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خانواده و تربیت جنسیمجموعه مقاالت نهمین همایش ملی اشراق اندیشه مطهر، 
199-217، ص 1394اردیبهشت

شیوه هاي غیر مستقیم تربیت جنسی در دوران
از منظر قرآن و حدیثکودکی و نوجوانی

1دکتري مدرسی معارف گرایش مبانی نظري اسالمدانشجوي/ نیره امانی

طلبه سطح دو حوزه علمیه شهید مطهري(ره) کرج/ عاطفه مالحسینی
چکیده

اخالق جنسی قسمتی از اخالق است که شامل آن عده از عادات و روش هایی مـی شـود کـه بـه     
غریزه جنسی مربوط می شود. این عادات اگر مطلوب باشد موجب رشد و کمـال انسـان اسـت و اگـر     

ت پرداختن به موضوع تربیت جنسی و آمـوزش راه  انجامد. بدیهی اسنامطلوب باشد به انحطاط فرد می
و روشی که قرآن و روایات در این باب سفارش می کنند، می تواند به حفظ عفت و سالمت و پایداري 
خانواده ها کمک کند و به دنبال آن فساد و فحشا در جامعه کم می شود و سهل انگاري و بی اهمیتی به 

ریم ها و فروپاشی خانواده ها و شیوع فساد و فحشا در جامعـه  این مسئله موجب از بین رفتن حیا و ح
می شود. در این مقاله سعی بر آن شده که از جنبه ي روان شناسی دینی به این مسئله پرداخته شود و از 

هاي آموزش شناسان اسالمی شیعی استفاده گردد و به این سؤال پاسخ داده شود که راهآثار و کتب روان
خـود شـامل   دوران کودکی و نوجوانی از منظر قرآن و حدیث چیست؟ این آمـوزش اخالق جنسی در

الزم به ذکـر اسـت کـه از    ایم. شود و ما تربیت غیر مستقیم را برگزیدهتربیت مستقیم و غیر مستقیم می
جنبه ارائه راهکارها به این مسئله پرداخته شده است.

سی، تربیت غیر مستقیم جنسی.اخالق جنسی، هویت جنسی، غریزه جن: کلید واژه ها

1. NayereAmani@yahoo.com
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مقدمه
بـا کـه استبشريهايروشوعاداتشاملکهاستاخالقازقسمتآنجنسی،اخالق

نـوین اخـالق دارد؛قـرار جنسـی نـوین اخالقآنمقابلينقطهودارد،بستگیجنسیغریزه
آزاديبلیغتبهاندیشمندانوفیلسوفانواستبنا شدهجنسیآزادياساسبرغربدرجنسی
صـدد دروپـردازد میاجتماعوخانوادهکانونازبیرونبهجنسیتمتعکشیدنبیرونوجنسی
هستند،اسالمیکشورهايجملهازوجهاننقاطسایربهزمینهایندرخودعقایدنشروانتقال

الزمغـرب، اشتباهفرهنگتهاجمازجلوگیريمنظوربهوزمانایندرخصوصبهرو،ایناز
جنسـی اخـالق زمینهدرمعصومینازواردهروایاتوقرآنواسالمدیدگاهمطالعهبهکهاست

دراسـالم کههاییروشوآداببیشترهرچهانتشاروتبلیغوآموزشبرسعیوشودپرداخته
. شودکند،میتوصیهزمینهاین

کـه شودمیهاییروشوعاداتازعدهآنشاملکهاستاخالقازقسمتیجنسیاخالق
استانسانکمالورشدموجبباشدمطلوباگرعاداتاین. شودمیمربوطجنسیغریزهبه
جنسیتربیتموضوعبهپرداختناستبدیهی. انجامدمیفردانحطاطبهباشدنامطلوباگرو
عفتحفظبهتواندمیکنند،میسفارشبابایندرروایاتوقرآنکهروشیوراهآموزشو
وشود،میکمجامعهدرفحشاوفسادآندنبالبهوکندکمکهاخانوادهپایداريوسالمتو

فروپاشـی وهـا حـریم وحیـا رفـتن بـین ازموجـب مسـئله ایـن بهاهمیتیبیوانگاريسهل
ازاسـتفاده بـا تـا شدیمآنبرسبباینبهشود،میجامعهدرفحشاوفسادشیوعوهاخانواده

اخـالق کهاستذکربهلزم. بپردازیمجنسیتربیتواخالقزمینهدرتحقیقبهحدیثوقرآن
دورانتحـوالت وبلـوغ وجنسـی نیـاز يمطالعـه بهروانینظرازشناسیروانعلمدرجنسی
دروداردجامعـه برکهتأثیريجهتازشناسیجامعهعلمدروپردازد،مینوجوانیبهکودکی

تفسیردرهمچنین. استشدهپرداختهمسئلهاینبههاراهکارارائهجنبهازاسالمیقاخالعلم
: يدسـته دوبـه کـه واردهاحکـام منظرازفقهعلمدروالهیآیاتازبرگرفتههايپیامبیانبا

شـود، مـی تقسـیم متخلفـان مجـازات بهمربوطاحکاموجنسیانحرافازگیرندهپیشاحکام
شناسـی روانيجنبهازکهشدهآنبرسعیتحقیقایندر. گیردمیقراربررسیوهمطالعمورد
بهوگردداستفادهشیعیاسالمیشناسانروانکتبوآثارازوشودپرداختهمسئلهاینبهدینی
ازنوجـوانی وکـودکی دوراندرجنسـی اخالقآموزشهايراهکهشوددادهپاسخسؤالاین
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چیست؟یثحدوقرآنمنظر

تحقیقپیشینه
هـایی توصیهوقوانینواحکامهازمینهيهمهدرکهاستکاملیوجامعدیناسالم،دین

کـه آنجاتااست،دادهفراواناهمیتآنبهوپرداختهجنسیاخالقآموزشبهجملهازودارد
وکـرده بحـث عموضـو ایـن يدربـاره مفصـل طوربه) نورسوره(قرآنهايسورهازیکیدر

يائمـه ازفراوانـی روایـات واسـت نمـوده بیاندامنیپاكوعفتحفظجهتراهاییروش
ت مسئلهاینبهکهشدهواردمعصومین راجنسـی تربیـت هـاي شـیوه وانـد دادهفـراوان اهمیـ

ایـن بـه عفـاف، بـه مربـوط آیـات پیرامـون تفسیريهايکتابدرهمچنینواند،دادهآموزش
قـرار مطالعـه مـورد تحقیـق اینرونددرکههاییکتابيجملهاز. استشدهپرداختهموضوع
همچنـین و. 1388غـرب، جهـان واسالمدرجنسیاخالقمرتضی،مطهري،: ازعباتندگرفت
در. 1388حـدیث، وقـرآن منظـر ازها،روشواصولمبانی،جنسی؛تربیتنقی،علیفقیهی،
بـا وشـده پرداختهاسالموغربدیدگاهازجنسی،اخالقتعریفبهتنهامطهريشهیدکتاب
رااسـالم عـالی منطقودادهقرارانتقادموردراغربفالسفههاينظریهقوياستداللومنطق
بـود کردهبیانزمینهایندرراتربیتیمسائلوهاروشانواعکهکتابیتنهااما. استنمودهبیان

