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 فرزند : تربيت )عليهم اسالم(جستاري در مناسبات سبک زندگي اهل بيت

  محمدمصطفي اسعدي

 دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسالمی، دانشگاه معارف اسالمی قم     

 حسن سلم ابادي

 عضو هیئت علمی دانشگاه بجنورد گروه معارف اسالمی

 روح اهلل پورعابدین

 دانشگاه معارف اسالمی قمدانشجوی دکتری مدرسی معارف اسالمی 

 چکيده:

اختالالت تربیتی نسل جديد در دنیای معاصر، ناشی از سبک زندگی است، بهترين راه حل مشکل اصالح سبک 

 یتدر ترب یآن، سبک زندگمهم  از ابعاد ؛ يکیدارد یابعاد مختلف ^یتباهل یسبک زندگ د.شابزندگی می

 یتدر ترب یايژهشود که آنان سبک ومی معلوم ^یتباهل یرهفرزندان است. با مراجعه به س یتترب يژهوهخانواده ب

انتخاب ايشان  برای تربیت نسل خوب از اندگرفته کارهب یخاص یتیترب یهاروش  ،اند که در آنفرزندان داشته

روش  .هم تربیتی را در سیره خودشان به کار گرفته اندهمسرمناسب تا تولد فرزند توصیه داشته و نکات بسیار م

 اين مقاله، گرداوری اطالعات به صورت کتابخانه ا ی وتوصیفی تحلیلی می باشد.تحقیق 

 فرزند ،تربیت )علیهم اسالم(اهل بیت ،سبک زندگی کليد واژگان: 
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 مقدمه

جدی روبرو شده است. )  ها بوده و امروزه نیز با مسائل جديد وهای خانوادهتربیت فرزند، از ديرباز يکی از دغدغه 

ها و ابزار ارتباط جمعی، ارتباطات ( گستردگی و تنوع رسانه32ـ  75/  2: 6831بیشتر ر.ک: باقری،  اطالعات

ناپذير و خارج از نظارت، توسعه زندگی وسیع جوامع و آمیختگی فرهنگی، در دسترس بودن ابزار ارتباطی کنترل

به بهانه رويکردهای جديد به  ساالریندفرزند، شیوع طالق، رواج فرزهای تکنشینی، فراوانی خانوادهآپارتمان

ای، تعدد و فزونی های رسانهپذيری فرزندان از والدين بر اثر الگوگیری از برنامهفرزندپروری، کاهش اطاعت

های رسمی، های شغلی خاص( در کنار آموزشهای آموزشی کودکان )زبان خارجی، رايانه، و مهارتموضوع

تربیت فرزندان  از طرفی کاهش فراغت والدين برایفرزند شده است. ريت درتهمگی سبب پیچیدگی روزافزون 

  اين ار را مشکل تر می کند.

، جامعهبه عناصر اجتماعی نسبت داده و ريشه چنین مشکلی را  در مقام دفاع از خود  هر چند خیلی از والدين

وجود دارد، آيا خود والدين هیچ هايی ترديد چنین ريشه ها  را مقصرمعرفی می کنند بیفرهنگ و يا رسانه

ولی در همین جهان به اصطالح مدرن، سهمی در اين مشکل ندارند؟ آيا آنها در اين زمینه مسئولیتی ندارند ؟ 

 ,Smetana)بديل و جدی است. شناسان اصرار دارند که نقش خانواده در رشد اخالقی کودکان، بیهنوز روان

1999)  

ای از رسد پارهرا مطرح و برای هرکدام برنامه مطالعاتی تعريف کرد، اما به نظر میهای فراوانی توان فرضیهمی

ها است. گردد و آن سبک زندگی خانوادهشده بازمیحال فراموشعینمشکالت تربیتی، به امری بسیار روشن و در

ترين دادن ساده نع از انجامآنچه ما دانند چه بايد بکنند.شناسند و میاقدامات تربیتی را میبسیاری از والدين،

کارگیری شود، اقتضائات سبک زندگی آنهاست. سبک زندگی خاص والدين، مجال بهوظايف تربیتی والدين می

 های تربیتی را گرفته استبرخی توصیه
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 یتترب يژهوهخانواده ب یتدر ترب یآن، سبک زندگمهم  از ابعاد ؛ يکیدارد یابعاد مختلف ^یتباهل یسبک زندگ

اند که فرزندان داشته یتدر ترب یايژهشود که آنان سبک ومی معلوم ^یتباهل یرهفرزندان است. با مراجعه به س

 اند.گرفته کارهب یخاص یتیترب یهاروش  ،در آن

 .کند یفرزندان را بررس یتدر ترب ^یتباهل یتیاصول ترب ترينمهماز  یمقاله درصدد است تا برخ ينا 

 سبک زندگي

به  یابیمنظور دستبه یو اجتماع یفرد صهرفتار و تعامل انسان در عر یوهناظر به الگو و ش ،«یزندگ سبک»

، کاويانی ک:.ر یشتر،اطالع ب یاست. )برا یفرد در زندگ یحاتها و ترجبر ارزش یاهداف مورد نظر است که مبتن

 (641 :6836 کاران،و همشريفی  ؛38 :6832 فاضلی، ؛53 :6831ی، کن مهدوی ؛61ص : 6836

 یبرا يجتدراست که به یگذشته و حاضر در زندگ یو الگوها یرونیب یطمتأثر از مح بیشتر ،افراد یسبک زندگ 

 يدتردبیبرخوردار است.  یخاص یتفرد مسلمان از اهمبرای  یسبک زندگ منبع دريافت یرد.گمی هر فرد شکل

 است.  ^یتبو اهل یامبرپ زندگیسبک  ،تربیت فرزند یبرا یمنبع انتخاب سبک زندگترين و مطلوب ينترمطمئن

 زمينه ايو عوامل مقدماتي  

وجود دارد که مانع از تحقق  یزن یمخل عوامل ،وجود دارد يطیها و شراینهزم ،امور یحانجام صح یبرا بی ترديد 

 یبرا 6ناسپاس باشد. ياتواند شاکر می ش،و شر در وجود یرخ هایینهزم دلیلبه ،گردد. انسانمی آنها یحصح

خود را به  یتیبرنامه ترب بايد ،بر او غلبه نکند یمنف هایو جنبه یردقرار نگ یعوامل منف یرتأث که انسان تحتينا

