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بازکاوی اهمیت نقش مادر در تربیت دینی دختران
محمّدمهدی کریمی نیا  ، 1زهرا چایش  ، 2مجتبی انصاری

مقدم 3

 1استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (نویسنده مسئول)
 2سطح سه (کارشناسی ارشد) حوزه علمیه خواهران ،پژوهشگر و مدرّس مدرسه علمیه فاطمۀ الزهرا (س) شهر داالهو ،استان کرمانشاه
 3دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد ،مدرّس دانشگاه و پژوهشگر

چکیده
اسالم مملو از مقوالتی در زمینه مقام و جایگاه والدین در خانواده است .یکی از موضوعاتی که در جوامع امروزی والدین
بخصوص مادر باید به آن توجه بسیاری داشته باشد تربیت دینی دختران است .بیتردید نقش دختران هم در خانواده و هم در
اجتماع بسیار مهم است .آنان در آینده به عنوان همسر وظایفی را بر عهده دارند و به عنوان مادر نیز عهدهدار تربیت نسل بعدی
هستند اگر دختری به روش اسالمی تربیت شد میتواند خوشبختی و سعادت را هم برای همسر و هم در نسل آینده ضمانت
کند .ضرورت ایجاب میکند بنا بر این وظیفهی خطیری که در آینده بر عهده دختران است باید مادر که بیشترین سهم در
تربیت فرزند را بر عهده دارد به گونه ای خاص برای تربیت دینی دختران تالش کند تا آنان را به اهداف اسالمی نزدیکتر کند.
در مقاله حاضر که به روش توصیفی– تحلیلی گردآوری شده است ،به شناخت اهمیت نقش مادر در تربیت دینی دختران که به
روند رشد و تعالی آنها کمک میکند ،می باشد .یافتههای مقاله حاکی از آن میباشد مادر به عنوان اساسىترین عامل تربیت،
مىتواند با بهره گیرى از دستورات قرآن و روایات و همچنین عملیاتى کردن آنها در همه مراحل زندگى ،دخترانی با تربیت
دینی که در آینده در جایگاه همسری و مادری نقش بسزایی را دارند ،تربیت کنند.
واژههای کلیدی :تربیت ،تربیت دینی ،دختر ،مادر ،قرآن کریم.
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مقدمه
انسان ،تنها موجودی است که می تواند قدرت و ابتکار آفرینشی خداوند را آشکار سازد .خداوند قابلیتهای خود مانند نباتات،
حیوانات را در اختیار انسان قرار داده است و استعدادهای بسیاری بدو ارزانی داشته تا با اراده و انتخاب خود راه تکامل و
سعادت که جز قرب الهی نیست طی کند .اما انسان در این حرکت در نهادش امیالی قرار دارد که او را از این سیر معنوی باز
میدارد .و نفس اماره که همواره او را به سمت و سوی بدی میکشاند .همانگونه که خداوند نیز در آیات قرآن فرمودهاند« :وَمَا
أُبَرِّئُ نَفْسِی إِنَّ النَّفْسَ لَأَ َمّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّی إِنَّ رَبِّی غَفُورٌ رَحِیم؛ و من (خودستایی نکرده و) نفس خویش را از عیب و
تقصیر مبرّا نمی دانم ،زیرا نفس امّاره انسان را به کارهای زشت و ناروا سخت وا میدارد جز آنکه خدای من رحم کند ،که خدای
من بسیار آمرزنده و مهربان است»1 .
همان گونه که ذکر شده هدف از خلقت انسان رسیدن به قرب الهی است .از این رو ،تعلیم و تربیت از مهمترین مسائل زندگی
فردی است تا بتواند از این طریق زمینه رشد و تکامل در او فراهم شود .در اسالم که اکمال کننده دیگر ادیان است بهترین
دستورالعملها برای تربیت دینی آورده شده است .تربیت فرزندان خصوصا فرزندان دختر که در آینده جایگاه خواهری،
همسری ،مادری دارند نیز حائز اهمیت است .در بسیاری از آیات و روایات و همچنین سیره امامان معصوم شیوههای تربیت
عاطفی ،دینی ،اخالقی و اجتماعی دختران به روشنی ذکر شده و برای هر کدام نیز راهکاری ارائه دادند.
پیشینه موضوع
محمد جواد فروتن در مقالهی خود تحت عنوان "نقش و جایگاه مادر در تربیت فرزندان" به این نتیجه رسیده که فرزندان در
محیط آرام و مناسبی که درخانواده حکم فرما هست از لحاظ عاطفی و روانی سالمتر هستند .مادر نیز با مهر و محبت اگر با
فرزندان رفتار کند فرزندان دچار عقدههای روحی و روانی نمیشوند و در آینده فردی متعادل و با روحیات و خلقیات مناسب
وارد جامعه میشوند .مادر ،از دیدگاه اسالم ،جایگاه برتری در خانواده و اجتماع دارد .نقش او در تربیت دینی فرزند بعلت تاثیر-
پذیری فرزندان بدو بسیار مهم و سرنوشت ساز است .ازاین رو ،در این مقاله پس از تبیین مفاهیم و مقدمات ،نخست جایگاه
مادر و فرزند ،تربیت دینی فرزندان ،ارزش دختر و در آر هم تربیت دینی دختران و سپس نقش وی در تربیت دینی دختران
بررسی میشود.
مفاهیم شناسی
تربیت
لغوی :پروردن ،پروراندن .آداب و اخالق را به کسی آموختن .پرورش.؛ 2پرورش دادن ،ادب و اخالق به کسی

یاددادن3.

