: همچنین می
که خصوصـیات مـادر بـه     هاي صالح ازدواج کنید)؛ با خانواده296، 16، ج1387

  شود.فرزندان منتقل می
دهـد کـه اسـالم بـه تـأثیر      بر انتخاب همسر شایسته نشـان مـی   9تأکید پیامبر

  عوامل ارثی در رشد و تکوین شخصیت فرد توجه دارد.
تواند تربیت دینی را به سه صورت تحت تأثیر قـرار  رسد وراثت میبه نظر می

  دهد:
تربیـت پـذیر یـا تربیـت ناپـذیر کنـد. اگـر         تواند کودك رانخست آن که می
ماندگی ذهنـی یـا دیـوانگی شـود،     هاي وراثتی دچار عقبکودکی بر اثر اختالط

قابلیت تربیت نـدارد. بـه عکـس، کـودکی کـه از نظـر ذهنـی و روانـی در سـطح          
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توانـد  متوسط یا باالتر است، به آسانی قابل تربیت دینی است. بنابر این وراثت می
  دینی را در کودك فراهم یا نابود کند. زمینۀ تربیت

دوم آن که تأثیري مستقیم بر آمـوزش معـارف دینـی دارد. کودکـانی کـه از      
تواننـد معـارف دینـی را    بهرة هوشی متوسط و یا باالتر برخوردارند به آسانی مـی 

تـر باشـد، بـه همـان انـدازه      بیاموزند. هر اندازه بهرة هوشی آنهـا از متوسـط پـایین   
فهم معارف دینی براي آنان دشوارتر است. افزون بر این، میـزان بهـرة   آموختن و 

گذارد. بـه هـر انـدازه    هوشی افراد بر میزان پیشرفت آنها در تربیت دینی تأثیر می
تواند بـه مـدارج بـاالتري از رشـد و کمـال دینـی       بهرة هوشی فرد بیشتر باشد، می

ه نوبۀ خود بر سایر ابعاد تربیت برسد، به ویژه که میزان توانایی فهم معارف دینی ب
  گذارد.دینی، مانند عبادات، اعتقادات و صفات اخالقی تأثیر می

توانـد موجـب پیـدایش برخـی صـفات ماننـد تـرس،        سوم آن که وراثـت مـی  
شجاعت و... در فرد بشود. اگر این صفات با صفات مورد نظـر اسـالم همخـوانی    

نند و اگـر بـا صـفات مطلـوب اسـالم      کداشته باشند، کار تربیت دینی را آسان می
  سازند.همخوانی نداشته باشند، کار تربیت دینی را دشوار می

  نیــز :قــانون وراثــت و تأثیرگــذاري آن در تربیــت مــورد تأییــد معصــومین
باشد و واژة عرق در روایات، که امروز در محافل علمـی جهـان از آن بـه ژن    می

  ).146، 1، ج1377(دهخدا، شود، عامل وراثت معرفی شده است تعبیر می
  براي وراثت دو اصل مشهور وجود دارد: 

. تمامی عوامل ژنتیکی که هنگام انعقاد نطفه وجـود دارد، در تعیـین وراثـت    1
  سهیم است؛

ــدارد  . ظهــور و بــروز ویژگــی2 ــی، نیــازي بــه یــادگیري و تمــرین ن هــاي ارث
  ).85، 1376(قریشیراد، 

هــاي در انتقــال صــفات و ویژگــی در روایــات اســالمی نیــز بــر نقــش وراثــت
در  7جسمانی و روانی والدین بر فرزندان تأکید بسیار شده اسـت. امـام صـادق   

فرمایند: چون ارادة خداوند بـر آفـرینش انسـانی تعلـق گیـرد، تمـامی       این باره می
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هاي آورد و او را با ویژگیرا گرد می 7هاي اجداد وي تا حضرت آدمویژگی
د. طبق این روایت نه تنها والدین و سایر بستگان در وراثـت  آفرینیکی از آنان می

کنند هاي فرد نقش بازي میهاي گذشتۀ فرد نیز در ویژگینقش دارند، بلکه نسل
  ).9، 1376(قریشیراد، 

با توجه به آنچه گفتیم روشن شد دلیل تأکید اسالم بر انتخاب همسر مناسب و 
اطر نقـش وراثـت در انتقـال صـفات و     در نظر گرفتن اقوام و نزدیکان همسر به خ

هاي روانی و شخصیتی به فرزند است. در برخـی از روایـات آمـده اسـت     ویژگی
خواهد همسري انتخاب کند، باید دربـارة او تحقیـق کنـد، او را    که اگر کسی می

هـاي نفسـانی   هـا یـا بیمـاري   اش آگاه گردد تا مبادا به آفـت بشناسد و از روحیات
در  9ها به فرزندان سرایت کند. رسول اکرمیجه، این بیماريدچار باشد و در نت

)؛ در 295، 1387(متقـی،  » تخیروا لنطفکم فإن العرق دسـاس «فرماید: این باره می
ارث  ]کودکـان [هاي پدران و مـادران، بـه   انتخاب همسر دقت کنید، زیرا ویژگی

  رسد.می
ت کنـیم؛ چـرا   همچنین در روایات تأکید شده است که در انتخاب همسر دقـ 

اختـارو  «فرمودنـد:   9آورند. رسـول خـدا  که زنان فرزندي مانند برادرانشان می
هـاي  )؛ بـراي نطفـه  332، 5، ج1390(کلینـی،  » لنطفکم فإن الخال احد الضـجیعین 

  خود جایگاه مناسبی اختیار کنید که دایی در خصوصیات فرزند مؤثر است.

  فطرت. 2
ینش است و کاربرد آن فقط براي انسـان  لفظ فطرت به معناي نوعی خاص از آفر

هاي ذاتی که در آفرینش انسان لحـاظ شـده   باشد. فطرت انسانی یعنی ویژگیمی
کفَأ[فرماید: است و اکتسابی نیستند. قرآن کریم دربارة فطرت می هجو مینِ   قلدل

ک لخَلْقِ اهللاِیها ال تَبدیلَ فَطَرَ النَّاس علَ   الَّتیحنیفاً فطْرَت اهللاِ نَّ  ذللک و مینُ الْقَیالد
)؛ پس روي خود را با گـرایش تمـام بـه حـق بـه      30(روم/ ]أکْثَرَ النَّاسِ ال یعلَمونَ

سوي این دین کن با همان سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشته است، آفـرینش  
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  1دانند.مردم نمیخداوند تغییرپذیر نیست، این است همان دین پایدار ولی بیشتر 
  گوید:دربارة نقش فطرت در تربیت انسان می ;شهید مطهري

اگر فطرت و فطریات انسان را بپذیریم، آن فطریات باید در تربیـت او در نظـر   
گرفته شود. اساساً واژة تربیت به معنی رشـد و پـرورش دادن اسـت و پـرورش     

هـا را  ها و ویژگـی کند که وجود یک سلسله اسـتعداد دادن وقتی معنی پیدا می
گـر یـا   در انسان پذیرفته باشیم. معلم و مربی مانند باغبان است نه ماننـد صـنعت  

گر، مصنوعات خـود  دهد، اما صنعتنجار، باغبان گل و درخت را پرورش می
دهـد. اسـتعداد   سازد. مربی استعداد عقالنی و فکـري انسـان را رشـد مـی    را می

کنـد، پـس فطـرت بـا     یاناً هـدایت مـی  دهد و احخداجوي انسان را پرورش می
  ).454، 3، ج1374تربیت ارتباط دارد (مطهري، 

ها وجود دارند و در بنابر این امور فطري به صورت بالقوه در وجود تمام انسان
  واقع عوامل دیگر هستند کـه موجـب رشـد و یـا نـابودي فطـرت پـاك فرزنـدان        

  شوند.می
  کنیم:ت اشاره میاز این جا به برخی از موانع شکوفایی فطر

. یکی از موانع شکوفایی فطرت خداجوي انسان، آلـودگی روح بـه گناهـان    1
کنــد و پــاکی و لطافــت اســت. اصــوالً آلــودگی گناهــان، دل را از خــدا دور مــی

تواند شکوفا شود. همچنـین  برد. فطرت چنین انسانی نمینخستین آن را از بین می
پرستی و هواي نفـس، تحریـک   هوتآلوده بودن محیط و غرق شدن جامعه در ش

اثـر شـدن فطـرت    پروري و حیوان صفتی از عوامل انحراف و یا بـی شهوات و تن
  نویسد:می ;الهی انسان است. استاد مطهري

ها با هرگونه احساس تعالی اعم از مذهبی یـا اخالقـی یـا علمـی یـا هنـري،       این
ادت و آدم شهوت پرست حتـی احسـاس عـزت و شـرافت و سـی      .منافات دارد

هـاي  شـود و جاذبـه  دهد و اسیر شهوت مـی شهامت و شجاعت را از دست می
خدا فاسقان را «فرماید: کشد. همان طور که خداوند متعال میمعنوي او را نمی

  .1»کندراهنمایی نمی

. عامل دیگري کـه ممکـن اسـت مـانع هـدایت فطـري انسـان شـود، محـیط          2
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، ماتریالیسم و الحـاد اسـت، شـنیدي    اي که عقیدة رسمینامناسب است. در جامعه
نداي فطرت و پاسخ درست به آن، مانند حرکت به خالف جهت رودخانه اسـت  

  هاي اجتماعی شود.و ممکن است باعث از دست دادن موقعیت
. بیان نادرست مفاهیم دین، به صورت ایجاد تصـور نـامعقول و غیرعلمـی از    3

یر فطریات و تمایالت طبیعی بشـر  خدا و صفت او یا ایجاد تعارض میان دین و سا
  نیز از عوامل سرکوبی فطرت مذهبی است.

