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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 پیام فرهنگستان 

دهه قبل در اجالس سالیانه وزرای بهداشت در سازمان جهانی بهداشت نماینده کشور نروژ  4حدود 

ت و جرم و جنایبندوباری، احساس پوچی و بیهودگی مردم نروژ و در نتیجه گرایش آنها به اعتیاد، بی

خودکشی و غیره را ناشی از دوری از معنویت و نداشتن آنچه او سالمت معنوی نامید ذکر کرد و پس از 

ها تصویب کردند که عالوه بر ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی بحث و تبادل نظر، وزرای بهداشت کشور

از سالمت شناخته شود.  که در تعریف سالمت آمده است، سالمت معنوی هم باید به عنوان بعدی

شان ها نمعنوی را شروع کردند. پژوهشهای کشورهای غربی سریعاً تحقیقات و تدریس سالمت دانشگاه

ها مؤثر است. این در داد که اعتقادات مذهبی، دعا و نیایش در شفای بیماران و افزایش طول عمر انسان

م برخوردار نیست. اصوالً مفهوم معنویت در است که اعتقادات مذهبی آنها غالباً از عمق الزحالی 

گنجد و عمدتاً با بینش الئیك بوده و در جهت تأمین کشورهای غربی کمتر در غالب اعتقادات مذهبی می

آرامش، افزایش شادی و امید در زندگی دنیوی است. در این راستا بیشترین تالش آنان بر آن بوده و 

العالج هستند بتوانند با روحیه بهتری بیماری خود مزمن و صعب هایهست که بیمارانی که دچار بیماری

را پذیرفته و با آن سازش کنند و برای آن دسته از بیماران که به فوت شدن نزدیکند، پذیرش مرگ را 

سال است بر ابعاد مختلف سالمت متمرکز شده  11فرهنگستان علوم پزشکی که حدود  تر کنند.آسان

د، دانمعنوی اسالمی را بسیار مهمتر از بعد جسمی، روانی و اجتماعی سالمت میاست نیل به سالمت 

هدف سالمت معنوی عمدتاً نیل به زندگی سعادتمندانه اخروی و رضایت خداوند عز و جل است  زیرا

همه  که طبیعتاً جهت نیل به چنین هدف واالئی، انسان باید خود را به شدت مسئول تأمین، حفظ و ارتقاء

کند. بینش، گرایش، نیات و اعمال خود را اد سالمت خود، خانواده و جامعه بداند و در آن راه تالش ابع



                                                                                                                     21       به سوی آسمان                        
 

کند، دست نیاز به درگاه او بگشاید و با اهتمام هرچه صرفاً در راستای رضایت حضرت حق تعالی تنظیم 

هیز ند در آن است و پربیشتر به اقامه نماز، دعا، تضرع، توکل، توسل و پرداختن به آنچه رضایت خداو

 کند.از هر آنچه منهیات الهی است، برای جلب رضایت خالق متعال و قرب به درگاه کبریائیش تالش 

االسالم و المسلمین جناب آقای دانم مراتب سپاسگزاری فراوان از حضرت حجتدر اینجا الزم می 

کتابی را  فرهنگستان علوم پزشکیدکتر مجتبی مصباح یزدی داشته باشم که چند سال قبل به درخواست 

به رشته تحریر درآوردند. همه شما عالقمندان را به مطالعه  "سالمت معنوی از دیدگاه اسالم"با عنوان 

 کنم.این کتاب ارزشمند توصیه می

دهد که تأثیر مسائل فرهنگی و با توجه به اینکه مطالعات مختلف در امر تکامل کودکان نشان می 

های اول زندگی و حتی از زندگی داخل ها و سالاعتقادی بر انسان و شکل گرفتن شخصیت انسان از ماه

 تربیتفرمایند شود، به طوری که از حضرت رسول اکرم )ص( نقل شده است که میرحمی شروع می

فرزندان خود را از زمانی که داخل رحم هستند از طریق تغذیه جسمی و روحی مادر شروع کنید. لذا با 

توجه به اهمیت این امر فرهنگستان علوم پزشکی تمرکز خود را بر سالمت معنوی از زمان انعقاد نطفه 

که نسل های آینده، به مراتب  و حتی قبل از آن و در دوران کودکی و نوجوانی قرار داده است به امید این

واالتری ازسالمت معنوی اسالمی دست یابند. به همین منظور، حضرت حجت االسالم و المسلمین 

ا به )ره(، بنجناب آقای دکتر ابوالفضل ساجدی، استاد محترم مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

سالگی با  12مت معنوی از تولد تا سال"تقاضای فرهنگستان علوم پزشکی کتاب حاضر را که پیرامون 

پروری در اسالم است تألیف نمودند. پذیرش این دعوت و و در حقیقت فلسفه فرزند "نگرش اسالمی

اهتمام حضرت ایشان به این امر بسیار مهم جای سپاسگزاری فراوان دارد. ضمناً در نگارش این کتاب 

 اله نوری و عزیزان دیگرمد ساجدی و دکتر نجیبجنابان آقایان دکتر مهدی مشکی، غالم حیدر کوشا، حا

اند. برای جناب آقای دکتر ساجدی و همکاران محترم ایشان از درگاه خداوند رحمان همه مشارکت داشته

 کنم.اجر اخروی فراوان آرزو می
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امیدوارم ضمن بهره بردن هر چه بیشتر از کتاب حاضر، مطالعه آنرا به همه آنهائی که به سالمت و 

 عادت و رستگاری فرزندان خود عالقمند هستند توصیه فرمائید.س

 

 دکتر سید علیرضا مرندي
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 پیشگفتار

 سالمت به ما همه. است آدمی مطلوب دو هر که یافته ترکیب ایواژه دو از "معنوی سالمت"

مه دارد و با هدر پی دستیابی به آن هستیم و از بیماری گریزانیم. معنویت نیز ریشه در نهاد  اندیشیم،می

های سالمت توان گفت سالمت معنوی در مقایسه با سایر عرصهفطرت انسانی گره خورده است. می

)مانند سالمت جسم و روان( از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که در رتبه باالتری قرار دارد، به 

 سطوح متعالی انسان مربوط است و برکات واالتری در پی دارد.

های سالمت، با دوران کودکی پیوندی عمیق دارد و از آن سرچشمه همچون سایر عرصه سالمت معنوی

سال نخست زندگی با  12گیرد. اثر حاضر مبانی، اهداف و راهکارهای نیل به سالمت معنوی را در می

 ردر این موضوع تحقیقات اندکی بویژه از نگاه اسالم انجام شده است و این امکاود. رویکرد اسالمی می

 سازد.ضرورت پرداختن به آن را بیشتر اشکار می

مجموعه نوشتار حاضر حاصل تحقیقی است که با اهتمام ویژه معاونت محترم پژوهش مؤسسه آموزشی 

و پژوهشی امام خمینی )ره(  جناب حجت االسالم والمسلمین دکتر محمدناصر سقای بی ریا در پاسخ 

ست به دنبال درخوا سالمی ایران، به انجام رسیده است.به سفارش فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری ا

فرهنگستان، معاونت مذکور به عنوان مسئول طرح، زمینه تشکیل کارگروه سالمت معنوی را فراهم 

مدیریت اجرایی آن را بر عهده گرفت و مدیریت علمی آن را به اینجانب واگذار نمود. حاصل  ساخت،

 شود:دام ناظر به یك سطح مخاطب( عرضه میتحقیق این کارگروه در سه جلد )هرک

ضل لیف ابوالفأکتاب جامع سالمت معنوی کودکان: سطح نظری و تفصیلی برای جامعه علمی، ت .7

 ساجدی و همکاران 

ین الیف علی صادقی سرشت. أکتاب والدین و مربیان: سطح کاربردی برای والدین و مربیان، ت .5

 معنوی )جلد نخست این مجموعه(، نگارش یافته است.کتاب با استناد به کتاب جامع سالمت 

 کتاب کودك: سطح کودکانه به زبان شعر و داستان برای کودکان، .2
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نوشتار پیش رو، جلد اول از این مجموعه است. تحقیق در عرصه سالمت معنوی که موضوعی 

هی به سپس نگاای است، در مرتبه نخست رجوع به قرآن، حدیث، مبانی و منابع دینی و میان رشته

طلبد. شناسی و علوم پزشکی را میهای روانشناسی، جامعهآوردهای بشری مانند دادهدست

های جهت تحقیق در قالب کارگروهی متشکل از متخصصان و دانشجویان دکتری در رشتهبدین

مختلف مربوطه انجام شده است. طرح اولیه، مقدمات و فصول مختلف آن در جلسات متعدد 

ورد بحث و بررسی قرار گرفته، و توسط اعضای کارگروه تدوین اولیه صورت گرفته و گروهی م

سپس توسط مسئول کارگروه، بازبینی، تکمیل و تدوین نهایی شده است. کسانی که در تدوین اولیه 

 اند عبارتند از:فصول نقش بیشتری داشته

 2و حامد ساجدی 1غالم حیدر کوشا 9و  4و 3و  1فصول 

 3اهلل نوریدکتر نجیب :4و  2فصل 

 : حامد ساجدی1فصل 

 نیز مشارکت داشته است. 4آقای  مهدی مشکی 9های مقدماتی فصل در گام

ها: برداری اولیه توسط چند دانشجوی دکترای روانشناسی انجام شده است که عبارتند از خانمفیش

 سوده توکلی، خدیجه اسکندری نژاد، فاطمه رفیعی مقدم و الهام ضرابیها 

 کتاب والدین توسط آقای علی صادقی سرشت نگارش یافته است.

 گزاریم:ایم صمیمانه سپاسمند شدهنظراتشان بهرهاز تمام دوستان و استادانی که در مقاطع مختلف از نقطه 

                                                           
 دانشجوی دکترای جامعه شناسیمحقق حوزوی و  1 

 دانشجوی دکترای فلسفه اسالمیمحقق حوزوی و 2  

 دکترای روانشناسیمحقق حوزوی و  3 

 دانشجوی دکترای فلسفه اسالمیمحقق حوزوی و  4 
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اعضای فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران که از آغاز تا پایان کار، ما را همراهی  .7

ار را به دقت مطالعه و با ارائه نظراتشان بر غنای کار افزودند: حضرات استادان آقایان: ـرده، کـک

نیا، دکتر باقر غباری بناب، دکتر ابوالقاسم حسن مقدمسیدجادی، دکتر ـالدین سجمالدکتر سید

مصری،  دکتر مهدی نیا،فتحعلی، دکتر مقدمدکتر عباس حاجی تر فتحی آشتیانی،ـمراد، دکسیـعی

ر حمید حسینی، دکتر سید محمدرضا کالنتر معتمدی، دکتعبدالحمید بحرینیان، دکتر سیددکتر سید

ینو ها: دکتر مو خانم دکتر محمدحسین نیکنام، تمدی، دکتر محسنی،معین کالنترـحسدـمحمدـسی

 ان، دکتر اکرم حیدری، دکتر سهیال خزاعی، دکتر پریسا امیری، وـر زهره الهیـدی، دکتـاسد زن

المسلمین فرهادپور و هاجری، و به ویژه رییس محترم فرهنگستان علوم پزشکی، االسالم وحجج

دکتر حسن ابوالقاسمی، رییس گروه سالمت معنوی، سیاوش الجوردی،  دکتر سید علیرضا مرندی،

 علی محققی، معاون علمی فرهنگستان علوم پزشکی کارشناس و دکتر محمد

سسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(: ـؤسئوالن مـی و مـت علمـهیئ ءضاـرخی اعـب .5

ر، مذکوسسه ـؤمریا، معاون محترم پژوهشی ناصر سقای بیالمسلمین دکتر محمداالسالم وحجت

المسلمین االسالم وکه مسئول طرح بودند، مـرکز مشـاوره ماوا، به ویژه مـدیر محتـرم آن، حجت

ایی را متحمل شدند و ـفرسات طاقتـرایی طرح بودند و زحمـدیر اجـه مـوی، کـیم اخـابراه

تند، های فراوانی داشحسینی، دبیر اجرایی کارگروه که پیگیریاالسالم والمسلمین هادی ارشاد حجت

ه رضا احمدی )ناظر نهایی تحقیق(، کدکتر مجتبی مصباح )ناظر اولیه تحقیق(، و بویژه دکتر محمد

 ن را مورد مالحظه و دقت نظر قرار دادند.آ

 سالروز میالد با سعادت نبی مکرم اسالم )ص( و ششمین اختر آسمان والیت 
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 ابوالفضل ساجدي

سسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(ؤاستاد م  
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 مقدمه

 های سالمت )جسمی،در این فصل مفاهیم سالمت، معنویت، سالمت معنوی، و رابطه آن با سایر ساحت

در تراث اسالمی از سابقه چندانی  1«سالمت معنوی». واژه کنیمروانی، اخالقی و دینی( را بررسی می

ینی ای غنی در متون دحوزه معنویت است پیشینه برخوردار نیست اما محتوای آن که ناظر به سالمتی در

 دارد.

« تیسالم»و « سالمت»و تعریف آن، نیاز است ابتدا مفهوم « سالمت معنوی»شناسی ترکیب در مفهوم

عنوان بخش اول ترکیب در منابع دینی و سنت فکری اسالمی جستجو شود و در گام دوم، مفاهیمی به

عنوان بخش دوم ترکیب مورد بررسی قرار گیرد و در گام سوم به« نویمع امر»و « معنویت»، «معنا»مانند 

 ارائه شود.« سالمت معنوی» تعریفی از حقیقت مرکب

 يك( سالمت و سالمتي

با عنایت به  2کار رفته است.در فارسی به معنای عافیت، تندرستی و امنیت و آرامش به« سالمت»واژه 

های ها و نقصعیب و نقص تنها شامل عیب 3شود.گفته می« لمسا»عیب و نقص همین معنا، به چیزهای بی

است «health»معادل انگلیسی سالمت  4گیرد.های باطنی را نیز در برمیظاهری نیست بلکه آفات و نقص

 در الیسو به پاسخ در انگلیسی معروف پزشك چنانکه شد،می تعریف "بیماری نبود" به 16تا قرن که

 نیز النگمن دیکشنری در 4"فرد در بیماری وجود عدم از است عبارت سالمت":گویدمی مورد، این

تلقی شایع قبلی از  9بهزیستی جسمی و ذهنی و وضعیت عاری از بیماری اطالق شده است. به سالمت

                                                           
1 spiritual health 

 ."سالمت"، 919 ، صفرهنگ معینمحمد معین،  2

 .119 ، ص29 جلد لغتنامه دهخدا،علی اکبر دهخدا،  3

 .296 ص، 3 ج، قاموس 4

 : 1962رك. آسلر،  4 
Osler, W., Lectures on Angina Pectoris and AlliedStates, New York, Apleton 
6 Longman Dictionary, �health” 
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ور شده و سالمت همان نبود بیماری یا وضعیتی است که عواملی به سیستم بیولوژیك بدن انسان حمله

ارگانیستی صحت را ملکه و  -سینا نیز با نگاه کارکردیابن 1کند.کی اعضاء را مختل میکارکردهای مکانی

داند که هر یك از اعضاء و جوارح انسانی کار مربوط به خود را درست انجام دهند و در مقابل حالتی می

جام خوبی ان شمارد که هر عضوی از اعضای بدن کار مربوط به خود را نتواند بهآن، مرض را حالتی برمی

 فتعری اینگونه و گرفت قرار بازنگری مورد سالمت مفهوم بهداشت جهانی سازمان اساسنامه در 2دهد.