واصـول مبـانی، : جنسـی تربیـت نقـی، علـی فقیهـی، اثـر کـرد ایانیشکمکتحقیقایندرو
.  بودحدیثوقرآنمنظرازها،روش

واژگانلغويمعناي
ب والثـانی العجلـه، تركاالولُ: ثالثهاصولٌالمیم،ووالالمالحاء: حلم یء، تَثَقـَّ الثالـث الشـَّ

) 249زکریا،بنفارسابن. (المنامفیالشَّیءرؤیه
کـردن سـوراخ : دومعجلـه، تـرك وصـبر معنـی بهاول: داردمعناییسهریشه) م. ل. ح(

.  خوابدرچیزيدیدن: سومچیزي،
لَمح :أيهفیرؤیانَومر .ولَمحبیالص :لَغَوأدركبلَغَبالرّجالم .ولَملـه رأي: عنهوبِهح

أنـیس، . (أحـالم : جمعـه . نومـه فـی النائمیراهما: اَلحلم. نومهفیرآه: بِهوالشیءحلَمو. رؤیا
194-195  (
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لَمو. دیدرؤیاخوابشدر: حلَمحبیرسیدبلوغسنبهطفل: الص .لَماوبراي: عنهوبِهوح
خـواب شـخص بینـد مـی کهآنچه: اَلحلم. دیدخوابشدرراآن: بِهوالشیءحلَمو. دیدرؤیا

.  استبلوغيواژهحلُم،واژههايمترادفازیکیو. استأحالمآنجمعوخوابدربیننده
لَمح :لمیقالالرُّؤیا،: الح :لَمححلُمنامِفیرأيإذایالم . لـموالح : ،وأإلحـتالم ع حمـعلـی ی
) 195الفراهیدي،. (األحالملیعیجمعواألناه: والحلم. محتَلموحالموالقاعلُاألحالم،
لَمح :لمبودخوابدرکههنگامیدیدخواب: گویندمیرؤیا،وخواب: الح .لمجماع: والح

وحـالم آنفاعلاسموأحالم،صورتبهشودمیبستهجمعوخوابدرشدنجنبوکردن
آنجمـع واسـت دبـاري بر: حلمو. استأحالمآنجمعواستبردباري: الحلم. استمحتلم
.  استاحالم

لَمح :لملُموالحیقالُ. أحالموالجمعالرّؤیا،: الح :لَمححلُمو. المنامفیرأيإذایلَموبِهح
لَموعنهحلَّمؤیالهرأي: عنهتَح304منظور،ابن. (المنامفیرآهأور  (
لَمح :لملمالحهنگـامی دیـد خواب: گویندمی. استاحالمآنعجمورؤیاوخواب: والح

. دیدخوابدررااویادیدخواباوبراي: عنهحلَموبهوحلَم. بودخوابدرکه
عـن تَـتَخلَّص والـنفس تنضبطفیهاحالهحصولعنعبارههوو: البلوغبمعنیحلم: حلم

زمانأي) 59: نور). (الحلُممنکمألطفالابلغإذاو(الطُفولیهزمانهیجانوواإلضطرابالطیش
) 2/320مصطفوي،. (التعقلواالستقراروالسکونحالهحصولوالنفسانضباط

شـود مـی تعـدیل آندرکـه حالتیحصولازاستعبارتبلوغواستبلوغمعنیبهحلم
همـین ازو. کـودکی زمـان هیجـان واضـطراب وخرديکمازشودمیجداوخالصونفس

بـه شـما کودکانکههنگامیو. (داردقرارنورسورهنهپنجاهيآیهدرکهحلُميواژهمعناست
). رسیدندبلوغسن

بجیقال. المنعوهوواحد،أصلٌالباءوالجیموالحاء: ح :أيکذا؛عنحجبتهنَعتُهابـن . (م
) 209زکریا،بنفارس
: شـود میگفته. استکردنمحروموبازداشتنآنو،داردمعناییتکيریشه) ب. ج. ح(

.  چیزيازرااوکردممحرومیعنیچیزي؛ازکردمجلوگیري
بجوبینهماحبججباًحو. حالَ: حبجحفالناًحجبو. ستره: الشیء :هنعنَمخولمالد

اتر : وألحجاب. إحتَجب: تَحجب. إستَتَر: إحتَجب. المیراثأو الحجـاب الجمـع والسـ : ب جـح .
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) 156همان،انیس،(

بججباًحجبوبینهماحوحجـب . شدمانعوحائلوگرفتقراردوآنمیان: ح الشـیء :
. بازداشتارثازرااویاکردجلوگیريشدنداخلازرااو: فالناًوحجب. کردپنهانپوشانید،
باستشدهنهاندیدگانازشد،ناپدیدمعنايبهوافتعالبابماضی: إحتَج .بجماضـی : تَح

آنجمعوپوشانندهروپوش،: وألحجاب. استشدهناپدیدیعنیإحتَجبمعنیبهوتَفَعلباب
.  استحجب

بجح :جبکُلُّ: اَلحشیءنَعنشَیئاًممفَقَدشیءهبججباًح163همان،الفراهیدي،. (ح (
بجح :جبکنـد مـی محـروم کـه هرچیـزي ): اوکردنمحرومیاارثسهمکردنکم(الح

.  هستهمپوشاندوکردپردهدرمعنیبهپسچیزي،ازراچیزي
. الـدخول عنمنَعهأي: حجبهو. تربِسِسترَتقد: محجوبهإمرأهو. السترُ: الحجاب: حجب

) 50منظور،ابن(
حجب :إمرأهو. پوشاندنشدن،پنهان: الحجاباسـت پوشانیدهراخودکهزنی(محجوبه :(

. شدنداخلازاوکردنمحرومیعنی: حجبهو. استپوشانیدهراخودپوششیبوسیلهیعنی
بجن کاناسواء. أثرهماأوشیئینتالقیعنالمانعالحاجزالحائلهوالحجابأنَّ: حییمـاد

سـألتُموهنَّ إذاو: «عزوجـل اهللاقولفیو.) 2/195همان،مصطفوي،. (مختلفینأومعنویینأو
)  53: احزاب(»حجابوراءمنفَسألوهنَّمتاعاً

یـا چیـز دوبرخـورد ازاسـت سـدي ومانعوحائلآنکهاستپوششیحجابحجب،
معنـوي دیگريوباشديمادیکییاماديغیرومعنويیاباشندماديخواهها،آناثربرخورد

بـه [زنـدگی وسـایل ازچیـزي پیامبرهمسرانازهرگاهو: (فرمودهعزوجلخداوندچنانچهو
). بخواهیدپردهپشتازخواستید] عاریتعنوان

) 240همان،الفراهیدي،. (اَلخَالئقُ: الجمیعوالطّبیعت: والخَلیقَهاَلخُلُقُ،: الخَلیقَه: خلق
وطبیعـت وخـوي معنـاي بـه الطّبیعـت والخُلُقُوالخلیقهواستالخلیقهمعنايبه: خلق
. استالخالئقالخلیقه،جمعوهستندآدمیسرشت