یوسف1.53 :
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ص 2.443
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واژه «تربیت» ،مصدر باب تفعیل ،از ریشه «ربو» و در لغت به معنای رشد ،افزایش یافتن و اصالح چیزی آمده است .ابن منظور
می گوید« :تربیت ،از «ربو» به معنای زیادتی ،رشد ،نمو و نگه داری است»4.راغب اصفهانی ،تربیت را «تغییر تدریجی امری می
داند ،به گونه ای که آن چیز به حد تمام برسد»5.ابن فارس نیز معتقد است« :اقدام بر اصالح چیزی را تربیت می گویند»6.
اصطالحی
تربیت در اصطالح دینی :به معنای پرورش دادن استعدادهای درونی ای که بالقوه در یک شیء موجود است ،میباشد؛ یعنی آن
تواناییهای بالقوه را به فعلیت برساند 7.در تعریفی دیگر میخوانیم :پرورش استعدادهای مادی و معنوی و راهبرد آن به سوی
فضائلی که خداوند در نهاد آدمی قرار داده است8.
ن
در قرآن کریم نیز تنها دو مورد در تربیت انسان بکار رفته است .یکی از فعل ماضی استفاده شده« :وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِ َ
الرَّحْمَۀِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کَمَا رَبَّیَانِی صَغِیرًا؛ و همیشه پر و بال تواضع و تکریم را با کمال مهربانی نزدشان بگستران و بگو :
پروردگارا ،چنانکه پدر و مادر ،مرا از کودکی (به مهربانی) بپروردند تو در حق آنها رحمت و مهربانی فرما» 9.و دیگری فعل
جحد« :قَالَ أَلَمْ نُرَبِّکَ فِینَا وَلِیدًا وَ َلبِثْتَ فِینَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِینَ؛ فرعون گفت :تو نه آن کودکی که ما پروردیم و سالها عمرت در
نزد ما گذشت؟»10.در این دو آیه معنا به صورت مطلق بکار رفته و همهی جنبههای آدمی اعم از جسمی و معنوی را بیان
کرده است.
امام علی علیه السالم نیز در ستودن انصار فرمودند« :هُمْ وَاللّه ِ رَبَّوُا االْءِسالمَ کَما یُرَبَّی الْفِلْوُ...؛ به خدا سوگند ،اینان اسالم را
پرورش دادند ،آنسان ،که کره اسب از شیر باز گرفته را پرورش دهند»11.در این روایت ،تربیت به معنای مطلق پرورش دادن
اعم از پرورش مادی و معنوی به کار رفته است .درباره پرورش اسالم ،تربیت معنوی و درباره پرورش کره اسب ،پرورش مادی و
جسمی ،مراد است؛ یعنی یاران پیامبر کسانی بودند که با تالش و جهاد و مبارزه خود ،زمینه رشد و پیشرفت اسالم را فراهم
ساختند.

این منظور ،لسان العرب ،ماده ربو ،ص 4.305

محمد الراغب ،المفردات فی غرایب القرآن« ،ماده رب»،
احمد ابن فارس ،معجم مقائیس

ص 5.184

اللغه« ،ماده ربّ»6.

مطهری ،تعلیم و تربیت در

اسالم ،ص 76

صانعی ،پژوهشی در تعلیم و تربیت اسالمی،

ص 8.11
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با توجه به مطالب ذکر شده تربیت دینی مجموعه عملکردهایی برای آماده سازی زمینههای رشد جسمی و روحی که به سبب
اراده و اختیار شخص در مسیر تکامل مادی و معنوی و رسیدن به هدف تقرب الهیست صورت گرفته است.
جایگاه مادر
اسالم نسبت به دیگر ادیان الهی برای مقام مادر ارزشی بسیار عظیم قائل است و حقوقی که اسالم برای مادران در نظر گرفته
است بسیار بیشتر از حقوق پدران است .مادر در اسالم بعنوان پرورش دهنده جامعه شناخته شده است .اوست که میتواند
جامعه را به سوی سعادت یا بدبختی هدایت کند .از این رو به بررسی جایگاه مادر را در قرآن و احادیث خواهیم پرداخت:
جایگاه مادر در قرآن کریم
خداوند در قرآن کریم مقام مادر را ستوده و از او به عظمت یاد کرده است .و این جایگاه را میتوان در وحی مستقیم خدا به
مادر موسی علیه السالم ،محبت همراه با احترامی که حضرت عیسی به مریم داشته ،احسان و نیکی به پدر و مادر و  ...مشاهده
کرد.
خداوند در چند آیه از سور قرآن در مورد نیکی به پدر و مادر سفارش کرده است اما در سوره احقاف عالوه بر نیکی به پدر و
صیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ إِحْساناً
مادر به رنج های مادر نیز اشاره شده است که این خود دلیلی بر جایگاه با عظمت مادر است« :وَ وَ َّ
شدَّهُ وَ بَلَغَ أَرْبَعینَ سَنَۀً ...؛ و ما انسان را به احسان در
حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ کُرْه ًا َو حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَالثُونَ شَهْراً حَتَّى إِذا بَلَغَ أَ ُ
حق پدر و مادر خود سفارش کردیم ،که مادر ب ا رنج و زحمت بار حمل او کشید و باز با درد و مشقّت وضع حمل نمود و سی
ماه تمام مدت حمل و شیرخواری او بود تا وقتی که طفل به حد رشد رسید و آدمی چهل ساله گشت12. »...
در سوره لقمان نیز به این مهم اشاره شده است« :وَوَصَّیْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى َوهْنٍ وَ ِفصَالُهُ فِی عَامَیْنِ أَنِ اشْکُرْ
لِی وَلِوَالِدَیْکَ إِلَیَّ الْمَصِیرُ؛ و ما به هر انسانی سفارش کردیم که در حقّ پدر و ما در خود نیکی کن خصوص مادر که چون بار
حمل فرزند بر داشته و تا مدّت دو سال که طفل را از شیر باز گرفته (هر روز) بر رنج و ناتوانیش افزوده است( ،و فرمودیم که)
شکر من و شکر پدر و مادرت بجای آور ،که بازگشت (خلق) به سوی من خواهد بود»13 .
در این آیه و آیه قبل در ابتدا نیکی به والدین عنوان شده است و بعد از آن دوران بارداری و مشکالت پس از آن بیان شده
است14.
همچنین می توان به این نکته اشاره کرد که خداوند در آیات مربوط به احسان پدر و مادر ابتدا به نیکی کردن والدین دستور
داده سپس بدون بیان زحمات پدر ،مشکالت و ناراحتیهای مادر را بیان کرده است15.چنین برداشت میشود که لزوم نیکی به
والدین عامل اصلی آن مادر است .در نتیجه میتوان صبر و شکیبایی مادر در برابر مشکالت دوران بارداری ،شیردهی و تربیت
فرزند را عامل اصلی احسان به والدین دانست.

12
احقاف.15 :
13
لقمان.14 :

قرائتی ،تفسیر

14
نور ،ج  ،7ص .250
15
همان ،ج  ،9ص .35
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همچنین به جایگاه مادر حتی بعد از طالق نیز اشاره شده است«:وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ...؛ و مادران بایستی
17
دو سال کامل فرزندان خود را شیر دهند16.»... ،
جایگاه مادر در روایات و احادیث
در روایات و احادیث بسیار از جایگاه مادر سخن شده است .حدیث معروف از پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم که درباره
جایگاه مادر فرمودند« :أَلْجَنَّهُ تَحْتَ أَقْدامِ الْ ُأمَّهاتِ؛ بهشت ،زیر پای مادران است»18.با توجه به حدیث نبوی در صورتی که مادر
از فرزند خشنود نباشد ،فرزند از بهشت و نعمات بهشتی محروم می ماند و برای رسیدن به بهشت برین باید احترام مادر خود را
داشته باشد و به او خدمت کند و این پاداش صبر و تحمل مادر در دوران بارداری و پس از آن از جانب خداوند برای مادر
است19.
امام صادق از پیامبر نقل کردند « :مردی به خدمت رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله آمد و عرض کرد :یا رسول اللّه! به کدام یک
از اقوام خود نیکی کنم؟ حضرت فرمود :به مادرت .دوباره پرسید :بعد از آن؟ حضرت فرمود :به مادرت .برای مرتبه سوم
پرسشش را تکرار کرد .پیامبر فرمود  :به مادرت .جوان برای بار چهارم پرسید :پس از آن به چه کسی نیکی کنم؟ پیامبر خدا
فرمود :به