کننـد؛ عـواملی   متقابالً بعضـی عوامـل، فطـرت و امـور فطـري را تقویـت مـی       
همچون پاك بودن از گناه و معنوي بودن جامعه و محیط و بیان عالمانه و صحیح 

ی انسـان را  مفاهیم دین، با وجود این عوامـل، فطـرت خـداجوي انسـان بـه راحتـ      
دهد. ترویج فسـاد و لهـو و لعـب    کند و او نیز به نداي فطرت پاسخ میهدایت می

بین جوانان از سوي دشمنان به منظور خاموشی و یا انحراف همـین فطـرت پـاك    
  ).1387گیرد (موسوي فراز، صورت می

  . تغذیه3
دف هر چند از دیدگاه اسالمی، حقیقت انسان جنبۀ روحانی و معنوي اوست و هـ 

باشـد،  اصلی تربیت نیز پرورش حس دینی و رسیدن آنان به کماالت معنـوي مـی  
توان نادیده گرفت، زیـرا جسـم و روح   ولی با وجود این، جنبۀ جسمانی او را نمی

گذارند و جسم براق روح با هم رابطۀ متقابل دارند و هر کدام بر دیگري تأثیر می
  است، عروج بدون سالمت جسم دشوار است.

یا أحمد ... فإذا أطیب مطعک و مشربک فأنت «حدیث معراج آمده اسـت  در 
)؛ اي احمــد اگــر خــوردن و 139، 1391(جــوادي آملــی، » فــی حفظــی و کنفــی

  ات پاك باشد در حفظ و حمایت من هستی.آشامیدن
یـا  » حلیـت «هایی دارد و حتی بـا تعمـق در مسـألۀ    اسالم در زمینۀ تغذیه آموزه

  دارد.ها پرده از روي اسراري در این باره برمیبسیاري از غذا» حرمت«
أدبوا أوالدکم فی بطون أمهاتهم، قیل و «فرمایند: در این باره می 9رسول خدا
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)؛ 215، 27، ج1389(مجلسـی،  » اهللا؟ فقال: باطعـامهم الحـالل  کیف ذلک یا رسول
یا  فرزندانتان را در رحم مادرانشان تربیت کنید. سؤال شد این چگونه ممکن است

  اهللا؟ فرمودند: با خوراندن غذاي حالل (به مادرانشان).رسول
ــار تربیتــی و اخالقــی تغذیــه را در آنــان بســیار مهــم     دانشــمندان اســالمی، آث

دانند. از این رو به دوران شیرخوارگی کودك توجه داشـته و رعایـت برخـی    می
یـن بـاره   در ا 7اند. امام علـی نکات را براي تربیت مناسب طفل ضروري دانسته

، 6، ج1390(کلینـی،  » اُنظروا من ترضع أوالدکم فإنَّ الولد یشب علیه«فرمایـد:  می
دهد، چرا که فرزند بر همان پایـه رشـد   )؛ ببینید چه کسی فرزندانتان را شیر می44
  کند.می

نیز دربارة اهمیت انتخاب دایۀ شایسته و این که شیر موجب تأثیر  7امام باقر
استرضع لولدك بلبنِ الحسانِ، و إیاك و القباح؛ «فرموده است:  شود،در فرزند می

)؛ براي فرزندت شیر دایگان خـوب  136، 1385(ري شهري، » فإنَّ اللبنَ قد یعدي
ــرا کــه شــیر     ــز زی روي را درخواســت کــن و از شــیر دایگــان زشــت روي بپرهی

  کند.هاي شیردهنده را) منتقل می(خصلت
  نویسد:هاي اخالقی دایه میگیابوعلی سینا نیز دربارة ویژ

و اما در اخالق او باید که خلق او خوش بود و لجاجت و خیرگی و تندخویی 
در او نبود و در انفعاالت نفسانی، بطیء االنفعـال بـود و بـدان کـه در جمیـع ایـن       

باشد و بسیار وقـت بـود کـه سـرایت کنـد آن حالـت       حاالت، مغیر مزاج، شیر می
  ).479، 1، ج1391سینا، مرضعه بر رضیعه (ابن 

در زمینۀ تأثیر غذا بر رفتار و تربیت دینی انسان جاي انکـار نیسـت، از ایـن رو    
دین اسالم بـراي جلـوگیري از پیامـدهاي نـاگوار آن نسـبت بـه تغذیـۀ مـادران و         

هاي فراوانی نموده که اگر به خوبی اجرا شـود مسـلماً مشـکالت    فرزندان، توصیه
  ید.آشدید تربیتی پدید نمی

امروزه بسیاري از مشکالت فردي و اجتماعی در اثـر غـذاهایی اسـت کـه بـه      
رسـد. کودکـانی   ها به مصرف مـی نحوي از راه حرام به دست آمده و در خانواده
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که با غذاي حرام تغذیه شوند و دورة حساس کودکی را به همین صورت سـپري  
مطلب کالمی اسـت. از   آید. دلیل بر اینکنند، فطرت دینی آنان به فعلیت درنمی

که در روز عاشورا پس از ناامیدي از هدایت لشگریان عمر سـعد   7امام حسین
)؛ بـه  293، 1374(قیـومی،  » قد ملئت بطونکم من الحرام«خطاب به آنها فرمودنـد:  

  هاي شما از حرام پر شده است.تحقیق، شکم
الح یعنی گوشت و پوست شما از حرام پـرورش یافتـه و قابـل هـدایت و اصـ     

بر شما تأثیري نـدارد. در ایـن زمینـه، رسـول      7نیستند و حتی کالم امام معصوم
هـاي  زنـان بـاردار را در آخـرین مـاه    «فرمودنـد:  نسبت به زنان باردار می 9خدا

، 1389(مجلسـی،  » حاملگی خرما بخورانید تا فرزندان شما بردبار و منطقی شـوند 
  ).163، 66ج

رة بارداري توسط مادر، بـه تربیـت دینـی    طبق این روایت خوردن خرما در دو
آید که آورد. از مجموع روایات برمیکند و او را متدین و باتقوا بارمیکمک می

تغذیۀ حالل و مطلوب، اعم از شیر مادر و غذا، در دورة کودکی بر تربیـت دینـی   
کــودك تــأثیر فــراوان دارد. از ایــن رو بــر پــدران و مــادران الزم اســت بــه ایــن  

توجــه کننــد و از غــذاهاي حــالل اســتفاده نماینــد تــا   :معصــومین دســتورات
  فرزندانی صالح و مفید، هم براي خودشان و هم براي جامعه تربیت کنند.

  . محیط4
باشد، کـه خـود داراي انـواع    ترین عوامل در رشد فرزندان محیط مییکی از مهم
فرزند از محـیط   باشد. در رابطه با نقش محیط باید بگوییم تجاربی کهمختلفی می

کند، ارتباط و تعاملی که با محیط دارد، بازخوردها و تأثیراتی که خود کسب می
گیري شخصیت فرزند مؤثر است. بـر  دارد، در رشد و شکلاز محیط دریافت می

هاي شخصیت با پایه و اساس ژنتیـک و فطـرت   این اساس هر چند برخی ویژگی
نها به شرایط محیطی بسـتگی دارد. برخـی   در فرد وجود دارند، اما ظهور و بروز آ

آینـد و  هاي شخصیتی نیز عمدتاً توسـط محـیط در فـرد بـه وجـود مـی      از ویژگی
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توان شناسایی کرد. البته خود این محـیط بـه   هاي ارثی ضعیفی را در آنها میریشه
گـردد، کـه محـیط بیـرون     دو محیط درون خانواده و بیـرون خـانواده تقسـیم مـی    

  شود.مختلفی را شامل میخانواده موارد 

  . محیط درون خانواده1ـ4
گیري شخصـیت فرزنـد،   از این میان، تأثیر محیط درون خانواده بر تربیت و شکل

  گیرتر از محیط بیرون خانواده است.تر و چشمبسی فزون
هـاي بلنـد،   دامان والدین، نخستین مدرسه براي فرزند است که در آن، همـت 

ها و ها، کج خلقیي نیکو و آزادي یا بالعکس، پستیهاي عالی، خلق و خوارزش
ها را آموزد، البته در این امر سهم مادر به مراتب بیشتر از پدر اسـت، از  انزوا طلبی

گاه فرزند و تنها مورد ارتباط بـا او  هاي اولیه تکیهآن جهت که مخصوصاً در سال
  مادر است.

