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چکیده
نوشتار حاضر با عنوان زمان شناسی تربیت با تأکید بر دوران جنینی که با هدف آگاهی رساندن به مادران و تصحیح الگوهای
تربیتی آنها منطبق با آرمانهای مطلوب اسالمی است .این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش است که چه راه هایی را
دین برای مادران در تربیت فرزندان خود توصیه کرده است؟ که این توصیهها از سالها قبل آغاز میشود که از جمله عوامل
موثر در تربیت دینی فرزند انتخاب صحیح همسر ،وراثت ،غذای حالل ،دعا ،حفظ آرامش ،و مراقبت های معنوی مادر و نکاتی
در بارداری به عنوان مثال :نقش تغذیه مادر در جسم و روح فرزند از زمان انعقاد نطفه تا بایان شیردهی ادامه دارد و همچنین
اهمیت حفظ آرامش جسمانی و روانی مادر در اعمال توصیه دینی در اسالم بیان شده است .نمونهای از توصیه های دینی
عبارتند از :گفتن اذان و اقامه در گوش نوزاد -تحنیک یا کام برداشتن -پوشش نوزاد -قرار دادن نام نیک برای فرزند -عقیقه
کردن کودک -تراشیدن سر کودک و صدقه دادن برای او و ....مهمترین مرحله برای کودک است و نیز به تبیین اثر مادر در
تربیت دی نی کودک و آموزش دین و مذهب پرداخته شده است و این تحقیق از نوع توصیفی میباشد و از منابع کتابخانهای
استفاده شده است.
واژههای کلیدی :جنین ،تربیت ،زمان شناسی ،نوزاد
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مقدمه
جامعه انسانی همیشه در حال حرکت به سمت اهداف خویش است و راه کمال ،سعادت و خوشبختی را خواهان است و
همه انسانها به دنبال سعادت و کمالاند و تربیت یکی از ضروریات آن است و چون هدف و معنای تربیت رسیدن به کماال تاام
است پس عقل و دین حکم میکند که پدر و مادر نیز مسئول تربیت فرزندان خود باشند تا نسلی صالح و مهذب داشته باشند و
برای رسیدن به این هدف وظایف دشواری بر عهده آنان به ویژه مادران قرار گرفته است .چرا که قبال از تولاد کاودک و بعاد از
تولد او نخستین کسی که با او ارتباط دارد مادر است و این مادر است که او را میتواند به سمت دین سوق دهد و اثر پاذیری او
بیشتر از پدر خواهد بود .مقام و شخصیت و جایگاه واالی مادری در تربیت دینی جایگاه ویژه ای است و آنها باید با اصول دینای
تربیتی کودک آشنا باشند تا راهکارهای مناسب تربیتی را برای کودک خود به کار گیرند.
 .1مفهوم شناسی
 .1-1معنای لغوی تربیت
واژه تربیت در زبان عربی مصدر باب تفعیل است که برای این واژه دو ریشه«ربب» و«ربو» بیان شده است.
ماده ربو نیز به معنای اشراف داشتن(راغب،1412،صص )1۸۷-1۸۶تهذیب نمودن(انیس141۶ ،ق ،ج ،1ص )32۶و رشد
قوای جسمی عقلی واخالقی استعمال شده است.
واژه تربیت به عنوان مصدر باب تفعیل در آیات قرآن استعمال نشده است ولی دو ماده«ربو» و «رباب» و مشاتقات آنهاا
در آیات قرآن فراوان به کار رفته است.
در زبان فارسی تربیت به معنای « پروردن ،پروراندن یا پرورانیدن ،آداب و اخالق را به کسی آموختن ،آموختن و پروردن
کودک تا هنگام بالغ شدن»(دهخدا،13۷3،ج،4ص )55۰آمده است همچنین واژه ترکیبی و تعلیم و تربیت به معناای آماوزش و
پرورش آمده است(.همان،ص)۷۷۸
 .1-2معنای اصطالحی تربیت
تربیت واقعی عبارت است از پرورش دادن ،یعنی استعدادهای درونی را که بالقوه در یک شئ موجاود اسات باه فعلیات
درآوردن و پروردن(مطهری،13۶۷،ص )3۸نهایت اینکه این استعدادها گاه مربوط به جسم و قوای جسمانی اوسات کاه در ایان
صورت با تربیت جسمی سر و کار داریم و گاه مربوط به اخالق او و یا مربوط به ساحتهای دیگر انسان میباشد.
 .1-3اهمیت تربیت
اهمیت و ضرورت تربیت آدمی بر کسی پوشیده نیست و هیچ مکتب ،مذهب و گروهای نیسات کاه اهمیات و ضارورت
تربیت انسان را انکار کند زیرا یکی از ویژگیهای آدمی تربیت پذیری است و مذاهب بارای تربیات آدمای در دوران کاودکی باه
دالیل متعدد اهمیت ویژه می دهد اسالم نیز بر تربیت از دوران کودکی تأکید فراوان داشته و از جمله وظایف والدین و در شامار
حقوق فرزندان میداند (.حسینی زاده ،13۸4 ،ج ،1ص.)33
بنابراین آدمی برای پیشرفت در زمینه های گوناگون و دستیابی به قله های بلناد انساانیت و معنویات ،نیازمناد تربیات
صحیح ،قوای جسمی و روحی خود است آیین مقدس اسالم که هدایت همه نسلهای بشر را سرلوحه کار خود قرار داده است ،به
عنوان آخرین مکتب کامل الهی ،توجه ویژه ای نسبت به امر تربیت داشته و در آیات و روایات متعددی آن را ماورد تأکیاد قارار
ااسرما
داده است در اولین آیاتی که بر پیامبر نازل شد ،خدای متعال ،خود را رب و مربی معرفی کارده و میفرمایاد:اقْررأْْ ب ْ
رأبِّكأ الَّذی خألأقأ (علق )1:؛ بخوان به نام پروردگارت که آفرید.
قرآن کریم در نخساتین ساوره خاود صافت «ربویات» خداوناد را ماورد اشااره قارار داده میفرمایاد :الْحَمْادُ لللَّاهل رَبّل
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الْعالَمینَ(حمد)1:؛حمد و سپاس مخصوص پروردگار جهانیان است.
 .2عوامل موثر در تربیت کودک قبل از تولد
 .2-1انتخاب همسر
تربیت کودک پیش از تولد کودک آغاز میشود ،اما نه از بیست سال قبل ،بلکه از زماان انتخااب همسار ،تقریبااً کاانون
تربیت رقم می خورد زیرا عوامل موثر در تربیت گذشته از فطرت که در اختیار نیست ،یا عوامل وراثتی هستند یا محیطی که باا
انتخاب همسر ،پرونده عوامل وراثتی و بخشی مهمی از عوامل محیطی بسته خواهد شد؛ زیرا محیط تربیت را خانواده و اجتمااع
تشکیل میدهد و ماندگارترین ثمره ازدواج فرزند است بدیهی است که آمال و آرزوی هر پدر و مادری داشتن فرزند یا فرزنادانی
سالم ،صالح ،درستکار و پر افتخار میباشد ،فرزندی که بتواند حیات روحی و معنوی والدین را بقاء و تداوم بخشد.
لذا در آیات قرآن کریم که هدایتگر بشریت میباشد ،توصیه به ازدواج و ویژگیهای آن شده است :وأ ْأنْکاحُروا الْأأیرام
مانْکُمْ وأ الصَّالاحینأ مانْ عاباداکُمْ وأ إامائاکُمْ إانْ یأکُونُوا فُقأراءأ یُغْناهامُ اللَّهُ مانْ فأضْلاها وأ اللَّهُ واساعٌ عألیمٌ(نور)32:؛ زنان و ماردان
بی همسر را همسر دهید و همچنین بردگان و کنیزان شایسته و درستکار خود را اگر نیازمناد و فقیار باوده باشاند ،خداوناد از
لطف و فضل خویش آنان را بی نیاز میسازد ،خداوند گشایشگر و دانا است.
زن و شوهر از ارکان خانواده به شمار میروند و خانواده مهمترین نقش را در تربیت فرزند ایفاا میکناد ،از ایان رو اگار
همسران از لحاظ جسمی افرادی سالم و از لحاظ روحی و معنوی سالم و تربیت یافته باشند به جد میتوان گفت بخاش مهمای
از تربیت فرزند سامان یافته و تضمین شده است .پیامبر اکرم و اهل بیت هم دیگران را به این امر خطیر سافارش کردهاناد.
پیامبر اکرم میفرمایند« :انکأحوا االکفاء و انکأحوا منهم و اختاروا لانُطأفأکم(حرعاملی13۸1،ش،ج،14ص)21به هم شاأن
خود زن بدهید و هم از شان خود زن بگیرید و برای نطفههای خود جایگاهی مناسب انتخاب کنید.
و نیز در حدیثی دیگر میفرمایند«:اختاروا لنطفکم فان اتخال احدا الضاجیعین»(هماان،ص)2۸؛ بارای نطفاههای خاود
جایگاهی مناسب انتخاب کنید که ویژگیهای دایی در شکل گیری شخصیت فرزند اثر گذار است.
ازدواج و انتخاب همسر باید دارای مجموعه ای از اهداف انسانی و مقدس باشد که در سایه آن هم ارضای غریزه صاورت
گیرد هم مسئله بقای نوع و طهارت آن کامالً مطرح باشد و هم کمال و سعادت و آرامش آدمی در سایه مودتی خالصاانه تاامین
گردد اینها اهدافی هستند که اسالم آن را توصیه کرده و خواستار آن است و زندگی را اصالت بخشند بخصوص از آن بابات کاه
همراه با انجام وظیفه دینی استوار بر حکم و فرمان الهی است سبب خوشبختی زندگی مشترک و افزایش برکت است.
با توجه به اهمیت همسر گزینی و تاثیر بسیار حساس آن در شکل گیری شخصیت فرزند در منابع روایی از سوی رسول
گرامی اسالم نقل شده است که میفرمایناد«:تأخأیَّروا لانُطفأتاکُم فأانکأحوا االأکفاءأ و انحأکوا االیهم» (متقای1413،ق ،ج،15
ص)23۹؛ برای نطفههای خود محل مناسب انتخاب کنید و از اشخاص هم شان خود زن بگیرید و به آنها زن بدهید.
مسئله انتخاب همسر در سیره معصومان برای تربیت فرزند و ایجاد تفاهم زن و شوهر و آسایش خانواده میباشاد تاا
در محیطی امن و سالم فرزندانی مهذب و با کفایت و با تربیت دینی رشد کنند.
هم شأن بودن زن و شوهر از مهمترین عوامل تفاهم زن و شوهر و استحکام نظاام خاانواده اسات کاه مهمتارین عامال
پرورش فرزندان است در مقابل عدم تفاهم نداشتن همسران و درگیری آنها موجب ایجاد خدشه در کانون گرم خانواده و تربیات
فرزندان میشود.
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 .2-2وراثت
وراثت یعنی انتقال برخی خصوصیات والدین یا خویشان آنها به فرزندان یعنی موجود زنده بسیاری از صفات و خصاایص
خود را به نسل بعد منتقل می کند و قانون وراثت حافظ صورت نوعیه نبات ،حیوان و انسان است و فرزنادان بادون کاوچکترین
فعالیت اختیاری ،صفات و خصائص پدران و مادران را فرا میگیرند و با همان ممیزات به وجود میآیناد و بار اسااس تحقیقاات
علمی وراثت از اجداد نزدیک و حتی دور نیز صورت میپذیرد و از نظر اسالم قانونی پذیرفته شده میباشد.
قرآن کریم در داستان حضرت نوح میفرماید :وَ قأالأ نُوحٌ رَّبّ لأا تأذأرْ عأل أ الْأأرْضا مانأ الْکأافاراینأ دأیَّارًا* إانَّركأ إان
تأذأرْهُمْ یُضالُّواْ عابأادأکأ وأ لأا یألادُواْ إالَّا فأاجارًا کأفَّارً (نوح)2۷-2۶:؛ نوح گفت:پروردگارا هیچ یک از کافران را بر روی زمین بااقی
مگذار چرا که آنها را باقی گذاری بندگانت را گمراه میکنند و جز نسلی فاجر و کافر به وجود نمی آورند.
بر اساس این آیه عقاید کفار به فرزندانشان منتقل میشود و آنان صفات ناپسند پدران خود را به ارث میبرند همانگوناه
که فرزندان در ویژگیهای جسمی از پدر و مادر ارث میبرند در ویژگیهای معنوی و حاالت روحی نیز ارث میبرند.
قانون وراثت و تاثیر گذاری آن در تربیت مورد تائید روایات معصومین نیز هست و واژههای«عارق» و «اعاراق» کاه
امروز در محافل علمی جهان از آن به ژن تعبیرمی شود عامل وراثت معرفی شده است.
در آیات قرآن و سخنان پیشوایان تاثیر وراثت در تربیت در سه بعد جسمی -عقلای -اخالقای و اعتقاادی تصاریح شاده
است.