پدرت!20

ال مشخص است که پیامبر سه بار نیکی به مادر را فرمان داده سپس برای بار چهارم
جایگاه مادر در این روایات از پیام بر کام ً
احسان به پدر سفارش کرده است .و این خود دلیلی بر عظمت جایگاه مادر است .یکی دیگر از بزرگی مقام مادر که در سیره
پیامبر مشاهده شده است احترام او به مادرش آمنه است .او حتی در اواخر عمر خود در سن  63سالگی به زیارت مزار مادر
گرامیاش میرفت .در حدیثی از رسول اهلل نقل شده است « :احسان به مادر دو برابر احسان پدر است ...دعای مادر زودتر به
اجابت می رسد ،پرسیدند چرا؟ پیامبر فرمودند :زیرا مادر مهربانتر از پدر

است»21.

ث
ک أَنْ تَعْلَ َم أَنَّها حَمَلَتْکَ حَیْ ُ
ق أُمِّ َ
از امام سجاد علیه السالم درباره جایگاه مادر سوال پرسیدند ،حضرت فرمودندَ « :و أَمّا حَ ُّ
الیَتَحَمَّلُ أَحَدٌ أَحَدا ،وَ أَعْطَتْکَ ِمنْ ثَمَرَهِ قَلْبِها ما ال یُعْطِی أَحَدٌ أَحَدا وَ وَقَتْکَ بِجَمیِع جَوارِحِها وَ لَمْ تُبالِ أَنْ تَجُوعَ وَ تُطْعِمَکَ وَ
ک ال تُطِیقُ شُکْرَها
ک تَهْجُرَ النَّوْمَ لِأَجلِکَ َو وَقَتْکَ الْحَرَّ و الْبَرْدَ لِتَکُونَ لَها فَإِنَّ َ
تَعْطَشَ َو تَسْقِیَکَ َو تَعْری َو تَکْسُوكَ َو تَضْحی وَ تُضِلَّ َ
إِالّ بِعَوْنِ اللّه ِ وَ تَوْفِیقِهِ؛ امام زین العابدین علیه السّالم فرموده است،حق مادرت بر تو این است که بدانى او تو را در جایى که
16
بقره.233 :

قرائتی،

17
همان ،ج  ،1ص .366

محمدی ری شهری ،حسینی ،منتخب میزان الحکمه ،ص 552؛ نوری طبرسی ،مستدرک الوسائل و مستنبط

18
المسائل ،ج،15ص

.180
میر عظیمی ،حقوق

19
والدین ،ص .321
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هیچ کس کسى را حمل نمى کند،حمل کرده و از ثمرة دلش(مهر) به تو چندان عطا کرده است که هیچ کس به کسى چنان
عطا نمىکند و با همۀ وجود خویش ترا نگهدارى کرده است و اهمیت نمىداده که خود گرسنه و تشنه بماند،ولى تو را سیر و
سیراب کند و خود برهنه بماند و تو را بپوشاند و خود در آفتاب باشد ولى بر تو سایه افکند و براى تو خواب نوشین را رها کرده
و تو را از گرما و سرما حفظ کرده است تا تو براى او باقى بمانى و تو نمىتوانى از عهدة شکرش بیرون آیى مگر به یارى و توفیق
خداوند»22.

جایگاه فرزند در اسالم
فرزند از بهترین هدایایی است که خداوند به بندگانش عطا میدارد .فرزند چه دختر باشد و چه پسر نعمتهای الهی هستند.
حضرت ابراهیم علیه السالم تا وقتی به سن پیری رسیده بود فرزندی نداشت و بخاطر این غمگین بود اما خداوند بشارت
فرزندی بدو داد ،سپس در آن سن اسماعیل و اسحق را به حضرت ابراهیم بندهی شایستهاش عطا کرد .انسانی که مومن به حق
باشد فرزندان او منب خیر و برکت و کرامت در دنیا و آخرت خواهند بود .حضرت ابراهیم پس از فرزند دارد شدن فرمودند:
« اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذی وَهَبَ لی َعلَی ا ْلکِبَرِ اِسْمعیلَ وَ اِسْحاقَ اِنَّ رَبّی لَسَمیعُ الدُّعاءِ؛ ستایش خدای را که به من در زمان پیری دو
فرزندم اسماعیل و اسحاق را عطا فرمود (و درخواست مرا اجابت کرد) که پروردگار من البته دعای بندگان را شنواست»23.از
این آیه می توان پی به جایگاه مهم فرزندان در زندگی برد که حتی ابراهیم در پیری از خداوند فرزندانی درخواتس کرد.
فرزندانی که سرسلسلهی انبیاء دیگر شدند.
ک
ت امْرَأَتِی عَاقِرًا فَهَبْ لِی مِنْ َلدُنْ َ
و حضرت زکریا نیز از خداوند در پیری طلب فرزندی کرد« :وَإِنِّی خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِنْ وَرَائِی َوکَانَ ِ
وَلِیًّا* یَرِثُنِی وَیَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا؛ و من از این وارثان کنونی (که پسر عموهای من هستند) برای پس از خود
بیمناکم (مبادا که پس از من در مال و مقامم خلف صالح نباشند و راه باطل پویند) و زوجه من هم نازا و عقیم است ،تو از لطف
خاص خود فرزندی به من عطا فرما* که او وارث من و همه آل یعقوب باشد و تو ای خدا او را وارثی پسندیده و صالح مقرر
فرما»24.

روایتی نیز از امام ششم اسحاق بن عمار بیان کرده است« :شخصی گفت :در داشتن فرزند بی رغبت بودم ،تا توفیق وقوف در
عرفات نصیبم شد ،در کنارم نوجوانی را دیدم دعا میکرد و اشک میریخت و میگفت « :یا رَبِّ والِ َدیَّ والِدَیَّ فَرَغَّبَنی فِی الْوَلَ ِد
حینَ سَمِعْتُ ذلِکَ؛ خداوندا پدر و مادرم ،پدر و مادرم ،با شنیدن دعای او نسبت به پدر و مادرش شوق پیدا کردن فرزند در من
پدید

آمد»25.