تعامل آنهـا بـا فرزنـدان و     نوع ارتباط والدین با همدیگر و همچنین چگونگی
گیـري  توانـد در چگـونگی شـکل   گذاري آنان نسبت به مسائل مذهبی مـی ارزش

  شخصیت مذهبی و اجتماعی فرزندان تأثیر بسزایی داشته باشد.
تواند در تربیت فرزنـد تـأثیر بسـزایی    عوامل متعددي در محیط خانوادگی می

  داشته باشد، که اهم آن عبارتند از:
  هاي فرزند پروري؛تربیتی یا روش هاي. شیوه1
  . اهمیت به مسائل مذهبی فرزندان؛2
  . وضع اقتصادي خانواده؛3
  . تعداد افراد خانواده؛4
  شناختی والدین؛. وضع روان5
  . تحصیالت والدین؛6
  . پذیرش فرزند؛7
  . نگاه والدین؛8
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  . روابط برادران و خواهران.9
به خصوص تربیـت مـذهبی فرزنـد     عوامل اشاره شده در رشد و تربیت فرزند،

اي که از لحاظ مذهبی در سـطح مطلـوبی باشـد،    باشد. خانوادهبسیار با اهمیت می
  کند.محیط مطلوبی را براي تربیت مذهبی فرزندان ایجاد می

یکی از اموري که در سالم سازي تربیت مذهبی فرزنـدان تـأثیر فـراوان دارد،    
ا با جـنس مخـالف و جداسـازي بسـتر     هآموزش محرم و نامحرم، کنترل معاشرت

خواب فرزندان است. معاشرت مختلط دختـران و پسـران در مجـالس عروسـی و     
ها تأثیر فراوانی بر تغییر روحیۀ دینی و بینش معنوي آنها خواهد گذاشت. میهمانی

بستر کودکان نیز باید در شش سالگی از هـم جـدا شـود. رعایـت ایـن اصـول بـه        
ک از پسران و دختران نقش مردانـه و زنانـۀ مناسـب را    شود هر یتدریج سبب می

  زاي بلوغ آماده گردند.یافته و براي دوران بحران
  در این باره خاطرة شنیدنی نقل شده است. 1از امام راحل

زیاد به آن توجه داشـتند، محـدود بـودن روابـط زنـان و       1از مسائلی که امام
هـایم بـازي   یا برادرها و پسرخاله مردان بود. یادم هست که ده سال بیش نداشتم و

کردم و در عین حال حجاب نیز به سر داشـتم. امـام یـک روز مـرا صـدا زد و      می
کنـد کـه   شما هیچ تفاوتی با خواهرتان ندارید، مگر او با پسرها بازي مـی «فرمود: 

از آن روز به بعد دیگـر مـن در بـازي پسـرها شـرکت      ». کنید؟شما این کار را می
  ).153، 1378هري، محمد رضا، کردم (مطنمی

محیط درونی خانه نیز باید از هرگونه عوامـل منفـی در تربیـت فرزنـدان تهـی      
باشد، روابط خصوصی والدین به هیچ وجه نبایـد در معـرض دیـد فرزنـدان قـرار      
گیرد. به تدریج باید به کودك آموزش داد کـه در اتـاق خـاص خـود بخوابـد و      

 2سورة نور 59و  58ه بگیرد. قرآن کریم نیز در آیۀ براي رفتن به اتاق والدین اجاز
به این امر انجام این عمل، موجب پیدایش انحرافـات جنسـی در بزرگسـالی آنهـا     

  شمرده شده است.
نهاد خانواده یک نظام کوچک اجتماعی است که اعضاي آن ارتبـاط متقابـل   
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رند، ولـی آنچـه   با یکدیگر دارند، اگرچه افراد خانواده روابط گوناگونی با هم دا
رسد ارتبـاط کالمـی اسـت، زیـرا بایـدها و نبایـدهاي       بیش از همه مؤثر به نظر می

دینی و دیگر معارف اسالمی معموالً در قالب گفتگو و دسـتورات توسـط پـدر و    
شود. دستورات والدین نقش اساسی در تربیت دینی فرزند مادر به فرزندان القا می

هاي فکري او ۀ رهنمودهاي درست به فرزند خود، پایهتوانند با ارائدارد و آنها می
  را به شکل کامالً مطلوب بنیان نهند.

  در این زمینه به نکاتی اشاره شده است:

گیـري نظـام   ؛ از عوامـل مـؤثر در شـکل   . درست بودن دستورات والدین1
هاي پدر و مادر و دیگر کسانی است کـه بـه او   فکري و دینی کودك، امر و نهی

هایی را که از ناحیۀ والدین و دیگـر  دهند. کودك تمامی فرمانینی میآموزش د
  کند.پندارد و به آنها عمل میشود، درست میمربیان نسبت به او صادر می

یکی از شروط تربیت درست کودك و به خصوص تربیت دینـی او، درسـت   
دین شود، به شرط آن که دستورات والـ هایی است که به وي داده میبودن فرمان

به فرزندان در زمینۀ احکام و معارف دینی صـحیح و آگاهانـه باشـد. خداونـد در     
قرآن فرموده است از والدین اطاعت کنید، مگر این که به گناه و شـرك دسـتور   

  دهند، آن جا جاي اطاعت نیست.

؛ از دیگر عوامل مؤثر در تربیـت دینـی   هماهنگ بودن دستورات والدین. 2
و به خصوص پدر و مادر در تربیـت فرزنـدان، اعـم از    کودك، هماهنگی مربیان 

ها و معـارف دینـی بـه کودکـان اسـت،      تربیت کالمی و غیرکالمی و ارائۀ ارزش
وگرنه ممکن است کودك در اثر اختالفات عملکرد و بینش مربیان دچـار تضـاد   

) 112، 1380اعتمادي گرفتار شود (دشتی، در یادگیري گردد و به اضطراب و بی
  تزلزل باورها و نظام ارزشی او گردد. و دچار

؛ یکی از شروط الزم براي تـأثیر امـر و   قابل فهم بودن دستورات والدین. 3
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نهی والدین در محیط خانه، قابل فهم بودن آن براي فرزند است. پدر و مادر بایـد  
  با توجه به آمادگی ذهنی و ادراکی کودك به او دستور دهند.

در تبلیغ دین به مردم این بوده که با هر کس بـه   :ااساساً شیوة تعلیمات انبی
گفتنـد. بـه همـین دلیـل پیـامبر      اش سـخن مـی  قدر استعداد و سـطح فهـم و درك  

  ایـم کـه بـا مـردم بـه انـدازة      ما گروه پیـامبران مـأمور شـده   «فرمایند: می 9اکرم
  ).18، 1، ج1390(کلینی، » شان سخن بگوییمعقل

انـد و  ن امور تربیتی نیـز بـه ایـن نتیجـه رسـیده     شناسان و کارشناساامروزه روان
کنند، یعنی، هـر کـس خصوصـیات    هاي فردي را مطرح میمسألۀ رعایت تفاوت

  منحصر به فردي دارد که باید به آن توجه نمود.

؛ یکـی دیگـر از عوامـل مـؤثر در تربیـت      مطابقت گفتار و رفتار والدین. 4
ت، یعنی آنچه مربی از کـودك  دینی فرزند، هماهنگ بودن علم و عمل مربی اس

دهد، پیش از هر چیز، خود عامل به آن باشـد.  خواهد و به انجام آن دستور میمی
ها و باورهاي دینی گیري منشانطباق علم و عمل در محیط خانه، که فضاي شکل

هـاي مناسـب تربیتـی در محـیط خانـه و      و اخالقی کودك است، استفاده از شیوه
و مذهبی به فرزندان در تربیت دینی آنان تأثیر فراوان  عرضۀ درست معارف دینی

دارد. بنابر این بر پدران و مادران الزم اسـت کـه تمـام تـالش خـود را نسـبت بـه        
  تربیت مطلوب دینی فرزندان خویش به کار گیرند.

  محیط بیرون از خانواده. 2ـ4
شخصیت  هاي گوناگون دیگري در تشکیل یا تغییراز خانواده که بگذریم، محیط

  تواند مؤثر واقع شوند.فرزند، به ویژه شخصیت مذهبی وي می
یکی از نکاتی که در روایات به آن سفارش بسیار شده است انتخاب محیطـی  
سالم براي رشد کودکان و به حداقل رساندن عوامل منفی تأثیرگذار بر آنهاسـت  

  ).123، 15، ج1990(حر عاملی، 
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طرافیان و دوستان شایسته همگـی تـأثیر   انتخاب محلۀ مناسب، مدرسۀ خوب، ا
هاي مهـم والـدین بـه شـمار     بسزایی در تربیت دینی فرزندان داشته و از مسؤولیت

روند. چرا که محیط گناه آلـود، روان را فاسـد و مسـموم سـاخته، خانـۀ دل را      می
نماید. شاید به همـین دلیـل اسـت کـه مسـلمان حـق نـدارد در محـیط         تاریک می

  در بـه حفـظ دیـن و عقیـدة خـود در آن نیسـت، زنـدگی نمایـد و        اي که قاآلوده
). در 40، 1373ترین وظیفۀ او مهاجرت از آن محـیط مسـموم اسـت (قـائمی،     کم

ادامه به معرفی عوامل محـیط بیـرون خـانواده و همچنـین عوامـل وابسـته بـه ایـن         
  پردازیم.ها و نقش آنها در تربیت مذهبی فرزندان میمحیط

  یعی و جغرافیاییمحیط طب. 1ـ2ـ4
ــا    کــه خــود شــامل ایــن امــور اســت: نــوع آب و هــوا (گرمســیري، معتــدل ی

نمایـد، درصـد پـاکی یـا     سردسیري) و منطقۀ جغرافیایی که فرزند در آن رشد می
آلودگی محیط زیست فرزند، مقدار انس فرزند با طبیعت، میزان طبیعـی زیسـتن،   

ي مـذهبی و فضـاهاي ویـژه    میزان نزدیکی یا دوري محل زندگی نسبت به شهرها
  معنوي و...