رسول گرامی اسالم میفرمایند« :اأنظُر فی اأیِّ شأیئٍ تأضأعُ وألأدأک فأاانَّ العارقأ دأساسٌ» (اشیهی ،ص)24۹؛ بنگر که
نطفه فرزندت را کجا قرار میدهی.
چرا که عرق(ژن) بسیار انتقال دهنده است دو واژه «عرق» و «دساس» که به معناای «ژن» و «بسایار انتقاال دهناده»
است.
امیر المومنین میفرمایناد« :حُسنُ االخالقا برهانُ کرما االأعراقا»(هماان ،ص)11۸-11۷؛ زیباایی اخاالق دلیال
بزرگواری ریشه ها (ژنها) است.
همانگونه که ام البنین شجاعت خود را به حضرت عباس انتقال داد و آنگونه در کربال با دالوریها و شجاعت قابل وصف با
دشمنان جنگیدند.
 .2-3طعام پاکیزه
قبل از بارداری مادر استفاده از غذاهای حالل و پاکیزه تاثیر بسزایی در سعادت و شقاوت فرزند دارد اگر غذا حرام باشاد
و یا شبه ناک باشد برای فرزند خطرناک است و وای بر آن بچه ای که از غذای حرام نطفه او منعقد شود و غذای حرام و حاالل
در روایات مهم شمرده شده است(.مظاهری،ص)43
نوع غذا و چگونگی آن به قدری در آسان سازی امر تربیت فرزند ماوثر اسات کاه پیاامبر قبال از پیادایی حضارت
زهرا به امر خدا چهل روز خلوت گزید و به روزه و عبادت پرداخت در آخر هم از غذاهای بهشتی که جبرئیال بارای او آورد
تناول کرد و نتیجه آن فرزندی شد که یازده امام معصوم از نسل او پدید آمد(قمی ،ج ،1ص.)24۷
همچنین پیامبر اکرم در پاسخ به زنی که به عدالت خدا اعتراض داشت به تاثیر غذای پادر حتای در جسام فرزناد
اشاره میکند وی نزد رسول اکرم آمد و عرض کرد:ای رسول خدا ،چگونه خدا عادل است در حالیکه این فرزناد کاور را باه
من داده؟
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پیامبر پس از لحظه ای تامل فرمود :آیا شوهرت هنگام مباشرت با تو شراب خاورده باود؟ زن عارض کارد :آری ای
رسول خدا حضرت فرمود :پس در اینصورت کسی را جز خودت مالمت مکن(.کریمی نیا ، 13۷۶،ص)3۷
رعایت آدابی چون ذکر نام و یاد خدا ،با وضو و طهارت بودن و دعا کردن پیش از آمیزش موجاب جلاوگیری از دخالات
شیطان میشود قرآن کریم پس از ذکر اینکه شیطان بر آدم سجده نکرد و از درگاه خدا رانده شد و فرصت طلبید میفرمایاد :وأ
اسْتأفْزازْ مأنا اسْتأطأعْتأ مانهْم باصأوْتاكأ وأ ْأجْلابْ عألأیهْم بخایْلاكأ وأ رأجالاكأ وأ شأاراکْهُمْ ف ا الْأأمْوأالا وأ الْأأوْلأرادا وأ عاردْهُمْ وأ مأرا
یأعادُهُمُ الشَّیْطأنُ إالَّا غُرُورً (إسراء)۶4،؛ هر کدام از آنها را که توانستی با صدایت تحریک کن و لشگر ساواره و پیااده ات را بار
آنها گسیل دار و در ثروت و فرزندانشان شرکت جوی در این آیه به شیطان اجازه شاریک شادن در ماال و فرزنادان داده شاده
است.
اما چگونه شیطان در فرزندان شریک میشود؟
در تفسیر صافی از امام صادق نقل شده است:هنگام آمیزش و تشکیل نطفه اگر ناام خادا بارده شاود ،شایطان دور
میشود ولی اگر نام خدا برده نشود شیطان داخل میشود و عمل از ناحیه شیطان و فاعل به طور مشترک واقاع میشاود(.فیض
کاشانی،ج،3ص.)2۰3
و رعایت نکردن بسیاری از آدابی که پیامبر سفارش کردهاند ممکن است موجب ایجاد نقصهای جسمی و عقلی در
فرزند شود .البته تربیت فرزند به گونه ای که حتی اگر عیب و نقص جسمی هم نداشته باشاد عاالوه بار اینکاه خاود بخشای از
تربیت است در بخشهای دیگر تربیت نیز تاثیر میگزارد زیرا ترب یت فرزندی که دچار نقص عقل یا عضو باشد بسیار دشاوارتر از
تربیت فرزند سالم است.
در روایات میخوانیم در روز قیامت اوالد از دست انسان شکایت میکند از دست پدر و مادری که غذای حرام باه او داده
باشند و میگویند خدایا او به ما غذای حرام داد ما را قسی کرد بازخواست ما را از پدر و مادر بکن(مظاهری،ص)43
اسالم می فرماید قبل از انعقاد نطفه غذای حالل بخورید زیرا غذای حرام تاثیر عجیبی در بدبختی بچهات دارد .و غاذای
مقوی بخور(قبل از انعقاد نطفه) برای اینکه در استخوان بندی بچهات دخالت دارد(همان ،ص .)23و لقمه حالل و حرام تااثیری
بس شگرف در سرنوشت انسان دارد که یکی از آثار زشت مال حرام ظهور پیامدهای آن در نسل آینده است.
امام صادق میفرمایند« :کسبُ الحراما یُبأیِّنُ فی الذُریة»(کلینی،ج،5ص)125؛ آثار درآمد و کسب حرام در نسال
و فرزندان آشکار میشود.
 .2-4دعا
یکی دیگر از مراقبت های پیش از ت ولد که تاثیر بسزایی در تربیت دینی فرزندان دارد دعا و نیایش و درخواسات فرزناد
صالح از خداوند است از حضرت علی روایت شده است که فرمود :من از خادای خاود فرزنادانی زیباا روی و خاوش قامات
نطلبیدم بلکه از پروردگارم خواستم فرزندانی به من عطا کند که مطیع خدا و خائف از او باشند تا هرگاه باه آناان مینگارم کاه
مطیع خدایند چشمانم روشن شود.
همین طور از امام صادق پرسیدند چه کنیم که در آغاز تولد فرزندان شیطان مشارکت نکند؟ فرمودند :هنگامی کاه
اراده نزدیکی کردید بگویید« :بسم اهلل الرحمن الرحیم الذی ال الهأ اال هُوأ بأدیعُ السَّماواتا وأ االأرضا األلّهُمَّ اأن قأصأدأت مانّری
صرفّی وأ ذُریتأره جأرلَّ وأ
فی هذها اللأیلةا وألأداً فأال تأجعأل لالشَّیطانا فیها نأصیباً وأ ال شارکاً وأ ال حأظاً وأ اجعألهُ عأبدًا صرالاحاً مُ أ
ثأناؤُک» (مجلسی ،ج ،1۰۰ص)2۹4؛ به نام خداوند بخشنده و مهربانی که خدایی جز او نیست و خالق آسامانها و زماین اسات
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بارالها اگر در امشب از من فرزندی قرار دادی برای شیطان در او بهره ای و شراکتی و سهمی قرار ماده و فرزنادم و ذریاه آن را
بنده ای صالح و پاکیزه قرار ده.
دیگااار آنکاااه اساااتحباب وضاااو گااارفتن و دو رکعااات نمااااز خوانااادن و دعاااا و درخواسااات فرزناااد صاااالح
کردن(قمی143۰،ق،ج،2ص )۶3۷از پروردگار و بسم اهلل گفتن و استعاذه از شر شیطان(رازی ،ج ،5ص )5۰2همگی بیانگر تااثیر
حاالت روحی و روانی والدین بر نطفه است.
دعا برای سالمت و رستگاری کودک در هر لحظه مرحله ای از تربیت کودک موثر و در تبریک والدت نیز مطارح اسات
در روایات و سیره تربیتی معصومان دعا کردن برای فرزند در مراحل متعاددی از جملاه ازدواج وقات ورود بار همسار و هنگاام
آمیزش وارد شده است و هنگام کام برداشتن کودک وقت عقیقه برای او و نام گذاری کودک دعا وارد شده است و معصومین در
سیره خود به آن عمل میکردند.
دعا برای کودک گذشته ا ز تاثیرات روحی ،معنوی و جسمی تاثیرات روانی و تلقینی نیز دارد زیرا وقتی کودک باا والادینی
روبروست که هر آن دم از ارتباط با خدا و استعداد از او میزنند او نیز بدان سوی کشیده خواهاد شاد (.داوودی و علای
حسینی زاده 13۹2 ،ش ،ص .)54
 .2-5حفظ آرامش و مراقبتهای معنوی مادر
در این دوران حفظ سالمت و بهداشت جسمانی و روانی مادر بسیار با اهمیت میباشد و باید از محیطی آرام و باا نشااط
برخوردار گردد ،زیرا تنشهای روانی و تالمات روحی تاثیری بد بر جنین میگذارد در ایان دوران وظیفاه پادر حسااس و خطیار
میباشد زیرا عالقه عاطفی مادر نسبت به کاودکی کاه در وجاود خاود میپروراناد از عواطاف همسارش نسابت باه وی تااثیر
میپذیردمادرانی که در ارتباط با همسران خود از جهت روحی و عاطفی ارضاء میشوند بهتر میتوانند کودک خود را از چشامه
جوشان عواطف خود سیراب سازند و زمینه را بارای پیادایش کودکاانی ساالم و متعاادل فاراهم آورناد مشاکالت خاانوادگی و
درگیری هایی که احیانا بین زن و شوهر ممکن است وجود داشته باشد اثراتی نابجاا بار جسام و روان کاودک دارد و کاودک را
دچار مشکل میکند آری در تعالیم دینی ما توصیه شده است که ماادران در دوران باارداری مراقاب شارایط روحای و روانای و
معنوی حاکم بر خود باشند و از یاد خدا که سرچشمه نور و صفاست و تالوت آیات قرآنی و انس با کالم الهی غفلت نکناد زیارا
تقویت حاالت روحانی در مادر عالوه بر تامین آرامش روحی در وی به القاء این نور معنوی در جنین نیز میانجامد و زمینه های
روحانی را در او تقویت میکند در این دوران تغذیه صاحیح و ساالم و کاافی و اساتفاده از هاوای ساالم در ساالمت جسامی و
روانی(سادات ،ج ،2ص.)24-23
کودک آثاری عمیق دارد چون حاالت روانی و اخالقی در انسان با وضع مزاجی و بادنی او ارتبااط نزدیاک دارد و دیگار
آنکه اسالم میگوید وقتی بچه در شکم مادر است مادر باید مواظاب باشاد گنااه نکناد زیارا در سرنوشات بچاه اثار میگاذارد
(مظاهری ،ص.)124
وقتی حضرت سجاد زین العابدین را والدت مولودی بشارت میدادند نمیپرسیدند دختر است یا پسر بلکاه از انادام
معتدل و ساختمان سالم او سئوال میکرد و چون خبر سالمتش را میشنید میگفت :خدای را شکر که او را قبایح و نااموزون
نیافریده است با این بیان اهمیت رحم مادر در خوشبختی و بدبختی فرزند به خوبی روشن میشود اگر روایات سعادت و شقاوت
را در رحم مادر دانسته و از پدر اسمی نبرده است برای این است که ساختمان کودک و سرچشمه خوشبختی ها و بادبختی هاا
در رحم مادر است .رحم که کانون سعادت و شقاوت آدمی است(فلسفی،ج،1ص.)۹۹
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 .3عوامل مؤثر در تربیت دینی کودک بعد از تولد
وقتی به مدد الهی و عنایت پروردگار امر تشکیل جنین در وجود مادر صورت میگیرد ،زن مسئولیتی عظیم و خطیر بار
دوش خواهد داشت ،اعمال و رفتار او تنها مربوط به شخص خودش نخواهد بود بلکه وجود دیگری نیاز باا او هماراه اسات کاه
شریک تمام ویژگیها ،حاالت ،افکار و رفتار او خواهد شد .در حقیقت مادر اصل ریشه و سرچشمه وجود کودک به شمار میآیاد
و کودک نیز پرتویی از قوای جسمی و روحی مادر است .بنابراین تمام یا اغلب اثر پذیری فرزند از مادر است ،از این رو اسالم باه
مادران بیشتر اهمیت داده است.
با توجه به اینکه مادران باردار امانت بسیار گرانقدری را در درون خویش پرورش میدهناد و ساعادت آیناده جناین باا
شرایط زیستی ،روانی آنها گره خورده است ،سزاوار است به چنین موهبت الهی افتخار کنند و همواره از خالق انسان ها در صابر
و شکیبایی و آرامش روانی استعانت جویند ،چرا که مادران باردار از مقام و منزلت واالیی در نزد خداوند برخوردارند و در روایات
داریم که نه ماه حاملگی مادر مثل این است که او در جهاد فی سبیل اهلل بوده و هرگااه زنای وضاع حمال میکناد ،گناهاان او
آمرزیده میشود ،مثل اینکه تازه از مادر متولد شده است(عاملی ،ج ،15ص.)5۸
.3-1