 و بیماری نبودن فقط نه و اجتماعی، و روانی جسمی، کامل رفاه مینأت از است عبارت سالمت: که شد

  3.عضو نقص

 سالمت در متون ديني

های های بهداشتی و رعایت دستورالعملپیروانش را به مراقبت هاهای زیادی دارد که در آندین آموزه

، «سحرخیزی»، «رعایت عفاف جنسی»، «داریروزه»کند. کننده سالمت دعوت و تشویق میتأمین

مسواك » ،«بردباری»، «همیاری»، «اجتناب از پرخوری»، «ازدواج»، «خودداری از نوشیدن مشروبات الکلی»

های مختلف سالمت را تحت تأثیر قرار هایی است که حوزهآموزه« خالقیرعایت هنجارهای ا»و « زدن

در نگرش اسالمی هم به دنیا و زندگی دنیوی و هم به آخرت و اقتضائات  -عافیت -سالمتی دهد.می

  4معنوی آن  مربوط است.

ك مصادیق سالمتی را نشان داده است. هری« سالمت»و « صحت»در روایات معصومین )ع( دو مفهوم 

معنوی( را نشانه رفته و الزامات، راهبردها  بعد -مادی از این دو مفهوم یکی از دو بعد وجودی انسان )بعد

 دهد که مفهوم صحتمی بیان کرده است. فراوانی مضمون دو مفهوم در روایات، نشان هایش راو کاربست

                                                           
 .461 ص درآمدی بر روانشناسی دین و معنویت،جیمز ام نلسون،  1

 .21 ، ص1 ، جالقانون فی الطبحسین بن عبداهلل، ابن سینا،  2

3 WHO Basic Documets, (1996) p. 1, Constitution of the World Health Organization.  
الفقه السالم، منسوب به امام رضا علیه«. ؛ از خداوند عافیت دنیا و آخرت بطلبیدالدُّنْیَا وَ الْآخِرَة سَلُوا رَبَّکُمُ الْعَافِیَةَ فِی»ع(: ) عن ابی الحسن الرضا 4

 .331 ، صالمنسوب الی الرضا
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« عنویامور م»مفهوم سالمت ناظر به انسان اشاره داشته و « ابعاد مادی زندگی»و « امور جسمانی»بیشتر به 

ها تغییر چند در مواردی کاربست مفهومی آن هر 1رفته است. کار انسان به« ابعاد فرا مادی زندگی»و 

ها تمایز کاربردی مفاهیم رعایت شده است. ذکر تمایز معنایی و اتفاق نمونه داشته است، اما در قریب به

های مختلف وجودی انسان نشان از این است که در منابع دینی ظرفیتها به دو ساحت تفکیك انتساب آن

 هرچند -توان برداشتی شناختی در حوزه سالمت معنوی وجود دارد و با تحلیل محتوای روایات میمفهوم

در منابع دینی برای بیان بهبودی وضعیت « صحت»واژه  .ارائه کرد« سالمت معنوی»ز مفهوم ا -کلی

و « جسم»، «بدن»با الفاظی چون  ده است. مضاف الیه صحت در متون دینی معموالًجسمانی استفاده ش

های جسمانی و بالیا و گرفتاری و نقطه مقابل آن مریضی، عیوب ظاهری، نارسایی 2شودبیان می« جسد»

  3دنیوی شمرده شده است.

                                                           
و سالمتی بدن از تجمالت دنیوی ؛ بهبودی دین سَلَامَةُ الدِّینِ وَ صِحَّةُ الْبَدَنِ خَیْرٌ مِنْ زِینَةِ الدُّنْیَا حَسْبُ» آمده است:( در روایتی از امام صادق )ع 1

 .216 ، ص1 ج المحاسن،احمد ابن محمد برقی، «. بهتر است

 مانند روایات زیر: 2

لُوهُمْ فَأَبْ «الصِّحَّةِ فِی الْبَدَنِ»نَى وَ السَّعَةِ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ مِنْ عِبَادِیَ الْمُؤْمِنِینَ عِبَاداً لَا یَصْلُحُ لَهُمْ أَمْرُ دِینِهِمْ إِلَّا بِالْغِ»: (ص)قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

 «.أَمْرُ دِینِهِمْفَیَصْلُحُ عَلَیْهِمْ  «صِحَّةِ الْبَدَنِ»بِالْغِنَى وَ السَّعَةِ وَ 

ما آنها  است؛ پس« آسایش بدن»از بندگان مؤمن من کسانی است که اصالح امور دینی آنها فقط به ثروت، رفاه و » خداوند تبارك و تعالی فرمود:

ن محمد ب  کلینی،)«. کنم تا از این طریق امور مذهبی آنها اصالح شودامتحان می -«آسایش بدن»رفاه و سالمت  ثروت،-را با همین سه عنصر

 (.91 ، ص2 ج ،الکافی یعقوب،

صِحَّةِ »نْ نَفْسِكَ فَرُبَّمَا اغْتَرَرْتَ بِمَالِكَ وَ الْمَغْرُورُ فِی الدُّنْیَا مِسْکِینٌ وَ فِی الْآخِرَةِ مَغْبُونٌ لِأَنَّهُ بَاعَ الْأَفْضَلَ بِالْأَدْنَى وَ لَا تَعْجَبْ مِ(: »ع)قَالَ الصَّادِقُ 

 «لَعَلَّكَ أَنْ تَبْقَى «مِکَجِسْ

کند از خودت شگفت زده نشو چه بسا به اند زیرا او چیز ارزشمند را با چیز کم ارزش معامله میدیده فرد مغرور در دنیا ذلیل و در آخرت زیان»

 .(316 ، ص96 ، جبحاراالنوارمجلسی، «.)ماند مغرور شویمال و بهبودی جسمانی خودت به این امید که باقی می

الصِّحَّةِ فِی بِ»لَهُ إِمَّا بِالسَّعَةِ فِی رِزْقِهِ أَوْ  قَالَ اللَّهُ وَ عِزَّتِی لَا أُخْرِجُ لِی عَبْداً مِنَ الدُّنْیَا وَ أُرِیدُ عَذَابَهُ إِلَّا اسْتَوْفَیْتُهُ کُلَّ حَسَنَةٍ(:»ع) ابوجعفر الباقر قَالَ

 «.هُ عَلَیْهِوَ إِمَّا بِأَمْنٍ أُدْخِلُ «جَسَدِهِ

ت به یا امنی« بهبودي تن»برم مگر اینکه تمام حسانتش را در قالب وسعت روزی یا ای را از دنیا به قصد عذاب نمیخداوند فرمود...هیچ بنده»

 (.19 ، صالمؤمنکوفی اهوازی، «.)عطا کرده باشم

 مانند این روایات: 3

 .....« «صِحّةٍ»أَوْ  «مَرَضٍ»مَنْ زَارَ أَخَاهُ فِی اللَّهِ فِی :»أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ

 .(111 ، ص2 ، جالکافی)«اش را برای رضای خداوند در بیماری یا سالمتی زیارت کند....[ دینی] کسی که برادرش»
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 آن در فرهنگ گفتاریبرخالف کاربرد  السالم(علیهم) از سوی دیگر واژه سالمت در روایات معصومین

واژه « بانتسا»یا « اضافه»است. این برداشت از  بهبودی و بهزیستی معنوی و غیرمادی فارسی، ناظر بر

آید. در اغلب موارد مفهوم سالمت، بهبودی انسان به امور غیرمادی و غیر جسمانی به دست می« سالمت»

سالم را نسبت به بسامان نمودن اوضاع معنوی اعتقادی را اظهار نموده و راهبردهای ا در امور معنایی و

 ترسیم کرده است.

شت بهدا»ها هنگام بیان وضعیت دهد که آنالسالم نشان میبررسی روایات و احادیث معصومین علیهم 

ای اندازهچشم»و « آسایش ارتباطی» ،«امنیت محیطی»، «هنجارمندی رفتاری»، «بهبودی اخالقی»، «ایمانی

« بار گناه» و« اشتباه»و « معصیت»کردند. در این تعابیر سالمتی از استفاده می« سالمت»از کلمه « معرفتی

                                                           
 «.مِنْهُ «ِالْعَیْب»وَ « ِ الصِّحَّة»لَیْسَ لَكَ أَنْ تَرُدَّهَا وَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ قِیمَةَ مَا بَیْنَ »:ع() ل جعفر ابن محمد الصادققا

 «.را بگیری« معیوب»و « سالم»توانی میانگین قیمت را برگردانی می[ مال مورد معامله] سزاور نیست آن»

 (.231 ، ص3 جمن الیحضره الفقیه، )شیخ صدوق، 

نْ إِنَّ مِ ... «الصِّحَّةِ فِی الْبَدَنِ»إِنَّ مِنْ عِبَادِیَ الْمُؤْمِنِینَ عِبَاداً لَا یَصْلُحُ لَهُمْ أَمْرُ دِینِهِمْ إِلَّا بِالْغِنَى وَ السَّعَةِ وَ »:قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ :رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ

فَیَصْلُحُ عَلَیْهِمْ أَمْرُ  «السُّقْمِ»فَأَبْلُوهُمْ بِالْفَاقَةِ وَ الْمَسْکَنَةِ وَ  «السُّقْمِ فِی أَبْدَانِهِمْ»عِبَادِیَ الْمُؤْمِنِینَ لَعِبَاداً لَا یَصْلُحُ لَهُمْ أَمْرُ دِینِهِمْ إِلَّا بِالْفَاقَةِ وَ الْمَسْکَنَةِ وَ 

 .«دِینِهِمْ

است؛ ... و کسانی هم از بندگان مؤمن هستند « آسایش بدن»از بندگان مؤمن من کسانی است که اصالح امور دینی آنها فقط به ثروت، رفاه و »

ی نارسای»و  یفقر، گرفتار-قیطر نیپس ما هم آنها را از همشود اصالح می« جسمانینارسایی»که امور دینی آنها فقط با فقر، گرفتاری و 

 .(91 ، ص2 ج ،الکافی«.)آنها اصالح شود ینیتا امور د کنمیامتحان م -«جسمانی

 «فِی طَاعَةِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنَ الصِّحَّةِ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ الْبَلَاءُ ا....إِنَّمَ»السالم: قال الصادق علیه

 .(222 ، ص9 ج ،الکافی«)دهمهمراه با گناه ترجیح می سالمتیهمراه بندگی خدا را بر  گرفتاربودن»
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مطرح شده است که جملگی  2«سرنوشت»و « قلب»و « نفس»و « دین»و سالمتی در  1«فتنه و نیرنگ»و 

 اشاره به ابعادی از سالمت معنوی دارند.

اسالم و بزرگان مذهب بوده است. به عبارت نیز مدنظر « بیماری معنوی» ،«سالمت معنوی»موازی با 

 3زاعنوان یك امر ناهنجار و آسیبالسالم بهبهتر عناصر مخل سالمت معنوی در بیانات معصومین علیهم

ها کنندگان را به درمان آن بیماریهای مختلف، اصحاب و مراجعهشده و آنان در مناسبتشناخته می

او  یخطاهابه گناهان و  یبه محمد بن مسلم زهر یادر نامهع( فرمودند. حضرت امام سجاد )تشویق می

صورت بدخیمی تمام وجودش را کند که گناهانش را زودتر درمان کند زیرا به می توصیه اشاره نموده و

                                                           
ات و که در پی نجکسی»؛ «نِ أَبِی طَالِبٍفَمَنْ أَرَادَ مِنْکُمُ النَّجَاةَ بَعْدِی وَ السَّلَامَةَ مِنَ الْفِتَنِ الْمُرْدِیَةِ فَلْیَتَمَسَّكْ بِوَلَایَةِ عَلِیِّ بْ»عن الرسول )ص(:  1

 ،مائة منقبة من مناقب أمیر المؤمنین و األئمةمحمد ابن احمد بن شاذان، « )آمده است باید به والیت علی تمسك بجویدی پیش هاسالمت از فتنه

 (44 ص

 سالمت از ت... ورحمت اسباب ؛ خدایا!«السَّلَامَةَ مِنْ کُلِّ إِثْم»وَ ...اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ »ص( درتعقیب نماز ظهر: ) دعای پیامبر

... أَسْأَلُكَ ...اللَّهُمَّ » دعای مأثور برای شب یکشنبه آمده است:همچنین در  و( .92 ، ص1 )دیلمی، ارشاد القلوب، ج« طلبمتمام گناهان را از تو می

 .(146 ، ص91 ، جبحاراالنوار« )طلبمرا از تو می« خطاسالمت از گناه و »خدایا...پاکدامنی و  ؛«السَّلَامَةَ مِنَ الذُّنُوبِ وَ الْخَطَایَا»الْعَفَافَ وَ 

بارِ  سالمت از»سپارم، سرنوشتم را به تو می»؛ «السَّلَامَةَ مِنْ کُلِّ وِزْر ...فَوَّضْتُ أَمْرِی إِلَیْكَ ارْزُقْنِی»السالم در دعایی فرموده است: امام کاظم علیه

 (441 ، ص62 ، جبحاراالنوار« )را روزیم کن« گناه

 در دو آیه از قرآن بکار رفته است:« قلب سلیم»تعبیر  2

 ( 96رسد( مگر کسی به قلب سالم به پیشگاه الهی حاضر شود.) شعراء: )در روز قیامت به انسان نفعی نمی؛«اال من اتی اهلل بقلب سلیم. »

 (94هنگامی که با قلب سلیم نزد خدا رفت.) صافات:  ؛«اذ جاء ربه بقلب سلیم. »

 فَلْیَتَضَرَّعْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «الدِّینِالسَّلَامَةَ فِی»یَا هِشَامُ مَنْ أَرَادَ الْغِنَى بِلَا مَالٍ وَ رَاحَةَ الْقَلْبِ مِنَ الْحَسَدِ وَ »سی ابن جعفر لهشام ابن حکم:مو عن

 «فِی مَسْأَلَتِه

 .(19 ، ص1 ج ،الکافی«)خواهد از خداوند متواضعانه بخواهدمی« در دینسالمت »نیازی، راحت قلب از حسد و ای هشام! اگر کسی بی»

یعنی بارالها! به حق « السَّلَامَةَ فِی نَفْسِی» ...اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ»آمده است:امام صادق علیه اسالم در تعقیب نماز در دعای 

 .494 ، ص9 ، جوسائل الشیعهشیخ حر عاملی، « به من عطا فرما! «سالمت نفس»محمد و آلش...

 « وَ جَلَّاطْلُبِ السَّلَامَةَ أَیْنَمَا کُنْتَ وَ فِی أَیِّ حَالٍ کُنْتَ لِدِینِكَ وَ قَلْبِكَ وَ عَوَاقِبِ أُمُورِكَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ» :قَالَ الصَّادِقُ ع

 «باشی سالمت دین، سالمت قلب و سالمت امور آینده ات از خدا بطلب!درهر شرایط و احوال و زمان و مکانی که »

 .116 ، صمصباح الشریعهالسالم، منسوب به امام صادق علیه

3 pathologic 
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کند که در برداشت اسالمی از هایی ازین دست، این امر مهم را حکایت میروایت 1درگیر کرده است.