جیهوالقریحهوالطّبیعه: الغَریزهرمنصوره: الفلسفهفیالغریزه. السووالـنفس النشـاط ص
)  649همان،انیس،. (رائزغجمعهوالوراثتوالفطرهعلییعتمدالسلوكمنطراز

هايصورتازصورتیفلسفه،درغریزهواستخويوقریحهوسرشتمعنیبه: الغریزه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


204

.  استغرائزآنجمعووراثتوفطرتبرداردتکیهکهسلوكازروشیواستنفسرغبت
هـا فییثبت:بطاقهالهویه. غیرعنتمیزهالّتیالشخصأوالشیءحقیقه: الفلسفهفی: الهویه

) 998همان،. (مولدهوجنسیتهوالشخصاسم
اوشـدن شناختهسببکهاستشخصیاچیزياصلوحقیقتمعنايبهفلسفهدرالهویه

شـخص اسمآندرشودمیثبتکهچیزيوشناسنامهیعنی: بطاقهالهویهو. شودمیدیگرياز
. اوفرزندانواوجنسیتو

گانواژاصطالحیمعناي
يسورهدرکهاحالممعناستهمینازواستاحالمآنجمعوشوددیدهکهخواب: حلُم
) 44: یوسف. (»بِعالمیناألحالمبتأویلنحنماو) «4/646دشتی،حسینی. (استآمدهیوسف

خـود زنپوشیدنمعنايبهشرعاصطالحدرو. عفافوترسروگیري،وپوشش: حجاب
يهمـه ودیـن ایـن بـدیهیات وضروریاتازواسالماکیددستوراتازکهتاسنامحرمازرا

)  378همان،دشتی،حسینی. (استآسمانیادیان
زنـدگی دراومتّخـذ هـاي شـیوه وروزمـرّه کارهـاي درآدمـی هاروشوهاخوي: اخالق

) 2/17همان،. (استخُلُقیاخُلقجمعاخالقو. استخویش
ذاتیصفاتآنازکهاستايملکهغریزه. استغرائزآنجمعوعتطبیوسرشت: غریزه

داردمداخلهاعتیادخويدراینکهجزبهاستنزدیکغریزهبهخويوخُلقوشوند،میصادر
) 7/597همان،. (نیستچنینغریزهدرولی

) 10/553همان،. (چیزهراصلوخودتشخّص،: هویت

جنسیاخالقتعریف
وعـادات ازبخـش آنشـامل واسـت عـام معنـاي بـه اخـالق ازقسـمتی جنسی،اخالق

: ازعبارتنـد کههاروشوعاداتایندارد؛بستگیجنسیيغریزهباکهاستبشريهايروش
عـورت، تـر سشـوهر، بـه نسـبت زنوفـاداري وعفافمرد،ناموسیغیرتمرد،اززنحیاء

حرمـت محـارم، بـا ازدواجتحـریم بـازي، نظـر تحـریم زنا،منعنامحرم،اززنبدنپوشاندن
جـزء همگـی تجرد،پلیديیاتقدسوقبیحهصورانتشارمنعحیض،دوراندرزنبانزدیکی
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) 1388مطهري،. (روندمیشماربهجنسیاخالق

جنسیاخالقمتضادمورد
پرداختـه نآتوضـیح بـه کـه داردقـرار جنسیمرزحدوبیآزاديجنسی،اخالقمقابلدر
. شدخواهد

بـه غـرب، جهـان درکهاستموارديازیکیجنسیغریزهارضايموضوع: جنسیآزادي
ها،کشورآنپسرانودخترانازبسیاري. استشدهدادهآزاديمصلحتياندازهازبیشمردم

فسـاد مـنجالب بـه جنسـی يغریـزه اعمـال دروشدهتندرويدچارحساببیآزادياثردر
ازقبـل تنهـا نـه مـرد وزنمعتقدنـد غربـی متفکرین) 2/333فلسفی،. (اندکردهسقوطقاخال

ایندرمانعینبایدنیزازدواجبلکهشوند،مندبهرهجنسیيآزادانههايمعاشرتازبایدازدواج
بـر راجدیدياخالقوکردواژگونراجنسیاموردرکهناخالقبایدنیزوآید،شماربهراه
شـده بناممنوعیتومحدودیتاساسبرکهنجنسیاخالقزیرا. کردبناجنسیآزادييیهپا
وهـا محـدودیت همـین خـاطر ازاسـت، آمـده بشـر سربرناراحتیوظلموجنایتهرچهو

) 25همان،مطهري،. (استآنازناشیهايترس

جنسیاخالقمترادفمورد
اسـت جنسـی تربیتموضوعکردبیانجنسیخالقاردیفهمراآنتوانمیکهايمسئله

راکـودك ايگونـه بـه کـه اسـت ایـن جنسـی، تربیتازمقصود: پردازیممیآنتوضیحبهکه
ودهـد تشخیصجنسیمسائلدرراحراموحاللرسید،بلوغسنبهوقتیکهدهیمپرورش

واديدروباشداوشمناسالمی،عفترسموراهوباشدآگاههمسريوزناشوییوظایفبه
)  20فقیهی،. (نشودسرگردانشهوت

اسالمدیدگاهازجنسیاخالق
اسـتعدادهاي ازاسـتعدادي نهواستآفریدهبیهودهراجسمانیاعضايازعضويخداوند

برسـد، الزمغـذاي هـا آنبـه وشـوند حفظبایدبدناعضايهمهکهطورهمانورا،روحی
تـا برسـد الزمغـذاي هاآنبهشوندحفظبایدنیزجنسیاستعدادجملهازروحیاستعدادهاي
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. شودهاآنرشدسبب
سـرکوب راهاآننبایدوپروراندراروحیاستعدادهايبایدکهاستمعتقداسالمبنابراین

تقـوا وعفـت اصـل دعایـت بـا بایدجنسیغریزهاشباعاماکرد؛اشباعراهاآنبایدبلکهکرد،
هـاي هیجـان جلـوي وکـرد اشـباع راغریزهتوانمیکهتقواستوعفتسایهدرتنهاوباشد،

کـردن راموتعـدیل برايتدابیرياسالم. گرفتراهامحرومیتاحساسوهاناراحتیوجابی
درهاآنازیکیکهکردهوضعمردوزنبرايراقوانینیسو،یکازاست،اندیشیدهغریزهاین
واسـت زنـان مخـتص دیگـري واسـت کـردن نگـاه بهمربوطواستمشتركردموزنبین

و. اسـت شـود، میمردانجنسیتهییجموجبکهرفتاريهرازخودداريوحجاببهمربوط
درآناشـباع بـه دسـتور غریـزه ایـن سـرکوبی یـا وطغیـان ازجلوگیريبرايدیگر،سوياز

بـراي کاملآمادگیخانوادگیمحیطکهدارداوانیفراصراراسالم. استدادهازدواجچارچوب
باشـد فعالیتوکارمحیطبزرگ،اجتماعمحیطوباشد،داشتهیکدیگرازشوهروزنکامیابی

درکـریم قـرآن ) 74-51مطهـري، . (شودخودداريمحیطآندرجنسیکامیابینوعهرازو
: فرمایدمیزمینهاین