صدوق ،من الیحضره الفقیه ،ج  ،2صص ،461-460فتال نیشابوری ،روضه الواعظین ،ج  ،2ص 367؛ حویزی،

22
تفسیر نورالثقلین،

ج  ،3ص .151
23
ابراهیم.39 :
24
مریم.6-5 :

حرعاملی ،نوری،
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در اسالم حتی نگاه کردن به فرزندان نیز سفارش شده است ،زیرا باعث نشاط و سالمت روانی والدین میگردد .پیامبر اکرم
صلّی اهلل علیه و آله و سلم فرمودند« :اِذا نَظَرَ الوالِدُ إلی وَلَ ِدهِ فَسَرَّ ُه کانَ لِلْوالِدِ عِتْقُ نَسَمَهٍ؛ هنگامی که پدری به فرزندش نظر
کند و او را شادمان سازد ثواب آزاد کردن یک بنده به پدر عطا

شود»26.

نقش مادر در تربیت دینی فرزندان
مادر نقش بسزایی در تربیت جسمی و روحی فرزندان دارد .پس از تولد تنها فردی که شایستگی تربیت و پرورش کودك را دارد
مادر میباشد .زیرا او با تمام وجودش فرزند را پرورش میدهد و عامل انتقال ارزشها به کودك است .او میتواند فرزندی با اراده
و بزرگوار یا ناتوان و پست ،باتقوا و یا بی حیا را تربیت کند در همه حال مادر در شخصیت کودك اثرگذار و نقش آفرین است.
بر این اصل است که مادر باید خود در مسیر تقوا و ایمان قرار گیرد تا کودك او نیز بمانند او شود .وظیفه خطیر مادر قبل از
تولد فرزند با دعا و توکل برای داشتن فرزندی صالح شروع می شود .حتی هنگام معاشرت زن و مرد باید نام خدا برده شود تا
شیطان مداخله نکند27.زیرا یکی از حساسترین لحظات سرنوشت ساز فرد در زمان انعقاد نطفه میباشد که اگر با نام و یاد خدا
صورت گیرد چه بسا زندگی کودك در آینده دچار لغزشهای دینی نمیشود.
همچنین یکی دیگر از وظایفی که مادر بر عهده دارد غذایی ست که در هنگام بارداری تناول میکند زیرا آثار و پیامدهای
جسمانی و روانی بسیاری در پی دارد به گونهای که خداوند نیز در قرآن کریم میفرماید« :فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ؛ پس
انسان باید به خوراکش با تأمل بنگرد»28.انسان باید به غذاى خود از منظر حاللیت و حرامیت بنگرد29زیرا آثار مهمی در رفتار
و کردار آدمی دارد.
همچنین بعد از تولد فرزند نیز باید فضای معنوی در خانه و خانواده حاکم باشد تا از همون بدو تولد فرزند در این فضا قرار
گیرد .انتخاب نام نیکو ،کام برداشتن با تربت امام حسین ،صدقه دادن و عقیقه برای فرزند از جمله کارهای ابتدایی بعد از تولد
برای نوزاد است که در اسالم نیز سفارش شده است و این خود باعث باال بردن معنویات در کودك میشود .بعد از بدو تولد
مهمترین وظیفهی مادر شروع می شود و آن هم شیردادن به کودك است که باید آداب شیردادن را رعایت کند.
وظایف معنوی مادر در تربیت دینی فرزند
از آنجایی که اثرپذیری کودك از اعمال مادر بیشتر از افراد دیگر است لذا مادر باید معنویات را در خود تقویت سازد تا بتواند
فرزندانی دینی تربیت کند .در اینجا به برخی از این اعمال معنوی اشاره شده است:

مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،74ص 80؛ نوری طبرسی،

26
همان ،ج ،2ص .626

دشتی ،مسئولیت

27
تربیت ،ص .96
28
عبس.24 :
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آداب شیردادن به نوزاد
شیر مادر یکی از مفیدترین غذاها برای کودك است و مادر نباید بدون علت نوزاد را از این نعمت خدادادی محروم سازد .در
قرآن خداوند طول شیر دادن را  2سال معین کردند« :وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ...؛ و مادران بایستی دو سال
کامل فرزندان خود را شیر

دهند30.»...

از امام صادق روایت شده است« :أَلرَّضاعُ واحِد َو عِشْرُونَ شَهْرا فَما نَ َقصَ فَهُوَ جَوْرٌ عَلَی الصَّبِیِّ؛ مدّت شیر دادن ،بیست و یک ماه
است .هر اندازهاى که کمتر باشد ،بر کودك ستم شده

است»31.

از مهمترین آداب شیر دادن بردن نام خدا و طهارت و وضو است .زیرا بردن نام خدا باعث برکات هم در مادر و هم در نوزاد می-
شود و وضو عالوه بر روشنایی که در دل آن دو ایجاد میکند باعث می شود گناهان نیز پوشیده شده و این خود دلیلی برای باال
بردن معنویات در نوزاد میشود .به این دلیل امام باقر علیه السالم میفرمایند« :عَلَیْکُمْ بِالْوُضّاءِ مِنَ الظُّئُورَهِ فَإِنَّ اللَّبَنَ یُعْدِی؛ بر
شما باد که دایۀ زیبا و پاکیزه و سالم براى نوزادتان اختیار کنید زیرا که شیر اثر

دارد»32.

نماز
نماز مهمترین عبادت اسالمی مسلمانان است به گونهای که پیامبر اکرم فرمودند« :أَلصَّالهُ عَمُودُ الدّینِ إِنْ قُبِلَتْ قُبِلَتْ ما سِواها
وَ إِنْ رُدَّتْ رُدَّتْ ما سواها؛ نماز ،ستون دین است .اگر قبول شد ،دیگر عبادتها نیز پذیرفته میشود و اگر رد شد ،عبادتهای
دیگر نیز رد

میشود»33.

خداوند نیز در قرآن کریم میفرمایند« :رَبِّ اجْعَلْنِی مُقِیمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّیَّتِی رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ؛ پروردگارا ،مرا و از ذرّیّهام نیز
ی
کسانی را نمازگزار گردان ،و بار الها دعای مرا بپذیر»34.یا در سوره لقمان خداوند باز هم اهمیت نماز را عنوان میدارد « :یَا بُنَ َّ
أَقِمِ الصَّلَا َة...؛ ای فرزند عزیزم ،نماز را به پا

دار35.»...

این آیات و روایات همه از اهمیت خواندن نماز میباشد و مادر بعنوان اثرگذارترین فرد با روش الگویی و عملی باید خواندن این
فریضه الهی را در کودك تقویت کند چرا که کودك از لحاظ روانی بصورت الگویی تاثیرپذیر میباشد و مادر با خواندن نماز اول
وقت در جلوی چشمان کودك باعث عالقمندی او به نماز خواهد شد.