 شود.بها داده می« به درمان معنوی»کار قرار دارد و هم  در دستور« معنویبهبودی »سالمت، هم 

 «امر معنوي»و « معنويت»، «معنا»دو(  

« عنویم امر»و « معنویت»و « معنا»سزاوار است مفهوم « سالمت معنوی» تر ترکیببرای فهم بهتر و دقیق

کلمه معنا همچنین به  3است. ها، رفتار و اعمالمفاهیم، گزاره« محکی»همان  2«معنا»نیز بررسی شود. 

و « شناسی دینجامعه»بحث معناداری در  4رابطه علِّی، هدف، حکمت، کارکرد و ارزش اشاره دارد.

 شود که هدفی برایش ترسیمبه همین معنا است. زندگی، از آن لحاظ معنادار می« فلسفه زندگی»مباحث 

دهد که اهداف و غایات عالیه را برای زندگی در اختیار و دین، از آن حیث به زندگی معنا می گرددمی

 کند.بینی دینی هدایت میو سوی حیات را مطابق جهان گذارد و سمتدار میداران و جوامع دیندین

 4.دشوط میمربو روح وبه باطن است و اهر ظپوسته و  مقابل در ، یعنی آنچهمعنا ریشهاز « معنویت»

گیرد. شهید مطهری در این مسئله در قالب ماده و امور مادی قرار نمی« امر معنوی»بدین ترتیب مصادیق 

ها را کند که یك سلسله امور وجود دارد که ناظر به ماده و مادیات نیست. به قرینه مقابله آنیادآوری می

 9تمایز و معیار انسانیت انسان از حیوانات است.اند. همین معنویات وجه نام نهاده( معنوی امور) معنویات

در زبان  دهد.امور معنوی ماهیت متافیزیکی و غیرمادی موضوعات منتسب به معنویات را نشان می

مشتق شده   spirit از کلمه شودیترجمه م یتبه معنو که عموماً« spirituality»واژه  یسیانگل

روح، شجاعت، )به معنی  spiritus  و این واژه از کلمه التین espiritنیز از کلمه فرانسوی  spirit است.

                                                           
 (219 ، صتحف العقول« )است گرفته را وجودت وحشتناکی صورت به که کن درمان را گناهانت شَدِیدٌ؛ سُقْمٌ دَخَلَهُ فَقَدْ ذَنْبَكَ دَاوِ» 1

2 meaning 
؛ ابوالفضل ساجدی، 14، ش1396زمستان  فصلنامه اخالق پزشکی،ر.ك. علی مصباح، واکاوی مفهومی معنویت و مسئله معنا،  برای اطالع بیشتر. 3

  34 ش، 1361، زمستان 2نهم، ش  سـال، فصلنامه معرفت فلسفی شناسی معنا،هستی

 .91-46 فلسفه تحلیلی، صمحمدرضا بیات، دین و معنای زندگی در  4

 .194 ، ص44 جلدلغتنامه دهخدا، علی اکبر دهخدا،  4

 .146 و131 ، ص23 ، جلدمجموعه آثارشهید مطهری،  9
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برای  1)نفس کشیدن، استنشاق کردن( مرتبط است. spirare باو مشتق شده است ( سفَنَ و قدرت،

spirit   ،متجاوز از ده معنا بیان شده است، از جمله: منشا حیات انسان و حیوان، روح مجرد، عقل مجرد

مرتبط نیز معنای مختلفی از جمله:  Spritualحالت خاص ذهنی، حالت نشاط و سرزندگی برای واژه 

 2های دینی، مرتبط با روح انسانی و .... بیان شده است.به امور مقدس، مرتبط با ارزش

 

 معنويت در نگرش اسالمي 

ه توحیدی طراحی شدی سشنارویکرد اسالمی در باب معنویت همسو با نظام معرفتی اسالم و هستی

الیه  بینی اسالمی، هستی و جهان از دوجهان است. چنانچه در بحث مبانی اشاره خواهد شد، بنابر

ابزارهای ادراکی معمولی بدان دسترسی ها با ای ظاهری که آشکار است و انسانشده است؛ الیهتشکیل

ای باطنی که پنهان و خارج از دسترس همگانی است و انسان برای فهم آن به ابزارهای فراتر دارند؛ الیه

اند نام گذارده« جهان ملك»و « عالم ماده»، «دنیا»، «جهان ظاهر»از مشاعر حسی نیاز دارد. الیه اول هستی را 

جهان مُلکی،  3اند.خطاب نموده« جهان ملکوت»یا « عالم معنا»، «ماوراء»، «جهان غیب»و به الیه دوم 

گونه که جهان ملکوتی موطنی فرامادی و خارج از دایره موطن دنیایی و در دایره زمان و مکان است همان

. منعکس است« معنویت»و « معنا»شناسی لغوی بندی واقعیت در مفهوماین سطح 4زمان و مکان قرار دارد.

ن مقابل پوسته و ظاهر به باط تری است که درژرف سطح« معنا»شده است؛ معنویت از ریشه معنا گرفته

 4و روح چیزی اشاره دارد.

                                                           
1 Online Etymology Dictionary, �Spirit". 
2 Merraim-Webster Dictionary & Oxford Advanced Learner�s Dictionary 

تربیت اعتقادی و معنوی با ؛ همچنین ر.ك. فرج اهلل میرعرب، 394-394 ص ،االسالمیه دارالکتب تفسیرنمونه،ناصر مکارم شیرازی و دیگران،  3

 .114 ، صنگاهی قرآنی

  .121 ، صفطرت در قرآنعبداهلل جوادی آملی،  4

 .194 ، ص44 جلد لغتنامه دهخدا،علی اکبر دهخدا،  4
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شده است. عالمه طباطبایی در ضمن  شناختی فوق، بنانگاه اسالمی به معنویت بر پایه اصل هستی

موطن حیات معنوی است؛ جهانی که باطن،  پذیرش توأمان عالَم ظاهر و باطن معتقد است که جهان

بینی اسالمی از آنجا که در جهان 1دارتر و پهناورتر از جهان ظاهر و ماده است.تر و واقعیتبسیار اصیل

رود و جهان ماوراء بر محور او استوار است، معنویت نیز با میزان گاه هستی به شمار میخالق جهان تکیه

خداوند از  ارتباط با یدر نگاه اسالم تنها در سایه تمعنویلذا،  ود.شخداوند تنظیم می ارتباط انسان با

معنویت با همین معنا و سازوکار پایه  2یابد.معنا میپذیرش و تسلیم در برابر دین حق  طریق عبودیت،

مدار معنویت در رهیافت اسالمی تقرب به خداوند و رضایت او است که  3شده است.تکامل بشر معرفی

 شود.منجر به کمال برتر انسانی می

ستن ب رو، به کارپیوند گسست ناپذیر دارد؛ از همین« پیروی از شریعت»و « معنویت»در نگرش اسالمی 

ورت حیح فقط در صص معنویتشود و های دینی مسیر اصلی رسیدن به معنویت معرفی میدستورالعمل

 است در جستجوی معنویت ی کهانسان. آیدداری به دست میدیناز طریق اطاعت از دستورهای الهی و 

 و نویت بدون ایمان به خدا، بدون ایمان به مبدأ و معادعم یست؛ زیرانیاز نبیاورهای دینی گاه از بهیچ

 4.پذیر نیستاساساً امکان عالم معنا و ماوراءبدون ایمان به 

و از بُعد  خداشناسی، خداجویی، خدامحوریاز حیث بینشی حاوی  معنویتپس در نگرش اسالمی، 

 ابدی اخروی و ای برای حیاتو اندوختن توشه تالش در جهت تکامل معنوی و خودسازیرفتاری با 

های شود. همین محورها است که معنویت اسالمی را از معنویتاز طریق عمل به دستورات دینی میسر می

های معنوی مدرن تنها آرامش و امید و نشاط فردی، سازد. در حلقههای معنوی مدرن جدا میکاذب حلقه

                                                           
 .12 بامقدمه عالمه حسن زاده و تدوین محمدیوسفی(، ص) طباطبایی،محمدحسین، معنویت تشیع 1

 .21 فریدون عزیزی، سالمت معنوی: چیستی، چرایی و چگونگی، ص 2

 .249 ، ص24 شهیدمطهری، مجموعه آثار، جلد 3

 .146و  141 صبه قرآن،  یبا نگاه یو معنو یاعتقاد تیترب 4
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گیرد دی مورد تأکید قرار میها و معطوف به پارامترهای احساسی و ماکننده آنفارغ از توجه به مبدأ تأمین

کند که در سایه ذکر خدا و توجه به حضور که نگرشی اسالم از آرامش و امیدی حمایت میدرحالی

 1شده باشد.دائمی او حاصل

یر های غهایی نهفته است که آن را از قرائتبنابر آنچه ذکر شد در معنویت اسالمی، عناصر و ویژگی

 کند:اسالمی جدا می

 -اعالم ماده و عالم معن -بندی هستی شناختی است. )ظاهر و باطناسالمی مبتنی بر الیهمعنویت   -

 بدن و روح(

های ها و ساحتهدف از معنویت، تقرب به خداوند و رضای اوست و این هدف تمام عرصه  -

 دهد.دهد و سمت و سوی الهی به آن میالشعاع قرار میمعنویت را تحت

دارد به طوری که جز از طریق باورهای دینی و التزام به دستورات دینی،  معنویت با دین پیوند وثیق -

 معنویت اصیل محقق نخواهد شد. 

شود بلکه سعادت اخروی را نیز در معنویت تنها ابزاری برای تأمین سعادت دنیوی محسوب نمی  -

 مناسب برای سایه تقرب الهی در نظر دارد و لذا معنویت با اعتقاد به جهان آخرت و برنامه ریزی

 آن، مالزم است.

آثاری هم چون آرامش، امید، نشاط و رضایت از زندگی از کارکردهای معنویت هستند اما هدف   -

 اصلی آن نیستند.

باورهایی که در معنویت دخیل هستند )مانند باور به خدا و معاد و عالم ماوراء ماده( باورهایی   -

خش بنما و تسکیناحساساتی غیر واقع اینکه صرفاًمطابق واقع و بر آمده از عقالنیت هستند نه 

 باشند.

های انسان مرتبط است اما آثار آن در رفتار و کنش معنویت گرچه در اساس به بینش و گرایش  -

 کند و لذا معنویت بدون کنش معنوی مردود است.وی نیز ظهور و بروز می

                                                           
 .(29)رعد؛« گیرد؛ آگاه باشید، به ذکر خداست که دلها آرام میاللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبأاَل بِذِکْرِ » 1
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 سه( سالمت معنوي

چنانچه در تعریف سالمت گذشت، به وضعیتی که در آن موجود، دارای نقص و عیب نباشد و کارکرد 

. سالمتی شودگفته می« سالمتی»مناسب خود را داشته باشد و در وضعیت مطلوب خود قرار داشته باشد، 

سالمت  های درونی وبیرونی است؛ اما سالمتی دردر سالمت جسمی، ناظر به اعضا و جوارح و اندام

معنوی معطوف به روح آدمی است. آنگاه که روح انسان در وضعیت مطلوب خود از لحاظ معنویت باشد 

 شمرده خواهد شد. « سالم معنوی»اش نقص و خللی روی نداده باشد، آن انسان و در کارکردهای معنوی

نه تلقی معناگرایا تلقی اکادمیك از سالمتی هرچند از ابعاد جسمانی شروع شد اما در نهایت به سمت

عی شد و سپس به ابعاد روانی و اجتماتعریف می« نبود بیماری و نقص عضو»هدایت شد. سالمتی نخست 

از دهه هفتاد قرن بیستم عنصری  شد. یاد« رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی»یافت و از آن به  تسری

اجالس سالیانه بهداشت جهانی کشیده  به 1693توجه قرارگرفته و در سال  مورد« معنویت»جدید به نام 

ششمین اجالس سالیانه بهداشت جهانی( بُعد چهارم سالمت به  و شد و در اجالس همان سال )سی

عنوان ویت بهمعن»و هفتمین اجالس سالیانه بهداشت جهانی نظر گذاشته شد که نهایتاً در سی بحث و تبادل

  د.به تصویب رسی «های عضو سازمان جهانی بهداشتهای سالمت کشورناپذیر استراتژیبخش جدایی

های معناگرایانه بود. بدون تردید، سرآغاز توجه سالمتی در متون دینی از همان ابتدا آمیخته با برداشت

گردد. از زمانی که حضرت پیامبر علم علمی به سالمتی در فرهنگ اسالمی به زمان پیامبر و امامان بازمی

عنوان  سالمتی به 1لم األدیان قرار داد و رسالت هرکدام را در زندگی بیان داشت،األبدان را در کنار ع

چه در حوزه سالمت جسمانی و چه در حوزه سالمت معنوی( موردپذیرش فرهنگ ) موضوع رشته علمی

بان پزشکان و طبی قرار گرفت. سالمت جسم و مراقبت از آن، موضوع علم األبدان بود که علمی و عمومی

االدیان بود که روحانیون گماردند اما سالمت روح و نفس و درمان آن، موضوع علمجسم بدان همت می

                                                           
 .(221 ، ص1 ، جبحاراالنوار)مجلسی، « ؛ علم دو گونه است، علم دینها و علم بدنهاعَنِ النَّبِیِّ ص الْعِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمُ الْأَدْیَانِ وَ عِلْمُ الْأَبْدَانِ» 1



 31       به سوی آسمان                         
 

 

 "بیماری"، گناه به منزله 1"طبیب"رفتند. معرفی پیامبر )ص( به عنوان مرجع اینگونه مراجعات به شمار می

، به توسعه مفهوم سالمت و بهداشت کمك و بسیاری دیگر از معارف دینی 2"دوا"و استغفار به عنوان 

سیره عملی امامان بوده و از آن  زمان به ابعاد جسمانی و روحانی انسان جزءنگری و توجه همکرد. جامع

گران السالم که خود درمانپس به سرلوحه تحقیقات طبیبان و فیلسوفان اسالمی مبدل شد. ائمه علیهم

پوشی نکردند و حاصل آن گنجینه ارزشمند دی جسمانی چشماصلی روح و نفس بودند از جسم و بهبو

  3های پزشکی و بهداشتی است.السالم در امر تشخیص، درمان و مراقبتمعصومین علیهم

های بینش، توان گفت در نگرش اسالمی، معنویت با خدامحوری پیوند دارد و ساحتدر مجموع می

 عریف زیر را برای سالمت معنوی ارائه کرد:توان تگیرد و لذا میگرایش و کنش را در بر می

سالمت معنوی وضعیتی است که در آن، بینش، گرایش و کنش فردی و اجتماعی انسان در راستای »

است( قرار گیرد و عالوه بر سعادت اخروی، برای وی امید،  انسانی برتر قرب و رضای الهی )که کمال

 «باشد. نشاط، آرامش و رضایت از زندگی را در پی داشته
 

 گستره سالمت معنوي

« کنشی»و « گرایشی»، «بینشی»اعم از وجودی انسان  سالمت معنوی همه ابعاد به اقتضای تعریف فوق،

گیرد و همه روابط را به سمت معنویت هدایت در رابطه با خود، خدا، دیگران و طبیعت را در بر می

رنگ الهی و توحیدی یافتن همه این ابعاد کند. بعد معنوی سالمت در برداشت اسالمی، مستلزم می

س آنها اعتقاد به خالق یکتا و أاشاره به باورهای دینی دارد که در ر« بینش توحیدی»وجودی است. 