و  یشگیرانهپ هایبرنامه از اين رو به. بماند در امان یعوامل منف یرکند که از تأث يريتو مد یطراح یاگونه

 ینتحقق آنها را از ب هایینهد، زمنعوامل مخل به ظهور برس يناز آنکه ا پیش بايد و نیاز دارد یتیترب مقدماتی

موانع رشد  به  او، یو تعال ددر کنار عوامل مؤثر در رش یوستهپ ،فرزند یرشد و تعال یردر مس ين، بايدابربنا ببرد

 یطو مح يطدر شرا اود تا کر یشگیریپ یتیعوامل مخل ترب یگذاریرموانع و تأث پیدايشنظر داشت و از  یزن وی

کردن  به فراهم امبه موازات اهتم ،خود یتیترب یرهدر س ^یتب. اهليابدرشد و پرورش  ی،دور از آلودگه سالم و ب

                                                           
1 ا َکف وًرا نَاه  إِنَّا َهَدي  . » ا َشاِکًرا َوإِمَّ بِيَل إِمَّ (3 )دهر / «.السَّ  

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

4 
 

ها و بلکه سال یاند و در مراحل مختلف سندادهمی هشدارنیز  یعوامل منف یرتأث درباره ،هایسازینهو زم يطشرا

 .دشو می ساز اشارهینهاقدامات زم يناز ا یبرخبه  .اندداشته عوامل ينبه ايژه اهتمام و ،از تولد فرزند پیش

 تا تولد فرزند انتخاب همسرمناسب-1

می  کرده نهیاز ازدواج با زن کودن  ×یشده است. امام عل یاز انتخاب همسر ناصالح نهائمه  ياتروا بسیاری ازدر

مصاحبت با  یزيد؛ چراکهاز ازدواج با کودن بپره یاع؛الحمقاء فان صحبتها بالء و ولدها ض يجو تزو ياکما: »فرمايد

 کندمی به مردان سفارش ،مورد انتخاب همسر در (878/  7: ق6468ینی، )کل«. است يعضا وو فرزند از ا ،بال یو

ینه زم يندر ا |اکرم یامبرفرزندانشان باشند. پ یبرا يستهصالح و شا یمادران يندهد که در آنکن انتخابی همسران

[ را در چه اتيندهمل کن که فرزند ]آأتضع ولدک ...؛ ]در انتخاب همسر[ به دقت ت یءش یا یانظر ف: »يدفرمامی

 یاختارو لنطفکم؛ برا»اند: فرموده يگرید يثو در حد (263/  2: ق 6462)األبشیهی، ...« ی دهمی قرار يگاهیجا

 (23/  64: ق 6418ی، )حر عامل .«ید[ انتخاب کنیمناسب يگاهخود ]جا یهانطفه

فرزندانشان  یرا برا یايستهداشته و آنان مادران شا یايژهو يگاهجاايسته، انتخاب همسر ش ^یتباهل یرهدر س

  درباره مادر بزرگوار خود فرمودند: کند کهمی نقل ×یاز امام هاد يارمهزبنینمونه عل یاند. براکردهمی انتخاب

 ینِ مَکلؤة و بِعَ یوَ هِ یدَعِن بار  جَ یدُکَ ينالُهاماردٌ و ال یطانُشَ يقْرَبُهامِنْ اَهلِ الجَنة ال یو هِ  یعَارفَة بِحَق یانّه قال: اُمّ

 ( 813 ، ح461: ق 6413ی آملی، )طبر ین.و الصالِح يقینالتَنامُ وال تَتَفلَّتُ عَنْ اُمّهاتِ الصِّدِ یاهلل اَلَت

و مکر ستمگر لجوج به او  شدینم يکسرکش به او نزد یطانش ؛و اهل بهشت بود ،مادرم به حق من عارف

 و صالح قرار داشت. يقصد یهامادران انسان يفخدا بود و در رد یداربیشههم شمدر پناه چرسید؛ ینم

 دارای سالم و یداشتن فرزند یبرا ^یتبانعقاد نطفه، اهلبا همسر و  یزشدر مرحله آم ،بعد از انتخاب همسر

 : يندفرمامی ×امام باقر ؛ از جملهکنندیه میتوص ينرا به والد یايژهو هایدستورالعملينده، متعادل در آ یتشخص

طوسی، ) یر.خال یو ال نقص و اجعل عاقبته ال يادهخلقه ز یف یسل نقیاولداً  یاذ اردت الجماع فقل: اللهم ارزقن

6411 :5  /466 ) 

 گردان.  یرو سالم به من عطا کن و او را عاقبت به خ یزهپاک یفرزند يابگو: خدا ی،کرد یزشکه قصد آم یهنگام
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در هنگام انعقاد  ينحاالت والد یزمان، مکان و چگونگ درباره یمتعدد یهادستورالعمل ،در اسالم ينهابر ا عالوه

 ،آنها يتاند و رعامطرح شده «یزشمکروهات و مستحبات آم»عنوان  با ینطفه وجود دارد که در کتب فقه

 امام ؛ 316 ـ 311ق:  6143يزدی،  يیر.ک: طباطبا ه،نمون یمطلوب فرزند خواهد بود. )برا یتساز تربینهزم

 (853/  2: تابی ینی،خم

است که انسان  یبستر شدن در شبازجمله هم اند؛کرده یانبرا نامطلوب انعقاد نطفه  يطها و شراینهزم ینهمچن 

 خطاب به اصحابش فرمود: ×ینقصد مسافرت دارد. امام حس

لجنة الحديث فی ) .السفر فان من فعل ذالک ثم رزق ولدا کان احوال فیها يدونتر یالت یلهالل یف یاناجتنبوا الغش

 يرا اگرز یزيد؛بپره يدفرت دارکه قصد مسا یبستر شدن با همسرانتان در شباز هم (5ق: 6467، ×معهد باقرالعلوم

 لوچ خواهد بود. ،شود یروز یاثر آن فرزند بر

گردد. می لحظه تولد آغاز یننوزاد دارد که از نخست یبرا یايژهو هایاسالم دستورالعمل نیز از تولد فرزند بعد 

در گوش راست او اذان و در گوش چپ او اقامه گفته شود.  ،تولد نوزاد بعد ازاند: فرموده پیامبر)ص(نمونه  یبرا

 (681/  67: 6418ی، )حر عامل

کام  :از جمله ؛روز هفتم وارد شده است يژهودر هفت روز اول تولد کودک و به يگرید یهاسنتين، بر ا عالوه