30
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همراهی کودک در مراسم عزاداری اهل بیت
در عزای اهل بیت مادر بهمراه کودك خود شرکت کنند عالوه بر اینکه کودك با فضای معنوی و اجتماعی آشنا خواهد شد آثار
تربیتی نیز بر روح و روان کودك می گذارد .با شرکت در مراسمات مذهبی اهل بیت کودك با احکام ،معارف دینی و اهل بیت
آشنا میشود و در قلب او ماندگار خواهد شد .مادر با آشنا کردن کودك با اهل بیت پیامبر میتواند تربیت دینی را در او
استحکام بخشد .حضرت زهرا سالم اهلل علیها بعد از رحلت پیامبر با فرزندانش به مسجد پیامبر ،مزار شهدای احد در بقیع و مزار
عموی پیامبر حمزه

میرفتند36.

تشویق مادر
از مهمترین روشهای تربیتی که کارشناسان نیز آن را درخور کودکان میدانند تشویق است .یکی از راههای استحکام بخشیدن
به رفتارهای دینی فرزندان تشویق آنان به انجام عمل نیکو و شایسته است .تشویق در کودك باعث انگیزه او میشود و آن کار
خوب را تکرار میکند .تشویق باعث میشود ا ز نظر روحی و روانی کودك استقالل طلب شده و اعتماد به نفس در او قوی می-
شود37.با توجه به اینکه مادر نزدیکتر از دیگر افراد به کودك است بهتر میتواند با تشویقهای مفید و خالقانه خود کودك را از
لحاظ فکری ،روحی و معنویات به رشد برساند.

کمک به پیدا کردن دوست
از مسائل مهمی که فرزند در دوره نوجوانی با آن روبرو می شود ارتباط با هم سن و ساالن خود است .او در این سن عالقه دارد
با دوستان خود رفت و آمد کند و این رفت و آمدها باعث انتقال فرهنگ و تفکر در آنان میشود .همچنین نوجوانان در این سن
بسیار تحت تاثیر گفتار و رفتار دوستان خود قرار میگیرند به گونهای که این تاثیرپذیری حتی نقش والدین را بی اثر

میکند38.

ظرُوا إِلی خُلَطائِهِ فَإنْ کانُوا
امیرمؤمنان علی علیه السالم در این باره میفرمایندَ « :و مَنِ اشْتَبَهَ عَلَیْکُ ْم أَمْرُهُ وَ َلمْ تَعْرِفُوا دِینَهُ فَانْ ُ
ن اللّه ِ فَهُوَ عَلی دِینِ اللّه؛ هرگاه وضعیت شخصی بر شما نامعلوم شد و دین و آیین او را نشناختید ،به دوستانش بنگرید؛
أَهْلَ دِی ِ
اگر [دوستانش] اهل دین و آیین الهی اند ،او نیز پیرو آیین

خداست»39.

مادر باید رفتار فرزند را کنترل کند تا نگذارد با افراد فاسد و الابالی دوست شود زیرا نوجوان کم تجربه است و دیدش فقط
ظاهری میباشد .پی در این امر خطیر و مهم مادر نقش بسزایی دارد.
محدثی ،حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت علیهم السالم،

36
صص .132 -131
37
همان ،ص .132

همان،
مجلسی،
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بحاراالنوار ،ج  ،71ص .197
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ارزش دختر در اسالم
خداوند قادر با تصمیم و ارادهی خود هر چه را که برای بنده اش بخواهد مصلحت در دنیا و آخرت برای بنده است .بنده نیز باید
تسلیم حکمت خداوند باشد .خداوند با علم خود به یکی از بندگانش دختر می دهد ،به یکی پسر ،یکی دوقلو و حتی کسی را
نیزعقیم میکند که همه نشانه رحمت و لطف پروردگار است « .لِلَّهِ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ یَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ إِنَاثًا
وَیَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ الذُّکُورَ؛ تنها خدا راست ملک آسمانها و زمین ،هر چه بخواهد میآفریند ،به هر که خواهد فرزندان اناث (دختر)
و به هر که خواهد فرزندان ذکور (پسر) عطا

میکند40.».

در روایات متعددی ارزش فرزندان دختر را بیشتر از پسران میدانند ،زیرا در اعراب جاهلیت دختران را زنده به گور میکردند و
این خود دلیلی برای روایات آمده است.دختران عاطفه و محبت بیشتری به والدین خود دارند و این را میتوان از روایتی که امام
ل رَبَّهُ أَنْ یَرْزُقَهُ إِبْنَهً تَبْکِیهِ وَ تَنْدُبُهُ َبعْ َد مَوتِهِ؛
صادق به نقل از حضرت ابراهیم فرمودند مشاهده کرد« :إِنَّ إِبراهِی َم علیه السالم سَأَ َ
ابراهیم علیه السالم از پروردگارش خواست که به او دختری عطا فرماید ،تا پس از مرگش برای او بگرید و سوگواری

کند»41.

همچنین پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم دختران را در مسائل اجتماعی مشارکت میدادند مانند مشارکت دادن حضرت
زهرا سالم اهلل علیها در روز مباهله که خود در آن زمانی که اعراب دختران را زنده به گور میکردند بسی جای تامل بود .یا
زمانی که پیامبر دست دختر خود را آن هم در آن زمان میبوسید میفرمودند « :فداها ابوها؛ پدرش فدای او

باد»42.

از رسول خدا حضرت محمد(ص) نقل شده که فرموده اند« :نِع َم الوَلَدُ البَنَاتُ مُلَطِّفَاتٌ مُجَهِّزَاتٌ مُؤمِنَاتٌ مُبَارَکاتٌ مُفَلَّیَاتٌ؛
دختران چه فرزندان خوبى هستند؛ با لطافت و مهربان ،آماده به خدمت رسانى ،یار و غمخوار [اعضاى خانواده] ،با برکت و
پاکیزه کننده [در خانواده براى پدر و

مادر[43.».

ب
ن النَّعیمَِ ،و یُثی ُ
ت َو اللّه یَسألُ عَ ِ
امام صادق علیه السالم در مورد ارزش فرزند دختر میفرمایند« :اَلبَنونَ نَعیمٌ َو البَناتُ حَسَنا ٌ
عَلَى الحَسَناتِ؛ پسران ،نعمت اند و دختران خوبى .خداوند ،از نعمتها سؤال مىکند و به خوبىها پاداش مى

دهد»44.