ربوبیت و سلطنت او بر جهان هستی است. در ذیل این باور، سایر باورهای دینی، از جمله باور به معاد، 

نیز برآمده از نفوذ باورهای مذکور در قلب انسان است « حیدیگرایش تو»گیرد. نبوت و امامت شکل می

                                                           
 .149البالغه )صبحی صالح(، صنهج  1

 .229ص و ابن اشعث کوفی، الجعفریات، 194ثواب االعمال و عقاب االعمال، صشیخ صدوق،  2

، «طب الرضا»، «طب النبی»های های گردآوری شده است که با نامالسالم در مجموعهمجموعه احادیث پزشکی پیامبر و امامان معصوم علیهم 3

 به نشر رسیده است. «مهطب األئ»و « طب األنبیاء»
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دهد. محبت به خدا در باالترین سطح، محبت به عواطف انسان را سمت و سوی توحیدی می که طبعاً

ای همندی و ... از ویژگیپیامبران، امامان، اولیاء دین و مومنان، امید به خدا، ترس از گناه، توکل و رضایت

شود که انسان تمام افعال و رفتار خویش را منطبق محقق می زمانی« کنش توحیدی»ست. قلب توحیدی ا

 بر خواست و اراده و امر الهی کند.

توان گفت سالمت معنوی در عرض سالمت با توجه به نقش سالمت معنوی در حیات توحیدی، می

حیدی الجرم اخالقی نیز و ریشه آنهاست. انسان تو أاخالقی و سالمت اجتماعی نیست بلکه خود مبد

د ترین موجوخواهد بود، چرا که از منیت و خودخواهی گذشته است و قلبش آکنده از محبت به اخالقی

شود. از سوی دیگر این محبت در رفتار و کنش او نیز نمودار می یعنی خدای متعال شده است و طبعاً

ی اجتماعی انسان را نیز به سمت کمال دستورات دینی، تنها به جنبه فردی توجه ندارد بلکه رفتارها

اگر فهم درستی از اوامر الهی داشته  ˚کند. بنابراین کسی که التزام به اوامر الهی دارد مطلوب هدایت می

 الجرم به لحاظ رفتار اجتماعی نیز در سالمت و بهبودی خواهد بود.  -باشد

مربوط به ارتباط انسان با خداست، در ذیل  توان گفت سالمت معنوی گرچه اصالتاًبدین ترتیب می

سالمت روانی،  أدهد و منشالشعاع قرار میارتباط انسان با خود، دیگران و طبیعت را نیز تحت خود،

 شود.اخالقی و اجتماعی، در سه مرتبه بینش، گرایش و کنش می

 

 هاي سالمت معنويشاخص

 توان برای سطح عالی آن دو شاخص درونی بیان کرد: بندی است. میسالمت معنوی قابل درجه

 )مهمترین( امور باشد. "اهم"در بعد شناختی، خداوند و معصومین )ع( برای فرد  .7

 )محبوبترین( موجودات باشد. "احب"در بعد گرایشی، خداوند و معصومین )ع( برای فرد  .5
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ی الهی قرار گیرد به تدریج این دو شاخص به اگر بینش، گرایش و کنش فرد در راستای اراده و رضا

سازی خدا و اولیای او یعنی اوج معرفت و  "احب"و  "اهم"شود و ما شاهد نحو پیش رونده محقق می

 محبت )ممکن برای غیر معصوم(، نسبت به خدا و معصومین )ع( در زندگی خود خواهیم بود. 

 کل زندگی انسان، در معنوی روح سیطره جا، لوازم قلبی آن اوج احساس حضور خدا در همهاز جمله 

امد و حتی انجکه به تواضع و فروتنی می احساس فقر مطلق در برابر خداوند، عبودیت با افتخار و عزت،

دارد، توکل و رضا، و کوچك شدن دنیا و مشکالت آن در مسیر کمال و در اوج قدرت از غرور باز می

توان گفت الزمه وضعیت بینشی و در مجموع می ان است.رامش و اطمینآلذا نشاط و سعه صدر و 

اوند تبعیت کامل از خد سالمت معنویبیرونی گرایشی فوق، رفتار مورد رضای الهی است و لذا شاخص 

 زندگی توحیدی است.و به عبارتی داشتن در تمام رفتارهای فردی و اجتماعی و معصومین )ع( 

، این است که روند مهم و محبوب شدن خداوند "و اهم احب"منظور از پیش رونده بودن دو ویژگی 

شود. در این صورت همیشه در مقام تعارض میان رضای خدا با فعل حرام و مکروه، به تدریج محقق می

خواست خدا را مقدم خواهیم کرد. بدین ترتیب شاخص سالمت معنوی، مقدم کردن خدای متعال در 

ردی و اجتماعی، و اوج گرایش قلبی به اوست که به تدریج و های زندگی فتمام امور و در تمام ساحت

  1شود.طی مراحلی حاصل می

ی گیرسازی خداوند امری درونی و وابسته به نیت، ذهن و دل انسان است که اندازه "اهم و احب"البته 

حتمالی اهای تواند ناشی از نیتآن از سوی دیگران به راحتی امکان پذیر نیست چرا که فعل بیرونی می

توان با نگاهی به مجموع رفتارهای بیرونی فرد، به متعددی باشد. اما از این نکته نباید غافل ماند که می

وجدانی و قابل درك  بعالوه این شاخص برای خود فرد، کامالً 2جایگاه خدا در ذهن و دل او پی برد.

                                                           
 .شوداز آنجا که بحث حاضر به سالمت معنوی کودکان اختصاص دارد به همین مقدار اکتفا میاین بحث به تفصیل نیازمند است اما  1

همکاری  با 1362این کتاب در سال اسالم، به اهتمام مجتبی مصباح.  دیدگاه از معنوی های بیرونی، رك. سالمتبرای اطالع از برخی شاخص 2

 موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی )ره(، فرهنگستان علوم پزشکی از سوی انتشارات حقوقی به نشر رسیده است.
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دهد و خدای متعال در قلب او داند که تا چه اندازه به خواست خدا اهمیت میاست. هر کس خود می

رساند که انسان از قلب خود آگاه است و نیت چه جایگاهی دارد. آیات و روایات نیز این مطلب را می

  1دهد.راستین خود را از دروغین تشخیص می

های متفاوتی دارد. چرا که طبق تعریف، فردی سالمت معنوی در مراحل سنی مختلف انسان، شاخص

ایش ههای مورد انتظار از وی، بینش، گرایش و کنشسالم است که متناسب با ظرفیت به لحاظ معنوی

ا های توحیدی محقق شده باشد تدر راستای قرب و رضای الهی باشد. در مورد فرد بزرگسال، باید بینش

ه ب رود. در واقع کودك زمانیاو در مسیر قرب قرار گرفته باشد. اما در مورد کودك، چنین انتظاری نمی

باورها و عواطف و رفتار  "ساززمینه"هایش شود که بینش و گرایش و کنشسالمت معنوی متصف می

ك ودـودی کـهای وجاحتـت سـتوان گفیـعیتی مـن وضـنیـسالی باشد. در چـزرگـوحیدی در بـت

 هستند.  "در راستای قرب الهی"

برد که الاقل سالمت معنوی کودکان پیهای توان به شاخصبا توجه به آنچه اشاره شد، زمانی می

یمنی اگر گفته شود احساس ا ای اجمالی بین حاالت روانی در کودکی و بزرگسالی برقرار شود. مثالًرابطه

های احساس ایمنی کودك، ساز نگاه مثبت به خداوند در سنین باالتر است، شاخصدر کودکی زمینه

زادی و طفولیت، مسأله از این هایی چون پیشدر دوره های سالمت معنوی نیز خواهند بود. اماشاخص

توان ساز، در کودك بسیار مشکل است. البته، میهای زمینهتر است چرا که کشف همین ویژگیهم مشکل

زادی تا دو سالگی با رفتار و اقدامات والدین سنجید و ارزیابی کرد و میزان سالمت معنوی را در از پیش

 مت معنوی را با رفتار آنان محك زد. نزدیکی و وصول به سال

                                                           
 (14و14:قیامتهای توجیه را  بیفکند.)بلکه انسان بر نفس خود آگاه است گرچه پرده« بل االنسان علی نفسه بصیره. و لو القی معاذیره.» 1

 « اد منکم ان یعلم کیف منزلته عنداهلل فلینظر کیف منزله اهلل منه عند الذنوب کذلك تکون منزلته عنداهلل تبارك و تعالی.من ار»امیرالمومنین )ع(: 

خواهد بداند نزد خداوند چه منزلتی دارد نگاه کند در موقعیت گناه منزلت خدا نزد او چگونه است. منزلت او نزد خداوند تبارك و هرکس می

 (.911، ص2، جخصالهمین میزان است.)تعالی نیز به 
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و  "مقدم کردن خدا بر دیگر امور"های سالمت معنوی در بزرگسالی بر محور خصوصیت شاخص  

رای ب "سازهای زمینهویژگی "چرخد و در کودکی دوره دوم و سوم بر مبنایآثار بیرونی این ویژگی می

 ریزی مناسببرنامه"دکی دوره اول براساس آید و در پیشزادی و کوهای بزرگسالی بدست میشاخص

های آتی مشخص ها در فصلشود. مصداق جزئی این شاخصسنجیده می "والدین و مربیان کودك

 شوند.می

 بسا هچ در درجه بندی سنی برای کسب سالمت معنوی این نکته نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد که

 امر ینا فکری نبوغ و عقلی رشد در که همانگونه بگیرد شیپی ساله یا باالتر 21 جوان از ساله 11 کودك

 .نیست روانشناسی در شده بیان سنی مراحل تابع ضرورتا لذا. است ممکن

 هاي مختلف سالمت )رواني، اخالقي، ديني، و معنوي(چهار( رابطه ساحت

شود خواستنی میآید اشاره به یك ویژگی مطلوب و چنانچه قبال اشاره شد هر گاه سخن از سالمت می

های که اگر حد نصاب مشخصی از آن تأمین شود، سالمتی در آن حیطه حاصل شده است. سالمت ساحت

توان دست کم به پنج نوع )جسمی، روانی، اخالقی، دینی و معنوی( تقسیم کرد. متعددی دارد که می

ه ستند. در این بخش بهای مختلف سالمت با یکدیگر متفاوت و در عین حال با هم در ارتباط هساحت

 کنیم:های سالمت و رابطه آنها با سالمت معنوی اشاره میچیستی هر یك از ساحت

 رابطه سالمت جسمي و معنوي .1

سالمت جسمی به وضعیت مطلوب و فاقد بیماری جسمی اشاره دارد. ابن سینا آن را به وضعیتی تعریف 

هدف در  1مربوط به خود را به درستی انجام دهد.کند که هر یك از اعضاء و جوارح انسانی وظیفه می

سالمت جسمی متفاوت از سالمت معنوی است اما میان آنها پیوند وجود دارد. سالمت جسمی از جمله 

نیازهای اولیه و اساسی برای سالمت معنوی است. ضعف و درد ناشی از فقدان سالمت جسمی مانع 

                                                           
 .1194ص  کشاف اصطالحات الفنونالتهانوی،  1 
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دون سطح خاص یا حداقلی از سالمت جسمی، فعلیت اعمال الزم برای نیل به سالمت معنوی است. ب

 های معنوی ممکن نیست.بخشی به توانش

به دلیل پیوند تن و روان و رابطه سالمت معنوی با روان آدمی، سالمت معنوی نیز در سالمت جسمی 

 های روان تنی حاکی از پیوند تن و روان است.موثر است. بیماری

 رابطه سالمت رواني و معنوي .2

ها و گیرد این است که فرد بتواند ذهنیتمت روان، حالت مطلوبی که مورد توجه قرار میدر سال

ای کنترل کند که احساس خوبی از زندگی داشته باشد و توانایی پیگیری احساسات خود را به گونه

 ساهداف خود را داشته باشد. رضایت از زندگی، امید به آینده، قدرت کنترل استرس و اضطراب و وسوا

1 های سالمت روانی است.نداشتن از جمله شاخص

ان به توهدف سالمت معنوی با هدف سالمت روانی متفاوت است. بدون تقویت ارتباط با خدا نیز می

واند تسطحی از سالمت روانی دست یافت. اما از طرفی باید گفت سالمت معنوی و ارتباط با خدا می

د در توانهایی مانند اعتماد به خدا و توکل بر او میمثال ویژگیسطح سالمت روانی را ارتقاء دهد. برای 

ت تواند زمینه سالمزدون ناامیدی و اضطراب انسان مؤثر باشد. از سوی دیگر سالمت یا بیماری روان می

تواند کسی که قدرت کنترل احساسات خود را ندارد و یا نمی یا بیماری معنوی را فراهم کند. مثالً

اس تواند احسنمی تخیالت و افکار خود را هدایت کند و در نتیجه سالمت روانش در خطر است، طبیعتاً

حضور خدا را نیز در خود تقویت کند و یا از خیاالت و وساوس شیطانی خود را رها کند. برای مثال در 

براساس  2«.ابلیس کمندی بزرگتر از خشم و شهوت ندارد»نین )ع( نقل شده است که حدیثی از امیرالمؤم

این حدیث شریف عدم توانایی در کنترل خشم که یك شاخص سالمت روانی است منجر به افتادن در 

                                                           
 .4و  3های انسان سالم با نگرش به منابع اسالمی،  بخش شجاعی محمد صادق، با همکاری مجتبی حیدری، نظریه 1 
 .123قال امیرالمومنین ع: لیس إلبلیس وهق أعظم من الغضب و النساء، تصنیف غرر الحکم، ص 2
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ها از معنویت و یاد خداست، بدین شود. بدیهی است هدف اصلی ابلیس دور کردن انساندام ابلیس می

حدیث بین یك شاخص سالمت روانی و سالمت معنوی پیوند برقرار کرده است. پیامبر  ترتیب، این

 1«.کندکند همانطور که سرکه عسل را فاسد میغضب ایمان را فاسد می»فرمایند: اکرم)ص( در این باره می

را  رگوید: من حتی یك بیمامی کند ویونگ نیز به رابطه میان ساحت معنوی و روانی انسان اشاره می

در  بیماری روانی أام که اساساً، حل مشکلش به یك گرایش دینی از زندگی وابسته نباشد؛ منشندیده

شان که به دین بازگشتند و نیاز معنویگشت. تنها وقتیمی بیماران به ارضا نشدن نیازهای معنوی آنها باز

های پردازان در زمینهه، نظریههای گذشتشان هم به طور کامل درمان شد. طی دههبرآورده شد، بیماری

 .2انددانستهای از نیازهای معنوی انسان را مسلم میمختلف وجود دامنة گسترده

 رابطه سالمت اخالقي و معنوي .3

نوع  های اخالقی و انسانی مانندسالمت اخالقی با نگاه سکوالر ناظر به وضعیتی است که فرد فضیلت

... را در خود به فعلیت برساند. سالمت اخالقی با نگاه اسالمی دوستی، همدردی با دیگران، بخشندگی و 

ها، و دیگر موجودات جهان مادی، رابطه عالوه بر اصالح صفات و رفتار در رابطه با خود و دیگر انسان

اخالقی از نگاه اسالمی سالمت معنوی با سالمت تفاوت  3کید قرار می دهد.أبا خدا را نیز مورد توجه و ت

گردد. قلمرو اخالق در اسالم شامل رابطه انسان با خود، خدا، قلمرو اخالق و معنویت برمیبه تفاوت 

ها، دیگر موجودات زنده و دیگر اشیاء است. اما قلمرو معنویت و سالمت معنوی، رابطه انسان دیگر انسان

هبود روابط ی ببا خداست. غایت در تربیت اخالقی، بهبود روابط پنجگانه است اما غایت در تربیت معنو

                                                           

در روایت دیگری از پیامبر اکرم)ص( امده است که می فرمایند:  312، ص2کافی، ج. الغضب یفسد اإلیمان کما یفسد الخل العسل قال ص 1

د. منیه المرید، کنکند همانطور که گیاه تلخ صبر عسل را فاسد میالغضب یفسد اإلیمان کما یفسد الصبر العسل یعنی: غضب ایمان را فاسد می

.321ص

ی، صفحه با نگرش به منابع اسالم یبهداشت روان،  دولت خواهاصل، محمد جاعی، مهدی موسویـحمدصادق شـفر، ماالرسـمد رضا سـمح 2 

114-119. 
 .339-339، ص نقد و بررسی مکاتب اخالقی مصباح یزدی، محمد تقی، 3 
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البته روابط پنجگانه که در اخالق اسالمی مطرح است، در طول هم هستند نه در عرض هم.  با خداست.