( 641: )همان ،او یبرا یکو( انتخاب نام ن683: آب فرات و خرما، )همان ،×ینبرداشتن نوزاد با تربت امام حس

 یمه)همان( و ول ،نقره دادن ياسر نوزاد، طال  یسر و معادل وزن موها تراشیدننوزاد، )همان(  یکردن برا یقهعق

 (642: )همان يگان.و همسا یهماناندادن به م

  تغذیه-2

انحراف و  هایینهاز زم حرام پدر و مادربسیار در تربیت فرزند دارای اهمیت می باشد زيرا تغذيه  يهتعذ

ما کان من مال حرام فهو من »نقل شده است:  ×از امام باقرآمده است. شمارن در نطفه انسان بهیطاش یگذاریرتأث

/  2: ق 6421، یاشی)ع «.شودیم میسه ندر آ یطانش يد،وجود آکه از مال حرام به یانطفه یطان؛شرکه الش

 يهتغذچون بر نکاتی  ،آيدشمار میساز تربیت در بعد از تولد بههنینیز که يکی از مراحل زم یدوره باردار (811

آمده است.  یانسخن به م ینجن يندهآ یتها در رفتار و شخصیخوراک یبرخ یرثأمادر و نوع آن تأکید شده و از ت

 یکوتا اخالق فرزندانتان ن یدبده« به» یوهم ی،نمونه سفارش شده است که به همسرانتان در هنگام باردار یبرا
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 یامبرپ همچنین( 163/  2: ق 6838ی، )نور .«اخالق اوالدکم يحسناطعموا حباالکم السفرجل فانه »گردد: 

به  ی؛عقل الصب یف يدتز فانهااسقوا نسائکم اللبان »اند: تأکید کرده« کندر»باردار از  زنانبر استفاده  |اکرم

)همان( همچنان که . «گرددمی شدن عقل کودکان يادباعث ز يراز ید؛بده کندر ی،همسرانتان در هنگام باردار

التمر  یهتلد ف یشهرها الذ یاطعموا المرأة ف»اند: سفارش کرده یماه باردار ينآن حضرت بر خوردن خرما در آخر

فرزند بردبار  ،صورتدر اين  .؛ در ماه پايانی بارداری به همسرانتان خرمای تازه بدهیدیاًتق یماًحل يکونفان ولدها 

 (33: ق 6413ی، )طبرس «.و پاکیزه به دنیا خواهد آمد

بدکاره  يهدا انتخابرا از  ينوالد |رسول خداچرا که   تغذيه خود فرزند در تربیت او دارای اهمیت است همچنین

از شیر  فان اللبن يعدی؛توقوا اوالدکم لبن البغیه والمجنونه »اند: برحذر داشتهبرای شیر دادن به نوزاد  يوانهو د

 (612 / 2 :6853ی، )طبس«. گذارداثر خود را می ،زيرا شیر ؛زنان بدکاره و ديوانه برای فرزندانتان پرهیز کنید

 انتخاب نام نیک -8

نام فرد بر شخصیت او تاثیر می گذارد لذا در روايات اسالمی انتخاب نام نیک از وظايف پدر و مادر دانسته شده  

بادروا اوالدکم بالکنی » فرزندان فرمود: یزشت برا یهاالقاب و برچسبتأثیر از  یشگیریدرباره پ |برپیام است.

بر  بهای خوها و کنیهلقبچیره شود، های زشت بر فرزندانتان قبل ان تغلب علیهم االلقاب؛ پیش از آنکه لقب

 (463 / 61 :ق 6413، یهند ی)متق «.آنان بگذاريد

 ازکودکیشروع تربیت -4

 ی، برشدن دل فرزند در بزرگاشاره به امکان سخت )ع(باامام حسن  ،در سفارشی به فرزند خود امام علی )ع(

 : ندفرمود ،کرده تأکید یاز آن در دوره نوجوان یشگیریپ یتاهم

قبل ان يقسموا قلبک و يشتغل  دبقبلته فبادرتک باال یءوانما قلب الحدث کاالرض الخیاله ما القی فیها من ش

 ( 86)نهج البالغه، نامه  .لبک

است و آماده پذيرش هر بذری است که در آن افکنده نشده که دل نوجوان چون زمینی آماده و کشت  یدرسته ب

 پس به تربیت تو شتافتم پیش از آنکه دلت سخت شود و خاطرت به چیزی اشتغال يابد.  ؛شود
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بستر خواب  یجداساز درباره منفی، یامدهایپ یاز برخ یشگیریمنظور پبه  یجنس ییزدر دوره تم  همچنین

اوالدکم سبع سنین ففرقوا بین  لغاذا ب»اند: فرموده ینهزم يندر ا |پیامبرشده است تأکید  يکديگرفرزندان از 

، یهند ی)متق «.بستر آنان را از يکديگر جدا سازيد ،فرزندانتان به هفت سالگی رسیدند هنگامی کهمضاجعهم؛ 

 (446 / 61: ق 6413

 عملي تربيت فرزند در سيره اهل بيت)ع( نکاتبرخي 

   یمتکر -1

 یوستهپنیز  ينیدر احکام و دستورات د است که آفريدحرمت دارای کرامت و با یانسان را موجودمتعال  خداوند

 شمارباالتر از حرمت کعبه به  حرمت مؤمن در دين اسالم  از اين رو ؛تأکید شده استاو کرامت و حرمتبر حفظ 

، هتک حرمت او ش شودرفتن حرمت ینانجام نداده باشد که موجب از ب یکار ،مؤمنخود که  یآمده و تا مادام

 ×یعلامیر مؤمنان، خواهد بود.  به دور یاز گناه و نابهنجار ،برخوردار باشد نفسکرامت که از  ی. انساننیست يزجا

احترام نفس  دارایکه  ی( کس562 / 2: 6833ی، عَلَیْهِ نَفْسُهُ لَمْ يُهِنْهَا بِالْمَعْصِیَةِ؛ )آمد کَرُمَتْ مَنْ »فرموده است: 

 «.کندیارزش نمبیبا گناه  خود را یتشخص ،باشد

در  یوستهچراکه انسان پ ؛جرا گرددو ا یطراح یبر اصل حفظ حرمت مترب یمبتن يدبا یتیهر برنامه ترب ينابنا بر