محیط طبیعی و جغرافیایی، در چگونگی رشد و نمو فیزیکی، عقالنی و حتـی  
گیري ساختمان بدنی، قیافه و اخالقی فرزندانمان تأثیر فراوانی دارد و نیز در شکل

چهرة ظاهري، روحیات معنوي و مذهبی، میـزان درایـت و اسـتعدادهاي هوشـی،     
  آفرین است.ودهنگام، بهنگام یا دیرهنگام) و... نقشتعیین سن بلوغ (ز

هاي اولیا در فرایند تربیت و سیر سلوك به سوي حضرت حق، یکی از توصیه
و مربیان الهی، آشنایی و انس با طبیعت (سیر آفـاقی) و تأکیـد بـر طبیعـی زیسـتن      

  است.
  اش چنین بوده است:نخستین توصیۀ جناب شیخ رجبعلی خیاط به شاگردان

دیدن و شنیدن را خوب درك کنید و این جز با سیر در طبیعت، جایی دیگر «
توانید بیابید. وقتی خوب ببینید و خوب بشنوید، فهم بقیۀ امـور برایتـان آسـان    نمی
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شود. مشکل فقط این است که شما بد نبینید. کوه را به همان اندازة کوه ببینید. می
سـبزي و طـراوت را بـه همـان انـدازه      عظمت را به همان اندازة عظمت ببینیـد. سر 

  ».ببینید
عوامل جغرافیایی، طبیعی و مادي، موقعیت و وضعیت اقلیمی محل تولد و نشو 
و نماي کودك نیـز تـأثیر مهمـی در پیـدایش نژادهـاي گونـاگون و سـاختارهاي        

  شخصیت متفاوت در نوع بشر دارد.
ه لحاظ وفـور  ابن خلدون در مقدمۀ پنجم کتاب خود محیط زندگی مردم را ب

هـاي مـادي،   اي که نعمتکند: ناحیهنعمت و فراوانی روزي به دو دسته تقسیم می
ها در آنجا فراوان است و مردم از این نظر در مانند آب، زمین زراعی و انواع میوه

ها در آنجا زیاد نیسـت و مـردم از ایـن جهـت در     اي که نعمترفاه هستند و ناحیه
بهره، در ی پر نعمت بسیار فربه، از سالمتی جسمانی بیسختی هستند. مردمان نواح

هایشـان خشـن، اهـل    ها ضعیف و کند ذهن هستند؛ بـدن ها و سختیمقابل بیماري
باشـند؛ امـا   شهوت و خوشگذرانی، و از خدا و عبادت خدا غافل و رویگردان می

مردمـان نـواحی کـم نعمـت از ســالمت جسـمانی برخوردارنـد؛ رنـگ پوستشــان        
هـا  هـا و سـختی  هایشان کامل و زیباست؛ در مقابل بیمـاري ها و قیافهاندامشاداب، 

باشند؛ اهل غفلت و خوشگذرانی نیسـتند و بیشـتر   القلب میمقاوم، باهوش و رقیق
  ).5ـ3، 1369به عبادت خدا تمایل دارند (ابن خلدون، 

 بنابر این محیط طبیعی در پیدایش برخی صفات اخالقی و حاالت روانی مانند
غفلت از خدا یا توجه به خدا، در پیدایش برخی حاالت جسمانی مانند سالمت و 

هــاي ذهنــی ماننــد مــرض و قــوت و ضــعف بــدنی و در پیــدایش برخــی توانــایی
هـا در تربیـت دینـی نیـز     تیزهوشی یا کند هوشی، مؤثر است. هر یـک از ویژگـی  

  مؤثرند. این تأثیر ممکن است مثبت یا منفی باشد.
شود که آیا محیط طبیعـی تـا ایـن    در این جا این پرسش مطرح میبا این حال 
هاي جسمی و روحی انسان تأثیر دارد و آیا این تأثیر الزمۀ ذاتی هر حد بر ویژگی

  محیط است و هرگز از آن جدا شدنی نیست؟
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هـاي جسـمی و   در پاسخ باید گفت: این که هر محیط تأثیر خاصی بر ویژگـی 
دید نیست، ولی گستردگی دامنۀ این تأثیر محـل تأمـل   روحی انسان دارد، قابل تر

توان گفت همۀ این تأثیرها الزمـۀ جـدایی ناپـذیر هـر محـیط      است. همچنین نمی
است، بلکه چه بسا عوامل دیگري مانند نوع فرهنگ و چگونگی تعامـل مـردم بـا    
یکدیگر نیز در این امر مؤثر باشد؛ براي مثال سخی یا بخیل بودن اهالی یک شهر 

  ممکن است نتیجۀ فرهنگ آن باشد، نه معلول نوع خاك و آب آن شهر.
توان تردید کرد که هـر محـیط طبیعـی، تأثیرهـاي خاصـی در      به هر حال، نمی

تواند تسـهیل کننـدة یـا دشـوار کننـدة تربیـت       هاي او دارد که میانسان و ویژگی
  دینی دارد.

  محیط فرهنگی و اجتماعی. 2ـ2ـ4
هـا و بـه طـور کلـی فرهنـگ خاصـی       ا، باورها نگـرش هاي سنتدر هر جامعه

حاکم است. در آن فرهنگ براي این که فرد به عنوان عضو جامعه پذیرفته شـود،  
ها و باورهـاي  کنند در پرورش وي ارزشخانواده و سایر اعضاء جامعه تالش می

جامعه را لحاظ کنند و براساس فرهنگ حاکم بر جامعۀ خود بـه تربیـت فرزنـدان    
زند. به طور مثال در بعضی از جوامـع توجـه بـه فردیـت باعـث تربیـت افـراد        بپردا

گرایی بـه  ها روح همکاري و جمعشود و یا در بعضی دیگر از فرهنگمستقل می
عنوان یک اصل پذیرفته شده و رفتارهاي متناسب با آن مورد توجه و تشویق قرار 

عه باعث نوعی نگـرش در  شناسان، فرهنگ و جامگیرد. به نظر بسیاري از روانمی
آمــوزش و پــرورش شــده، باعــث ایجــاد تبعــیض در رشــد شــناختی کودکــان و  

شود. به عنوان نمونه انتظار پیشـرفت در ریاضـیات و مهندسـی بـراي     نوجوانان می
هاي متناسب با جنسیت در هاي متناسب با آن و انتخاب اسباب بازيپسران و شغل

  گذارد.یم میهاي آنها تأثیر مستقمنديرشد توان
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  محیط اقتصادي. 3ـ2ـ4
شود با توجه بـه وضـع اقتصـادي والـدین از امکانـات و      کودکی که متولد می

هایی برخوردار است. روشن است چنان چه وضعیت اقتصادي خـانواده و  محرك
جامعه در سطح باالیی باشد، کودك و نوجوان از حداکثر امکانات محیطی، چـه  

درسه برخـوردار خواهـد بـود. ایـن افـراد بـه لحـاظ        در محیط خانواده و چه در م
هاي مناسب جهت پرورش قواي حسـی از  فضاي زندگی، وسایل بازي و محرك

  هاي مناسبی برخوردار هستند.تحریک

  مدرسه. 4ـ2ـ4
-نقش خطیر و مهم تربیت بعد از خانه و خانواده به عهدة مربیان و مدرسه مـی 

خـانواده بیشـترین تـأثیر را از مدرسـه و     باشد و کودکان بعد از والـدین و اعضـاء   
گیرند. کودکانی که تا به امروز فقط خـانواده خـود را سرمشـق و    معلمان خود می

دادند بعد از ورود به مدرسه معلمان خود را نیز به عنـوان الگـو قـرار    الگو قرار می
ا، هـا از آنهـ  شـان و پیـروي بچـه   توانند با توجه به تـأثیر نقـش  دهند. معلمان میمی

آموزان را تحـت تـأثیر   تر، با اخالق و کردار نیک، دانشمخصوصاً در سنین پایین
تـر بسـازند. نکتـۀ الزم بـه     قرار دهند و شخصیت کودکان را هر چه مثبت و مثبت

ها ساختن و اصالح خویشـتن الزم  ذکر این است که قبل از ساختن و اصالح بچه
  است.