»مالَّذینَوفُرُوجِهِهنَملظوافلَیإلَّا. حاجِهِمعلکَتأوأزوامممانُهم أیمنَّهینَ غَیـرُ فَـالُـومم .
)  7-6-5: مومنون(»العادونهمفَأولئکذَلکورآءأبتَغیفَمن

بـه کـه کنیزانشـان یاهمسرانشانمورددرمگر. کنندمیحفظگناهازراخوددامانکهآنان
تـر فـرا کههرکسپس. شوندنمیمالمت] گروهدواینباآمیزشدر[آنانپسد،انآوردهدست

. متجاوزندکههستندکسانیآنانبخواهد،] کنیزوهمسر[ایناز
حفاظـت وکنتـرل بـه واسـت طغیانگرشهوتکهاستمطلباینبیانگر) حافظُونَ(کلمه

يغریـزه ارضايدرکهاست،مطلباینيدهندهنشان) أزواجِهِمعلَیإلَّا(يجملهوداردنیاز
) ملُـومینَ غَیـرُ (جملـه پیامواستفطرتخالفممنوعیتولیاستالزممحدودیتجنسی،

اسـت، دادهاجـازه راکاريانجاماسالم،کههمینوباشدمیممنوعجابهناحیايکهاستاین
) 84قرائتی،. (استمحکومدین،فمخالوشخصیهايسلیقهوهاعادتوهاسنّتيهمه

تربیـت دردینـی اعمـال ودعـا تـأثیر همچنینوروانیوعاطفینیازهايتأثیربهادامهدر
نوجوانـان وکودکـان درغیـرت وعفـت وحیـا پرورشوفطرتشکوفاسازيلزوموجنسی

.  استشدهپرداخته
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روانی-عاطفینیازتأمین-آ

است،موثرکودكجنسیتربیتدرغیرمستقیمطوربهروانیوعاطفینیازهايکهآنجااز
هـا آنبهپرداختنوتوجهبابتوانتاشوندشناختهومعرفیهانیازاینکهاستالزمروایناز

ازبیشـتر کـه هـا نیـاز اینازمواردياینجادرسبباینبه. کردتربیتبهتريوجهبهراکودك
) 181همان،فقیهی،. (شودمیذکرستاموثرجنسیتربیتبربقیه،

کردنمحبت-1
همـان گـذارد، مـی کودكجسمبرحتیوروانوروحبرزیانباريعوارضمحبتکمبود

وشـود مـی اوروانـی وروحـی جسـمی، سـالم رشـد موجبکودك،بهکافیمحبتکهطور
دررااوکـودك عـاطفی نیازهـاي بـه گوییپاسخ. کندمیایجادويدررابسیاريهايقابلیت
احسـاس ونفـس بـه اعتمـاد افـزایش موجـب ودهـد مـی قـرار روانی-روحیاعتدالحالت

پدیـد رابسـیاري مشـکالت نشـود، ارضاکودكنیازایناگراما. شودمیکودكدرارزشمندي
ارزشـی بیاحساسباشد،همموفقزندگیدرگرچهآیندهدراوکهشودمیموجبوآوردمی
کـودك بـه کـردن محبـت بـا همچنینشود،اعتمادبیدیگرانوخودبهوکردهبینیدکمخوو

نوجوانـان واطفالکهمهمیعواملازیکیزیراگرفت،راانحرافاتازبسیاريجلويتوانمی
مهـري بـی مـورد کـه کودکـانی نیـز واسـت محبتکمبوددهد،میسوقکاريبزهسويبهرا

بـراي آینـده درراجنسـی انحرافيزمینهمحبتکمبوداینگیرند،میرقرااطرافیانووالدین
بـا اسـت ممکـن نشدهارضاازمحبتبهنیازکودکیدرکهنوجوانیزیرا. سازدمیفراهمهاآن

.  شوداوجذبمخالفشجنسسويازمحبتکمتریندیدن
رادیگـران بـه ردنکـ محبـت يشیوهاو،کهاستاینکودكبهمهرورزيدیگرتأثیراتاز

. کنـد محبـت دیگـران وفرزنـدان وهمسـر بـه بتواندآینده،درکهشودمیموجبآموزد ومی
توجـه آنبـه بایـد کودکـان بهمحبتيمسئلهدرکهمهمینکتهالبته) 90–89زاده،حسینی(

مفیـد ومـؤثر هنگـامی محبتزیراکرد؛بسندهدرونیمحبتبهتنهانبایدکهاستاینداشت،
داشتنمحبتاصلگرنهوکرد،آگاهاوبهخودمحبتازراکودكوابزارراآنکهبودخواهد

کاظم (ع) امام). 89حسینی،(شوندهمحبتبراينهباشد،مفیدتواندمیکنندهمحبتبرايتنها
» بینکملذاتأصلَحهفَإنَّفَلیعلَمهأخاهأحدکُمأحبإذا: «فرمودکهکندمیپیامبر(ص) روایتاز
اواطـالع بـه رادوستیاینداشت،دوسترابرادرششماازیکیهرگاه) (74/182مجلسی،(
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بهترحمومحبتيپیامبر دربارهازنیزو.) استبهترشمابینيرابطهبرايکاراینکهبرساند
بیانَ أحبوا: «شدهروایتکودکان الصـم، ووه مـالاهللاَإنَّارح ب غضـی شَـیءکَغَضَـبه ل لنِّسـاءول
همانـا کنیـد، تـرحم هـا آنبـه وبداریددوستراخودکودکان) (5/126حرّعاملی،» (الصبیان
).  گیردمیخشمکودکانوزنانخاطربهکهچنانآنگیرد،نمیخشمچیزيهیچبرخداوند

کردننوازش-2
محبتومهرابرازوکردننوازشکودکان،عواطفصحیحپرورشوسایلبهترینازیکی

بـه دارد،احتیـاج خـواب وهـوا وآبوغـذا بهفطرتاًکودكکهطورهمان.اوستبهنسبت
محبـت کـردن، نوازشگرفتن،آغوشدربوسیدن،ازکودكاست،محتاجنیزنوازشومحبت
نـوازش ومهـر ازوانوادگیخـ محبتازکهکودکیوبرد،میلذّتوشودمیخشنودنمودن،

کـردن نوازشباروایناز. داردناشادروحیوافسردهضمیريباشد،ماندهمحروممادروپدر
جـذب آن،ارضايبرايتاکندنمیکمبوداحساسدیگروشودمیتأمیناشدرونینیازکودك
: اکرم فرمـود پیغمبر) 2/150همان،فلسفی،. (بکنندجنسیياستفادهسوءاوازکهشودافرادي

صـورت بهپدرآمیزمحبتنگاه) (15/170طبرسی،نوري» (عبادهلَهحباًولدهإلَیالوالدنَظَرَ«
).  استعبادتاوبرايفرزندش

دادنارزش-3
فـرد رفتـار درتأثیراینکهطوريبهگذارد،میعمیقتأثیريويروحدرکودكبهاحترام

ودارنـد خودبهنسبتکهاستدیدگاهیوشناختيپایهبرهاانسانرفتارزیراد،کنمیبروز
اگـر بنـابراین . آیـد مـی بدسـت دارندانسانبهدیگرانکهنگاهیطریقازشناختاینمعموالً
قـرار سـرزنش وتحقیـر مـورد رااووکنند،رفتاراوبااحترامیبیباکودكاطرافیانووالدین
اوبـا اگـر وگیردمیشکلمنفیوحقیرذلیل،وابسته،شخصیتیصورتبهاوشخصیتدهند،