که  یهرگونه اقدام و رفتار ينبنابرا يابد.خود در اجتماع دست  يستهشا يگاهو جا یتالش است تا به کرامت انسان

را  یو بزهکار ینابهنجار ینهدارد و زممی روند باز ينا ازرا  یدار شدن حرمت او گردد، وو خدشه یفموجب تضع

در  ×یر مؤمنان، علیدرست را انتظار داشت. ام یتوان از او بروز رفتارهاینم در اين صورت،. کنديت میدر او تقو

از او  یکین یدام ،خوار شد یکه نفسش بر و یکس یره؛نفسه فالترج خ یهمن هانت عل»فرموده است:  ینهزم ينا

 (883/  66: ق 6838ری، )نو«. نداشته باش

 یریگفرزند که زمان شکل یو نوجوان یدر مقطع کودک اما ،است ی مهمدر همه مقاطع سن کرامت حفظ

 يمفرزندان و تکر يژهوه ب ،حفظ حرمت افرادنیز بر  ^یتباهل روايات. در يابديژه میو یتیاهم ،اوست یتشخص

لکم؛ فرزندان خود  يغفراکرموا اوالدکم و احسنوا آدابهم : »انداسالم فرموده پیامبر. تاس تأکید شدهآنان  یتشخص

( آن 637 :67 :ق 6418ی، عامل )حر «.شد یدخواهکه بخشیده  یدگردان یکوو آدابشان را ن یدا احترام کنر

به  قائل بودند؛ یايژهاحترام و ÷زهرا شان، فاطمهفرزند برایسخن وفادار بودند و  ينبه انیز حضرت در عمل خود 
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نزد  ÷فقبلها و أجلسها فی مجلسه؛ هرگاه فاطمهکانت إذا دخلت علی النبی قام إلیها »که نقل شده است:  یاگونه

 :ق 6418، ی)مجلس«. نشانديش میخو یو در جا یدبوسمی و او را يستادامی به احترام او |یامبرآمد، پمی |یامبرپ

؛ چنان که اندداشته یزآمرفتار احترام ‘ینامام حسن و امام حس ،خود هاینوه ايشان در هر موقعیتی با( 56 / 85

 کند: می نقل بارهايندر يزلعزعبدا

قَامَ لَهُمَا وَ اسْتَبْطَأَ بُلُوغُهُمَا إِلَیْهِ فَاسْتَقْبَلَهُمَا وَ حَمَلَهُمَا  |فَلَمَّا رَآهُمَا النَّبِیُّ ×انَّهُ کَانَ جَالِساً فَأَقْبَلَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ

 ( 638 / 48 :)همان . ... مَطِیُّکُمَا وَ نِعْمَ الرَّاکِبَانِ أَنْتُمَا عَلَی کَتِفَیْهِ وَ قَالَ نِعْمَ الْمَطِیُّ

 ايشانبه احترام  يد،آنها را د یوقت |یامبرآن حضرت آمدند. پ سویبه  ‘ین[ حسن و حسکهنشسته بود] |یامبرپ

سوار کرد و رفت و آنها را بر دوش خود  نبه استقبال آنا |یامبرکردند، پمی حرکت ی[ چون به کندو]يستادا

 . ...ید هست یو چه سواران خوب يددار یفرمود: چه مرکب خوب

شد و می حاضر شانو در جمع يرفتپذمی دعوت آنان را ينه،به احترام کودکان مد یگاهنیز  ×یامام حسن مجتب

 : کرداحترام میو  ،آنان را به خانه خود دعوتگاه 

 لیبصبیان يلعبون و بین أيديهم کسر خبز يأکلونها فدعوه فنزل و أکل معهم ثم حملهم إ ×مر الحسن بن علی

 .منزله فأطعمهم و کساهم و قال الفضل لهم ألنهم لم يجدوا غیر ما أطعمونی و نحن نجد أکثر مما أطعمناهم

 (633 / 66: ق 6837د، يالحدیاب)ابن

در دست  یکه تکه نان یگذشت و کودکان در حالمی بودند، یکه سرگرم باز یاز کنار کودکان ×امام حسن یروز

و با آنها غذا  يرفتدعوت آنها را پذ [ ×امام] به خوردن نان دعوت کردند.را  ×حسن ماما ،خوردندمی و داشتند

داد و فرمود: دعوت آنها از دعوت من  لباسبرد و به آنها غذا و  يشسپس کودکان را به منزل خو ؛خورد

 از آنچه به آنها دادم، دارم. یشمن ب یول ،آنها هرچه داشتند به من دادند يراز ؛ارزشمندتر بود

مورد  یهبا کن یشترکردند؛ بلکه بیرا با نام صدا نم يشانا ×امام جواد ،فرزندش نیز برای احترام به ×امام رضا

«. ...ابوجعفر نوشتم یو من برا است من نوشته یابوجعفر برا»... : فرمودندیم مثال برای .دادندیخطاب قرار م

 (731/  2: ق 6423 )صدوق،

 :يباز-2
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قواعد و اصول و مقررات  است. یتطفوله در دور او یسرگرم ينتربزرگکودک و  یعیطب یهایازاز ن يکیی باز 

کند یآماده ماعی اجتم یاصول و مقررات زندگبرای آشنا و او را  ی،و اصول اخالق ینکودک را با روح قوانها، یباز

و  یاز اصول ارزشمند اخالق یاریبندد. کودکان بس کارموقع بهرا درست و به یو اخالق یمسائل انضباط تا

 يدبا یانو مرب ينوالد روينا. ازآموزندیم یبه هنگام باز را مشارکتی و همدلی، مانند تعاون، همکار یاجتماع

 ينمنع نکنند و به ااز بازی رو کودکان را  یچو به ه آورندکودکان فراهم  یدمف هاییباز یامکانات الزم را برا

: فرمايدیم ينخطاب به والد |است. رسول خدا یباز ی،اصل توجه داشته باشند که شُغل کودک تا هفت سالگ

 یتدر خصوص اهم اهل بیت)ع( یره( در س621/  7: 6815ی، )حرعامل .«فراخوان یهفت سال فرزندت را به باز»

 اند. دهسفاش کرآن  یتبا فرزند و اهم یباز

 گشاد يدبا یپس زبان کودک              کودک فتاد کارت با و چون سر

با همساالن  یو آنان را به باز ی( باز‘ینخود )امام حسن و امام حس هایهمناسب با نو یهادر فرصت |اکرم پیامبر