ن بـه صـورت یکـی از حـادترین و     امروزه مسألۀ بزهکـاري اطفـال و نوجوانـا   
ترین مسائل اجتماعی جوامع مختلف انسانی درآمده است، هر چند وقـوع  پیچیده

شـود، پیـدایش جوامـع و    اي نوظهور در اجتمـاع بشـري تلقـی نمـی    جرائم، پدیده
اند، اما از آغاز پیدایش جوامـع تـا بـه    ارتکاب جرم با یکدیگر قرین و همزاد بوده

آدمی تا بدین حد بـا معضـلی بـه نـام بزهکـاري، در جامعـۀ        امروز شاید هیچ گاه
خویش مواجه نبوده است و هنگامی که این معضـل در میـان اطفـال و نوجوانـان     

دوانـد، موجـب نگرانـی و بـیم     امروز که سازندگان اجتماع فردا هستند ریشـه مـی  
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هاي حلشود. لذا این مشکل توجه و حساسیت بیشتري را براي یافتن راهبیشتر می
تــوان گفــت: نقــش و جایگــاه مدرســه و معلــم در تربیــت طلبــد، مــیمناسـب مــی 

(سازندگی یا ویرانی بناي اخالقی) کودکان بسیار داراي اهمیت است. کودك از 
روش کار مسؤوالن مدرسه، نحوة اعمال انضباط آنان، برخورد آنان با شـاگردان،  

پـذیرد. کودکـان بـه هـر     ثیر مـی ها و قدرت جاذبه و دافعۀ آنان تأها و تنبیهتشویق
پذیرنـد.  آموزنـد، تـأثیر مـی   نحو، کم یا بیش از معلمان خود عالوه بر این که مـی 

نفوذ معنوي معلم در بین شاگردان به قدري ریشه دارد که با اعمال و رفتـار خـود   
  شود.به الگو و سرمشق براي کودکان تبدیل می

کند کـه  و کودك احساس می در مواردي که خانواده آشفته و نابسامان است
بـرد و از آنـان   خانواده براي او پناهگاه قابل اعتمادي نیست، بـه دوسـتان پنـاه مـی    

طلبد، به ویژه اگر کودك پدر و مـادر نداشـته باشـد. در ایـن مـوارد و      کمک می
ها معلم یا مربی وظیفه دارد که از لحاظ رفتار همـراه بـا مهـر و محبـت و     موقعیت

ته، نقش یـک ولـی را ایفـا نمایـد. فضـاي مدرسـه تحـت تـأثیر         نحوة تربیت شایس
ــی و      ــؤول تربیت ــتخدم، مس ــاظم، مس ــدیر، ن ــم، م ــل معل ــاگونی از قبی عناصــر گون

آموزان الگو و سرمشـق  توانند براي دانشها قرار دارد که همۀ آنان میهمکالسی
  گیري ابعاد روحانی آنان ایفاي نقش نمایند.باشند و در شکل
به عنوان نهادي آموزشی و پرورشی، بنا به دالیل متعدد، نقـش   امروزه مدرسه

گیـري  هـا و بـه طـور کلـی در شـکل     مهمی در شـکل دادن بـه رفتارهـا و نگـرش    
آموزان دارد. افزون بر ایـن، در کشـورهاي غیرالئیـک ایـن نهـاد      شخصیت دانش

کنـد. در  آموزان نیـز ایفـا مـی   گیري شخصیت دینی دانشاي در شکلنقش عمده
رسی نقش مدرسه در تربیت دینی باید توجه داشت که مدرسـه داراي اجزائـی   بر

ــوع رفتارهــا، نگــرش   ــر ن   هــا، باورهــا واســت کــه هــر یــک تأثیرهــایی خــاص ب
  آموزان دارند.هاي دینی دانششناخت
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  وسایل ارتباط جمعی. 5ـ2ـ4
انسان در زندگی اجتماعی و در برخورد با غیر خود، نیاز شـدیدي بـه ارتبـاط    

د و تنها از این طریق است که نیازهاي فردي و اجتمـاعی خـود، نظیـر نیـاز بـه      دار
کنـد. انسـان از همـان آغـاز بـراي      احساس امنیت و میل به رشـد را بـرآورده مـی   

هـاي گونـاگونی را بـه کـار     برقراري ارتباط و رساندن پیام خود به دیگران، شیوه
یـه گرفتـه، تـا اسـتفاده از     هـاي رمـزي اول  برده است، از اشارات، کلمات و اشـاره 

ترین وسـایل ارتبـاطی مـدرن امـروزي، رشـد      ترین و در عین حال پیچیدهپیشرفته
ها و وسایل ارتباط جمعی که در طـول تـاریخ داراي سـرعت بسـیار کنـد و      رسانه

  گیري است.ناچیزي بوده، در عصر حاضر شاهد تحول چشم
از خـانواده و مدرسـه   هاي قابل اهمیت پیرامـون کـودك بعـد    از میان آموزش

هـاي  توان نام برد، آن هم به دلیل تنـوع و جاذبـه  نقش وسایل ارتباط جمعی را می
کشـند و بـه رفتـار    هنري، کودك و نوجوان و حتی بزرگسال را به سوي خود می

  دهند.آنها جهت می
هــا در تکــوین شخصــیت آحــاد جامعــه بــه خصــوص جوانــان و  نقــش رســانه

ها با استفاده از ابزارهـاي هنـري در   نکار است. این رسانهنوجوانان نقشی غیرقابل ا
گذارد. با توجه به تنوع و اثرگذاري آموزان اثر میشناخت، نگرش و رفتار دانش

هاي نهادهاي تربیتـی گـام بردارنـد    ریزيها چنان چه آنها هماهنگ با برنامهرسانه
ی ایفا کنند. در غیر این توانند نقش بسیار مثبتی را براي رسیدن به اهداف تربیتمی

  نمایند.باشند و فرایند تربیتی را مختل میزا میصورت آسیب
گوید: هر قدر بـر گـوش فرزنـد بخـوانیم     شهید بهشتی با اذعان به این مهم می
بینـد،  خواند، یک تصویر در روزنامه مـی (تبلیغ کنیم) او یک خبر در روزنامه می

بینـد از زنـدگی   یلم در فـالن جـا مـی   بینـد، یـک فـ   یک گزارش در تلویزیون می
شـود و دلـش در خانـۀ    دیگران و وضع دیگران و شـکل کـار دیگـران مطلـع مـی     

  ).162، 1386دیگران است (بلوشتین، 
چگونگی پذیرش و استقبال مردم و نیز تحت تأثیر واقع شدن هر کدام از آنها 



  

ؤلفه
م

دان
فرزن

بی 
مذه

ت 
تربی

در 
ؤثر 
ي م
ها

]۱۲۳[  

مج

از عوامـل   از این ابـزار و وسـایل متفـاوت اسـت؛ چـرا کـه اسـتقبال مـردم، متـأثر         
هاسـت.  ها، اعتقادات و ارزشهاي فرد، دیدگاهها و یافتهگوناگونی نظیر: اندوخته

هـاي معرفتـی و علمـی بسـیار وسـیع بـوده و داراي       نظر به این که از طرفی حـوزه 
باشـد و بـه کـارگیري    هـاي مختلـف مـی   گیري از پیشرفت در زمینـه سرعت چشم
رف توسـط نظـام رسـمی تعلـیم و     هاي تقلیـدي و نقـل و انتقـال معـا    صرف روش

تربیت، مؤثر نبوده و بر تمام ابعاد و جوانب امـر پوشـش کـافی نـدارد و از طـرف      
هـاي گروهـی   هـاي اطـالع رسـانی و رسـانه    دیگر، استفاده و بهره بردن از دستگاه

هاي مختلف است و داراي توان باال و امکانات وسیعی در جهت انتشار بین گروه
هـا  هـاي اطـالع رسـانی و رسـانه    ر این کمک گرفتن از دستگاهباشد، بنابمردم می

هاي مختلف و براي استحکام بخشید به فرایند تعلیم و تربیت و تعمیق آن در زمینه
  هاي علمی، فنی و ادبی در خارج از مدرسه بیش از پیش ضروري است.حوزه

، شـود در ابعـاد مختلـف سیاسـی    هـا رد و بـدل مـی   هایی که توسط رسـانه پیام
هـا افـراد و   اجتماعی، اقتصادي، نظامی و فرهنگـی و... اسـت. مخاطبـان ایـن پیـام     

انـد کـه گـاه در    هایی در سـطوح مختلـف فرهنگـی، اقتصـادي و اجتمـاعی     گروه
  اند.هاي طوالنی و دور از هم در سراسر جهان پراکندهمسافت

وري، ها عبارت است از یاددهی و یادگیري، اندیشه پراز جمله وظایف رسانه
هـاي اجتمـاعی و رشـد اجتمـاعی در ابعـاد      هدایت و راهنمایی، افـزایش آگـاهی  
ها بر افراد غیرقابـل انکـار و اجتنـاب ناپـذیر     مختلف؛ بنابر این، تأثیرگذاري رسانه

هاي تقلیدي تدریس در مـدارس کـه انتقـال دانـش و     است. از طرف دیگر روش
شد، به تنهایی بـراي تغییـرات و   بامعلومات و پس گرفتن آن در ایام امتحانات می

یابی جهانیان به تمـام  تحوالت مورد نظر اجتماع کافی نیست. عالوه بر این، دست
هاي گروهی و تبـدیل تمـام جهـان بـه یـک دهکـدة جهـانی،        جهان توسط رسانه
ها را بـیش از گذشـته   ها و مؤسسات آموزشی و تربیتی و دولتمسؤولیت سازمان

راکز و مؤسسات نقش بسـیار مهمـی در امـر تشـکیل و     کرده است؛ چرا که این م
  سازندگی شخصیت انسانی افراد و تحقق رسالت مدرسه و اهداف آن دارند.
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  هاابعاد تربیتی رسانه. 6ـ2ـ4
  توانند جوانان را تربیت نمایند:ها در ابعاد مختلف میرسانه

  الف ـ تربیت اخالقی
  گیرد:این امر از چند طریق صورت می

هـا و  تواننـد بـا دعـوت بـه خـوبی     ها میهاي اخالقی: رسانهبه ارزش. دعوت 1
هاي اخالقی جوانان را تربیت نمایند. این امر هم به صـورت مسـتقیم ماننـد    ارزش

هـاي  ها و برنامـه سخنرانی، درس، مقاله و... و هم به صورت غیرمستقیم مانند فیلم
  گردد.دیگر حاصل می

هـاي تربیـت   یـروي عقالنـی یکـی از راه   . پرورش نیروي عقالنـی: پـرورش ن  2
  ).295، 1377باشد (دیلمی و آذربایجان، اخالقی می

توانند با دادن بینش صحیح و اصالح نگرش غلط، نیروي عقالنـی  ها میرسانه
  جوانان را باال ببرند.