شـکل مثبـت وعزیـز مسـتقل، صورتبهويشخصیتکنند،رفتاراکرامواحتراميطریقهبه
بود؛خواهدهنجاربهوسالمويرفتارنتیجهدرونگردمیاحتراميدیدهبهخودبهوگیردمی

شخصیتدربسیاريمنفیآثاراحترامی،بیکهباشندداشتهتوجهبایدمربیانووالدینبنابراین
ودارددنبـال بـه رابسـیاري تربیتیضدآثارکودك،شخصیتتحقیرکهزیراگذارد،میکودك
داشـت نیکیانتظارگرفته،قراراهانتواحترامیبیموردهموارهکهکودکیازتواننمیهرگز

مجلسـی، » (شَـرُّه تأمنفَلَانَفسهعلَیههانَتمن: «فرمودهاديامام). 104-1/103زاده،حسینی(
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.  بترساوشرّازببیندخوارراخودشکهکسی) 75/300

دادنهدیه-4
ازمـانع نیـز وکنندنزدیکهاآنبهراخودتوانندمیخود،کودکانبهدادنهدیهباوالدین

وبرنـد راههبیبهوکنندخودجذبرافرزندانشانبخواهندطریقاینازدیگرانکهشوندآن
:  اکرم فرمودرسول). 186-185فقیهی،(کنندجنسیاستفادهسوءهاآنازیا

بِاإلنَاثولیبدأمحاوِیجٍقَومٍإلَیکَحاملِ صدقَهکَانَعیالهإلَیتُحفَهفَاستَرَيالسوقَدخَلَمن
بکَیفَکَأنَّماابنٍعینَأقَرَّمنوإسماعیلَولدمنرقَبهأعتَقَفَکأنَّماابنَهفَرَّحمنفَإنَّهالذُّکُورِ،بلَقَ

کـه کسـی ) 104/69مجلسی،. (النَّعیمِجنّاتاهللاُأدخَلَهاهللاِخَشیهمنبکَیمنواهللاِ،خَشیهمن
بـراي کـه اسـت کسـی ماننـد خرد،میهدایاییخوديخانوادهاعضايبرايورودمیبازاربه

کـه چـرا کند؛شروعاز دخترراهاهدیهدادنکهاستبهتروبردمیصدقهفقیران،وتهیدستان
آزاد کـرده رااسـماعیل فرزندانازايبندهکهاستکسیمانندکند،شادراخوددخترکهکسی
اوخداونـد، باشـد، کردهگریهخداترساست ازکسیمانندکند،شادارپسرکهکسیوباشد

. کندبهشت میواردرا
امنیتتأمین-5

اعتمـاد خـارج دنیـاي بـه کننـد، نمـی امنیتاحساسخوددروهستندایمنناکهکودکانی
یـا ونـد کنمیفرارازدواجازدلیلهمینبهدارند،وحشتهاانسانبهشدننزدیکازوندارند

محبـت زیـرا نیسـتند همسرانشانباصمیمانهارتباطبرقراريبهقادرخود،زناشوییزندگیدر
هـا آنازویژگـی ایـن بلکـه گیرنـد، مـی تمسـخر بهراعشقودانندنمیواقعیراهمسرانشان

جنسبهعاطفیاحساسومهرتواندنمیکهسازدمیدیگرانازمطرودوبدبینامید،ناشخص
تـأمین بـراي کـه استالزممربیانووالدینبربنابراینبگیرد،انساوباوباشدداشتهخالفم

ــاس ــتاحس ــودكدرامنی ــالشک ــدت ــینی(کنن ــاي). 190-1/189زاده،حس ــاآق محمدرض
تبعـیض، مهـري، بیمعضالت: استنگاشتهچنینکودكشناسیروانکتابدراللهپوراحمدي

تـن آنآوارکـه شکسته،است،دیواريهمهوهمهخانه،درستیزوجنگمادر،وپدرجدایی
بـه آنهـاي سـتون کـه طلبنـد مـی راايخانـه ها،آن. گیردمیبردررانوجوانوکودكنحیف
). 284الله،احمديپور(نشودخرابونلرزدهرگزکهباشددلسوزمادروپدرقامتعظمت

) مربیـان وبـرادران وخـواهران (دیگـران ازتـر مهموبیشترمادروپدرمسئولیتبنابراین
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.باشدمی

کردندعا-ب
روانـی وجسـمی سـالمت وهدایتبرايکردندعاوخداوندباعاطفیيرابطهبرقراري

درمسـتقیم غیـر صـورت بـه کهاستکارهاییجملهازجنسیانحرافپیدایشعدموفرزند
کـه اقـداماتی جملـه ازاسـت؛ موثرفرزندانجنسیانحرافازگیريپیشوجنسیسالمرشد
):  191-190فقیهی،(ازعبارتنددادانجامرابطهایندرتوانمی

نطفهانعقادهنگامبهکردندعا-1
قراراینازدهندانجامتوانندمینطفهشدنبستهازقبلوالدینکهتربیتیاقداماتجملهاز
:  است

کننـد، آمیـزش شدن،دارفرزندجهتخواهندمیکهشوهريوزنبرايشرطاولین-یک
. استکاراینبهارادهازقبلبسیار،کردنتوبهواستغفار
کوردلیونفهمیوبخلازفرزندشانبگیرندوضوشوهروزناگرزیراگرفتن،وضو-دو
. ماندخواهددر امان
ازنقـل بهصادق (ع)امامکهعاداینخواندنوخداوندازصالحوسالمفرزندطلب-سه

بِااهللا،واهللابِسمِ: فَلیقُلأحدکُمجامعإذَا«): 115-114احمدي،مال(داشتهبیانامیرالمونین (ع)
ماللهینَّبنالشَّیطَانَجونَّبقتَنی؛ماالشَّیطانَجزمـا اهللاُقَضَیفَإنَرینَهلَـداً بلَـا و ضُـرُّهـ ی یطَانَالشَّ
داًبِشَیءباهللا،واهللابسم: بگوییدکنید،آمیزشخواهیدمیکههنگامی). 20/136حرّعاملی،(»أب
هاآنبهفرزنديخداونداگرپسکن،دورکنیمیعطامنبهآنچهازومنازراشیطان! خدایا

.برساندآسیبیاوبهتواندنمیهرگزشیطان،کند،عطا
خداذکرازفضاکردنآکنده-2

واذاناوگوشدروپرکنندخدایادازرااوزندگیفضايکودكتولدازپسبایدوالدین
درشـیطان شرازکودكنیزوشود،فراهماوهدایتيزمینهکودك،درتأثیرباتابگوینداقامه
بیتـک فـی أذِّن«: فرمودمیرضاامامشنیدمگوید،میجعفريسلیمان). 192فقیهی،(باشدامان
فَإنَّهطرُدالشَّیطَانَیوبستَحنیبیانأجلِمکـه بگـو اذاناتخانهدر)» 5/413حرّعاملی،(الص