با فرزندان  ،مسئلهين بر ا یارو سفارش بس یدکأضمن ت ئمه)ع(( ا35ـ  34: 6854ی، )طبس .کردیم يقخود تشو

 ×یعل ینالمؤمنیر. از امکردنديق میآنان نظارت و کودکان را تشو یباز کم بردستيا شدند و یم یبازهم دخو

: 6815ینی، )کل«. تنزل دهد یتخود را تا حد طفول يستیدارد، با یهرکس که کودک»: که فرمود کنندیم يتروا

کند، افراد را یم يابیخود را ارز یطمحیرد، گیرا فرا م یزهاچ یلیخ هایباز ین( کودک در ضمن هم71/  1

 آموزد.يد و مطالب دلخواه خود را میآزمایم

طفل را دارند و  یهاعاطفهو  هابرداشتو  هادر شناخت يیو راهنما يتهدا یفهوظ یانو مرب ينوالد با اين توضیح،

یله وسرشد و تکامل کودک است. کودک به یاساس یهایازاز ن ی، يکیسوق دهند. باز یر درستدر مس يداو را با

ت حقوق آنان، مراعات يو رعا يگرانبا د یاریو هم یهمکاریز، آممسالمت يستیراه همز ی،جمعدسته هاییباز

 .یردگیم را فرا يگراند برابردر  يریپذیتدفاع از خود و مسئول ،نظم و قانون

گهربار  سخناناسالم با  یگرام یشوايانپهای زندگی، دوره آن یهایو باز یدوران کودک یجاندر خصوص ه

شور و  |اکرم یامبرپ . برای نمونه،کنندیفرزند اشاره م یدر بزرگسال یو باز یجانه ينبه ارزش و تأثیر ا يشخو

 (253 / 64ق: 6418ی، )مجلسداند. ی میعقل او در بزرگسال يادیزه نشانی را کودک به هنگام خردسال یجانه

و پر نشاط باشد تا در  يگوشباز ی،است کودک به هنگام خردسال يستهشا»فرمايد: می ×کاظم یامام موس
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به سالمت و ؛ بخشدیسرور و انسباط م ،به کودک ی( باز853/  64: )همان«. گردد یباصبور و شک ی،بزرگسال

 آموزد.یم یرا به و یکند و اصول و قواعد زندگیرشد بدنش کمک م

 يدنبوس -2

 یدندر باب بوس ^معصومان یرهکودک است. در س یو تعادل عاطف یضامن سالمت روح ين،والد يدنمهر ورز 

 ،فرزند یدنبوس» کند:ینقل م |اکرم یامبراز پ ×امام صادق برای مثال،شده است.  ی بیانمتعدد ياتروا ،فرزند

 (634/  67: 6815، ی)حرعامل .«ده برابر است یکويی،است و پاداش هر ن یکويین

ای در بهشت رتبه ،ایبه هر بوسه يراز ید؛فرزندان خود را ببوس: »ايدفرمیدن میبوس یدر مورد آثار اخرو |یامبرپ 

 یبر امام موس»: يدگویعمر مبن( مفضل218: )همان. «صد سال استپان يکديگر،هر رتبه از ه که فاصلهست 

مکد و گاه یبوسد و زبانش را میفرزند خود را بر دامان خود نشانده و م ضرتآن ح يدموارد شدم، د ×کاظم

«. استنشانه از عالقه و محبت امام به فرزند خود  ين،و ا یردگیارد و گاه او را در آغوش مذگیاش مبرشانه

عزت  باال رفتنو  یسالمت روان ی افزايشهااز راه ، يکیابراز احساسات به فرزند و یدن( بوس775/  63: )همان

 شده است.يژه بدان توجه و ^انمعصوم یرهنفس در کودکان است که همواره در س

 :محبت -3

او را  یتترب يهاساس و پا ين است کهوالد یآن از سو ینمأو تبه او  محبت کودک  هاییازنمهمترين  يکی از

عامل سالمت روح کودک  ينترمهم ،ثابت کرده است که محبت ،متعدد درباره کودکان هاییبررس دهد.یم لشک

 یهاول یازهاین ینمأتنها ت ،پدر و مادر وظیفه( 644: 6851ی، )قائم .است یروان هاییموجب نابهنجار ،آن نبودو 

بخش محبت و یاتآنان با آب ح یهاکردن مزرعه دل یاریآب ،اتر از آنبلکه فریست، همچون خوراک و پوشاک ن

 گوناگون آشکار سازند. هایشکلبه  شانفرزندان در حقمحبت خود را  ،پدر و مادر يدرو باينااز. عطوفت است

تر سازنده ی،زندگ یهاول هایها به کودک در سالاما محبت آن ،متفاوت است ،ن مختلفیدر سن يننوع محبت والد

هم محبت  یبلوغ و جوان دارد؛ هرچند در سنین کودکان رفتار يلدر تعد یقیاثر عم ين،والد یو ابراز آن ازسو

خود را  یدوران کودک هک ×ی( حضرت عل418: 6835)ارونسون، . خواهد داشت یتأثیر فراوان، به فرزندان ينوالد

 : يدفرمایرحمت گذرانده بود، م یامبردر دامان پرمهر پ
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بودم  ی. کودک خردسالیددانیم یبه خوب ،که نزد آن حضرت داشتم یمخصوص جايگاهو  یامبرشما قرابت مرا با پ

چسباند. گاه مرا در بستر خود یخود م ینهبه سو  گرفتیدر آغوشم م؛ نشاندیمرا بر دامان خود م |که رسول خدا

ی، طبس؛ 275: 6812ی، )مسعود .يیدسایرا بر صورت من م يشصورت خوی، و از محبت و دوست یدخوابانیم

6838 :11 ) 

ين توجه، موجب در که ا دهندیکرامت و عزت نفس را در آنان افزايش م ،والدين با محبت و توجه به فرزندان

 یدر دوران کودک ^ینحسنبه اسالم بارها  ی. رسول گرامشودمیبرای فرزندان  یبعد هایاز انحراف امان بودن

 بن)ا. بردیآن بزرگواران باال م یتاعتماد به نفس را در شخص یهروح وسیله،ينو بد گزاردمیمحبت و احترام 

 تذکرة الخواص( در 82تا: یبی، عامل یمرتض؛ 11و  17تا: یابن طولون، ب؛ 838و  832/  8: تایشهرآشوب، ب