ها با آگاه کردن جوانان نسـبت بـه عواقـب    آموزي: مثالً رسانه. روش عبرت3
  توانند جوانان را تربیت نمایند.بند و باري و... میبی وخیم فساد، اعتیاد،

تـرین  . پرورش ایمان: ایمان و اعتقاد به خداوند، اولـین اصـل تربیتـی و مهـم    4
بناي اساسی در جهان بینی و نظام فکري در تعلیم و تربیت انسان است (فرهادیان، 

کیـۀ نفـس و   ). ایمان و اعتقاد سبب تصحیح رفتار، تهـذیب اخـالق، تز  28، 1382
شود. همین اصل بود که یقین پیشرفت و تعالی و رستگاري و خوشبختی انسان می

را در سلمان، شـجاعت را در ابـوذر، اسـتقامت را در بـالل و انفـاق و ایثـار را در       
  ).29، 1382ساخت (فرهادیان، گر میو... جلوه 3خدیجه

  ب ـ تربیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادي
هـاي  تواننـد بـا برنامـه   هـا مـی  تارهاي اجتماعی: رسانه. آموزش و تصحیح رف1

مختلف، به صورت مستقیم و غیرمستقیم، نحوة رفتارهاي اجتماعی را بـه جوانـان   
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بیاموزند و رفتارهاي غلط اجتماعی را در جوانان تصحیح نمایند و آداب معاشرت 
وزش هاي روابط اجتماعی را براساس بینش الهـی و انسـانی بـه آنهـا آمـ     و مهارت

  دهند.
هـاي الزم،  توانند با دادن بیـنش ها می. تربیت انسان به لحاظ اقتصادي: رسانه2

جوانان را در این زمینه تربیت نمایند؛ همان گونه که با دادن نگرش غلط و ایجـاد  
  توانند از آنها سوء استفاده کنند.اشتهاي کاذب می
نقش اساسی ایفا نمایند و  توانند در تربیت صحیح جوانانها میبنابر این رسانه

هاي نامناسب خود موجب رفتارهاي نامناسـب جوانـان   توانند با برنامههمچنین می
  گردد.ها میگردند و آنها را غلط تربیت نمایند و این امر باعث حساسیت رسانه

شناختی، عاطفی، سیاسی، اقتصادي، عبـادي،  زندگی انسان ابعاد مختلف روان
هـایی دهنـد و از   هـا بیـنش  ها باید در هر زمینه بـه انسـان  رسانهاجتماعی و... دارد. 

هـا و  هـا، مهـارت  حلطریق آموزش دروس و بررسی مشکالت جوانان و ارائۀ راه
نیازهاي زندگی (مادي و معنوي) به پرورش ابعاد مختلف زندگی انسان بپردازنـد  

خطرهاي راه آشـنا  ها و تر سازند و با چاهو انسان را نسبت به اهداف زندگی آگاه
  نمایند.

هـا و  نخست از راه الگو دادن، آن چه فرزندان در تلویزیون بـه ویـژه در فـیلم   
تواند الگویی بـراي رفتـار، نگـرش و شخصـیت     بینند میهاي تلویزیونی میسریال

هاي شخصـیتی  آنان باشد. فرزند با تقلید از قهرمانان فیلم و همانند سازي، ویژگی
شـود. تحقیقـی   و به تدریج این الگوها در او درونی و تثبیت میآموزد آنها را می

شود کودکـان  هاي خشن باعث میدهد فیلمکه در این زمینه انجام شده، نشان می
  گر شوند.پرخاش

شـود  هـا پخـش مـی   هـایی کـه از ایـن رسـانه    دوم از راه ارائۀ اطالعات؛ برنامه
ن است بـراي کودکـان قابـل    دهد که ممکاطالعات گوناگونی در اختیار قرار می

فهم نباشد، یا توانایی تحمل آنها را نداشته باشد، در هر دو حالـت ایـن اطالعـات    
هـاي  تأثیري منفی خواهد گذاشت. در مقابل، اگر اطالعـات متناسـب بـا توانـایی    
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شناختی و عاطفی فرزندان و حـاوي مطـالبی مفیـد در بعـد اخالقـی، اجتمـاعی و       
  ثیري مثبت بگذارد.تواند تأآموزشی باشد می

  مؤسسات دینی و فرهنگی. 7ـ2ـ4
هاي مذهبی، مجالس روضه مراد از مؤسسات دینی و فرهنگی، مساجد، هیأت

سراهاست. برخی از این مؤسسات به لحاظ گسـتردگی و نیـز ریشـه    و نیز فرهنگ
داشتن در فرهنگ اسالمی، قلمرو و قدرت عمل بیشتري دارند (مسجد از این نظر 

هاي مذهبی و مجالس روضه در رتبۀ دوم قرار دارنـد). در دورة  هیأتدر صدر و 
سـرا تأسـیس شـده کـه گرچـه از نظـر       معاصر مؤسسات جدیدي بـه نـام فرهنـگ   

تواننـد در  رسند، ولـی مـی  گستردگی و قدرت عمل به سطح مؤسسات سنتی نمی
  گیري شخصیت افراد نقش ایفا کنند.شکل

اسـتان کشـور انجـام     28نیـان کـه در   هـاي ایرا هـا و نگـرش  در پیمایش ارزش
آمـوزان  منتشر شده است، میزان حضـور دانـش   1382پذیرفته و نتایج آن در سال 

هـاي  در عزاداري تاسوعا و عاشورا، زیارت اماکن متبرکه، مجالس روضه، هیـأت 
مذهبی و مسجد قابل توجه است. مساجد در تربیت دینی، به ویژه تربیت اعتقادي 

اي دارند؛ همچنین در ایجاد نگرش مثبت بـه دیـن، اولیـاي    تهو عبادي نقش برجس
  ).11، 20/3/1382دین و فرهنگ دینی مؤثرند (ر.ك: روزنامۀ ایران، 

هـاي مـذهبی و مجـالس روضـه و     در کنار مسـاجد و همگـام بـا آنهـا، هیـأت     
، آشنا کردن :بیتنیز در پرورش عالقه و محبت به اهل :بیتعزاداري اهل

، تاریخ و سیرة آنان و آموزش قـرآن و احکـام نقـش    :بیتاهلمردم با فضایل 
  اند.مهمی داشته

کننـد. در ایـن   زیارت اماکن مذهبی نیز نقش مهمی در تربیت دینـی ایفـا مـی   
ها زائر با بخشی از تاریخ اسالم، تاریخ و سیرة سیاسـی، علمـی و فرهنگـی    زیارت

یر آنها بر تاریخ مسلمانان آشنا پیشوایان دین، شرایط زندگی آنها و تأثیر آنها و تأث
ها عشق و عالقۀ زائـر بـه پیشـوایان دیـن را تقویـت      گردد. همچنین این زیارتمی
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  هاي مراجعگروه. 8ـ2ـ4
یکی دیگر از عوامل مؤثر در تربیت دینی، رهبران اجتمـاع هسـتند. منظـور از    

کننـد کـه اگـر    مـی رهبران اجتماع کسانی هستند که در جامعه نقش مهمی را ایفا 
  شود.فرزند از آنها تخلفی ببیند دچار تناقض و تردید می

  عنایت خداوند. 9ـ2ـ4
عنایت خداوند براي تربیت فرزند مؤلفۀ دیگري است که نبایـد مـورد غفلـت    
واقع شود. خانواده عالوه بر توجه به توجه دیگـر، بایـد از طریـق دعـا و توسـل و      

عنایـت خداونـدي در ایـن راه برخـوردار      توکل به ساحت مقدس اولیاي دیـن از 
  باشد.

  نقش انگیزش وارده در تربیت کودکان. 10ـ2ـ4
هاي انسان در مقایسه با موجودات دیگر، برخورداري از اراده یکی از ویژگی

و اختیار است. صدور بسیاري از افعال انسان مشروط به این است که انسان انجـام  
اشد. بدین سبب، ممکن است دو نفر در شرایط دادن آن را انتخاب و اراده کرده ب

  محیطی یکسان، دو رفتار جداگانه انجام دهند.
البته، این امر بـه معنـاي نادیـده گـرفتن تـأثیر نیازهـاي جسـمانی و روحـانی و         
عوامل محیطی نیست، بلکه تنها بدین معناست کـه ارادة انسـان شـرط الزم بـراي     

شرط گرچه تمام شرایط دیگر نیز فراهم صدور بسیاري از افعال است و بدون این 
اي مـا انسـان را از نطفـه   «فرمایـد:  باشد، فعلی از او صادر نخواهد شد. خداوند می

درهم آمیخته آفریدیم تا او را بیازمائیم، پس او را شنوا و بینا کردیم. مـا راه را بـه   
اهد کـرد،  ایم، او یا شکرگزار خواهد بود و راه راست را انتخاب خواو نشان داده

مطـابق ایـن آیـه، سـنت خداونـد هـدایت و راهنمـایی         .3»یا ناسپاس و راه باطل را
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انسان، اما انتخاب راه راست و قدم نهادن در آن یا راه باطل و پیمودن آن به عهدة 
  خود انسان است.