اذان و اقامه
اولین عضوی از نوزاد که کار خود را شروع میکند گوش اوست ،قرآن برای گوش جایگاه ویژه ای قائال شاده .گاوش در

همان لحظات اول والدت میشنود و مغز شنیده را میگیرد و در خود حفظ میکند .صدا در مشاعر طفل اثر میگذارد خانه باید
از صدای ناباب و حرام و آلوده پاک باشد و اگر نه کودک را از نظر فکری و روانی آلوده میکند(انصاریان ،13۸۰،ص.)3۹۹
شیوه رسول خدا و امامان معصوم اذان گفتن و اقامه در لحظات اول تولد در گوش راست و چپ نوزاد بود .آوای
توحید ،نبوت ،امامت ،زمزمه شتاب به سوی فالح و نماز باید گوش کودک را نوازش بدهد تا زندگی و حیات را باا ایان واقعیاات
شروع ،و به آنها ختم کند .مسلمان وارد دنیا کند و نباید گفت نوزاد یک روزه است نمیفهماد ،نمیبیناد ،شاعورش نمیرساد و
قدرت گیرندگی ندارد که همه اینها را به صورتی نو فعال و قوی و پر قدرت دارا میباشد .آری گوش اولین عضوی اسات کاه باه
کااار میافتااد و آخاارین عضااوی اساات کااه از کااار میافتااد ،باارای همااین هاام در دقااائق اول ماار