.  استپسندیدهکودكبرايکاراینوشودمیشیطاندوريموجب
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کودكبهدعاآموزش-3

نیـز خودکهدنخواندعا. هستهماسالمیتربیتروشاست،هدفاینکهضمنعبادت
خوانـدن کـه دعاهـایی در. استاسالمیتربیتاساسیهايروشجزءاستعبادتيمنزلهبه
مقـام عظمـت بـه رافـرد دعـا مضمونغالباًاست،شدهتوصیهمعصومپیشوایانطریقازهاآن

وخـود تکامـل ورشدومبدأبهاتصالداري،خویشتنشناسی،خودالهی،هاينعمتخداوند،
تأثیرکودکانبهدعاآموزشبنابراین). 240-239شریعتی،(سازدمیمتوجهقبیلاینازوريام

ووسـیع چنـان آناسـالم مکتبدرنیایشودعايمقوله. داردهاآنمعنويتربیتدرشگرفی
توجـه کـه موضـوعی اولینفرهنگایندرکرد؛تلقیفرهنگیکراآنتوانمیکهاستغنی

دروداردواالییبسیارجایگاهکهدعاست،منزلتودعاجایگاهکند،میجلبخودبهراآدمی
اشـاره هـا آنازبعضـی بـه کهشدهنقلالسالمعلیهمااطهارائمهازفراوانیاحادیثزمینهاین
: اسـت آمـده نیایشودعاشأنيدربارهصادقامامازحدیثیدر). 220-219شرفی،(کنیممی

»عاءنَ الـذیِنَ إنَّ: عزوجـلّ اهللاُقالالّتیالعبادهوهالدسـتَکبِرون ی ی عـتاد بـدخُلُونَ عی نَّم سـ هـج
ل خداونـد کـه اسـت عبـادت همـان دعـا براسـتی ) 4/229الـرازي، الکلینی» (داخرینَ عزوجـ

وزخدداخـل زبـون وخـوار زوديبهمنعبادتازورزندمیتکبرکهکسانیهمانا: فرمایدمی
. شوندمی

زیـرا اسـت، زنـدگی درآنبرکـات وآثـار گسـتردگی معنايبهعبادتمنزلهبهدعاتلقی
ل خداونـد چنانچه) 221شرفی،(باشدمیآدمیحیاتغایتنیزواستهدفعبادت، عزوجـ

وانسـان هـیچ ام) 56: ذاریات» (لیعبدنَإلّاواإلنسالجِنَّخَلَقتماو: «فرمایدمیکریمقرآندر
قـرآن درتعالیوتباركخداوندهمچنین. بپردازندعبادتبهاینکهبرايجزنیافریدیمراجنّی

ی بِکُـم یعبؤُاماقُل: «فرمایدمیچنینوفرمودهاشارهدعاآثاربه بـعـاؤُکُم لَولَـا رکَـذَبتُم فَقَـد د
وفکُونُفَسایزَامووزنشـما بـراي مـن پروردگـار نباشد،شماايدعاگربگو) (77: فرقان» (ل
کیفـر زوديبهوایدکردهتکذیبراحقشما] نداریدخوبیيسابقهزیرا[نیست،قائلارزشی

ا و: «فرمایـد مـی جـا یـک درخداوند). گرفتخواهدراشمادامنتکذیبتان مـ الجِـنَّ خَلَقـت
اإلنسنَإلّاودعبینبـود، انساندعاياگر: فرمایدمیآیهایندروفریدیمآعبادتبرايرابشر»ل

معصومینازاحادیثینیزو). 8/228قرائتی،(استعبادتروحدعابنابرایننداشت،ارزشیاو
صـادق امـام ازحـدیثی هـا آنيجملـه ازودارنداشارهدعاآثاربهکهشدهنقلالسالمعلیهما
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رِه کَـم بِالدعاءفیهفَتَقَدمیصیبهبلَاء] من[تَخَوفمن: «فرمایدمیکهاست لَّ اهللاُیـ جـزَّوع ک ذَلـ
لَاءداًالبآنبـه گرفتـاري ازدعـا بوسـیله وبترسدبالئیازهرکه) (4/237الرازي،الکلینی» (أب

). ننمایدبدورابالآنهرگزعزّوجلخدايکند،پیشدستی
ازیعنـی کـودکی؛ سـنین ازوالـدین استبهترآموخت،فرزندانبهارکردندعاآنکهبراي

قالبدرکهمختصرتعقیباتازبرخیباراهاآنکنند،میآشنانمازبارافرزندانکهزمانهمان
. اسـت مؤثّربسیارکودکاندرنیایشودعاروحتقویتدرامراین. کنندمأنوسبیان شده،دعا

هادعابرکاتوآثارازبرخیکودکان،فهمودركمیزانوسنبهتوجهبابایدوالدینهمچنین
کـه غایتیبهتوجهباراعملیهرمعموالًوهستندگراغایتهاانسانزیرا. بیاموزندهاآنبهرا
ادارادعـا حـق شـوند، خبربادعابرکاتوآثارازکههنگامیودهندمیانجامدارندذهندر
). 229-228شرفی،(کنندمی

فطرتشکوفاسازي-ج
بـه هـا انسـان يهمهوآفریدهتوحیديفطرتاساسبرراانسانمتعالخداوندکهآنجااز
تربیـت بـویژه و(دینیتربیتبرايکودكمربیانووالدینبنابراینهستند،خداجوفطريطور

. کنندبیدارفرزندانشاندررافطرتنیرويباید) جنسی
معرفتفطرتیکیکرد،استفادهفطرينیرويدوازبایداخالقیوایمانیهايرورشپدر

عنـوان بـه آنازکـه بـد وخـوب فطـرت دیگـري واستمعروفتوحیديوجداننامبهکه
يبوسـیله هـا انسـان يهمهاینکهازاستعبارتتوحیديوجدان. شودمییاداخالقیوجدان
دركخـود بـاطن دررااسـت خداونـد همـان کـه دودينامحقدرتیکخودطبیعیفطرت

راهنمـا، بـدون وداردوجـود انسانباطندرکهايدراکهنیرويیعنیاخالقیوجدان. کنندمی
يآیهدرمتعالخداوندهمچنینو). 1/282فلسفی،(کندمیدركرااولیههايبديوهاخوبی

الَّتیاهللاِفطرَتحنیفاًللدینِوجهکفَأقم: «مایدفرمیاشارهتوحیديفطرتبهروميسورهسی
پس) 30: روم» (لَایعلَمونَالنَّاسِاَکثَرَولَکنَّالقَیمالدینُذَلکاهللاِلخَلقِلَاتَبدیلَعلَیهاالنَّاسفَطَرَ

آنبـر رابشرداخکهفطرتیخداست،فطرتمطابقکهکنحنیفدینسويبهراخودروي
مـردم بیشـتر ولـی مسـتقیم دیـن اسـت ایننیست،دگرگونیخداآفرینشدروآفریدهفطرت

بـدون آنبـه توجـه ودین،سويبهآوردنروي) دینبرايوجهياقامه(ازمرادو. دانندنمی
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بـدان راتـوجهش يهمـه وآوردمـی رويچیزيسويبهکهکسیماننددرستاست،غفلت