هاي مؤثر، اراده نقـش مهمـی در تربیـت دینـی انسـان دارد،      لذا در میان مؤلفه
می به دسـت خـود او اسـت و چنـان چـه خـود در سـعادت        سعادت و شقاوت آد

  توانند او را به سعادت برسانند.اش تالش نکند، دیگر عوامل نمیحقیقی
براساس این عوامل تربیتی باید عنصر اراده را در فرزندان پرورانیـد و تقویـت   

اي پرورش داد که احسـاس کنـد آزاد   کرد. براي این کار بایدکودك را به گونه
  تواند تصمیم بگیرد و انتخاب کند.میاست و 

میزان اراده از خواص فطري انسان نیسـت، بلکـه اراده نیـز هماننـد بسـیاري از      
گیـرد و شـرایط   صفات بسیاري از صـفات در جریـان فعالیـت انسـانی شـکل مـی      

زندگی سهم عظیمی در تکامل اراده دارد. یک ارادة پخته و رسیده یک خاصیت 
هـاي اخالقـی انسـان، تمـایالت او،     یر جهان بینی و پایهترکیبی است که تحت تأث

یابد. گیرد و تکامل میهاي او و... شکل میهاي او، به دنبال هدف رفتنشایستگی
تـوان آن مفهـوم ارادة بـارور    طبیعی است که دربارة ارادة کودك خردسـال نمـی  

  رسیده را که مربوط به انسان بالغ است تطبیق داد.

  االن و دوستانگروه همس. 11ـ2ـ4
گذارند، گروه دوستان گروه دیگري که بر شخصیت کودك تأثیر زیادي می

باشد. کودکان در هفت سال اول زندگی بیش از هـر وقـت تحـت    و همساالن می
تأثیر والدین خود هستند، ولی با ورود به مدرسه و سن نوجوانی بیشتر تحت تأثیر 

دهنـد و از آنـان   لگوي خود قرار میشوند و آنان را ادوستان و همساالن خود می
  کنند.پیروي می

گـر تـأثیر عمیـق    در منابع اسالمی آیات و روایات فراوانی وجود دارد که بیان
  باشد.دوستان خوب و بد می

کند و با داشـتن  دوست شدن با دوستان ناباب، انسان را از راه حق منحرف می
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در قـرآن کـریم آمـده:    یابـد.  دوستان خـوب، انسـان از عـذاب الهـی نجـات مـی      
  .4»دوستان در این روز دشمن همدیگرند، مگر پرهیزگاران«

شان عمیـق  دهد که دوستان بد، هر قدر هم که در دنیا دوستیاین آیه نشان می
شوند و دوستان خوب هر قـدر هـم کـه    باشد، در روز قیامت دشمنان یکدیگر می

  باشند.همدیگر میشان ضعیف باشند، در روز قیامت هم دوستان در دوستی
ترین نیازهاي فردي اسـت  ها از اساسیاحساس تعلق و وابستگی به دیگر انسان

کنـد و بـر رشـد    هاي مختلفی از جمله روابـط بـا همسـاالن بـروز مـی     که در زمینه
گذارد. همسـاالن در دو دوره از زنـدگی   روانی، جسمی و اجتماعی فرد تأثیر می
تحول افـراد دارنـد. همسـاالن در سـالمت      (کودکی و نوجوانی) نقش بسزایی در

روان، رشد شخصی، رشد اجتماعی، رشد شناختی، دیدگاه گیري، هویـت یـابی،   
ــات، درمــان اخــتالالت کــودکی و    ــابی جنســیتی، رشــد عواطــف و هیجان الگوی

کننـد. امـا بایـد در نظـر     هاي مثبـت ایفـا مـی   نوجوانی، آموزش و یادگیري، نقش
تواننـد تأثیرگـذار   بت، همساالن در ابعاد منفی نیـز مـی  داشت در کنار این ابعاد مث

گري و خشونت، بزهکاري، فاصله گرفتن از والـدین  باشند نظیر یادگیري پرخاش
  و خانواده و...

منـد بـه برقـراري ارتبـاط بـا      در سنین دبستانی و پیش دبستانی، کودکان عالقـه 
ها و وسـایل خـود را   اکیها، خوراند که شاد و زیبا باشند و اسباب بازيهمساالنی

هاي ایـن دوره حالـت موقـت و گـذرا     در اختیار آنان قرار دهند. ارتباط و دوستی
هـاي ارتباطـات   کننـد. ویژگـی  گیرند و سریعاً تغییر میداشته، به سرعت شکل می

خاص این دوره تقریبـاً مطـابق رشـد اخالقـی کودکـان اسـت کـه در ایـن سـنین          
  طات خود نـدارد، بـه راحتـی دوسـتانش را کنـار     بندي مداوم به ارتباکودك پاي

هاي میانه و پایانی کودکی ارتباط براساس کمک به یکـدیگر  گذارد، در سالمی
گیرند و اعتماد به هم نقش مهمـی در تـداوم آن ایفـا    و رفع نیازهاي هم شکل می

کنند و دوسـتان تنهـا اشخاصـی    کند. کودکان درکی ذهنی از دوستان پیدا میمی
ها و مشترکات خاصـی  اند که ویژگیکنند، بلکه کسانیکه با هم بازي می نیستند
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  بین آنها برقرار است که یکی از آنها دوست داشتن همدیگر است.
ترین نقش را در فرایند اجتمـاعی شـدن فـرد    در دوران نوجوانی همساالن مهم

عی شـدن  کنند. دوستان و همساالن عالوه بر این که از عوامل مهم اجتمابازي می
هـاي  توانند روي یادگیري، پیشرفت تحصـیلی و مهـارت  آیند، میفرد به شمار می

تـرین آثـار مثبـت همسـاالن، از بـین بـردن       کالمـی فـرد نیـز مـؤثر باشـند. از مهـم      
خودمداري است که ارتباط با همسـاالن از دورة پـیش از دبسـتان کـودك را بـه      

کند. در محیطـی  یا خارج میتدریج از حالت خودمداري و دین خود در مرکز دن
هاي اجتماعی مهم مانند که همساالن ارتباط صحیح و مناسب با هم دارند، مهارت

شوند. در چنین شرایطی نه تنها یادگیري همکاري، رقابت و صمیمیت آموخته می
کنـد. نـاتوانی در   یابد، بلکه رفتارهاي اجتماعی مناسـب نیـز رشـد مـی    افزایش می

شـود.  ب بین همسـاالن، موجـب طـرد و عـدم محبوبیـت مـی      برقراري رابطۀ مطلو
دهند که دانش آموزان مطـرود و فاقـد ارتبـاط سـالم،     ها نشان میشواهد پژوهش

گرترند و رفتارهاي نامناسـب دارنـد. پیشـرفت تحصـیلی و انگیـزش آنهـا       پرخاش
برنـد  اندك است و از اختالالت هیجانی، اضـطراب و افسـردگی بیشـتر رنـج مـی     

(www.tebyan.net).  
مسألۀ مهم در این جا این است که بدانیم گروه دوستان و همساالن از چند راه 

  گذارند.بر رفتار، نگرش و شخصیت فرد تأثیر می
  نخست از راه الگو دادن؛ فـرد بـا دیـدن رفتـار و گفتـار دوسـتان خـود تـالش        

فـوذ گـروه   کند رفتار و گفتار خود را نیز با آنها همانند کند. گاه چنان تحت نمی
گیرد که حتی نوع لباس پوشیدن، آرایش مو و طـرز سـخن   دوستان خود قرار می

  کند.گفتن آنها را نیز تقلید می
هاي هـر یـک از اعضـا را    هاي فرد؛ گروه، فعالیتدوم از راه ارزشیابی فعالیت

دهد. این بازخوردها در فرد تأثیر گذاشته و کند و به آنها بازخورد میارزیابی می
دهد. به عالوه گروه دوسـتان و همسـاالن   تار و نگرش او را تحت تأثیر قرار میرف

منبع اطالعات نیز هستند. هر یک از اعضاي گروه، اطالعـات خـود را در اختیـار    
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شود بـر نگـرش آنهـا و در تعیـین     دهد. اطالعاتی که مبادله میسایر اعضا قرار می
  گذارد.سلیقۀ آنها تأثیر می
تـوان گفـت گـروه دوسـتان و همسـاالن از طـرق       ب بـاال مـی  با توجه به مطالـ 

گذارند، البته در این جا باید به این نکتـه  مختلف بر تربیت دینی فرزندان تأثیر می
اي که فرد نتوانـد در  اشاره کنیم که تأثیر گروه بر فرد صد در صد نیست، به گونه

رزندان در ایـن سـنین از   برابر آنها مقاومت کند. با وجود این، با توجه به این که ف
قدرت تفکر باال و اطالعات غنی و نیز پختگی در روابط اجتماعی محروم هستند، 

  گیري شخصیت آنها دارند.گروه دوستان تأثیر زیادي در شکل

  هاي کودکان و نوجوانانوظیفۀ والدین نسبت به دوستی. 12ـ2ـ4
را بـراي جوانـان    والدین و مربیان باید اقتضاي روحی و روانـی دوران جـوانی   •

شان آگـاه سـازند. اگـر بتواننـد     تشریح کنند و آنان را به وضع روحی و روانی
خطر رفقاي ناصالح و ضـرر تنـدروي در رفاقـت را بـه جوانـان بفهماننـد و بـا        

کـار و  منطقی مستدل و خیرخواهانه آنان را از رفاقت با افراد ناصالح و خالف
اند وظیفۀ خویش را نسبت به آنهـا در  تهافراط در دوستی بر حذر دارند، توانس

-مورد انتخاب دوست انجام دهند و از این راه موجبات خوشبختی و سـعادت 
 ).65، 1385شان را فراهم سازند (محمدي، 

کوشند تا با فـراهم کـردن شـرایطی، امکـان انتخـاب بهتـرین       والدین آگاه می •
رمسـتقیم آنهـا را بـا    به فرزندان خود بدهند و بـه طـور مسـتقیم و غی    دوستان را

هاي نامناسب را معیارهاي صحیح انتخاب دوست آشنا سازند، خطرات دوستی
در قالب وقایع و حکایات و تشویق به مطالعۀ کتاب و غیره به طور مسـتقیم بـه   

اي او یادآوري و آموزش دهند تا کمبود تجربـۀ او را بـدین وسـیله تـا انـدازه     
 جبران کند.