روایتی دیگر از امام صادق علیه السالم باز هم ارزش و اهمیت فرزند دختر را میفرمایند« :إِذَا أَصَابَ ٱلرَّجُلَ إِبْنَهٌ بَعَثَ ٱهللُ إِلَیْهَا
صدْرِهَا؛ آن گاه که مردی دارای دختر شود ،خدای سبحان فرشته ای را به سوی او روانه می
مَلَکاًَ ،فأَمَرَّ جَناحَهُ عَلی رَأسِهَا وَ َ
فرماید و آن فرشته بال خود را بر سر و سینه ی آن دختر می

گستراند»45.

40
شوری.49 :

مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،101ص 99؛ عالمه،

41
الوافی ،ج  ،23ص .1299

ابن شهر آشوب ،مناقب آل ابی طالب (ع) ،ج،3
آخوندی ،الکافی ،ج  ،6ص 5؛ مجلسی،

43
همان ،ص 98؛ عالمه ،همان ،ص .1297

کلینی ،اصول کافی ،ج ،6ص  ،7ح12؛ عالمه،

44
همان ،ص .1298
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اسالم این دین کامل حتی به ریزترین مسائل روانی افراد توجه دارد حتی هدیه دادن از نظر جنسیت را مقرراتی برایش تنظیم
ل صَ َدقَۀٍ إِلَى قَوْ ٍم
ل اَلسُّوقَ فَاشْتَرَى تُحْفَۀً فَحَمَلَهَا إِلَى عِیَالِ ِه کَانَ کَحَامِ ِ
ن دَخَ َ
کرده است ،در روایتی از رسول خدا آمده است « :مَ ْ
ن
مَحَاوِیجَ وَ لْیَبْدَأْ بِالْ ِإنَاثِ قَبْلَ اَلذُّکُورِ فَإِنَّهُ مَنْ فَرَّحَ أُنْثَى فَکَأَنَّمَا َأعْتَقَ رَقَبَۀً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ وَ مَنْ أَقَرَّ بِعَیْنِ اِبْنٍ فَکَأَنَّمَا بَکَى مِ ْ
خَشْیَۀِ اَللَّهِ وَ مَنْ بَکَى مِنْ خَشْیَۀِ اَللَّهِ أَدْخَلَهُ اَللَّهُ جَنَّاتِ اَلنَّعِیمِ؛ هر کس به بازار رود و هدیه ای برای خانواده اش بخرد و ببرد،
]پاداش او[ مانند کسی است که برای نیازمندان صدقه می برد ] .و هنگامی که هدیه را به خانه می برد] ،باید ،قبل از پسران ،به
دختران بدهد ،زیرا کسی که دخترش را شادمان کند ،مانند کسی است که یک بنده از فرزندان اسماعیل را آزاد کرده است .و
هر کس [با دادن هدیه ای] چشم پسری را روشن کند ،گویا از ترس خدا گریسته است و هر کس از ترس خدا بگرید ،خداوند او
را داخل نعمت های بهشت کند»46.باز هم ارزش دختران را میتوان در این روایت از رسول خدا مشاهده کرد.
در تمامی روایات ذکر شده ارزش و احترامی که دین اسالم نسبت به فرزند دختر داشته مشاهده میشود .همچنین میتوان به
این نتیجه رسید که حتی با فرزند دختر نیز نسل و نوادگان ادامه دارند همانند نسلی پاك که از حضرت زهرا سالم اهلل علیها
دخت پیامبر ادامه دارد و منتظر منجی و آخرین فرزند از فرزندان پیامبر هستیم.
وظایف مادر در تربیت دینی دختر
همانگونه که ق بال ذکر شده مادر در تربیت فرزند چه دختر و چه پسر نقش بسزایی دارد .اما در رابطه با تربیت دختر بدلیل
تشابهات جنسیتی بیشتر میتواند تاثیرگذار باشد و این اشتراك باعث ظهور بسیاری از نقشهای مشترك بین مادر و دختر می-
شود و این خود دلیلی مناسب برای پروراندن روحیهی دین باوری در دختر توسط مادر خواهد بود.
ف
پیامبر درباره تربیت دختر میفرماید« :مَنْ کَانَتْ لَهُ إِبْنَهٌ وَاحِدَهٌ کَانَتْ خَیْراً لَهُ مِنْ أَلْفِ حَجَّهٍ وَ أَلْفِ غَزْوَهٍ َو أَلْفِ بَ َدنَهٍ وَ أَلْ ِ
ضِیافَهٍ؛ هرکس یک دختر داشته باشد[ ،وآن دختر را برای رضای خدا تربیت کند] آن دختر برای او خوبتر و ارزندهتر است از
هزار حج ،هزار جهاد ،هزار شتر قربانی و هزار مهمانی (برای

خدا)»47.

تربیت سالم فرزندان ،مخصوصاً دخترها اجر و پاداش فراوانی دارد .پیامبر اکرم میفرمایند« :مَنْ کَا َنتْ لَهُ اِبْنَهٌ فَاَدَّبَهَا وَ أَحسَنَ
ن ٱلنَّارِ؛ هرکس دختری داشته باشد و او را ادب آموزد و مؤدب بار آورد؛
أَدَبَها َو َعلَّمَها فَأَحسَنَ تَعلِی_مَها َفأَوسَعَ عَلَیْها ...وَ سِتْراً مِ َ
دانش بیاموزد و خوب آموزشش دهد؛ و از نعمت هایی که خدا بر خود او تمام فرموده است؛ فراوان در اختیار دخترش گذارد،
آن دختر پناه و سپری در برابر آتش جهنم برایش خواهد بود».

48

همانگونه که ذکر شده مادر نقشهای تربیتی نسبت به دختر دارد که این نقشها عبارتند از:

مجلسی ،همان ،ص 103؛ ابن بابویه ،همان،

46
ص .201
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عفت و حیا در دختران
یکی از شواهد عفت وحیا در دختران ،صیانت از حجاب و رعایت برخورد در مقابل نامحرمان است .مادر مومن با الگو قرار دادن
خود در زمینه دینداری و عفت به دختر خود نیز کمک میکند .از سوی دیگر رعایت حجاب و عفاف این دو اصل مهم در
زندگی بشری باعث میشود تا فرد از آسیبهای فردی و اجتماعی دور بماند.
خداوند نیز در قرآن به حجاب زنان اشاره مستقیم کرده استَ « :و قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ یحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ َو
ن زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنََّ ...و لَایضْرِبْنَ
ن زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا َو لْیضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَیٰ جُیوبِهِنَّ وَ لَایبْدِی َ
لَایبْدِی َ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِیعْلَمَ مَا یخْفِینَ مِن زِینَتِهِنَّ؛ و به زنان با ایمان بگو« :دیدگان خود را [از هر نامحرمی] فرو بندند و پاکدامنی ورزند و
زیورهای خود را آشکار نگردانند مگر آنچه که طبعاً از آن پیداست .و باید روسری خود را بر گردن خویش [فرو] اندازند ،و
زیورهایشان را جز برای شوهرانشان یا پدرانشان ...آشکار نکنند؛ و پاهای خود را [به گونهای به زمین] نکوبند تا آنچه از زینتشان
نهفته میدارند معلوم

گردد»49.