در) فطـرت (يکلمـه و. گردانـد بر نمیرويطرفیهیچبهدیگرکهطوريبهکند،میمعطوف
بـه بحثمورديکلمهدرواستفعلَتوزنبر»علَیهاالنَّاسفَطَرَالَّتیاهللاِفطرَتحنیفاً«جمله
يجملـه بنـابراین وبـاش فطـرت مالزمکه: دهدمیمعناچنینواستخلقتازنوعیمعناي
همـان کنـی، وجـه ياقامـه اوبراستواجبگفتیمکهدینیایناینکه،بهکندمیاشارهمزبور
تبدیلکهفطرتیآنکند،میهدایتسویشبهالهیفطرتودعوتبدانخلقتکهاستدینی
کـردن بیـدار پیامبرانبزرگوظایفازیکیهمچنین). 227-16/226طباطبایی،(نیستپذیر

نیـز و؛)1/286فلسـفی، (اسـت بـوده انسـان الهـی هايسرمایهانداختنکاربهوشربفطریات
ایـن درعلیامام. کننداستفادهتوحیديفطرتهمینازبایدکودکاندینیتربیتبرايوالدین

ه لیسـتَأدوهم میثـاقَ  أبیانَـه إلَیهِمواتَرَورسلَهفیهِماهللاُفَبعثَ: اندفرمودهباره طرَتـفم وذَکَّرُوه یـ
ینسمهتعمنواوحتَجیغِیلَیهِم بِالتَّبلعثیرُواوم ی فَـائنَ لَهـقُـولِ د25اول،يخطبـه دشـتی، (الع .(

وافطـرت پیمانادايبهرابشرتامردم فرستادبینپیاپیوبرانگیختراخودپیامبرانخداوند
نیروهـاي خـود تبلیغـی هايفعالیتباوکنندیادآوريراخدادهشفراموشهايونعمتدارند
. گیرندکارو بهبرانگیختهراعقلينهفته

دینیاعمالآموزش-د
قرارکودکانتربیتیيبرنامهدرراآنوکنندتوجهآنبهبایدوالدینکهمهمیامورازیکی

اعمـال ایـن زیـرا است،تعبدروحشپروروشرعیتکالیفانجامبهکودكکردنملزمدهند،
دودرتواننـد مـی راکـار ایـن کـودك اولیـاي . آوردمـی باربهمتعهدوشناسوظیفهراکودکان
دینـی تکـالیف انجـام ضـرورت بـه نسبتکودكکردنتوجیهاول،مرحله: دهندانجاممرحله
درکـودك دركوفهـم مقـدار بهومناسبفرصتدرکنندسعیبایدکودكاولیايکهاست،

وکننـد آوريیـاد اوبـه راخـدا الطـاف ومهربانیوکنندیادباعظمتپیامبروخداازاونزد
دلدررامتعـال خـداي محبـت ومهـر ابتـدا دروسـیله بدینوکنندبازگوراالهیهاينعمت
پیـامبران نفرستادوالهیتکالیفواحکامتدوینکهبفهماننداوبهسپسنمایند،تثبیتکودك

کـه کـس هـر بنابرایناست،آخرتودنیادربشرسعادتتأمینبرايوخداوندالطافازنیز
بـه رغبتوشوقگونهبدینوکندعملخوددینیوظایفبهبایدبرسدسعادتبهخواهدمی
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. دهندپرورشکودكدرراتکالیفانجام
تحققهايزمینهبایدوالدین). 296امینی،(استکردنعادتوعملبهشروعدوم،مرحله

کـه بزرگسـالی سـنین درتاآورندبوجودکودكتربیتابتدايهمانازرابزرگسالیدرعبادت
بـا همـراه آنبـه عمـل شـود، میانسانمتوجهغیرهوحجروزه،نماز،قالبدرعبادتتکلیف
جسـمی تـوان بهبایدالبته؛)85اعرافی،(باشدسختیومشقتگونههیچبدونوقلبیگرایش

زیـرا نکننددشوارکارهايانجامبهواداررااوهرگزوباشندداشتهدقتکودكشعورمقدارو
دربایدکودكوالدینکهاستذکربهالزم). 297امینی،(شودکودكتنفرموجباستممکن

دربایـد وهنـد نددستازنیزرافرصتکمترینوکنندشتابکودكاخالقوایمانپرورش
؛)1/180فلسـفی، (کننـد متوجـه الهیپیشوایانمحبتوخداحببهراکودكدلموقعاولین
المرجِئَـه إلَیهِمیسبقَکُمأنقَبلَبِالحدیثأولَادکُمبادروا: «فرمایدمیبارهایندرصادقامامزیرا
آنکـه ازقبـل بیاموزیـد تـر زودهرچـه خـود فرزندانبهرااسالمیاحادیث) 6/47الکلینی،» (

اشـغال خـویش نادرسـت سـخنان بـا راشـما کودکانهايدلوگیرندسبقتشمابرمخالفان
. نمایند

فرزنددرحیاپرورش-ـه
درودیـن ردیـف هـم روایـات برخیدرواستمهمیبسیاراخالقیفضایلازیکیحیا
وزشـت عمـل هـر ارتکـاب ازراانسـان حیاازیراست،شدهمعرفیدینتمامبهدیگربعضی
ایـن ازاست؛ازدواجيمحدودهازخارجدرجنسیشهوتهاآنازیکیکهداردمیبازناپسند

). 204فقیهی،(دهندپرورشخودفرزنددرراخصیصهاینکنندتالشبایدوالدینرو

نوجواندرعفتپرورش-و
درراآدمـی عفـت يملکـه . اسـت عفـت انسانیهعالیصفاتوپسندیدهخلقیاتازیکی

بنـابراین کنـد، مـی حفـظ شـهوت هـاي پلیديازراانسانوکندمیتعدیلجنسیتمایلاعمال
: فرمـود بـاقر امـام ). 2/329فلسفی،(دهندپرورشخودنوجواندرراآنکهاندموظفوالدین

ازتـر بـر چیزيبهخداوند) 15/249حرّعاملی،» (فَرَجٍوبطنٍعفَّهمنأفضَلَبِشَیءاهللاُعبِدما«
.  استنشدهپرستشدامن،وشکمداريخویشتن
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نوجواندرغیرتپرورش-ز

ايویـژه اهمیتنوجوانیيدورهدرجنسیتربیتدرکهاستاخالقیفضیلتیکغیرت
. ننگـرد شـهوت بـا دختران،بهنسبتپسر،کهشودمیموجبنوجواندرغیرتپرورشدارد،
ودختـران توانـد مـی غیرتطریقاینازو. نکندنگاهشهوانیيدیدهبانامحرمانبهنیزدختر

کـه دهـد نمـی اجـازه غیـور انسان. داردبازجنسیهنجاربهنارفتارهايازبسیاريازراپسران
زنیما: «فرمودعلیامام). 211فقیهی،(کننداستفادهسوءاوناموسازحقیهیچبدوندیگران