مت نگاه اسالمی، سال با ی روابط باید در سایه ارتباط با خدا تنظیم شود. در نتیجههمه دلیل به همین

 اخالقی است.سالمت معنوی یکی از غایات و بلکه غایت برتر در 

ز ای اتواند درجهمت اخالقی نیز با سالمت معنوی ارتباط دارد. فردی که اعتقاد به خدا ندارد میسال

زیست اخالقی را در خود محقق کند و اخالق سکوالر را در خود تقویت کند، اما چنین کسی سالمت 

ی را فراهم تواند زمینه سالمت معنومعنوی خود را تأمین نکرده است. با این حال سالمت اخالقی می

های اخالقی هستند که طبق احادیث، ایمان و معنویت توزی از جمله بیماریکند. بخل، حسادت و کینه

کنند. ائمه اطهار)ع( بیانات بسیار زیادی در این باره دارند. برای نمونه دار و یا نابود میانسان را خدشه

امام  1«مؤمن نه کینه توز و نه حسود است.»)ع(: ث را یادآور شد: امام صادق ـدیـهار حـن چـتوان اییـم

برترین »رسول اهلل )ص(:  2«خوردخورد همان طور که آتش هیزم را میحسادت ایمان را می»صادق )ع(: 

هیچ چیز مانند خسیس بودن دینداری را »اهلل )ص(: رسول 3«مردم در ایمان گشاده دست ترین آنهاست

دهد انسان را به تقاد به اینکه خداوند به کارهای نیك انسان پاداش میاز سوی دیگر اع 4«برداز بین نمی

 های سالمتکشاند و یا محبت به خداوند و خاندان پیامبر)ص( که از شاخصسوی فضائل اخالقی می

کند. بنابراین سالمت معنوی هم معنوی است شخصیت انسان را به شخصیت اخالقی آنها نزدیك می

 اخالقی انسان را باال ببرد. تواند طراز سالمت می

                                                           
 221، ص2، جکافی( فی بیان صفه المؤمن: ... ال حقود و ال حسود. عن أبی عبد اهلل )ع 1
 319، ص2، جکافیعن أبی عبد اهلل )ع( قال: إن الحسد یأکل اإلیمان کما تأکل النار الحطب.   2
 349ص 1قال رسول اهلل )ص(: أفضل الناس إیمانا أبسطهم کفا. هدایه االمه ج 3
 ء.)همان(قال رسول اهلل )ص(: ما محق اإلسالم محق الشح شی 4
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 رابطه سالمت ديني و معنوي  .4

های مختلف مانند شود که فرد معیارهای دینداری را در ساحتسالمت دینی در صورتی حاصل می

المت ستفاوت های فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... برآورده کرده باشد. بینش، گرایش، کنش

 ناظر معنوی سالمتاست. دومی زیرمجموعه اولی در این است که  یا دینداری دینیبا سالمت معنوی 

 انسان اختیاری رفتارهای یهمه در معنویت روح بودن جاری یعنی است انسان معنوی ساحت رشد به

 سالمت اعتقادی، -شناختیسالمت های مختلفی دارد اعم از دینی از نگاه اسالمی ساحت اما سالمت

اقتصادی،  ابعاداخالقی اعم از اخالق فردی و اجتماعی که شامل سالمت معنوی، سالمت عاطفی روانی، 

است دینی سالمت های یکی از ساحتدر عین حال که معنوی  سالمتشود. سیاسی، و فرهنگی می

وی ، تحقق سالمت معنبرتر دینداریغایات نقطه اوج یا  شود.نیز تلقی میدینی سالمت ساحت برتر 

ه لحاظ هدف بسیار به سالمت معنوی نزدیك است زیرا ارتباط با خدا و کسب سالمت دینی ب است.

ها فرستاده است. با این های دینی است که خداوند برای انسانمعنویت حقیقی در گرو پیروی از آموزه

 توان گفت تربیت و رشد دینی فراگیرتر از رشد معنوی است.حال می

دارد. ممکن است کسی ارتباطش با خداوند را تقویت کرده سالمت دینی نیز با سالمت معنوی ارتباط 

توان گفت های الزم برای یك رفتار دینی را کسب نکرده باشد. با این حال میباشد اما هنوز مهارت

شود زیرا اگر انسان ارتباط قلبی با خداوند داشته سالمت معنوی به تدریج منجر به سالمت دینی هم می

سب رضای خداوند تالش خواهد کرد و نتیجه این تالش مطابق شدن رفتار او در راستای ک باشد قطعاً

 رسد، لذا الزمههای مختلف خواهد بود و در نتیجه به سالمت دینی هم میبا برنامه دین در ساحت

 .است فرد در دینداری هایشاخص همه ظهور معنوی سالمت

باید از دستاوردهای تجربی علم  ی، قطعاًبا توجه به آنچه گفته شد در یك برنامه جامع سالمت معنو

اس کند و بر اسهای روانی انسان آگاه میروانشناختی استفاده شود. زیرا این دستاوردها ما را به ویژگی

های انسان و از سوی دیگر رابطه هر یك از این دو توان از یك سو رابطه بین احساسات و بینشآن می
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یل در سالمت معنوی نیز از سنخ بینش و احساس هستند، مانند باور با محیط را بهتر شناخت. عناصر دخ

های خاص این عناصر به رحمت خداوند، احساس حضور خدا و تکیه کردن به او. گرچه نباید از ویژگی

توان با استفاده از قواعد کلی روانشناختی نقبی به ها غافل شد، مینسبت به سایر احساسات و بینش

و مکانیزم رشد و ارتقاء معنویت را تکمیل کرد. همچنین در این برنامه جامع باید احساسات معنوی زد 

 های اخالقی مؤثر در معنویت مورد بررسی قرار گیرد و رابطه بین این دو اشکار شود.ویژگی

شود با توجه به آنچه در مورد رابطه سالمت معنوی با سالمت روانی، اخالقی و دینی بیان شد روشن می

 متفاوت یعنی است عرض در. ستآنها طول در معنا یك به و عرض در معنا یك به که سالمت معنوی

غایت برتر  معنوی سالمت. است همه بر حاکم روح و اثرگذار همه در یعنی است طول ست  و درآنها از

 سالمت تحقق هستند، لذا فرایند معنوی سالمت تحقق دینی و اخالقی، و این دو، پایه سالمت یا برآیند

قرار  آنها نیست؛ بلکه سالمت معنوی در طول اخالقی و سالمت دینی چارچوب از خارج کامالً معنوی

.دارد
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 مقدمه

 کودکیزادی، دوره شیرخوارگی و سالمت معنوی فرایندی است که از زمان انتخاب همسر، دوره پیش

اقداماتی  توانندتردید والدین زمانی میکند. بیشروع شده و تا نوجوانی، جوانی و بزرگسالی ادامه پیدا می

دهند که خودشان نگرش معنوی داشته باشند. دهی سالمت معنوی فرزندان انجام را در جهت شکل

گرا توانند فرزند معنویتنمیوالدینی که چنین نگرشی ندارند و چه بسا معنویت برای آنان مهم نیست، 

تربیت نمایند. والدین قبل از هر اقدام تربیتی باید به دو سؤال پاسخ دهند، نخست اینکه چرا به سالمت 

معنوی فرزندان اهمیت بدهند؟ دیگر اینکه چه اقداماتی باید در این مسیر انجام دهند؟ پاسخ به پرسش 

این  کند. گفتار حاضر پاسخ بهمعنوی فرزند تقویت مینخست انگیزه والدین را برای توجه به سالمت 

 شود.ال دوم، طی فصول آینده پاسخ آن بیان میؤپرسش است. س
 

 والدين از كودك معنويت تأثیرپذيري

. ستا والدین از کودك معنویت تأثیرپذیری کید اسالم در باب سالمت معنوی،أنکات مورد ت از یکی

 هستند او مادر و پدر این و شودمى زاده( توحید) فطرت بر مولودى هر: )آله و علیه اهلل صلى( خدا پیامبر

 در روایت دیگری نیز قریب به این مضمون آمده است: در. 1آورندمى بار نصرانى و یهودى را وى که

 هترینب که بدانید: فرمود( ص) خدا رسول کشتند را مشرکان فرزندان مسلمانان آن طى که غزوات از یکى

 طرتف براساس مولودى هر مکنید، کشىنسل! هان: فرمود سپس. هستند مشرکان همان فرزندان شما، افراد

 او درشما و پدر اما دارد،مى بر پرده آن از زبانش که آن تا است آن بر پیوسته و آیدمى دنیا به( توحید)

  2آورند.مى بار مجوسى یا و نصرانى یا یهودى را

                                                           
 .12ص ،2ج  محمد بن یعقوب، کلینی، . یُنَصِّرانِهِ و یُهَوِّدانِهِ أبَواهُ إنّما و ، الفِطرَةِ على یُولَدُ مَولودٍ کُلُّ:  آله و علیه اهلل قال رسول اهلل صلى 1 

  ذُرِّیَّةً، تَقْتُلوا ال أال:  قالَ ثُمّ.  المُشرِکینَ أبناءُ خِیارَکُم إنّ أال:  ـ المُشرِکینَ أبناءَ المُسلِمونَ فیها قَتَلَ غَزوَةٍ فی ـ آله و علیه اهلل صلى عن رسول اهلل2  

 ؛کمهالح زانیمشهری، ری یُمَجِّسانِهِ. محمدی أو یُنَصِّرانِهِ أو یُهَوِّدانِهِ فأبَواهُ ، لِسانُهُ عَنها یُعْرِبَ حتّى علَیها یَزالُ فما ، الفِطرَةِ على یُولَدُ مَولودٍ کُلُّ

 .429ص ،3ج
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ثیرپذیری شدیدی دارند، لذا أفرزندان از والدین در بعد دینی و معنوی ت اسالمی، دیدگاه در بنابراین

 تواندیم معنویضد بینش داشتن و گرامعنویت را فرزندان تواندمی والدین در گرامعنویت بینش داشتن

 طاطانح یا و تعالی و رشد در را آثار ترینعمیق و ترینوالدین طوالنی. آورد معنوی بار ضد را فرزندان

 تأثیر یواسطه به وراثت، طریق از خود اوالد سرنوشت در دخالت بر افزون مادر و پدر .دارد فرزندان

: فرمایدمی کریم قرآن. باشندمی فرزندشان شقـاوت و سـعادت ساززمینه دارند، او تربیت در که فراوانی

 سنگهاست و هاانسان آن هیزم که آتشی از را خویش یخانواده و خود اید،آورده ایمان که کسانی ای»

 ذکرت مؤمنان به دوزخی سرنوشت به شدن گرفتار و تربیت اهمیت باب در نظر مورد آیه 1...«. دارید نگه

 .دهدمی

 گرا راهكارهاي عملي ايجاد بینش معنويت

پیش از تولد فرزند، والدین باید سعی کنند در خود بینش معنوی را تقویت کنند تا با کسب آمادگی 

الزم بتوانند در جهت بهبود سالمت معنوی کودکان اقدامات الزم را انجام دهند. در ادامه به بیان هفت 

ظار انت تواند نگرش والدین را به سمت تربیت معنوی سوق دهد.مل در آنها میأپردازیم که تنکته می

هت ی ببخشند و در جرود والدین با فراگیری این نکات نگرش خود را نسبت به فرزندان جنبه معنومی

سالمت معنوی کودکان حرکت کنند. گفتنی است نکات زیر تنها مربوط به دو سال نخست کودکی نیست، 

بلکه والدین در تمام ادوار تربیتی باید این نگرش معنوی را حفظ کنند تا بتوانند به صورت مستمر باعث 

 رشد معنوی کودك بشوند.

 الف: كودك، بركت الهي براي والدين

والد گذرانی دنیا ندانند، اای که اوالد را وسیله خوشالدین باید یك نگرش معنوی کسب کنند به گونهو

را وسیله تفاخر بر دیگران نبیند، به اوالد نگاه اقتصادی و سرگرمی نداشته باشند و آن را وسیله رهایی از 

                                                           
  نَیُؤْمَرُو ما یَفْعَلُونَ وَ أَمَرَهُمْ ما اللَّهَ یَعْصُونَ ال شِدادٌ غِالظٌ مَالئِکَةٌ عَلَیْها الْحِجارَةُ وَ النَّاسُ وَقُودُهَا ناراً أَهْلیکُمْ وَ أَنْفُسَکُمْ قُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا 1.