را  |ب روايت کرده است که روزی رسول خداعازبن ءحنبل به سند خود در مسند از براآمده است که احمدبن

 ،بار خدايا من او را دوست دارم»گفت: علی را بر دوش خود نشانده بود و میبنکه حسنحالیدر ،مشاهده کردم

 ينتواند بهتریم ،و محبت به کودکان یورزدر عشق یزن ÷فاطمه (26/  7: 6851ین، )ام. «تو هم او را دوست بدار

با  |شده و همواره رسول خدا یرابس یمحبت و رحمت نبوه از سرچشم ،زنان باشد. او که خود یاسوه برا

پدر  یهاگرفتنو در آغوش هایدنو با بوس کردهخطاب وی را « یفاطمه بضعة منّ و فداها ابوها»چون  هايیعبارت

و  یت در روابط کالمحضر نمونه بود.، و عشق و محبت به فرزندان ینقش مادر يفایبود، خود در ا آشنا

دلم صدا یوه می يعنی نور چشمم و ثمرة فؤادینی يعنی قرّة عبا فرزندانش را  ،خود با خطاب مهربانانه یزآممحبت

: 6831پور، یلین ؛81/  26ق: 6423ی، زنجان یداشت. )انصار یبايیشکو صبر  ،فرزند یتکرد و همواره در تربیم

631) 

و  شودمیقائل  يژهو يگاهجا ،به فرزند يدنورز مهر یرو براينااز .مهر و محبت استوار است يهپا بر ^ائمه یرهس

 یعمل نزد خداوند معرف ينمحبت به فرزند را بهتر یدر سخن ×. امام صادقکندمیدر ابراز آن  یفراوان هاییهتوص

نزد  یروز»: يدگویم ×ینامام حس ياراناز  ید همدان، يکی( جع664/  67ق: 6413ی، )نور کرده است.

«. کردمیمحبت و نوازش  بر اوچسبانده بود و  ینهرا بر س ینهکه او دخترش سک یرفتم، در حال ×یعلبنینحس

 (63: 6832یا، ن)پاک

. و رقم خورده استا یزندگ هایهلحظ يندر آخر ،به فرزندش ×ینحس مامابراز محبت ا بارهدر يگریده نمون

 یو با مهربان یادتشود و فرزندش را عیوارد م ×فرزندش امام سجاد یمهجنگ به خ هایساعت ينحضرت در آخر

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

12 
 

حقوق او  مرهبه کودک را در ز يدنمهر ورز یزن ×امام سجاد (63: 6832)همان، کند. ، او را نوازش میتمام

و گذشت و  یبه او، پرورش و آموزش و يدنورز و اما حق کودک، مهر»: فرمايدمیباره ينو درا خواندمی

 يکسبب توبه، مدارا و تحريرا ]اين کار[ ز؛ کردن به اوستو نرمش و کمک یکودکانه و یاز خطاها یپوشپرده

 (13: 6838ی، . )رنجبر«رشد اوست یراه برا ينترکوتاه یزنکردن او و ن

او را نزد  ×امام .وارد شد ×بودم که فرزندش امام سجاد ×یندر محضر امام حس یروز»: يدگویعتبه مبناهللیدعب

«. يبايیچقدر خوشبو و ز يت،فداه و گفت: پدرم ب یداش را بوسیشانیو پ یداش چسبانینهخود فرا خواند و به س

 یو فطر يزیغر یامر ،به فرزندان والدين( محبت 413: 6812ی، مسعود؛ 287و  284: 6416ی، )خزار راز

کودک خواهد داشت که  یو تعادل روان یدر رشد اخالق یو نقش اساس یتیاثر ترب یمحبت زمان يناما ا ،است

دارند که  یزکردن آن را ن اظهار یفهوظی، قلب يدنبر مهر ورز ين افزونوالد يند. بنابراکننابراز  ين، آن راوالد

دو  کند،یشتری برقرار میاز خانه ارتباط ب یط بیرونکه فرزند با مح یو جوان ینوجوان دورهدر  ،امر ينا یتاهم

 دان است.چن

یدن، بوسکه برای نمونه، ابراز محبت والدين با فرزندان ارائه شده  یبرا یمتفاوت هاییوهش ^ائمه اطهار یرهدر س

به  ×یعل ت. اظهار محبپردازيمها میآنیین به تبفرزند، برخی از آنهاست و در ادامه کردن نوازشو  دادن يههد

دهد. یرا نشان م ينفرزند و والد یانمدرست است که رابطه  یاز موارد، يکی ×هاشم یو قمر بن ÷یکبر ينبز

/  67ق: 6413ی، )نور. آنها شد یانمهر و محبت م يشسبب افزا ،با فرزندان خود ×یکه برخورد امام عل ایگونههب

267) 

در حضرت است.  ×امام حسن با ÷مربوط به برخورد فاطمه زهرا ،^مهائ یرهو محبت در س یاز مهرورز يگرد ینوع

 یوه( در ش833/  8: تایشهر آشوب، ب)ابن گرفت.یرا در آغوش م کرد و اویم یبازش با او فرزند خردسالی

ی روی در محبت نهيادهو بر محور تعادل است و از ز یاندازه کافبه ،محبت به فرزندان ^ائمه معصوم یتیترب

 .اندکرده

 نوازش  -4

است و ضمن  روی و کوتاهی پرهیز دادهزيادهرا از هرگونه  يشخو یروانرو پينااز .است یمتعادل يند ،اسالم

کند ها سفارش میآن به خواند،میتوجه و محبت کافی به فرزندان را از وظايف اصلی والدين  یت،در امر ترب ينکها

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

13 
 

روز صبح  هر که وینقل شده است  |یدر سیره عل روی و يا کوتاهی نکنند.، زيادهدر محبت به فرزندان خودکه 

در اين مورد  ×امام صادق (33 / 4 ق:6418مجلسی، ) .کشیدهای خويش دست محبت میبر سر فرزندان و نواده

( 78/  8 :تایی، بيعقوب) «.روی بکشانداند که نیکی به فرزندان، آنان را به زيادهبدترين پدران، کسانی»: فرمايدمی

کشیده  روی و کوتاهیزيادهخارج نگردد و به  رویمیانهود که از زمانی مفید و کارساز خواهد ب زند،محبت به فر

 ،و رشد کودک یسازیتشخصبر عالوه تواندیاست که م یمؤثری هااز راه ،نوازش فرزندیح، توض يننشود. با ا