ن
ل لِأَزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ َونِسَاءِ الْ ُمؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِ ْ
در آیه نیز خداوند به حجاب و عفاف اشاره کرده است« :یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُ ْ
جَلَابِیبِهِنَّ ذَلِکَ أَدْنَى أَنْ یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا؛ ای پیغمبر (گرامی) با زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو
که خویشتن را به چادر فرو پوشند ،که این کار برای اینکه آنها (به عفّت و حرّیت) شناخته شوند تا از تعرض و جسارت (هوس
رانان) آزار نکشند بسیار نزدیکتر است و خدا (در حق خلق) بسیار آمرزنده و مهربان است».

50

همچنین پیامبر نیز در رعایت عفت و پاك دامنی زنان و دختران میفرمود« :خَیْرُ نِسائِ ُکمُ الْعَفِیفَهُ؛ بهترین زنان شما ،زنان عفیف
و پاك دامن هستند»51.زنان و دختران به علت احساسات عاطفی که دارند نسبت به پسران بیشتر آسیبپذیرتدند و اگر عفت و
حیا را رعایت نکنند به سرعت جامعه را آلوده میکنند به همین دلیل مادر باید خود یکی از عوامل و مبلغ عفت وحیا باشد و
ارزش مهم حیا را در دخترش نیز تقویت کند.
رهبر معظم جمهوری اسالم ایران نیز درباره عفاف زنان و دختران میفرمایند« :خودنمائی و جلوهفروشی ،یک لحظه است و آثار
سوء آن برای کشور ،برای جامعه ،برای اخالق ،حتّی برای سیاست ،آثار مخرب و ماندگار است؛ در حالی که مالحظهی عفاف،
مالحظه ی حدود شرعی در رفتار و حرکات بانوان ،اگر چنانچه سختیای داشته باشد ،سختیِ کوتاهی است ،اما آثارش ،آثار
عمیق و ماندگاری است .خود خانمها خیلی باید مراقبت کنند مسئلهی حجاب را ،مسئلهی عفاف را؛ وظیفهی آنهاست ،افتخار
آنهاست ،شخصیت

آنهاست»52.

49
نور.31:
50
احزاب.59 :

آخوندی،
خامنهای ،اثر مراقبت خانمها
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الکافی ،ج  ،5ص .324

52
از حجاب ،در زندگی اخروی و پیشرفت کشور.
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احترام ویژه به دختر
مادر از نظر روحی و روانی بهتر از هر کسی دیگری میتواند احساسات دختر خود را درك کند و ویژگیهای اخالقی و رفتاری او
را شناخته و نسبت به آن رفتار محبت آمیزی همراه با احترام ازخود بروز میدهد .مادر با احترام به دختر خود شخصیت و
رفعت بزرگی به او می دهد و دختر نیز در جواب این عمل مادر وقار و نجابت خود را حفظ میکند .همانگ.نه که در روایت از
رسول خدا آمده است احترام به دختر گذرنامهی بهشت میباشد« :مَنْ کَانَ لَهُ اُنْثَی فَلَمْ یُبْدِهَا وَ لَمْ ُیهِنْهَا ،وَ لَمْ یُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَیْهَا
أَدْخَلَهُ ٱهللُ ٱلجَنَّهَ؛ هر که دختری داشته باشد و به او ستم نکند ،تحقیرش نسازد ،و پسرش را بر او ترجیح ندهد ،خدا او را وارد
بهشت

میکند»53.

آزار و ستمگری نسبت به دختران ،توهین و همچنین خشونت با آنان ،پسران را بهتر از دختران دانستن بسیار خطرناك است
زیرا با اینکار خصوصا از جانب مادر اعتماد بنفس دختر از دست میرود و او احساس حقارت و کینه ورزی نسبت به مادر ،و
برادر خود خواهد داشت .در نتیجه احترام به دختر باعث اعتماد بنفس ،شجاعت ،وقار و ...خواهد بود.
آموزش احکام دختران
مادر و دختر بعلت همجنس بودن بهتر میتوانند در مسائل مختلف فقهی و احکامی با هم صحبت کنند .مادر از طریق تشویق و
ترغیب باید احکام مشترك میان خود و دختر را بدون سختگیری و دوستانه به او آموزش دهد .بسیاری از احکام بانوان را باید
قبل از ابتالی به آن به دختران آموزش داد تا در صورت روبهرو شدن از نظر شرعی ،روحی و روانی دچار مشکل نشود .دختران
ناآگاه در اثر عادت ماهیانه دچار اضطراب ،ترس و پریشانی میشوند .در نتیجه مادر با آموزشهای به موقع خود به دختر
میتواند استرس دوران بلوغ را در او کمتر کند تا بدون آسیب جسمی و روحی از این دوران عبور کند.
آموزش نقشهای آینده به دختر
دختر بعنوان همسر و مادر آینده در جامعه حضور پیدا خواهد کرد .به همین دلیل مادر باید او را برای این نقشها آماده کند.
مادر با آموزش به موقع دختر خود بعنوان اثرگذارترین فرد میتواند شیوه زندگی ،چگونگی برخورد با دیگران ،احترام به همسر
و همچنین تربیت مناسب فرزندان را به او آموزش دهد .دخترانی که در زمینه شوهرداری موفق هستند الگوی خوبی مانند مادر
خود دارند و برخورد با همسر را از او آموختند .از این رو به مادران سفارش شده که وظایف و مسئولیتهای زنانه را به دختران
خود آموزش دهند و اخالق نیکو و رفتار شایسته را در آنان آراسته کنند.
پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم درباره ی حقوق دختران این گونه می فرمایدَ « :و إِنْ کَانَتْ اُنْثَی َأنْ یَسْتَفْرِهَ اُمَّهَا َو یَسْتَحْسِنَ
ت زَوْجِهَا؛ حق دختر بر پدرش این
ف َو یُعَجِّلَ سِرَاحَهَا إِلَی بَیْ ِ
إِسْمَهَا وَ یُعَلِّمَهَا سُورَهَ ٱلنُّورَِ ،و لَایُعَ ِّلمَهَا سُورَهَ یُوسُفَ َو لَا یُنَزِّلَهَا ٱلغُرَ َ
است که مادرش را گرامی دارد ،نام شایسته برایش برگزیند ،سوره ی نور را بر او بیاموزد و [ریزه کاری های عاطفی و شهوانی]
سوره ی یوسف را به او نیاموزد ،در اتاق های طبقات باال [در معرض دید بیگانگان] منزلش ندهد و او را [در موقع مناسب و
مشروع] سریع تر به خانه ی شوهرش روانه
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مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال چهارم ،شماره  ،35اردیبهشت 1400