باارای میاات تلقااین

میخوانند(مظاهری .)124،امام صادق فرمودند :وقتی فرزندی برایتان متولد شد در گوش راساتش اذان و در گاوش چاپش
اقامه بگویید که اگر پیش از افتادن ناف کودک این کار انجام شود آن کودک ابدا نمیترسد(مجلسی،ص.)۸2
پیامبر گرامی فرمودند :اذان و اقامه در گوش فرزند او را از شر شیطان نگاه میدارد(کلینی ،ج ،۶ص.)21
اسالم از اولین لحظات تولد به پرورش روح و به بار آوردن فطرت نوزادی روی اخالق و ایماان و ساایر عواطاف متعاالی
می پردازد و اولین گامی که والدین برای او بردارند آموختن نام پروردگار و آفریننده جان و پاشیدن نور توحید و ایمان از هماان
لحظه اول در سرزمین دل کودک است و سپس آشنایی با نام مقدس بزرگترین مربی و منجی عالم بشریت سرور انبیااء پیاامبر
اکرم و همچنین نام گرامی حضرت علی  آن حضرت امر فرمودند که این کار را برای حسنین انجام دهند و همراه اذان
و اقامه فاتحه الکتاب و آیت الکرسی و آخر سوره حشر و سوره اخالص و سوره ناس و فلق در گوشهایشاان خواناده شاود و باه
روایتی خود ایشان این کار را انجام دادند.
نا گفته پیداست که جمله ها در روح و روان کودک نقش بسته و او را مأنوس ساخته و مأنوسیت کالم بای اثار نخواهاد
بود.
امام سجاد میفرمایند« :هنگامی که امام حسین متولد شد پیامبر  در گاوش او اذان گفات (».مجلسای ،ج،43
ص.)24۰
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امیر المومنان علی  میفرمایند:هنگامی که زایمان حضرت زهرا فرا رسید پیامبر باه اساماء بنات عمایس و ام
سلمه فرمود :بر بالین حضرت فاطمه حاضر شوید و وقتی فرزند متولد شاد ،در گاوش راسات او اذان و در گاوش چاپ او اقاماه
بگویید زیرا اگر چنین کنید از شیطان در امان خواهد بود.
بر اساس این روایات اذان و اقامه در گوش نوزاد موجب آرامش روحی کودک و ایمنای وی از شایطان ،جناون و پیسای
میشود البته اذان در هر جا گفته شود شیطان از آنجا دور میشود از اینرو برای کودکان سفارش شده است.
سلیمان الجعفری میگوید از امام رضا  شنیدم که میفرماودْ « :أذِّنْ فای بأیْتاكأ فأإانَّهُ یأطْرُدُ األشَّیْطأانأ وأ یُسْتأحأبُّ مانْ
ْأجْلا األصِّبْیأانا» ( کلینای ،ج 3ص)3۰۸؛ در خاناه ات اذان بگاو کاه موجاب دوری شایطان میشاود و بارای کودکاان
پسندیده است.
اذان و اقامه گفتن در گوش کودک از سه جهت میتواند اثر تربیتی داشته باشد:
-1تاثیرات جسمی و ایمنی از بیماریهایی که ممکن است کودک به آنها دچار شود.
-2تاثیرات معنوی و آرامش روحی که با دوری شیطان برای کودک حاصل میشود.
-3تاثیرات آموزشی که کودک با مفاهیم اعتقادی و مذهبی آشانا میشاود و در آیناده باه ایان مفااهیم اناس و عالقاه
بیشتری پیدا میکند (.داوودی و حسینی زاده ،ص)54
.3-2

تحنیك یا کام برداشتن
از دیگر آدابی که معصومان در آغاز تولد رعایت کردهاند برداشتن کام نوزاد است پیامبر و ائمه معصومین خود باه