تر مناسبی را براي دوسـتان خـوب فـراهم نماینـد. مـثالً      والدین باید زمینه و بس •
هـایی کـه   روابط دوستانه یا خانوادگی یا شغلی والدین با افـراد خـاص، محـل   
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اي کـه فرزنـدان را در آن نـام    کننـد و مدرسـه  براي زندگی خود انتخاب مـی 
رونـد، همـۀ ایـن    نمایند و جاهایی که براي گردش و تفریح و... مینویسی می

دار باشد، چون این گونه مجـالس در شـکل دادن بـه    دار و جهتدفموارد ه
 هاي کودکان و نوجوانان با افراد معین مؤثر است.دوستی

والدین به نحوي که فرزندان خود را حساس و بدبین نکنند، مراقب نشسـت و   •
برخاست او باشند و اگر تشخیص دادند که یکی از معاشران او اهلیت تربیتـی  

رد، زمینۀ قطع ارتباط او راه فراهم سـازند و در صـورت نیـاز از    و اجتماعی ندا
باشـند بـراي   همفکري و کمک افرادي که مـورد احتـرام و وثـوق فرزنـد مـی     

 ).50، 1380تأثیرگذاري بر تصمیم وي استفاده کنند (زرهانی، 
هـاي  والدین به فرزندان خود معیار بدهند و آنان را بـا خصوصـیات و ویژگـی    •

هـا و مراسـم   آشنا سازند و در جلسات خانوادگی و جشـن  دوست خوب و بد
مواظب باشـند کـه فرزنـدان در دام دوسـتان نابـاب گرفتـار نشـوند (زرهـانی،         

1380 ،51.( 
والدین وقتـی متوجـه شـدند فرزندشـان دوسـت نابـاب دارد، سـعی نماینـد بـا           •

مشورت با مشاور، برخوردي صحیح، منطقـی، مسـتدل و دوسـتانه داشـته و از     
 اي، تند و غیرمنطقی خودداري نمایند.ردهاي لحظهبرخو

اي را فراهم سازند تا نوجوانان آنان با دوستان و معاشران مـذهبی  والدین زمینه •
و تربیت یافته همدم و مأنوس شوند و زمانی که داراي دوستان خـوبی هسـتند   

 به طور غیرمستقیم زمینۀ استمرار و ادامۀ دوستی آنان را فراهم نمایند.

  ها و نتایجامپی
نیاز به دوست از نیازهاي اساسی نوجوانان است، داشتن دوستان خـوب بـراي    •

توانند از این طریق شخصیت خود را تقویت اي دارد و میجوانان اهمیت ویژه
و استعدادهاي اجتماعی خود را به فعلیت درآورده و زمینـۀ اسـتقالل خـود از    

 والدین و سایر بزرگساالن را فراهم آورند.
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حتـی از والـدین و    ؛در دورة نوجوانی گروه همساالن بیشترین تـأثیر را دارنـد   •
 معلمین تأثیرشان بیشتر است.

در ارتباط با محدودیت و یا آزادي دادن بـه نوجوانـان نبایـد افـراط و تفـریط       •
 داشته باشیم، اعتدال در این رابطه بهترین شیوه است.

رت بـا دوسـتان ناشایسـت منـع     والدین ضمن این که فرزندان خود را از معاشـ  •
در این زمینه شـرایط و   و کنند، آنها را در یافتن دوست خوب کمک کنندمی

 امکانات الزم را فراهم آورند.
در سنین نوجوانی وظیفۀ والدین است که به صورت غیرمحسـوس، عاقالنـه و    •

 منطقی بر رفت و آمدهاي نوجوانان نظارت و کنترل داشته باشند.
ن معیارهایی که اسـالم بـراي انتخـاب دوسـت بیـان کـرده، بـه        والدین و مربیا •

 فرزندانشان آموزش دهند.
گاه باشند و بـا  والدین نسبت به وظایف خویش در قبال کودکان و نوجوانان آ •

 آگاهی و درایت زمینۀ رشد و بالندگی فرزندانشان را فراهم سازند.
دوستان در ایـن سـن   با توجه به نیازهاي نوجوانان و تأثیري که  1امام خمینی •

کنند که بـر رفـت و آمـد آنـان نظـرت و      دارند به والدین سفارش و تأکید می
 کنترل بیشتري داشته باشند.

ال تعجب الشریر فإنَّ طبعـک یسـرق   «فرماینـد:  می 7همچنین حضرت علی
)؛ بـا بـدان   272، 20م، ج1995(ابـن ابـی الحدیـد،    » من طبعه شراً و أنت ال تعلـم 

  گیرد.بدون این که متوجه شوي بدي را از دوستت میمنشین که طبعت، 
شناسان نیز این مطلب را تأیید کرده است. مطابق این تحقیقات تحقیقات روان

هـاي دیگـران و   گرانه، مانند گـرفتن اسـباب بـازي   کودکان نیز رفتارهاي پرخاش
تجاوز به قلمرو دیگران و نیـز رفتارهـاي جامعـه پسـند ماننـد دوسـتی، همکـاري،        

آموزند خاوت، مشارکت و کمک به دیگران را از دوستان و همساالن خود میس
  کند.این رفتارها را در آنها تثبیت می ،و کنش متقابل با دوستان و همساالن
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  هانوشتپی
ي القَوم الفَاسقینَ[. 1 هد6(منافقون/ ]إنَّ اهللاَ الَ ی(.  
غُـوا الْحلُـم مـنْکُم َثـالثَ     الَّذینَ ملَکَت أ  ذنْکُمها الَّذینَ آمنُوا لیستَأییا أ[ .2 یمانُکُم و الَّذینَ لَم یبلُ

مرَّات منْ قَبلِ صالةِ الْفَجرِ و حینَ تَضَعونَ ثیابکُم منَ الظَّهیرَةِ و منْ بعد صالةِ الْعشاء ثَـالثُ  
لَیال ع و کُملَیع س لَی لَکُم راتولىعع ضُکُمعب کُملَیافُونَ عنَّ طَوهدعب ناحج هِم   کضٍ کَذلعب

ذَنَ منْکُم الْحلُم فَلْیستَأذنُوا کَما استَأ طْفالُاأل  و إِذا بلَغَ ت و اهللاُ علیم حکیم،یایبینُ اهللاُ لَکُم اآل
ـ  اهللاُ بلهِم کَـذلک یبـینُ  الَّذینَ منْ قَ آیات لَکُـم   کـیمح لـیماهللاُ ع و اى کسـانى کـه ایمـان    ؛ ]ه

انـد سـه بـار     ] بلوغ نرسیده اید، باید غالم و کنیزهاى شما و کسانى از شما که به [سن آورده
هاى خـود   [در شبانه روز] از شما کسب اجازه کنند: پیش از نماز بامداد، و نیمروز که جامه

از نماز شامگاهان. [این،] سه هنگام برهنگى شماست، نه بر شـما   آورید، و پس را بیرون مى
] گـرد یکـدیگر بچرخیـد [و بـا هـم       و نه بر آنان گناهى نیست که غیـر از ایـن [سـه هنگـام    

کنـد، و خـدا دانـاى     معاشرت نمایید]. خداوند آیات [خود] را این گونه براى شما بیان مـى 
] بلوغ رسیدند، بایـد از شـما کسـب اجـازه      و چون کودکان شما به [سن کار است.ة سنجید

کنند؛ همان گونه که آنان که پیش از ایشان بودند کسب اجازه کردند. خدا آیات خـود را  
  کار است. دارد، و خدا داناى سنجیده این گونه براى شما بیان مى

هـا و آتشـى    ان زنجیرها و غـل ما براى کافر؛ ]غْالالً و سعیراًدنا للْکافرینَ سالسلَ و أعتَإِنَّا أ[. 3
  ایم. فروزان آماده کرده

ئذ بعضُهماأل[. 4 موی الَّءخ  عبتَّقینَ  ضٍلإِالَّ الْم ود67(زخرف/ ]ع.( 
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