نتیجه گیری
دین اسالم بیشتر از ادیان دیگر ،به زنان و حقوق آن ها توجه داشته است .اسالم ،وجود دختر در خانه را مایه رحمت و زیبایی
می داند لذا به تعلیم و تربیت دختران همت گماشت و تربیت درست دختران را به عنوان حقی بر عهده والدین خصوصا
مادر گذاشته است .از نظر اسالم و شیعه وظیفه مادر نسبت به دختران حساستر است چون انحراف از قانون فطرت و آیین
صحیح و بقای نسل شریف را در معرض خطر قرار می دهد.
اگر مادر نسبت به تربیت درست و دینی دختران دقت نظر داشت ه باشند معضالت جامعه کمتر شده ،همچنین دختران از لحاظ
احساسی و عاطفی امنیت بیشتری دارند ،در زمان بلوغ نیز اضطراب و صدمات جسمی و روحی در آنان کمتر میشود .مادر با
آموزش و دادن مسئولیتهای به موقع به دختران به آنان کمک خواهد کرد که در آینده نقش مادری و همسری خود را درست
ایفا کنند ،در نتیجه مادرانی دلسوز و آگاه برای تربیت فرزندان خود خواهند بود هم چنین همسرانی وظیفه شناس که به حقوق
و وظایف دینی خود در قبال شوهران آگاهند و خانوادهای شاد و پر نشاط خواهند داشت .مادر با تربیت دینی دختران نه تنها
خانوادههایی سرشار از محبت و شاری خواهیم داشت بلکه جامعهای سالم با زنان و دختران و مادرانی موظف داریم که مشکالت
خانوادگی در آن کمتر خواهد بود .پس می توان نتیجه گرفت تربیت دینی دختران همچون زنجیرهای به خانواده و جامعه سالم
منجر خواهد شد.

منابع
*قرآن کریم.
* نهج البالغه.
کتب فارسی
 .1دشتی ،محمد ،مسئولیت تربیت ،قم ،دفتر تبلیغات اسالمی.1364 ،
 .2صانعی ،مهدی ،پژوهشی در تعلیم و تربیت اسالمی ،تهران :انتشارات سناباد.1378 ،
 .3عمید ،حسن ،فرهنگ فارسی عمید ،تهران :راه رشد.1389 ،
 .4قرائتی ،محسن ،تفسیر نور ،ج  ،9تهران :مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن ،چ یازدهم.1383 ،
 .5محدثی ،محمدجواد ،حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت علیهم السالم ،قم :مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی،
چاپ دوم.1376 ،
 .6مطهری ،مرتضی ،تعلیم و تربیت در اسالم ،چ نوزدهم ،تهران :صدرا.1371 ،
 .7معین ،محمد ،فرهنگ فارسی معین ،ج ،1تهران :ادنا ،کتاب راه نو.1381 ،
 .8میرعظمی ،جعفر ،حقوق والدین ،قم ،کتاب خانه حضرت ابوالفضل.1369 ،
کتب عربی
 .9آخوندی ،محمد ،الکافی ،ج ،6تهران :دارالکتب االسالمیه.1407 ،
 .10ابن بابویه ،ترجمه و متن کتاب من الیحضره الفقیه ،سید صدرالدین بالغی ،ج ،5تهران :دارالکتب االسالمیه ،چاپ اول،
.1385
 .11ابن بابویه ،محمد بن علی ،ثواب االعمال و عقاب االعمال ،ج  ،1قم :الشریف الرضی.1364 ،

133

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال چهارم ،شماره  ،35اردیبهشت 1400

 .12ابن شهر آشوب ،مناقب آل ابی طالب (ع) ،یوسف بقاعی ،ج  ،3بیروت :داراالضواء.1412 ،
 .13ابن منظور ،لسان العرب ،بیروت ،دار صادر 1416 ،ه  .ق« ،ماده ربو».
 .14احمد ابن فارس ،معجم مقائیس اللغه ،تحقیق و ضبط :عبدالسالم محمد هارون ،قم ،دفتر تبلیغات اسالمی 1404 ،ه .
ق« ،ماده ربّ».
 .15حرعاملی ،محمد بن حسن ،نوری ،میرزا حسین ،وسائل الشیعه و مستدرکها ،ج  ،21قم :جامعت مدرسین قم
موسسه نشر اسالمی.1391 ،
 .16حویزی ،عبدعلی بن جمعه ،تفسیر نور الثقلین ،هاشم رسولی ،ج ،3قم :اسماعیلیان.1415 ،
 .17صدوق ،محمد ،من الیحضره الفقیه ،ج  ،2چ دوم ،بیروت :دار االضواء.1413 ،
 .18عالمه ،ضیاءالدین ،الوافی ،ج ،23اصفهان :مکتبه االمام امیرالمومنین علی (علیه السالم) العامه.1406 ،
 .19فتال نیشابوری ،محمد بن احمد ،روضه الواعظین ،ج  ،2قم :الشریف الرضی.1375 ،
 .20فیض کاشانی ،مال محسن ،محجه البیضاء ،محمدرضا عطایی ،ج ،3مشهد :آستان قدس رضوی.1381 ،
 .21کلینی ،محمد بن یعقوب ،اصول کافی ،سید جواد مصطفوی ،جلد  ،2تهران :موسسه الوفاء.1382 ،
 .22مجلسی ،محمد باقر ،بحاراالنوار ،محمد باقر بهبودی ،ج  ،74تهران :اسالمیه ،چ سوم.1375 ،
 .23محمد الراغب ،المفردات فی غرایب القرآن ،تحقیق :عدنان داودی ،دمشق ،دارالقلم1416 ،ه  .ق« ،ماده رب».
 .24محمدی ری شهری ،محمد ،حسینی ،سید حمید ،منتخب میزان الحکمه ،قم :موسسه فرهنگی دارالحدیث ،چ نهم،
.1393
 .25موسسه آل البیت علیهم السالم الحیاءالتراث ،مستدراك الوسائل ،ج  ،15بیروت :موسسه آل البیت (علیهم السالم)
الحیاء التراث.1408 ،
 .26نوری طبرسی ،میرزا حسین ،مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،ج ،15بیروت :موسسه آل البیت الحیاءالتراث،
.1408
سایت
 .27خامنهای ،سید علی ،اثر مراقبت خانمها از حجاب ،در زندگی اخروی و پیشرفت کشور ،بیانات در دیدار جمعی از
مداحان سراسر کشور.1391/02/23 ،

134