این سنت عمل میکردند و دیگران را نیز به آن سفارش مینمودند.
امام صادق میفرمایند :کام فرزندانتان را با آب فارات و تربات اماام حساین برداریاد و اگار ایان دو نباود آب
باران(کلینی ،ج ،۶ص )24و میفرمایند :کام برداشتن با تربت امام حسین موجب ایمنی فرزند میشود.
«حأنِّکُوا ْأوْالأدأکُمْ باتُرْبأةا األْحُسأیْنا فأإانَّهُ ْأمأانٌ»( نوری ،ج ،15ص)13۸؛ مراد از امان ایمنی از شیطان یا بالیاا یاا هار دو
میباشد.
«مأا ْأظُنُّ ْأحأداً یُحأنَّكُ بامأاءا األْفُرأاتا إاالَّ ْأحأبَّنأا ْأهْلأ األْبأیْرتا»( ،هماان،ج،15ص)13۹؛ برداشاتن باا آب فارات موجاب
دوستی اهل بیت میشود.
کام برداشتن با تربت امام حسین به دلیل قرب و منزلتی که آن امام نزد خدا دارد ،آثار روحای و معناوی بسایاری دارد.
در روایات متعدد از آثار مادی و معنوی آن حتی در شفای بیماران سخن به میان آمده است افاراد بسایاری نیاز ایان را تجرباه
کردهاند آب فرات اهمیت خاصی از حیث معنوی قائل است.
دیگر آنکه مستحب است عمل گام برداشتن و تحنیک به دست بزرگان دین و افراد صالح و با تقوی واقع شود این خاود
عالوه بر آثاری که در روایات آمده و نیز آثار احتمالی که بیان شد نوعی تیمن و تبرک است و چون مساتحب اسات کاه هنگاام
این عمل برای کودک دعا کنند ،دعای بزرگان دینی برای کودک تاثیرات معنوی فراوانی خواهد داشت در صادر اساالم معماوالً
کام کودکان مسلمان را پیامبر و ائمه برمی داشتند و برای کودک دعا میکردند.
.3-3

پوشش نوزاد
پیامبر و ائمه معصومین به پوشش کودک به ویژه در آغاز تولد اهمیت فراوان میدادند تأکید بر پوشاندن لبااس

سفید بر کودک و نهی از پوشاندن لباس زرد برای او در سیره حکایت از اهمیت و تاثیر رنگ لباس بر کودک دارد.
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زید ابن علی از پدرش امام سجاد نقل میکناد :لأمّا وألأدأت فاطمةُ الحأسأنأ اخرج األی رسولا اهللا علیه السالمُ فی
خارأقأةا صأفراء ،فأقالأ األأم اأنهاکُم اأن تألفوهُ فی خارأقأةٍ صأفراء ،ثُمَّ رأمی باها وأ اأخأذأ خارأقأرةً بأیضراءأ خألأفأره فیهرا»؛ ( مجلسای،
ج ،1۰4ص )1۰۹زمانی که حضرت فاطمه امام حسن را به دنیا آورد اطرافیان او را در پارچه زردی پیچیدند و نازد رساول
اهلل آوردند پیامبر فرمودند :مگر شما را از پوشانیدن پارچه زرد بر نوزاد منع نکرده بودم؟
سپس پارچه زرد را به دور افکند و پارچه سفیدی به او پوشاند.
همچنین مادر امام رضا فرمود« :لأمّا وألأدأ الرِّضا ناوألتُهُ مولی فی خارقةٍ بأیضاء» ( حر عاملی ،ج ،15ص)13۸؛ وقتی
امام رضا به دنیا آمد او را در پارچه سفیدی پیچیدم و به امام کاظم دادم.
بنابراین رنگ پوشش نوزاد در سیره معصومان مهم دانسته شده و اصرار بر این است که رنگ لباس نوزاد سفید باشد
نه زرد درباره سر رنگ سفید و اینکه چه آثار جسمی یا روحی برای کودک خواهد داشت تاثیر رنگ ها بر حاالت روحی و روانای
انسانها انجام شده است.
.3-4

نام نیك
صاحب مکارم اخالق از امام معصوم نقل میکند که فرمود:هفت خصلت به وقت والدت کاودک سانت اسات کاه مقادم

ترین آنها « نام گذاری است ،تراشیدن سر ،صدقه دادن به وزن تراشیده شده ،عقیقه ،آغشته کردن کودک به زعفران پاک نمودن
او ،ختنه ،خوراندن عقیقه به همسایگان(مجلسی ،ص.)۸3
نام گذاری برای هر چیز که انسان با آن سر و کار دارد ضروری است زیرا انسان برای شناختن هر چیاز محتااج ناام آن
است تأکید اسالم بر نام گذاری پیش از تولد فرزند است و اگر نشد در بدو تولد تا روز هفاتم والدت و هماراه باا عقیقاه(کلینی،
ج ،۶ص)1۸
امام صادق  می فرمایند :فرزندان خود را قبل از اینکه متولد شوند نام گذاری کنید و اگار نمیدانیاد پسار اسات یاا
دختر از نامهایی که بر هر دو میگذارند زیرا کودکانی که بر آنها نام نهاده نشده است روز قیامت به پدر خاود اعتاراض میکنناد
که چرا بر من نام ننهادی و پیامبر نیز محسن را قبل از تولد نام نهاد.
و بر طبق بعضی از روایات تا روز هفتم میتوان نام را تغییر داد.
امام صادق  فرمودند :هیچ پسری برای ما متولد نمی شود مگار اینکاه ناام او را محماد میگاذاریم وقتای  ۷روز از
والدت وی گذشت اگر خواستیم نام او را تغییر میدهیم یا باقی میگذاریم.
.3-5

عقیقه
از مهمترین آداب و سنت هایی که در رفتار و گفتار پیامبر و ائمه بر آن تأکید فراوان شده عقیقه برای فرزناد اسات کاه

در برخی روایات واجب دانسته شده است.
همچنین اگر والدین به هر دلیلی موفق به عقیقه برای فرزند خود نشدند بر فرزند مستحب است که بعاد از بلاوب بارای
خود عقیقه کند .همچنین هدف از عقیقه تنها آثار اجتماعی اطعام نیست گرچه آن نیز مورد نظر است ولی هدف اصالی عقیقاه
این است که این قربانی در برابر جان کودک و برای تقرب به خدا ذبح میشود.
و اکنون برخی از آثار روحی و معنوی عقیقه را که ممکن است زمینه های تربیت دینی و هدایت کودک را مهیا کند یاد
آور میشویم:
 .1عقیقه قربانی و یا فدیه ای است در برابر سالمت جان کودک ظهور آثار اموالی چون قربانی را که انسان در راه خادا
می دهد در همین دنیا پذیرفته است مثل آثار صدقه در سالمت و حفظ جان انساان یاا ناذر در بهباودی بیماریهاا
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عقیقه نیز یکی از اینهاست و آثار آن صحت و سالمت و حفظ جان کاودک در برابار بیماریهاا و بالهاای گونااگون
است.
در دع ای عقیقه آمده است :خدایا گوشت این حیوان را در برابر گوشت خودم یا فرزنادم خاون او را در برابار خاون
فرزندم استخوان آن را در برابر استخوان او و موی او را در برابار ماوی فرزنادم و پوسات او را در مقابال پوسات او
میدهم خدایا این قربانی را مایه حفظ و سالمت او قرار بده (.کلینی ،ج ،۶ص)32
عقیقه مایه تقرب کودک به خدا توجه خدا به کودک و خواری شیطان و دوری او از انسان است گرچاه والادین یاا
کسان دیگرند که برای کودک عقیقه میکنند ولی این عقیقه از طرف کودک و آثار آن بیشتر متوجه کودک اسات
تا والدین.
در دعای عقیقه آمده است:خدایا بر محمد و آل او درود فرست و این قربانی را از فالن پسر فالن قبول فرما(.همان،
ص)31
خدایا خونها برای تو ریخته می شود که شریکی نداری و حمد مخصوص پروردگار عالمیاان اسات خادایا شایطان
رانده شده را خوار گردان.
عقیقه شکرانه نعمتی است که خدا به انسان عطا کرده است که نعمتی از نعمت های الهی عطا شده به انسان است
این قربانی به شکرانه آن نعمت الهی انجام میشود.