  .(9، التحریم)
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فرماید: ، پیامبر گرامی اسالم )ص( میبلکه نگاه به اوالد یك نگاه معنوی باشد ،تنهایی در کهنسالی ندانند

فرمایند: . امام صادق )ع( می1کنمهای سقط شده افتخار میدر روز قیامت من به افراد امت حتی بچه»

داشت گفت: روزی من در صحرای عرفات وقوف کرده بودم و مشاهده کردم که فردی که فرزندان کمی

کند از آن پس نسبت به داشتن فرزند خود دعا میجوانی در حالت گریه و زاری برای پدر و مادر 

. در روایت دیگر پیامبر گرامی اسالم )ص( می فرماید: فرزند صالح گلی است که خداوند 2مند شدمعالقه

که به جنبه  4های دیگری نیز وجود دارد. در این زمینه روایت3آن را بین بندگان خود توزیع کرده است

 ند. داری اشاره دارمعنوی فرزند

 ای که یکی ازدهد که نگاه اسالم به فرزند یك نگاه کامالً معنوی است. به گونهاین سخنان نشان می

های که فرد با داشتن فرزند از فعالیت معنا این اهداف اصلی از داشتن فرزند نجات اخروی است به

ضای نیاز به داشتن فرزند یا مند شود. در این نگاه فرزند وسیله درآمد مادی، یا وسیله ارمعنوی او بهره

 شود وسیله رقابت و همچشمی با دیگران نیست. روشن است که هدف معنوی از فرزند زمانی محقق می

                                                           
 .334، ص4ج  ،الکافی محمد بن یعقوب، بِالسِّقْطِ. کلینی، حَتَّى الْقِیَامَةِ یَوْمَ الْأُمَمَ بِکُمُ أُبَاهِی أَنِّی عَلِمْتُمْ أَمَا )ص(: اللَّهِ رَسُولُ. 1 

 یَقُولُ وَ ییَبْکِ وَ یَدْعُو شَابٌّ غُلَامٌ جَانِبِی إِلَى فَإِذَا بِعَرَفَةَ وَقَفْتُ حَتَّى الْوَلَدِ فِی زَاهِداً کُنْتُ إِنِّی قَالَ سَمَّاهُ رَجُلًا فُلَاناً إِنَّ قَالَ )ع(: اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ. 2 

 .3، ص9،   جالکافی محمد بن یعقوب، ذَلِكَ. کلینی، سَمِعْتُ حِینَ الْوَلَدِ فِی فَرَغَّبَنِی وَالِدَیَّ وَالِدَیَّ رَبِّ یَا

 .2، ص9، جالکافیمحمد بن یعقوب، . کلینی،عِبَادِه بَیْنَ قَسَمَهَا اللَّهِ مِنَ رَیْحَانَةٌ الصَّالِحُ الْوَلَدُ )ص(: اللَّهِ رَسُولُ. 3 

 ج افیالک) الْجَنَّةِ؛ فرزند صالح، گل خوش بویی از گلهای بهشت است رَیَاحِینِ مِنْ رَیْحَانَةٌ الصَّالِحَ الْوَلَدَ إِنَّ» ص: اللَّهِ . مانند این روایات: رَسُول4ُ 

مُشَفَّعٌ؛ فرزندان مسلمانان نزد خداوند نشان دار هستند، شفاعت  وَ شَافِعٌ اللَّهِ عِنْدَ مَوْسُومُونَ الْمُسْلِمِینَ أَوْلَادَ إِنَّ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی (، عَن3ْ:  ص 9: 

 الَ هُوَ فَإِذَا قَابِلٍ مِنْ بِهِ مَرَّ ثُمَّ صَاحِبُهُ یُعَذَّبُ بِقَبْرٍ ع مَرْیَمَ ابْنُ عِیسَى مَرَّ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ (، 3َ:  ص 9:  ج الکافی) کننده و مورد شفاعت هستند

 لَحَفَأَصْ صَالِحٌ وَلَدٌ لَهُ دْرَكَأَ أَنَّهُ إِلَیْهِ اللَّهُ فَأَوْحَى یُعَذَّبُ لَیْسَ هُوَ فَإِذَا الْعَامَ بِهِ مَرَرْتُ وَ یُعَذَّبُ فَکَانَ أَوَّلَ الْقَبْرِ عَامَ بِهَذَا مَرَرْتُ رَبِّ یَا فَقَالَ یُعَذَّبُ

سی بَعْده؛ حضرت عی مِنْ یَعْبُدُهُ وَلَدٌ الْمُؤْمِنِ عَبْدِهِ مِنْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ مِیرَاثُ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ ثُمَّ ابْنُهُ فَعَلَ بِمَا لَهُ غَفَرْتُ فَلِهَذَا یَتِیماً آوَى وَ طَرِیقاً

د. شبن مریم)ع( بر قبری گذر کرد که صاحب آن در حال عذاب کشیدن بود. سال بعد، بار دیگر بر آن گذر کرد، دید که دیگر او عذاب نمی

ه وحی کرد کشد! خداوند به او شد اما امسال که رد شدم دیگر عذاب نمیگفت: خدایا سال قبل که از کنار این قبر عبور کردم، داشت عذاب می

ای را اصالح کرده و یتیمی را پناه داده، لذا او را به خاطر کار فرزندش آمرزیدم. سپس او فرزند صالحی داشت که اکنون بالغ شده است و جاده

 وب،ن یعقمحمد ب برد، فرزندی است که بعد از او عبادت خدا کند. کلینی،حضرت)ص( فرمودند: میراثی که خدای عز و جل از بنده مومنش می

 .4، ص9،  جالکافی
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یزه داند و هم انگکه تربیت فرزند در مسیر الهی و معنوی باشد. این نگاه هم داشتن فرزند را معنوی می

 دهد. والدین را برای تربیت معنوی کودك افزایش می

 ب: خوشبختي دنیايي والدين در داشتن اوالد صالح 

والدین باید توجه داشته باشند که خوشبختی آنها در گرو داشتن فرزند صالح است. اگر فرزند آنان 

صالح نشود، زندگی والدین به خاطر فرزند ناصالح تلخ و ناخوشایند خواهد شد. از نظر دین اسالم یکی 

. آنچه که اهمیت دارد صرف داشتن اوالد 1د داشتن اوالد صالح استهای فرها و خوشبختیاز سعادت

نه تنها  ،صالح که از سالمت معنوی برخوردار نباشدنیست بلکه صالح بودن فرزند است زیرا اوالد غیر

ه کند. اوالد صالح چگونرود، بلکه خوشبختی را از فرد سلب میهای فرد به شمار نمیجزء خوشبختی

و گاهی به خود و ذات  2شودنای شایستگی است که گاهی به عمل فرد نسبت داده میاست؟ صالح به مع

رود: . بنابراین اگر انسان یا عمل او یکی از خصوصیات زیر را داشته باشد، صالح به شمار می3انسان

شایستگی نزدیك شدن به خداوند، شایستگی دریافت پاداش، شایستگی ارتقاء و باال رفتن یا شایستگی 

بودن فرزند برابر با سالمت معنوی یا یکی از « صالح »توان گفت . بنابراین می4دریافت صفت کرامت

 رود.مصادیق آن به شمار می

در منابع اسالمی بخشی از خوشبختی فرد منوط به داشتن فرزند صالح شده است. انسان به طور طبیعی 

الدین آموخته شود که صالح بودن فرزندان دنبال خوشبختی خود و فرزندانش است. اگر این نگرش به و

                                                           
، 9، جالکافیمحمد بن یعقوب، )کلینی،« الصَّالِحُ؛ از عوامل سعادت شخص، فرزند نیکو است الْوَلَدُ الرَّجُلِ سَعَادَةِ مِنْ» )ص( اللَّهِ رَسُولُ قَالَ. 1 

  .144، ص6ق، ج1419محدث نوری،  «. الْبَارُّ؛ فرزند نیکوکار از خوشبختی فرد است الْوَلَدُ وَ ... الْمَرْءِ سَعَادَةِ مِنْ» )ص(: اللَّهِ (؛ رَسُول3ُص

أَحَدَا؛ هر کس به لقاء پروردگارش امید دارد، پس عمل نیکو انجام  رَبِّهِ بِعِبَادَةِ یُشْرِكْ لَا وَ صَالِحًا عَمَلًا فَلْیَعْمَلْ رَبِّهِ لِقَاءَ یَرْجُواْ کاَنَ .مانند:  فَمَن2 

 .(111و در عبادت پروردگارش هیچ کسی را شریك نکند. ) کهف،  دهد
 .(32) نور، عِبَادِکم؛ مجردهایتان و همچنین بردگان نیکوکارتان را ازدواج دهید مِنْ الصَّالِحِینَ وَ مِنکمُ الْأَیَامَى أَنکِحُواْ . مانند: و3َ

 .313، ص1ق، ج1411، المیزان طباطبایی،4 
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، باعث ایجاد انگیزه در والدین خواهد شد تا در جهت صالح بودن 1آنها سبب خوشبختی خواهد شد

 فرزندان خود تالش کنند. 

 ج: خوشبختي دنیايي فرزند در گرو تربیت معنوي 

ست. امروزه پدرها به والدین به طور طبیعی و فطری به دنبال سعادت و خوشبختی فرزندان خود ا

 فرستند تا خوشبختی اینکنند و با مخارج انبوه فرزندان خود را به مدرسه و دانشگاه میشدت کار می

دنیایی فرزندان خود را تأمین کند. اما از نگاه دین اسالم درس و تحصیل و داشتن مال و اموال به تنهایی 

 صورت معنوی تربیت شوند تا خوشبخت باشند. کند، بلکه باید به خوشبختی فرزندان را تأمین نمی

 یست؛ن خوشبختی زندگی آرامش و تحصیالت امکانات، داشتن و کردن زندگی صرف اسالم دین نظر از

 لیع امام نظر از. است شده تعریف معنویت و دین سایه در فرزندان جمله از افراد همه خوشبختی بلکه

 خوشبختی ترینبزرگ حضرت آن نظر از. 2است آخرت برای عمل و دین احراز در فرد خوشبختی( ع)

 پیامبر. 4است دین در استقامت خوشبختی بهترین و 3باشد رسیده انسان قلب در یقین برودت که است آن

 لهىا قضاى به و کند خیر طلب خداوند از که است این آدمى خوشبختى از(: آله و علیه اهلل صلى) خدا

 .4اشدب ناخشنود الهى قضاى از و نکند خیر طلب خداوند از که است این آدمى بدبختى از و باشد؛ خشنود

بنابراین فرزند انسان زمانی خوشبخت است که در مسیر سالمت معنوی باشد یعنی برای آخرت عمل 

 کند استقامت در دین داشته باشد و به دنبال رضایت الهی باشد. 

                                                           
 .3، ص9،  جالکافی یعقوب، محمد بن کلینی،1 

 .144ص ،دررالکلمو  غررالحکمآمدی،تمیمی2 

 .314، ص1314 ،4ج ، میزان الحکمهشهری، ری محمدی3 

 .94ص ،غررالحکمآمدی، تمیمی4 

 .191ص ،14ج ق،1414 مجلسی،4 
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 د: آزمايش الهي به وسیله فرزند 

ند، توانند او را تربیت کند که کودك فرزند خود آنان است و هرگونه که بخواهند میبرخی بر این باورن

فرماید اوالد و اموال شما مایه آزمایش و داند. قرآن کریم میاما دین اسالم کودك را وسیله آزمایش می

ید از اشوند که ب. و برخی از آنها اگر درست تربیت نشوند تبدیل به دشمن انسان می1امتحان شماست

و در صورتی که فرد ایمان و عمل  3داردو برخی از فرزندان انسان را از ذکر خدا باز می 2آنها اجتناب کرد

 . 4سازدصالح نداشته باشد، اوالد آنها سودی ندارد و انسان را به خدا نزدیك نمی

کنند و  فرزند پیدااین آموزه اسالمی باید به والدین آموزش داده شود تا نگرش معنوی نسبت به داشتن 

نسبت به تربیت معنوی آن انگیزه پیدا کرده و اهتمام الزم را داشته باشند. محبت انسان به فرزندش نیز 

جنبه امتحان و آزمایش دارد به این معنا که انسان به خاطر محبت فرزند از راه حق خارج نشود و به 

 های اقتصادی و علمیسازد و در کنار فعالیتخاطر تأمین معاش فرزندان وظایف و تکالیف الهی را رها ن

برای فرزندان، جنبه معنوی آنها را جدی بگیرد و در کنار تأمین زندگی و شغل، ایمان و معنویت نیز برای 

دکان کید کردند آنگاه که به برخی کوأفرزندان فراهم سازند، چنانکه پیامبر اکرم )ص( نیز بر این مطلب ت

الزمان از پدرانشان! گفته شد ای رسول خدا، از پدران بر فرزندان آخر نظرکردند و فرمودند: وای

دهند و اگر خود فرزندان منشان! به آنها واجبات دینی را یاد نمیؤمشرکشان؟ فرمودند: نه! از پدران م

                                                           
 (. 14:  التغابن) عَظیمٌ أَجْرٌ عِنْدَهُ اللَّهُ وَ فِتْنَةٌ أَواْلدُکُمْ وَ أَمْوالُکُمْ (. إِنَّما29:  عَظیمٌ )األنفال أَجْرٌ عِنْدَهُ اللَّهَ أَنَّ وَ فِتْنَةٌ أَواْلدُکُمْ وَ أَمْوالُکُمْ أَنَّما اعْلَمُوا . و1َ 

رَحیمٌ؛ ای کسانی که ایمان  غَفُورٌ اللَّهَ فَإِنَّ تَغْفِرُوا وَ تَصْفَحُوا وَ تَعْفُوا إِنْ وَ فَاحْذَرُوهُمْ لَکُمْ عَدُوًّا أَواْلدِکُمْ وَ أَزْواجِکُمْ مِنْ إِنَّ آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا. 2 

 اید، از زنان و فرزندانتان، دشمنی برای شما هست، پس از آنها بر حذر باشد. و اگر بخشیدید و نادیده گرفتین و آمرزیدید، همانا خداوندآورده

    (. 14:  التغابن) آمرزنده و مهربان است

الْخاسِرُونَ؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، مبادا  هُمُ فَأُولئِكَ ذلِكَ یَفْعَلْ مَنْ وَ اللَّهِ ذِکْرِ عَنْ أَواْلدُکُمْ ال وَ أَمْوالُکُمْ تُلْهِکُمْ ال آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا.  3

    (. 6:  المنافقون) اموال و فرزندانتان شما را به باز گیرد و از یاد خدا غافل کند. آنان که چنین کنند همان زیانکارانند. 

 نُونَآمِ الْغُرُفاتِ فِی هُمْ وَ عَمِلُوا بِما الضِّعْفِ جَزاءُ لَهُمْ فَأُولئِكَ صالِحاً عَمِلَ وَ آمَنَ مَنْ إاِلَّ زُلْفى عِنْدَنا تُقَرِّبُکُمْ بِالَّتی أَواْلدُکُمْ ال وَ أَمْوالُکُمْ ما . و4َ 

دا بَصیرٌ؛ اموال و فرزندانتان چیزی نیست که شما را به خ تَعْمَلُونَ بِما اللَّهُ وَ بَیْنَکُمْ یَفْصِلُ الْقِیامَةِ یَوْمَ أَواْلدُکُمْ ال وَ أَرْحامُکُمْ تَنْفَعَکُمْ (. لَن31ْ:  )سبأ

 های بلندنزدیك کند، جز کسی که ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد که آنها را به خاطر رفتارشان، پاداشی دو برابر است و آنها در حجره

     (.3:  الممتحنة) مرتبه، در آسایش هستند 
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ما ، پس شوندکنند و به مقدار اندکی از دنیا برای فرزندشان راضی میبخواهند یاد بگیرند، آنها را منع می

 1از آنها بیزاریم و آنها هم از من بیزارند.