از. کنـد نمـی زنـا هرگـز است،غیرتمندکهکسآن) 502ص،305حکمتدشتی،» (قطُّغیور
يخـانواده بـه نسبتهنجاريبهنارفتارهرگونهخویشپاكفطرتحکمبهنوجوانانکهآنجا
خـوبی بـه وبماندسالمروحیهاینکودکیدوراندراگرکهاستبدیهیتابند،نمیبرراخود

خواهـد انسـان بـراي ارزشمنديبسیاريمایهدستجوانیونوجوانیدوراندریابد،پرورش
).  114زاده،حسینآبادي،حاجی(بود

درفطرتشکوفاسازيودینیاعمالآموزشوکردندعاطریقازتوانندمیوالدین: نتیجه
درغیـرت وعفـت حیـا، رشپـرو وهـا آنعـاطفی نیازهايتأمینطریقازنیزوخودکودکان

. کنندمسدودهاآندرراانحرافاتازبسیارينفوذراهفرزندان،

گیرينتیجه
ونوجـوانی وکـودکی دوراندرجنسـی تربیتمستقیمغیرومستقیمهايشیوهبهتوجهبا
پدرهرربشود،میفرزنداندرانحرافایجادازمانعاندازهچهتاکههاشیوهاینبهکردنعمل

تحتکریم،قرآنتعبیردرکهسالموپاکیزهنسلیپرورشبرايکهاستالزممسلمانیمادرو
ازدوربـه وسـالم ايجامعـه ساختنجهتنیزواستشدهیادآنازالصالحاتباقیاتعنوان

وهـا شـیوه ایـن ازآگـاهی بـا زیـرا بجوینـد، مـدد هـا روشوآداباینازالتهاب،وآلودگی
مـوثر جامعهساختندرصحیحتربیتبااندازهچهتاوالدینشود،میمشخصکههاستمنش

. هستندسهیمو

منابع
. 1384: تهراندوم،چاپاي،قمشهالهیمهدييترجمه،کریمقرآن
. 1384امامت،انتشارات: مشهداول،چاپدشتی،محمدترجمه،البالغهنهج
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. 1387دانشگاه،وحوزهپژوهشگاه: قم،اللغهمقاییسترتیبابوالحسین،فارس،ابن
العربـی، التّـراث اإلحیـا موسسـه : بیـروت الجدیـده، الطبعـه ،العربلسانمحمد بن مکرم،منظور،ابن

ق.1416
. ق1414دارالفکر،: بیروت،أحمدمسندأحمد بن حنبل،

ومطالعـه سـازمان : تهـران هشـتم، چـاپ ،اسالمدیدگاهازتربیتاهدافدیگران،رضا،علیاعرافی،
. 1386ها،دانشگاهانسانیعلومکتبتدوین
. 1386کتاب،بوستانموسسه: قمدوم،چاپ،تربیتوتعلیمواسالمابراهیم،امینی،
ق.1412اسالمی،فرهنگنشردفتر: قمالرابعه،الطبعه،الوسیطمعجمدیگران،ابراهیم،انیس،

. 1378نورقلم،انتشارات: تبریزسوم،چاپ،کودكشناسیروانمدرضا،محالله،احمديپور
سـوم، چـاپ ،روایـات درجوانانتربیتیمسائلبررسیعلی،زاده،حسینیمحمدعلی،آبادي،حاجی
1386تهران،شهرسازيهنريفرهنگیسازمانودانشگاهوحوزهپژوهشگاه: تهران

. تابیاألحیا التّراث،) ع(البیتآلموسسه: بیروت،یعهالشالوسائلمحمد بن حسن،حرّ عاملی،
. 1376مفید،انتشارات: تهراندوم،چاپ،معاریفومعارفمصطفی،دشتی،حسینی
. 1389کتاب،بوستانموسسه: قمهفدهم،چاپ،خانوادهدرسالمروابطداود،حسینی،
وحـوزه پژوهشـگاه : قـم هفتم،چاپ،)ع(بیتاهلو) ص(پیامبرتربیتیيسیرهعلی،زاده،حسینی

. 1388دانشگاه،
. ق1414اإلسالمی،النشرموسسه: قماالولی،الطبعه،العینخلیل بن احمد،

. 1390هاجر،نشرمرکز: قمپنجم،چاپ،خانوادهنظامبردرآمديمحمدرضا،فر،ساالري
ـ هـاي دیـدگاه برتأکیدبااسالمیتربیتمحمدرضـا، شرفی، : تهـران اول،چـاپ ،)ره(خمینـی امام
. 1379پنجره،نشريموسسه

. 1380امیرکبیر،انتشارات: تهرانهجدهم،چاپ،تربیتوتعلیميفلسفهواصولعلی،شریعتمداري،
وبیسـت چـاپ همـدانی، موسويمحمدباقر: مترجم،المیزانتفسیريترجمهمحمدحسین،طباطبایی،

. 1388قم،يعلمیهيحوزهمدرسینيجامعهبهوابستهاسالمی،انتشاراتدفتر: قمهشتم،
چـاپ سازمان: قم،حدیثوقرآنمنظرازها،روشواصولمبانی،: جنسیتربیتنقی،علیفقیهی،

. 1388دارالحدیث،نشرو
اسـالمی، فرهنـگ نشـر دفتـر : تهـران سوم،چاپ،تربیتووراثتنظرازکودكمحمدتقی،فلسفی،
1381.

. 1383قرآن،ازهاییدرسفرهنگیمرکز: تهرانهشتم،چاپ،نورتفسیرمحسن،قرائتی،
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: تهـران نهـم، چاپاي،کمرهمحمدباقر: مترجم،کافیاصولشرحوترجمهمحمد بن یعقوب،کلینی،
. 1379االسالمیه،المکتبه

. تابیالمیه،االسالمکتب: تهران،البحار االنوارمحمدباقر بن محمد تقی،مجلسی،
. 1388،)ع(اکبرسبط: قمنهم،وبیستچاپ،جوانانبهشتاسداهللا،نیا،محمدي

عالمـه آثـار نشـر مرکـز : تهـران اول،چـاپ ،الکـریم القـرآن کلماتفیالتحقیقحسن،مصطفوي،
. 1385مصطفوي،

. 1388تهران،پنجم،وبیستچاپ،غربجهانواسالمدرجنسیاخالقمرتضی، مطهري،
. 1377تهران،هشتم،چاپ،قرآنباآشنایی، __________
. 1379صدرا،انتشارات: تهراندوم،چاپ،مطهريشهیداستادآثارمجموعه،__________

. 1381ندا،نشر: تهراناول،چاپ،فارسیفرهنگمحمد،معین،
. 1386االسالمیه،دارالکتب: تهران،نمونهتفسیرناصر،شیرازي،مکارم

. 1382شاکر،: قماول،چاپ،تولدازقبلانسانتربیتوازدواجمحسن،مالمحمدي،
. 1377دهقان،انتشارات: تهراناول،چاپمرندي،رضا: مصحح،السعادهمعراجاحمد،نراقی،

.1388غدیر،آفاق: جابیتا،بیاول،چاپ،سقوطیاصعودجنسی؛میلرضا،غالمنورمحمدي،
. تابیالتّراث،االحیاء) ع(البیتآلموسسه: بیروت،الوسیلهمستدركحسین،برسی،طنوري
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