 شود.  یسالمت روح باال رفتنموجب 

 : دادن یههد -5

است  یچون کس ،خانواده خود بخرد یای برايههد هر کس وارد بازار شود و تحفه ود: ايفرممیرسول خدا)ص(

از  ،کند یمآنان تقساست، میان برده باشد و اگر خواست آنچه را به خانه برده  یازمندن یگروه یای براکه صدقه

آزاد  یلای را از اوالد اسماعهمانند آن است که بنده ،کند لهرکه دختر خود را خوشحا يراز ؛دختران شروع کند

باشد و هر کس از  يستهترس خدا گر مثل آن است که از ،شود یفرزند یو هر کس سبب شادمان کرده باشد

 61 ق:6413ی، هند ی. )متقگرداندیداخل م يشپر نعمت خو هایخداوند او را به بهشتيزد، خوف خدا اشک بر

 /443 ) 

 يژهخانواده به و یساختن اعضادادن و مسرور يهبر هد سفارشضمن  |اکرم یامبرکه پ بینیميث میحد يندر ا

که نقل است  ×یاز امام عليتی نیز روا بارهينا. درکندیم یدفرزندان تأک يگرم داشتن دختران بر دبه مقدّ ،فرزندان

نام را  ينپس بهتریک است. نام نید، بخشیخود م اناز شما به فرزند يکای که هريههد یناول»: يدفرمایم

کرامت و »: يدفرمایدادن ميهدر خصوص هد هم ×یامام مجتب (622/  67: 6815ی، )حرعامل«. یدانتخاب کن

باره ايندر ×( امام صادق227: ق6414ی، )حران«. یده يههد یاز درخواست کس پیشست که ا آن ی،بزرگوار

بايد چیز تازه و مطبوعی را برای  ،گرددیاش برمرود، هنگامی که نزد خانوادهیهرگاه مردی به سفر م»فرمايد: یم

 ( 885 / 3: 6815)حر عاملی، «. ارزشی همچون سنگی باشدآنها بیاورد؛ اگرچه چیز کم

 فرزندان ميانعدالت  یترعا -6

عدالت و رفتار  يت( رعا3/  )مائده .سفارش می کندعدالت  رعايت مسلمانان را بهئل، در همه مساقران کريم 

 يترعا ين،والد يفوظا ينتراز مهم يکیاسالم در مورد فرزندان است.  یتیاز اصول ترب ، يکیهماهنگ با کودکان
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 یرگتنها متوجه فرزندان بلکه دامننه، فرزندان یض میانثمره تبع يراز؛ در رفتار با فرزندان است برابریعدالت و 

 گیری و تشديدموجب شکلشود. همچنین گرفته میو اعتماد فرزندان از پدر و مادر  گرددیز مین ينوالد

 .فرزندان خواهد شد ی میانو دشمن یتوزینهحسادت، ک

ورزی روايت یتی يعنی عدالتن اصل مهم تربيا يتاز رعا يیهانمونهخويش، با فرزندان  ÷برخورد فاطمه بارهدر

درنگ یب |رسول خدا خواست.آب  |یامبرکرد و از پ یآمد و اظهار تشنگ |یامبرنزد پ ×امام حسن ی. روزشده است

 ينداد. در ا ×و به امام حسن یددوش یرش یبود، مقدار خانهکه داخل  یبرداشت و از گوسفند یبرخاست، ظرف

 یرمانع گرفتن ش ×از امام حسن يتبه حما |یامبراما پ یرد،را از برادرش بگ یرش رفخواست تا ظ ×ینهنگام حس

 |یامبرپ !است ×یناز حس يزترشما عز یبرا ×حسن ياگفت: گو |یامبرماجرا بود، به پ ينکه شاهد ا ÷شد. فاطمه

ی، )مجلسداشتم. م او را مقدّدرخواست کرد،  ×چون اول حسن یند، ولاو محبوب يزعز يمهر دو برا !فرمود: نه

6418 :48  /238 ) 

کرد یم يترا رعامسئله ين ا یز،ن آنها ی میانهنگام داوراصل عدالت معتقد بود که به يتبه رعا یقدربه ÷فاطمه

 فرمود:  ×امام باقر ،که پدرم کندینقل م ×صادق صدقه از امامبنخاطر شود. مسعدهیدهدو رنجاز آن يکیتا مبادا 

 یبه او محبت و از او تشکر و قدردان يادو ز نشانمیخود م یو او را بر زانو کنمیم یکین دانماز فرزن يکیمن به 

تا او )فرزند  دهمیکار را انجام م ينمن است. ا يگرحق فرزند دیکی، همه محبت و ن ينا کهیحالدرکنم، یم

( و برادرانش، مانند کنمیمحبت م وکه به ا ی)فرزند يگرید یهکه ممکن است از ناح ی( را از حسادتحقیذ

  (652/  67: 6832ی، او شود، حفظ کنم. )نور یرگدامنيوسف، برادران 

 ی،اسالم رواياتکنند.  يترا رعاهم بايد برابری در ظاهر ، حتی براز محبت به فرزندان خوددر ا ينوالدبنابراين 

 یر ازبشبنکه نعمانچنان .است سفارش کردهفرزندان  میانعدالت  يتبه رعارا همواره پدران و مادران 

آنان  يدگونه که دوست دارهمان ید،فرزندانتان با عدالت رفتار کن میانو  یداز خدا بترس: »کندینقل م |یامبراکرمپ

ای به يههد یوقت»د: ايفرممیباره ينادر |اکرم پیامبر( 44/  61ق: 6413ی، هند ی)متق .«کنند یکیبه شما ن

زنان  ينههرآ داشتم،یم ممقدّ  يگریرا بر د یو اگر من کس یدکن يترا رعا برابریآنان  دهید، میانیفرزندانتان م

: ستا ده و فرمودهکربر محبت و خدمت به دخترها سفارش  یزن ×( امام صادق441:)همان«. داشتمیم مرا مقدّ
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اما  دهد،ها میو خداوند پاداش و جزا را در برابر حسنه هستنددختران به منزله حسنه و پسران درحکم نعمت »

 ( 237: 6414حرانی، ) «.ها بازخواست خواهد کرداز نعمت

 به عهد يوفا -7

وَ الَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ : »فرمايدیو م خواندمیانسان مؤمن  هایيژگیرا از و به عهد یاوف يمقرآن کر 

 |ی( رسول گرام84 / )اسراء .دهدیبه عهد م یدستور وفا احت،صريگر با د يه( و در آ3 )مؤمنون /« رَاعُون