به موجب آیه قرآن که میفرماید :وأ إاذْ تأأأذَّنأ رأبُّکُمْ لأئنا شأکأرْتُمْ لأأأزایدأنَّکُمْ؛( ابراهیم )۷:اگار شاکر نعمات کردیاد بار نعمتتاان
میافزاییم.
مسلم است که این شکر در بقاء و تقویت فرزند موثر خواهد بود .بنابراین عقیقه برای کودک عالوه بر اینکاه باه شاکرانه نعمات
الهی است که خدا به انسان ارزانی داشته دارای آثار روحی بسیاری برای کودک است.
 .4راههای آموزش مذهب به کودک
تربیت دینی از دیدگاه اسالم و قرآن اهمیت بسیاری دارد و از آغاز زندگی فرزند باید بادان توجاه کارد .نقاش ماادر در
پرورش دینی و مذهبی فرزند روشن است .این نقش ،دوران پیش از تولد و پس از آن ،یعنی دوران کودکی ،نوجوانی و جاوانی را
در بر میگیرد.
باورهای دینی ،اصول و فروع دین است که اعتقاد بر آنها بر هر فرد مسلمانی واجب است و باید به آنها ایمان بیاورد .و از
آنجایی که کودکان هنوز به رشد کافی نرسیده اند و توان تجزیه و تحلیل عقلی و استدالل منطقی مسائل را ندارند ،بهتار اسات
آنها را از راه آموزش و تقلید با خدا آشنا ساخت و به تدریج ،آموزه های دینی را به آنها آموخت و توحید و خدا شناسی را نیز به
ایشان تلقین کرد .نوزادی که در محیط دینی پرورش یافته و بارها آهنگ دلرباای قارآن و لفاظ زیباای خادا را شانیده و نمااز
خواندن والدین را دیده  ،با نوزادی که در محیط فاسد بزر

شده و در محیط گناه رشد کرده است یکسان نیست.