 ه: دريافت پاداش اخروي در برابر تربیت اوالد 

والدین باید توجه داشته باشند که گذشته از نقش فرزندان در نجات اخروی، سعادت دنیایی والدین و 

نگاه  ند و با اینکنفرزندان و موضوع آزمایش، والدین در قبال تربیت فرزندان پاداش اخروی دریافت می

در این  تر را به کار گیرد وشود، که فرد هر چه تربیت دقیقتربیت معنوی فرزندان تبدیل به عبادت می

و امّا »فرماید: شود. امام سجاد )ع( میمند میاز اجر و پاداش بیشتر بهره زمینه تالش بیشتر انجام دهد

و بدش در دنیا، منسوب به توست و تو دربارة حق فرزندت این است که بدانی او از توست و با خوب 

ات است، یعنی خوب ادب کردن او، او را به سوی خداوند راهنمایی کردن و در کار آنچه بر عهده

گیری و هم فرمانبرداری از خداوند در حق تو و خودش یاری کردن، مسئولی و بر آن هم پاداش می

رفتار کن که در این دنیا با اثر نیکش در حق و  شوی. پس در کار ]تربیت[ همانند کسیمجازات می

ای که آراید و در آنچه میان تو و پروردگارت است، به خاطر انجام دادن درست آن و نتیجهکارش را می

و تو دربارة آنچه به تو سپرده شده است  .2باشی و نیرویی نیست جز از خداوندگیری، معذور میاز آن می

داری و آن خوب ادب نمودن او، راهنمایی او به سوی پروردگار و یاری  دربارة فرزندت، مسئولیت

دهند . این سخنان به روشنی نشان می3رساندش در کار فرمانبرداری از خداوند در حق تو و خودش است

کند و در قبال عدم توجه به رشد معنوی کودك که والدین در قبال رشد معنوی فرزند پاداش دریافت می

 ود. شمجازات می

                                                           
 .119، صجامع االخبار9  

ا وَلَّیتَهُ مِنْ حُسْنِ األدَبِ وَالدِّالَلَةِ عَلَی رَبِّهِ أمّا حَقُّ وَلَدِك فَتَعْلَمْ أَنَّهُ مِنْك وَ مُضَافٌ إلَیك فِی عَاجِلِ الدُنْیا بَخَیرِهِ وَ شَرِّهِ وَ أنَّك مَسْئوولٌ عَمَّو . 2 

 فِیماَ هِلِك وَمُعَاقَبٌ فَاعْمَلْ فِی أمرِهِ عَمَلَ الْمتُزَینِ بِحُسْنِ أثَرِهِ عَلَیهِ فِی عَاجِلِ الدُّنْیا الْمُعَذِّرِ إلی رَبِّوَالْمعُونَةِ عَلَی طَاعَتِهِ فِیك وَفِی نَفْسِهِ فَمُثَابٌ عَلَی ذَ

 بَینَك وَبَینَهُ بِحُسْنِ القِیام عَلَیهِ وَاألخْذِ لَهُ مِنْهُ، واَلَقُوَّةَ إالَّ بِاهللِ

 .(14، ص14ق، ج1416، مجلسی. )لَّیتَهُ مِنْ حُسْنِ األدَبِ وَالدِّالَلَةِ عَلَی رَبِّه وَالْمَعُونَةِ عَلَی طَاعَتِهِ فِیك وَفِی نَفسِهِأنَّك مَسئُول عَمَّا وَ . 3َ



 گرا در والدین ضرورت و راهکارهای ایجاد بینش معنویت                                                        49

 

 

 و: ارتباط معنوي در درمان فرزند 

مراجعات پزشکی، والدین باید   . از این رو در1از نظر دین اسالم، شفای واقعی در اختیار خداوند است

شفای بیماری فرزند خود را از خداوند طلب نماید و در کنار پزشك، دارو و درمان، از دعا، توسل، نذر 

آورد، سبب و زیارت نیز استفاده نماید. این امور در عین حال که در والدین روحیه معنوی به وجود می

زمانی که بچه بزرگ شود و احساس کند که  کند. بعداًشود که خداوند در شفای بیماری فرزند کمك می

 کند. در درمان و شفای او مسایل معنوی تأثیرگذار بوده است، اعتقاد بیشتری به مسایل معنوی پیدا می

 ز: درخواست كمك از خداوند در تربیت فرزند

 هایویژگى از در تربیت فرزند از خداوند درخواست کمك شود. در منابع اسالمی سفارش شده است که

 برابر در خود براى و دارند خویش خانواده و فرزند تربیت به خاصى توجه که است این راستین مؤمنان

 ویندگکنند و مىکسانی هستند که در پیشگاه الهی دعا می آنها"قائلند.  اىالعادهفوق مسئولیت آنها

 منظور است بدیهى .(2شوند ما چشم روشنى مایه که ده قرار را کسانى ما فرزندان و همسران پروردگارا

 امر این رب درونیشان عشق و شوق دلیل دعا بلکه کنند، دعا و بنشینند اىگوشه در تنها که نیست این

 کسى از کنایه گوییم،مى فارسى در که است چشم نور معادل "عین قرة" .کوشش و تالش رمز و است،

 . 3است خوشحالى و سرور مایه که

رود که نگرش والدین نسبت به تربیت فرزند یك نگرش با توجه به هفت نکته فوق، انتظار می

اند تا اقدامات عملی جهت گرا شده باشد. زمانی که چنین نگرشی ایجاد شود، حاال والدین آمادهمعنویت

سالمت معنوی را انجام دهند و برای آنها انگیزه کافی دارند. 

                                                           
شِفاءٌ؛ ای کسی  وذِکرُهُ دواءٌ اسمُهُ مَنِ یاداء؛ دعا شفای هر دردی است.  کُلِّ مِن شِفاءٌ . ذِکرُ اللَّهِ شِفاءُ القُلوبِ؛ ذکر خدا شفای دلهاست. الدُّعاءُ 1

 (232، ص4، ج1396، میزان الحکمهری شهری، )محمدی .که نامش دواء و یادش شفاء است

 (. 14أَعْیُنٍ )فرقان، قُرَّةَ ذُرِّیَّاتِنا وَ أَزْواجِنا مِنْ لَنا هَبْ رَبَّنا یَقُولُونَ الَّذِینَ . و2َ 

 191: ص ،14 ، جتفسیر نمونه ،1314 شیرازی، مکارم3 
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 مبانی اسالمی سالمت معنوی کودکان                                                   49
  

 

 

 

  

 

 

 

 سومفصل 
 

 مباني اسالمي سالمت معنوی کودکان



 46     به سوی آسمان 
 

 

 مقدمه

 سنین راساسب معنوی سالمت زمینه در منابع و تجربی، میدانی، پژوهشی هاییافته به نسبت ما تردیدبی

 این تطبیق در بسا چه حتی مواجهیم؛ اطالعات محدودیت با...(  و 12-1 و 1-2 و 2-1) رشد مختلف

 در. باشیم یهایکاستی دچار معنوی سالمت بر ایم،گرفته عاریت غربی روانشناسی از که نیز بندیتقسیم

 در قطف مبانی این. است کودکی دوران در معنوی سالمت بحث مبانی به توجه است مهم آنچه راستا این

 توجه با ایدب فصول سایر مطالعه لذا نیست، فصول سایر درآن  تکرار به بنا و شودمی بیان حاضر فصل

  .باشد همراه حاضر، فصل در شده ذکر مبانی به

اریف، فلسفی استوار است. تنوع تع بحث سالمت معنوی مثل هر عنصر معرفتی دیگر بر مبانی نظری و

ها و نماگرهای سالمت ها، شاخصها در مورد قلمرو سالمتی، تفاوت نظر در تعیین مؤلفهاختالف دیدگاه

گرش اسالمی در باب سالمت معنوی نیز در پرتو مبانی فلسفی معنوی ریشه در مبانی مختلف دارد. ن

 شدهدر پنج دسته تقسیم  های مبنایی مورد قبول اسالمطرح و بررسی است. مبانی و گزارهاسالم قابل
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 4شناختی.و ارزش 4شناختی، انسان3الهیاتی ،2شناختی، هستی1شناختیمعرفت مبانی اند از:است که عبارت

 صورت مبسوط به بیان این مبانی پرداخته است.به 9«سالمت معنوی از دیدگاه اسالم»کتاب 

مبانی ذکر شده در اثر پیش گفته باید در تمام مباحث سالمت معنوی از نظر اسالمی مد نظر باشد. بحث 

 کیدنوی کودکان است، نیازمند بررسی برخی مبانی مهمتر معطوف به دوره کوـالمت معـر که سـحاض

 همینسال( است. بنا بر 12 تا 1سال و پایان  1 تا 2سال، پایان  2 تا 1زادی، با دامنه سنی چهارگانه: پیش)

                                                           
. 4 حضوری علم مراتب. 4 حضوری علم خطاناپذیری. 3 حصولی و حضوری به علوم تقسیم. 2 نامحسوس امور شناخت . امکان1مانند:  9

 معرفت ابزارهای. 9 نظری هایمعرفت به عملی هایمعرفت وابستگی. 1( عقل و خیال حس،) حصولی علوم مراتب. 9 حصولی علم ابزارهای

 .دینی هایمعرفت انواع اعتبار. 6 دینی
 در تزاحم وجود. 4 ماده به متعلق موجودات و ماده عالم بودن تدریجی. 3 فرامادی و مادی به موجودات تقسیم. 2 موجودات داشتن مراتب 2

 .ماده عالم

. 1 الهی حکمت. 9 هستی هدف و غایت وحدت. 4 هستی نظام وحدت. 4 الهی قدر و قضا. 3 توحید. 2 مطلق کامل خداوند . وجود1مانند:  3

. 13 اسالم بودن جهانی و جامعیت خاتمیت،. 12 تشریعی هدایت. 11 تکوینی هدایت. 11 جهان آفرینش از هدف. 6 الهی عدل. 9 احسن نظام

 فقیه والیت. 11 زدهمدوا امام غیبت. 19 معصوم امامان امامت و والیت. 14 اسالم پیامبر امامت و والیت. 14 آسمانی ناپذیرتحریف کتاب قرآن،

 .دوازدهم امام غیبت زمان در

 وجود و روح عرضی شئون و طولی مراتب. 4 روح جاودانگی. 4 روح اصالت. 3 روح بودن غیرمادی. 2 بدن و روح از انسان . ترکیب1مانند:  4

 هاانسان همة در الهی فطرتی و مشترك سرشتی وجود. 9 یکدیگر بر بدن و روح تأثیرگذاری. 1 بدن و روح تدریجی تغییرپذیری. 9 آنها در تزاحم

 نهایی کمال. 14 انسان جوییکمال بودن نامتناهی. 13 انسان جوییکمال. 12 انسان دوستی خود. 11 انسان هدفمندی. 11 انسان بودن مختار. 6

 او اختیاری افعال به انسان حقیقی کمال یوابستگ. 19 اخروی زندگی برای انسان دنیوی زندگی بودن مقدمه. 14 متعال خداوند به قرب: انسان

 موجودات بر انسان تأثیرگذاری. 16 گرایش و بینش توانایی، در انسان هایکاستی. 19 او گرایش و بینش توانایی، به اختیاری فعل وابستگی. 11

 انسان حقیقی کمال وابستگی. 22 حقیقی کمال به دستیابی برای وحی به انسان نیازمندی. 21 انسان بودن اجتماعی. 21 آنها از تأثیرپذیری و دیگر

 تفاوت. 24 کمال به رسیدن راه در موانع وجود. 24 او حقیقی کمال در انسان هایقابلیت متناسب رشد تأثیر. 23 او هایقابلیت همه از استفاده به

 کرامت. 29 دیگر موجودات همة و خود دربارة خدا برابر در انسان مسئولیت. 21 خدا برابر در بندگی. 29 هاقابلیت و هاظرفیت در هاانسان

 .انسان اکتسابی و تکوینی

 به قرب: نهایی هدف. 3 نهایی هدف ارزش به واقعی هایارزش همه وابستگی. 2 عملی هایدانش در ارزش بودن پذیراثبات و . واقعی1مانند:  4

 اختیاری کار نوع و نیت تأثیر. 9 دیگر هایارزش داشتن مراتب. 4 دیگر امور ارزش بودن متغیر و ارزشی اصول بودن مطلق و ثابت. 4 خداوند

 .ارزش تشخیص راه. 6 ارزش نصاب حد. 9 هاارزش تزاحم در معقول انتخاب. 1 آن ارزش در

 منتشر شده است. 1362 سال در مصباح مجتبی اهتمام دکتر این کتاب به 9
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 ها درضرورت، برخی مبانی پرکاربرد در بحث سالمت معنوی کودکان مرور و وجه تأثیرگذاری آن

 خواهدشد.معنوی کودکان اشاره ها و راهبردهای تأمین سالمتیابی برنامهجهت

 نقش مؤثر وحي در فهم، تقويت و حفظ سالمت معنوي .1

 هاهای تحقق سالمت معنوی در کودکان، باید نحوه کشف این روشپیش از بحث از راهکارها و روش

مشخص شود. یکی از مبانی مستحکم اسالمی این است که وحی در کنار عقل و تجربه یکی از منابع 

ین را به عنوان برنامه هدایت و سعادت انسان که از سوی خدای شناخت و کشف واقع است. اگر کسی د

نما نباشند های دینی، واقعمتعال نازل شده است بپذیرد الجرم باید کاشفیت وحی را نیز بپذیرد. اگر گزاره

 توانند ضامن نجات و سعادت بشر باشند؟ و یا اعتبار معرفتی نداشته باشند، چگونه می

های دین است. گرچه ترین رسالتداشت که سالمت معنوی خود یکی از مهم از سوی دیگر باید توجه

های مفیدی در متون دینی آمده است اما به دالئل متعددی، سالمت در حیطه سالمت جسمانی نیز گزاره

جسمانی رکن اساسی دین و ماموریت اصلی دین نیست چرا که اوالً انسان با ابزار تجربه تا حدود زیادی 

به قواعد الزم برای سالمت جسمانی دست پیدا کند ثانیاً سالمت روح که هویت اصلی انسان  تواندمی

ا هاست بسیار مهمتر از سالمت جسم است که تنها اثری دنیوی و موقت برای انسان دارد. ثالثاً انسان

ند. ی ندارهمواره برای تالش در جهت سالمت جسمی خود انگیزه کافی دارند و نیاز چندانی به مشوق اله

نقطه مقابل این وضعیت در سالمت معنوی وجود دارد، یعنی اوالً برای پی بردن به قواعد مربوط به 

سالمت معنوی باید روح و عوامل ناپیدای مؤثر در آن شناسایی شوند که بسیاری از آنها از حیطه کشف 

ن هدف جاودانی است که اثر سالمت معنوی، قرب الهی است و این هما تجربی بشر خارج است. ثانیاً

افی برای ها انگیزه کاصل خلقت انسان برای آن است. ثالثاً به دلیل مخفی بودن آثار سالمت معنوی، انسان

 تحصیل آن ندارند و لذا نیاز به مشوق الهی در این زمینه وجود دارد. 
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شی منبع و حیانی، تالریزی در جهت سالمت معنوی، بدون استفاده از با توجه به آنچه بیان شد، برنامه

اش جبران کند و ریزی معنویفایده است چرا که اساساً وحی آمده است تا نقص انسان را در برنامهبی

 پشت کردن به وحی یعنی قبول برنامه ناقص انسانی در سالمت معنوی!