به دست  شانیکه روز پندارندیآنان م يراز ید؛وفا کن يد،اگر به کودکانتان وعده داد: »ستا باره فرمودهينادر

: 6815ی، )حرعامل. «زنان و کودکانسبب  که به گیردیخشم نم چنانیز، آنچ یچخداوند بر ه یراستبه .شماست

67  /212) 

 یدايشپ ،ورد آنآره ینکه اولدهند را به سمتی سوق میفرزندان خود يشان، هاعمل نکردن به وعده اب ينوالد

درس  ی آنانعمل یرهسسخنان والدين، از از  یشترکودکان ب يرادر کودکان است؛ ز يینفاق و دروغگو یهروح

. کلیب یستن یضرور یمان،عهد و پ هب یو وفا یستزشت ن ،که دروغ گفتن کنندیاحساس مگیرند و یم

داديد، وفا کنید؛ همانا کودکان  هنگامی که به فرزندانتان وعده»فرمود:  ×کند که امام کاظمیصیداوی نقل م

 یکه اسالم برا یتی( با توجه به اهم773 / 8ق: 6413ی، )نور. «دهیدیپندارند که شما به آنها روزی میچنان م

کرده که آنان به فرزندان خود  يیهاکردن وعدهیپدران و مادران را موظف به عمل ت،به عهد قائل اس یوفا

 .کندآماده میدر جامعه  يرشپذ یفرزندان را برا ها،یفتکل ينگونه. در واقع ادهندیم
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 نتيجه

هنگام تولد و پس ازتولد د، ازتول پیششامل سه مرحله  ،،کودکان در خانواده یتو ترب یمتعل بنا بر آنچه گفته شد

شرت، مبا ینمراقبت درحهمسر مناسب،  شامل دقت در انتخاب ،از تولد، پیش کودکان یتو ترب یم.تعلشودیم

بدان شده است.  يژهتوجه و )ع(اهل بیت یرهکه در سشود می مادر يهو تغذ یندر برابر جن ينوالد یتمسئول

د، شویوارده در روز هفتم تولد م یهاسنت يترعایکو و انتخاب نام نیردادن، شامل ش ،هنگام تولد ينوالد يفوظا

 .مؤثر استبسیار فرزند  یتترب و یمکه در تعل

مربوط به آن، محبت به فرزند و اظهارکردن  يطکودکان و شرا یتوجه به باز ،فرزندشان برابر در ينوالد يفاز وظا

کننده و عنوان يک مرحله تعیینه دوره ب يناست. ا یمانپ و به عهد یوفاو نیز  فرزندان میانعدالت  يتآن، رعا

 .شده استمیبه آن توجه  ^یره ائمهجهت در سین هم بهو در سرنوشت فرزند است  سحسا

 منابع

 قران کريم

 .البالغه نهج 

نگاهی دوباره به تربیت ، در کتاب «تربيت دیني در برابر چالش قرن بيستم و یکم»، 6831باقری، خسرو، 

 ، تهران، مدرسه.32ـ  75، ص 2، جلد اسالمی

 دار مکتبة الحیاة للطباعة والنشر. ،، بیروتالمستطرف في کل فن مستظرفق،  6462الدين، شهاب األبشیهی،

 .یالتراث العرب یاءدار احیروت، ، بشرح نهج البالغه، ق 6837يد، عبدالحمید بن هبةاهلل، الحد یابابن

 . یةتهران، مکتبة االسالم، يلهالوس یرتحرتا، بی ،اهللروحینی، سیدخمامام 

 .يثانتشارات دارالحد قم،، غررالحکم و دررالکلم، 6833، عبدالواحد آمدی،

 نشر معارف. ،(، قمیاسالم ی)اخالق و سبک زندگبهار يشههم، 6836و همکاران،  یناحمدحس شريفی،
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 . یرهانتشارات االمیروت، ب، يهالفق یحضرهمن ال ،ق 6423ی، صدوق، محمد بن عل

 ت.عامطبوال میاالعل ةموسسیروت، ب، يالعروة الوثقق،  6413محمدکاظم، يزدی،  يیطباطبا

 دارالحوراء.  یروت،، بمکارم االخالقق،  6413فضل بن حسن،  طبرسی،

 االعلمی للمطبوعات. ةسسؤمیروت، ، بةدالئل االمامق،  6413طبری آملی، محمد بن جرير، 

 . ة، قسم الدراسات االسالمیةالبعث ةسسؤم ،قم، ياشيالع يرتفسق،  6421عیاشی، محمد بن مسعود، 

 نشر صبح صادق.، قم، يو سبک زندگ مصرف، 6832محمد،  فاضلی،

 حوزه و دانشگاه. یپژوهشگاه همکار ،، قمو ابزار سنجش آن ياسالم يسبک زندگ، 6836محمد،  کاويانی،

 . 2چیة، دار الکتب االسالم ،، تهرانيکاف، ق 6468يعقوب، محمد بن کلینی، 

 .دارالمعروف ، قم،×الحسينموسوعة کلمات االمام ، ق 6467، ×الحديث فی معهد باقر العلوم لجنة

 .×دانشگاه امام صادق ،تهران، يو سبک زندگ یند، 6831، یدمحمد سع ی،کن مهدوی

 .یةاالسالم ةانتشارات دارالمطبع يران،، امستدرک الوسائل، ق 6838نوری، میرزا حسین، 

 .دار صادریروت، ب، يالطبقات الکبر، ق6417، سعد، محمد ابن

 یه.مطبعه العلم، ، قمطالب يمناقب آل ابتا، یبی، علبنمحمد یدالدينشهر آشوب، رش ابن

 ی.رض، ، قمعشر ياالئمه اثنتا، یمحمد، ب ينالدطولون، شمس ابن

 .انتشارات رشد، تهرانی، شکر ینحس هترجم، ياجتماع يشناسروان، 6835ارونسون، الیوت، 

 .ما یلدل، ، قم÷الزهرا ةعن فاطم يالکبر ةالموسوعق، 6423یل، اسماعینی، خوئ یزنجان انصاری

 .الملکانتشارات کمال،، تهرانحقوق متقابل والدین و فرزندان، 6832یا، عبدالکريم، نپاک
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