از این رو در آموزه های اسالمی بسیار تأکید و سفارش شده اسات پاس از والدت ناوزاد ،بایاد در گوشاش اذان و اقاماه
خواند تا جان و دلش با نام خدا و پیامبر آشنا گردد.
نقش آفرینی مادر در عرصه تکالیف عملی مانند نماز و روزه روشن است او میتواند با انجام دادن فارایض الهای الگاویی
نیکو برای فرزندان باشد.
عبادتها و نیایشهای مادر نقش بسزایی در پرستش روحی و معنوی فرزند دارد.
اگر فضای حاکم بر زندگی کودک فضای معنوی و پرستش و توجه به خدا باشد ،بی تردید کودکی که در آن فضاا رشاد
می کند ،انسانی با ایمان خواهد بود .در حقیقت ،نخستین مدرسه ای که کودک در آن آموزش میبیند محیط خانه است و تمام
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عوامل موجود در آن محیط ،بر روح و روان و رفتار وی اثر میگذارد و اساس روحیه دین پذیری و کسب فضائل اخالقای فرزناد
در محیط خانه شکل میگیرد (.مکارم شیرازی ،13۷۷ ،ص)1۶4
عبادت مادر در خانه ،نوعی تمرین عملی و ارائه الگو به فرزند است که ذهن آماده او را به خود جلاب میکناد و اثار آن
سالها در دل و ذهن او باقی میماند.
در قرآن کریم به موارد بسیاری اشاره شده است که کودکان و نونهاالن ،روحیه دعا و عبادت را از ماادران خاود باه ارث
برده عبادت کردن را در عمل از آنان آموختهاند.
کلمه ام در قرآن و روایات به طور فراوان ذکر شده به معنای ریشه و سرچشمه است ،و به خاطر اینکاه کاودک حاداقل
شش ماه و حداکثر نه ماه در رحم زن است و با تمام قوا جسم و روح خود را از مایههای وجود زن میگیارد ،و باه طاور دائام از
کارگاه جسم و اعصاب و جان زن تغذیه میکند از وجود او نسبت به کودک تعبیر به ام شده است (.انصاریان ،ص)433
در حقیقت مادر اصل ریشه و سرچشمه وجود کودک است و کودک انعکاسی از واقعیات جسمی و روحای ماادر و میاوه
آن شجره مبارکه است.
مدت اقامت نطفه در صلب پدر بسیار اندک ولی در رحم مادر نزدیاک باه دویسات و هفتااد روز مهماان اسات و اغلاب
گیرندگی و اثر پذیری او از مادر است و به همین علت اسالم برای مادر جایگاه خاصی قائل است.
آثار وجودی مادر از جسم و روان ،در وجود کودک ظهور میکند و طفل در اکثر اطوار و برنامههای حیاتش خود آگاه ،یا
ناخودآگاه به طینت مادر میکند(همان ،ص.)433
حیثیت مادر بودن باید برای زن ثابت و پا بر جا بماند و گرنه نسل خوبی به وجود نخواهد آمد ماادر در فرهناگ اساالم
باید مادر بودن خود را برای تربیت و رشد فرزندان حفظ کند و برای فرزندان مادری کند تاا فرزنادان از نظار فکاری و عااطفی
کمبود پیدا نکنند.
مادرانی که اخالق اسالمی را رعایت میکنند ،مادرانی که از وقار و سنگینی و ادب برخوردارند مادرانی که کانون مهار و
محبت و عاطفه و عشقند فرزندان آنها تا وقتی در رحم هستند از این خصوصیات مایه میگیرند و پس از به دنیا آمدن با نگااهی
که دائم بر مادر دارند و گوشی که تا مدتی وقف صدای مادر است از مادر بدون تردید شکل میگیرند.
وقتی عمر سعد اصرار بر بیعت کردن حضرت حسین با یزیدیان وزید امام عدم بیعت خود و یارانش را به مادران پااکیزه
و پاک دامن نسبت داد (.انصاریان ،13۸۰ ،ص)43۷
اسالم بیش از دیگر مکتب های دینی برای مقام مادر ارزش قائل است و به مادر احترام و منزلت بسیاری بخشیده است.
حقوقی را که اسالم برای مادران در نظر گرفته بسیار فراتر از حقوق دیگران حتای پادران اسات؛ زیارا ماادر مربای انساان و در
حقیقت پرورش دهنده جامعه است و اوست که میتواند جامعه را به سوی سعادت یا شقاوت و بدبختی بکشاند.
خداوند در قرآن کریم از مادر با عظمت یاد کرده است و مقام او را ستوده است وحای و الهاام مساتقیم خادا باه ماادر
موسی اظهار ارادت و نیکی عیسی به مادر ،بیان زحمتها و رنجهای مادر در قرآن کریم و دستور حق تعالی به احسان
به پدر و مادر ،همگی گواه جایگاه مادر است.
خداوند متعال در آیه 14لقمان پس از سفارش به احسان به والدین  ،در آیه ای دیگر به رنج و زحمتهاایی کاه ماادر
متحمل میشود اشاره میکند و میفرماید :وأ وأصَّیْنأا الْانسأانأ باوأالادأیْها إاحْسأانًا حأمألأتْهُ ُْمُّهُ کُرْهًا وأ وأضأعأتْهُ کُرْهًرا وأ حأمْلُرهُ وأ
فاصأالُهُ ثألأاثُونأ شهأرًا حأت َّ إاذأا بألأغأ ْأشُدَّهُ وأ بألأغأ ْأرْبأعاینأ سأنأةً قأالأ رأبّْأوْزاعْن ا ْأنْ ْأشْکُرأ ناعْمأتأكأ الَّت ا ْأنْعأمْتأ عأل أ وأ عألر أ
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ُسرلاماین؛ (احقااف )15:ماادرش او
وأالادأىَّ وأ ْأنْ ْأعْمألأ صأالاحًا تأرْضأئهُ وأ ْأصْلاحْ ل ا ف ا ذُرِّیَّت ا إان ّ تُبْتُ إالأیْكأ وأ إان ّ مانأ الْم ْ
(فرزند) را با ناراحتی حمل میکند و با ناراحتی بر زمین میگذارد و دوران حمل و از شیر باز گرفتنش سی ماه اسات تاا زماانی
که به کمال و رشد برسد و به چهل سالگی برسد.
بیان رنج و تالش مادر با اینکه پدر نیز در تربیت فرزند شریک است دلیلی بر اهمیت و ارزش کار مادراست روشن اسات
کسی نزد حق تعالی مقام باالتری دارد که کار ارزشمندتری انجام دهد و نکته مهم در آیات مربوط به احساان پادر و ماادر ایان
است که خداوند نخست به نیکی کردن به پدر و مادر دستور میدهد و بدون بیان زحمت هاای پادر ،مشاکالت و ناراحتیهاای
مادر را بیان میک ند گویی مادر عامل اصلی در نیکی به والدین بوده و کار او چنان ارزشمند است که اگر نباود صابر و پایاداری
مادر در برابر سختی های دوران بارداری و پذیرش ناگواریهای طاقت فرساای دوران شایردهی و تربیات فرزناد شااید اینگوناه
حتمی و قطعی به احسان والدین به صورت مطلق حکم نمیشد .و در قرآن کریم مسئله نیکی به پدر و مادر باا عباادت خادای
متعال یکسان معرفی شده است.
وأ قأض أ رأبُّكأ ْألَّا تأعْبُدُواْ إالَّا إایَّاهُ وأ باالْوأالادأیْنا إاحْسأنًا إامَّا یأبْلُغأنَّ عاندأکأ الْکابرأْأحأدُهُمأا ْأوْ کالأاهُمأا فألأا تأقُل لهَّمأا ُْفٍ وأ
لأا تأنهْرْهُمأا وأ قُل لَّهُمأا قأوْلًا کأرایمً؛( اسراء )23:و پروردگارت فرمان داده :جز او را نپرستید! و به پدر و مادر نیکى کنید! هار گااه
یکى از آن دو ،یا هر دوى آنها ،نزد تو به سن پیرى رسند ،کمترین اهانتى به آنها روا مدار! و بر آنها فریاد مزن! و گفتار لطیاف و
سنجیده و بزرگوارانه به آنها بگو!
اصرالُهُ
و خدای متعال در سوره لقمان آیه 14نیز میفرمایاد :وأ وأصَّیْنأا الْانسأانأ باوأالادأیْها حأمألأتْهُ ُْمُّهُ وأهْنًا عأل أ وأهْنٍ وأ ف أ
ف ا عأامأینْ ْأنا اشْکُرْ ل ا وأ لاوأالادأیْكأ إال أ الْمأصایر؛( لقمان )14:انسان را درباره پادر و ماادر سافارش کاردیم کاه ماادرش او را
حمل کرد در حالی که ضعف و ناتوانی از این بار ،پیوسته بر او افزوده میشد و تا دو سال او را شایر داد و سافارش کاردیم کاه
مادرت و پدر و مادرت را سپاسگذار باش و بدانکه بازگشت همه بسوی من است.
در این آیه کریمه خداوند متعال احساسات و عاطفه انسان را نسبت به مادر باه شادت تحریاک میکناد و باه او تاذکر
می دهد دلیل شکر گذاری از مادر ،این است که او نه ماه یا قدری بیشتر یا کمتر ،سنگینی تو را حمل و تحمل کرده و از نیارو و
توان خود ،تو را نیرو بخشید و بدین ترتیب رفته رفته ناتوان شد تا تو را بر زمین نهاد و آن روز نیز نیاسود بلکه به طاور معماول
تا دو سال از شیره جان خود ،متکلف تغذیه ات شد ،پاس بایاد او را ساپاس گاویی و در برابارش تعظایم فارود آوری(گاوهری،
،13۷۷ج ، 2ص.)152
عالوه بر آیاتی که در قرآن آمده در روایات نیز در مورد جایگاه مادر مطالبی را بررسی میکنیم:
از امام صادق  روایت شده است روزی جوانی خدمت رسول اکرم آمد و عرض کرد :یا رسول اهلل باه چاه کسای
نیکی کنم؟
حضرت فرمود :به مادرت دوباره ب رسی حضرت فرمود به مادرت و برای بار سوم تکارار کارد و بارای باار چهاارم پرساید
فرمودند به پدرت(محمدی ری شهری ،ترجمه حمیدرضا شیخی1422 ،ق،ص.)552
جایگاه مادر در این گفتار پیامبر اسالم به خوبی روشن است اینکه حضرت سه بار به نیکی کردن باه ماادر دساتور
میدهد و بار چهارم به احسان به پدر سفارش میکند بهترین گواه بر عظمت شأن مادر است.
ك حأیثُ
م ْنَّها حأمألأت أ
ن تأعلأ أ
ك فأأ ْ
امام سجاد درباره حق مادر و عظمت و منزلت ایشان میفرمایند« :وأ ْمّا حأقُّ اُمِّ أ
ل ْن تأجوعأ و
ع جأواراحاها ،و لأم تُبا ا
ك بجأمی ا
ك مان ثأمأرأ اة قألباها ماال یُعطای ْحأدٌ ْحأدا و وأقأت أ
الیأحتأمالُ ْأحأدٌ ْأحأدا و ْعطأتْ أ
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ک ،و تأضح و تُظالَّكأ ،أو تهجُرأ النَّومأ ألجلاكأ ،و وأقأتكأ الحأرَّ و البأردأ،
ش و تأسقیأكأ ،و تأعرى و تأکسوأ أ
تُطعامأكأ ،و تأعطأ أ
لاتأکونأ لأها ،فإنّكأ ال تُطیقُ شُکرأها إالّ باعأونا اللّه ا و تأوفیقاها» (سپهری ،13۸4 ،ص).131-13۰؛ حق مادر بر تو این است
که بدانی او تو را حمل کرد ،آنگونه که هیچک س دیگری را حمل نمی کند و از میوه قلبش به تو داد که هیچکس به دیگری
نمیدهد .تو را سیر میکرد یا خود تشنه باشد ،آن هنگام که تو را سیراب میساخت و نیز هراس نداشت که خود برهنه باشد
آن گاه که تو را میپوشانید و در آفتاب باشد تا تو را به سایه ببرد خواب را به خاطر تو ترک و تو را از سرما و گرما محافظت
کرد و تو نمیتوانی شکر گذار خدمات او باشی مگر به یاری و توفیق پروردگار.
این کالم امام سجاد که به تبیین حقوق مادر پرداخته نشان ندهند ارزش و بزرگی مقام مادر است حضرت با بیان این
نکته که فرزند بدون لطف و کمک خداوند متع ال نمی تواند حقوق مادر را ادا کند ،نوعی بلندی مقام مادر را به فرزندان گوش
زد می کند که از نظر تربیتی نیز اهمیت دارد.این نکته که انسان همیشه و در هر کاری به ویژه در خدمت به مادر و جلب
رضایت وی از خدا کمک بجوید و با تکیه بر امدادهای الهی انجام وظیفه کند و مشکالت زندگی را از سر راه بردارد ،راه کاری
تربیتی است(همان ،ص.)131-13۰
.4-1

معرفی خداوند به کودک یا اصل توحید
مهمترین گام برای تربیت دینی کودک آشنا کردن او با خداوند است که خالق اوست معصومان نیز برای عمق بخشیدن

به شناخت و ایمان مادر یا متربی وی را با صفات و افعال خداوند آشنا میکردند.
ذکر و یاد خدا ،به ویژه اگر تکرار شود ،موجب تثبیت و تعمیق هر چه بیشتر رابطه انساان باا خداوناد متعاال میگاردد
چنان که محبت خداوند را در دل کودک تقویت میکند.
در روایتی از پیامبر نقل شده است« :مأن اأکثأرأ ذاکرأ اهللا اأحأبَّهُ» (محمدی ری شهری ،هماان ،ج ،3ص)421؛ کسای
که فراوان ذکر خدا کند خدا او را دوست میدارد.
از امیرمؤمنان علی روایت شده است« :إذا رأْیتأ اللّه أ سُبحانأهُ یُؤناسُكأ باذاکراها فقرد ْحأبَّركأ»؛ هار گااه دیادی
خداوند تو را با یاد خویش مأنوس و به آن عالقمندکرده است بدان که تو را دوست دارد».
معرفی پیامبر یا اصل نبوت

.4-2

آشنایی با سیره پیامبر با عمق بخشیدن به شاناخت ماادر باذر محبات پیاامبر  را در روح ماادر و در کاودک
مینشاند و تقویت میکند و موجب الگو برداری کودک خواهاد شاد ویژگای هاای اجتمااعی پیاامبر ،نحاوه برخاورد ایشاان باا
مسلمانان با دشمنان و مهربانی ایشان با کودکان یا اخالق پیاامبر در منازل نحاوه لبااس پوشایدن ،غاذا خاوردن ،راه رفاتن ،و
خوابیدن و کمک کردن ایشان به نیازمندان و...
در جایی امیرمؤمنان علی  پیامبر را چنین توصیف میکنند«:پیامبر بخشندهترین ،پر جرأتترین ،راستگوترین،
وفاکنندهترین مردم به عهد و پیمان ،نرمخوترین و خوش مشربترین مردمان بود ،کسی که برای اولین بار او را میدید ،هیبات
او در دلش مینشست و کسی که با او نشست و برخواست میکرد ،محبت او در دلش جا میگرفت(مجلسی ،ج ، 1۶ص)231
معصومان از هر فرصتی برای تکریم پیامبر استفاده میکردناد .هرگااه ناام پیاامبر بارده میشاد بار او صالوات
میفرستادند و دیگران را نیز به این کار توصیه میکردند.
امیرمؤمنان علی  در نهج البالغه میفرمایند :بعد از نام پیامبر بر ایشان درود میفرستند (.نهج البالغاه ،خطباه ،3۷
)۶۷-5۶
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و یکی از یاران امام جواد  میگوید :یک روز به نیابت از رسول خدا طواف کردم امام با شنیدن ناام پیاامبر ساه باار
فرمود :درود خدا بر رسول خدا
مربی خصوصا مادر باید کودک را با پیامبر  و روشهای زندگی ایشان آشنا کنند و از معاشرت با کساانی کاه اعتقااد
نادرستی درباره نبوت دارند منع کنند و مادر باید به کودک بیاموزد که وجود رسول خدا و امام برای فرزند مهسوس و
ملموس باشد او باید به کودک بیاموزد که پیامبر اسالم مهربان بود ،خدمت گذار خلق بود خیلای از صافات ویاژه ایشاان و
دیگر اینکه خدا پیامبران را برای راهنمایی بشر فرستاده است کار پیامبران آگاه کردن بشر و بیان رمز و راز سعادت است و برای
نمونه می توانیم نقش پدر را در خانه مثال بزنیم که پدر راه یعادت را به بچه نشان میدهد اگر سؤالی بلد نباشیم از پادر و ماادر
میپرسیم پیامبران نیز داناترین افرادند.
.4-3

معرفی امامان (ع)
چهارمین اصل اعتقادی اسالم است که مادر باید با زبانی نرم و قابل فهم به کودک بفهماند که امام یعنی پیشوا ،راهنماا،

رهبر امام یعنی سرپرست مانند امام جماعت و امام جمعه یعنی پدر امام خانه است و مدیر مدرسه امام مدرسه اسات و باا بیاان
ویژگیهای امام فضایل آنها را بیان کند به ویژه شجاعت ،علم ،ادب و  ...تا کودک با آنها آشنا شود و زیارت امامان که بُعد تربیتای
دارد؛ زیرا کودک با آنها انس و الفت میگیرد و به کودک این امکان را میدهد که نسبت به آنها ابراز محبت و عالقه کنند و این
موجب تقویت محبت و عالقه آنان میشود (.داوودی و حسینی زاده ،ص).13۹
نتیجه
.1

.2
.3

.4

تربیت از نظر لغوی عبارت است از پرورش دادن ،تغذیه ،عهده دار شدن ،مراقب کودک و سرپرستی او ،زیاد شدن و
هر چیزی را به کمال رساندن و تربیت از نظر اصطالح عبارت است از پرورش دادن و در واقع اساتعدادهای درونای
ای را که بالقوه در یک شئ موجود است به فعلیت درآوردن و پروردن .تربیت در آیات و روایات از اهمیات ویاژهای
برخوردار است از این رو در نخستین سوره قرآن خداوند صفت «ربویت» خود را ماورد اشااره قارار داده و تنهاا راه
سعادت و خوشبختی بشر را تربیت صحیح و تزکیه درون از رذایل اخالقی معرفی کرده است.
پیامبر اکرم فرمودند :فرزندان خود را تربیت کنید به راستی که شما دربارهی آنها ماورد ساؤال واقاع خواهیاد
شد .در سیره معصومان هنگام آغاز تربیت کودک پیش از تولد دانسته شده است.
عوامل مؤثر در تربیت دینی کودک عبارتند از (عوامل پیش از تولد) که شامل انتخاب صحیح همسر ،وراثت ،طعاام
پاکیزه ،دعا ،حفظ آرامش و مراقبتهای معنوی مادر(عوامل بعد از تولد) که شامل اذان و اقاماه -تحنیاک یاا کاام
برداشتن -پوشش نوزاد -نام نیک ،.... -راههای آموزش مذهب به کودک که شامل معرفی خداوند به کودک یا اصل
توحید ،معرفی پیامبر یا اصل نبوت ،معرفی امامان ،میباشد.
در تربیت دینی مادر باید توجه ویژهای به لقمه حالل کند ،زیرا یکی از آثار زشت مال حرام ظهور پیامدهای آن در
نسل آینده است و از دیگر مراقبتهای دوران پیش از تولد که تأثیر فراوانی در تربیت دینای فرزنادان دارد؛ دعاا و
نیایش است یعنی درخواست فرزند صالح ازخداوند است.
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 .1۰شریعتمداری ،چهار مکتب فلسفه و جنبه اجتماعی آنها در تعلیم و تربیت ،بیجا ،بیتا.
 .11شریعتمداری ،علی ،رسالت تربیتی و علمی مراکز آموزشی ،انتشارات سمت.13۷2 ،
 .12فلسفی ،محمدتقی ،کودک از نظر وراثت و تربیت ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،بی تا.
 .13فیض کاشانی ،محسن ،تفسیر صافی ،قم ،نشر نوید.13۸۶ ،
.14قمی ،عباس ،منتهی االمال ،تهران ،کتابفروشی علمی.13۷2 ،
 .15کلینی ،محمدیعقوب ،اصول کافی ،ترجمه و شرح حاج سیدجواد مصطفوی ،تهران ،دفتر فرهنگ اهل بیات ،بای
تا.
 .1۶گوهری ،اسماعیل ،ارزش پدر و مادر در قرآن ،5 ،تهران ،نشر نیایش13۷۷ ،
.1۷مجلسی ،محمد باقر ،بحار االنوار ،بیروت ،داراحیا التراث العربی 14۰3 ،ق.
 .1۸مجلسی ،محمدباقر ،حلیة المتقین ،تهران ،نشر قائم ،بی تا.
 .1۹محمدی ری شهری ،محمد ،منتخب میزان الحکمه ،ترجمه حمیدرضا شیخی ،قم ،دارالحدیث1422 ،ق.13۸1/
 .2۰سپهری ،محمد ،ترجمه و شرح رساله حقوق امام سجاد ،۸ ،قم ،موسسه انتشارات دارالعلم.13۸4 ،
 .21کریمی نیا ،محمدعلی ،الگوهای تربیت اجتماعی ،قم ،پیام مهدی.13۷۶ ،
 .22مطهری ،مرتضی ،تعلیم و تربیت در اسالم ،انتشارات صدرا ،13۶۷
 .23معلوف ،لوئیس ،المنجد ،انتشارات دارالمشرق بیروت1۹۷3 ،م.
 .24ناصر مکارم شیرازی ،اخالق در قرآن ،قم ،مدرسه علی ابن ابیطالب.13۷۷ ،
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