ین ادر سالمت روح و معنویت انسانی است. در مؤثر بنابراین وحی منبع مستقلی برای کشف عوامل 

صورت، اگر وحی یك عاملی را به عنوان عامل مؤثر در سالمت معنوی معرفی کرد، نبود شاهد تجربی 

کند. بله اگر شواهد تجربی خالف یك گزاره نمایی آن ایجاد نمیبرای این گزاره، خللی در اعتبار و واقع

ا بیشتری بررسی شود تیید کرد در این صورت باید مقدمات هر دو گزاره با دقت و وسواس أنقلی را ت

. ایم و یا در فرایند کشف گزاره تجربیمعلوم شود آیا در فرایند به دست آوردن گزاره نقلی اشتباه کرده

که در قالب آیات قرآن و روایات معصومین )ع( به ما رسیده  -به هر حال آنچه مهم است پذیرش وحی 

 به عنوان منبع مستقل کشف قواعد سالمت معنوی است. -است

 اصالت روح و تقدم سالمت معنوي بر سالمت جسمي  .2

ای که گاه مترادف و گاه متفاوت از هم به کار کاربردهای متعددی دارند، به گونه «نفس»و « روح»

 1شده است؛ در نظر گرفته «نفس»و معادل « عامل حیات»در حکمت اسالمی به معنای « روح»روند، اما می

در این نوشتار هم هر دو به  2رادی و تفکر و تحرك به آن منتسب است.چیزی که افعال اختیاری، توان ا

 یك معنا به کار رفته است.

پذیر نیست. اگر معنویت ساحت برتر وجود شناسی جامع و مطمئن امکانسالمت معنوی بدون انسان

 قرآن روحتوان برای ساحت برتر این موجود، داوری کرد. درآیات انسان است بدون شناخت انسان نمی

حساب آمده و بستر کماالت معنوی معرفی شده است. درآیات  نده هویت انسانی انسان بهـدهشکیلـت

                                                           
 .34-34 ، صرابطه نفس و بدن از دیدگاه مالصدرا و کتاب و سنت؛ محمدتقی یوسفی، 139 ، صقراضه طبیعیاتابن سینا،  1

 هر یك از دو واژه نفس و روح کاربردهای متعددی دارند. برای مثال نفس گاه به درجه نازله و حیوانی روح اطالق می شود اما در فصل حاضر، 2

 مادی انسان هستند.هر دو به معنای مترادف بکار رفته اند و ناظر به ساحت غیر
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عنوان نشانه برتری وجودی( با حلول به) سوره )ص(، سجده فرشتگان بر انسان 12سوره )حِجر( و  26

اس، اراده و تفکر و های ذهنی را ممکن و احسروح است که فعالیت 1شده است.روح در او پیوند زده

با روح گرایش به خیر و شر و درستی و نادرستی  2،بخشداند، جهت میتعقل را که مقومات وجود انسان

حساب بنابراین، آنچه معیار انسانیت به 3شود.بینی یکی بر دیگری می یابد و سبب توجیه و برترمعنا می

مالحظات، معنویت که تجلی روح در زندگی های روحانی است. بنابرهمین آید همین روح و ویژگیمی

انسان است، کانون تکامل انسانی و مقوم اصلی پیشرفت، ترقی و توسعه حیات انسانی خواهد بود. حیات 

حیات معنوی است. حیات معنوی براساس اصالت معنا،  4لقب داده،« حیات طیبه»که قرآن انسانی همان 

اش های غریزی و حیوانیده را زنده و حیات طبیعی و گرایشمر معنا و معنویت انسان 4شود.ترسیم می

های متعالی دارد که در کند. روح آدمی ظرفیتهای روحانی و الهی مبدل میرا به حیات طیبه و گرایش

 ملکوتی ظرفیت به آلهوعلیهاهللصلی اسالم های وحیانی قابل شکوفایی است. پیامبرسایه پایبندی به آموزه

 :فرمایده دارد در آنجا که میاشار انسان

 9".نگریستندمیزمین و هاآسمان ملکوت به آنها کردند،نمی احاطه را آدم بنی قلوب دور شیاطین اگر"

                                                           
؛ وقتی او را کامل دینَجفَقَعُوا لَهُ سا إِذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحی» (26حجر؛ ) «فَقَعُوا لَهُ ساجدینَ فَإِذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحی» 1

ثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَفَخَ فیهِ مِنْ رُوحِهِ وَ جَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ » (12ص؛) «کردیم و از روح خود در او دمیدم، پس برای او سجده کنان بر زمین افتید

؛ سپس او را کامل نمود و از روح خود در او دمید و برایتان گوش و چشم و دل قرار داد. اندکی از شما شکر گذاری وَ الْأَفْئِدَةَ قَلیالً ما تَشْکُرُون

 .(6)السجده؛« می کنید

 .191 ص فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی،گروه نویسندگان زیر نظر آیت اهلل مصباح یزدی،  2

 .3611 ، ص19 ج ظالل القرآن،فیسیدقطب،  3

در حالی که مومن است، به او زندگانی طَیِّبَةً؛ هر مرد و زنی که عمل نیکو انجام دهد  حَیَاةً فَلَنُحْیِیَنَّهُ مُؤْمِنٌ وَهُوَ أُنثَى أَوْ ذَکَرٍ مِنْ صَالِحًا عَمِلَ مَنْ 4

 .(61کنیم )نحل و حیات طیب عطا می

 .231 ص مذاکرات و مکاتبات هانری کربن با عالمه طباطبایی(،) شیعهعالمه محمد حسین طباطبایی،  4

 لحویزى،ا العروسى االرض، و السماوات ملکوت الی لنظروا آدم بنی قلوب حول یحومون الشیاطین ان لوال السالمعلیه قال و اللئالى عوالی فی 9

 .ق( 1414)اسماعیلیان،   139: ص ،1ج هاشم، سید محالتى، رسولى: مصحح/  الثقلین، محقق نور جمعة، تفسیر بن على عبد
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ای که نیمی از معارف اصیل و غیرقابل گونههای اسالمی است بهاساس نگرش اصالت روح و معنویت،

اصالت روح به جاودانگی و الهی بودن  1بدن استوار است.انکار اسالمی بر اصالت روح و استقالل آن از 

دمد و با این موهبت کل زندگی و هستی گردد. خداوند از روح منتسب به خودش در انسان میآن بازمی

شود. سوی عرش ممکن می های عروج انسان از فرش بهشود و راهانسان به سمت خدا و معنا هدایت می

زش چیزی ار شود که معنویت در زندگی بیش از هردن روح و معنا سبب میهمین فناناپذیری و الهی بو

در  بخشد.حیات انسانی جایگاه سالمت معنوی را در نظام سالمت محوریت می یابد. منزلت معنویت در

تلقی اسالمی سالمت جسم، روان و اجتماع در طول سالمت معنوی قرار دارند. بدون سالمت معنوی 

یان السالم در ببخش نیست. امام علی علیهرچند مفید و الزم است اما کافی و رهاییسایر انواع سالمت ه

 اند:بسیار زیبایی نسبت انواع سالمت و بیماری تصویر نموده است. حضرت در فرازی بیان نموده

اه یگدرستی که ... تقوای قلبی از جافرساتر است؛ بهجسم هم توان راستی! ... بیماری دل از بیماریبه»

 2«تر و برتری نسبت به سالمتی جسم برخوردار استواال

بر این اساس اگر سالمت جسمی با سالمت معنوی در تزاحم قرار گرفت، باید سالمت معنوی مقدم 

شود نه اینکه سالمت جسمی به قیمت از دست دادن سالمت معنوی تحصیل شود. این قاعده در دعای 

 است: شده صحیفه سجادیه به خوبی توصیف 19

ا ی من از رحمت تو باشد تای، تنها بهرهگذرایی که به من عنایت کرده تندرستیمبادا این پروردگارا!...»

شبم  مندم و روز وکه یکسر از آن بهره تندرستیاگر این ...ام شودی بدبختیام مایهداشتهآنچه دوست می

                                                           
 .413 ص ،2 ، جلدمجموعه آثارمطهری،  1

 مِنْ سَعَةِ الْمَالِ مَرَضُ الْبَدَنِ وَ أَشَدُّ مِنْ مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ أَلَا وَ إِنَّ ]مِنَ النِّعَمِ سَعَةَ الْمَالِ وَ أَفْضَلُأَلَا وَ إِنَّ مِنَ الْبَلَاءِ الْفَاقَةَ وَ أَشَدُّ مِنَ الْفَاقَةِ » 2

 .(444 ، صنهج البالغه« )الْقَلْب [ مِنْ صِحَّةِ الْبَدَنِ تَقْوَىصِحَّةُ الْبَدَنِ وَ أَفْضَلُ
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پیش افکن  ای،انداخته ، پس آنچه را واپسآرد ، بالیی پیوسته و وبالی پایدار به دنبالکنمسر میرا با آن 

 1.«ای، واپس فرستو آنچه را پیش افکنده

ی داند که به نشاط، اطاعت، بندگصورتی شایسته شکر می بنا بر همین منطق، امام سالمتی جسم را در

  2و رضایت خداوند بینجامد.

در مقام عمل نقش تعیین کننده تقدم یا اصالت روح و سالمت معنوی به عنوان یکی از مبانی بحث، 

نوی ها و استعدادهای روحانی و معریزی تربیتی و بهداشتی کودکان براساس ظرفیتدارد و باید در برنامه

ای که سایر انواع سالمت در جهت و همسو با ابعاد معنوی در دستور گونهها طرح و اجرایی شود؛ بهآن

 ریزی ملی قرار گیرد.برنامه

 نفس و بدنثیر متقابل أت .3

حال رعینپردازد، د)روح( آدمی ارتباطی تنگاتنگ دارند. نفس که به تصرف و تدبیر بدن می 3بدن و نفس

جوید و برای درك محسوسات و واقع، از قوای بدن بهره می در .شودانفعاالتی دارد که از بدن متأثر می

در بدن است. نفس برای رسیدن  بسیاری از مدرکات خود نیازمند ابزار و قوای گوناگون حسی موجود

                                                           
 غَیْرِی بِمَا کَرِهْتُ. وَ إِنْ یَکُنْ مَا ظَلِلْتُ فِیهِ ... فَلَا تَجْعَلْ حَظِّی مِنْ رَحْمَتِكَ مَا عَجَّلْتَ لِی مِنْ عَافِیَتِكَ فَأَکُونَ قَدْ شَقِیتُ بِمَا أَحْبَبْتُ وَ سَعِدَ اللَّهُمَّ» 1

 دعای -99 ص الصحیفه السجادیه،« )نْقَطِعُ وَ وِزْرٍ لَا یَرْتَفِعُ فَقَدِّمْ لِی مَا أَخَّرْتَ، وَ أَخِّرْ عَنِّی مَا قَدَّمْتَأَوْ بِتُّ فِیهِ مِنْ هَذِهِ الْعَافِیَةِ بَیْنَ یَدَیْ بَلَاءٍ لَا یَ

19) 

 السالم:علی ابن الحسین علیه 2

ضَاتِكَ بِالْحَمْدِ لَكَ أَ وَقْتُ الصِّحَّةِ الَّتِی هَنَّأْتَنِی فِیهَا طَیِّبَاتِ رِزْقِكَ، وَ نَشَّطْتَنِی بِهَا لِابْتِغَاءِ مَرْیَا إِلَهِی، أَیُّ الْحَالَیْنِ أَحَقُّ بِالشُّکْرِ لَكَ، وَ أَیُّ الْوَقْتَیْنِ أَوْلَى »

 «التی... أَمْ وَقْتُ الْعِلَّةِ وَ فَضْلِكَ، وَ قَوَّیْتَنِی مَعَهَا عَلَى مَا وَفَّقْتَنِی لَهُ مِنْ طَاعَتِكَ

ی خود را بر من گوارا ساخته بودی و مرا در آیا هنگام تن درستی که روزهای پاکیزهیك بیماری و تندرستی شایسته شکر است؟  خدا! کدام»

 ...«یا بیماری که  بخشیدیدادی و نیرو میطلب خشنودی و بخشش خود به نشاط آورده بودی و به فرمانبرداری خود توفیق می

 از دعای پانزدهم ؛ فرازهای19 ، صالصحیفه السجادیه

 واژه نفس کاربردهای متعددی دارد که در این نوشتار معادل روح بکار رفته است. 3
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مراتب عالی به این ابزار بدن نیاز دارد و درواقع، بدن سکوی پرتاب نفس از عالم طبیعی مادی به عالم  به

  1مادی است. فرا

کنند. استعدادهای معنوی نفس بدون بدن نفس و بدن همدیگر را در بهبودی اوضاع معنوی حمایت می

که استعدادهای معنوی نفس قادر به حرکت مطلوب نخواهد بود. هنگامییابد و بدن بدون فعلیت نمی

  2هردو باهم در آمیزند و پشتیبان هم باشند، نیرومند، بهبودیافته و در مسیر سعادت خواهند بود.

های جسمانی الزم است. تکامل نفس وقتی میسور است که برای تعالی معنوی انسان توجه به قابلیت

باشد. اگر نیروهای بدنی انسان قابلیت حمل فیوضات معنوی  مراهی نفس را داشتهبدن نیز شایستگی ه

وقوع نخواهد پیوست. دعای امام سجاد)ع( مبنی بر اینکه خداوند  باشد، تعالی معنوی به را نداشته

دقیقاً به همین حقیقت ژرف  3نیروهایی به انسان بدهد که توان تحمل رضایت خداوند را داشته باشد،

شود که بدن به طور صحیح به کار گرفته دارد. وقتی روح مقبول و مرضی درگاه الهی واقع می اشاره

 4شود.

ودکان ریزی سالمت کگرایی در برنامهصورت مبنا ذکر شد تا از یکسویه رابطه متقابل نفس و بدن به

وجه تأثیر  د. شایدطلبجلوگیری شود. سالمت معنوی کودکان در کنار پاالیش نفس پاالیش بدن را نیز می

 ای بدن فاسدخوردن غذای حرام در سرشت معنوی بازگوکننده این حقیقت باشد که با چنین تغذیه

 التاًریزی معنوی، گرچه اصنهد. بنابراین برنامهشود و با فساد آن، نفس و معنویت نیز رو به افول میمی

                                                           
 .314 ص،هینفس و بدن در فلسفه مشاء و حکمت متعالاز پژوهشگران،  یمعج 1

 السالم:علی ابن الحسین علیه 2

 «رُوحٍ صُورَةٌ لَا حَرَاكَ لَهَا، فَإِذَا اجْتَمَعَا قَوِیَا وَ صَلُحَابِغَیْرِ جَسَدٍ لَا تُحَسُّ، وَ الْجَسَدُ بِغَیْرِ  فَالرُّوحُ»

 «شودروح بدون جسم از حسیات محروم است و جسم بدون روح صورتی غیر متحرك است. هرگاه هردو جمع شود قوی و صالح می»

 .399 ص التوحید،شیخ صدوق، 
الصحیفه « ؛ به من نیرویی هدیه کن که قدرت تحمل جلت جمیع رضایت هایت را داشته باشدمَرْضَاتِكَوَهَبْ لِی قُوَّةً أَحْتَمِلُ بِهَا جَمِیعَ » 3

 .؛ فرازهای از دعای بیست ویکم119 ، صالسجادیه
 .(114 ، صجادیهالصحیفه الس« )؛ بدنم را در کارهایی به کارگیر قابلیت و تحملش را داشته باشدوَاسْتَعْمِلْ بَدَنِی فِیمَا تَقْبَلُهُ مِنِّی» 4
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ای روح است، اما در چنین برنامهمعطوف به نفس انسان است و هدف از آن سالمت و کمال نفس یا 

 هایی ناظر به جسم و بدن انسان نیز وجود داشته باشد. قطعا باید دستورات و توصیه

 معنويتاهمیت آن در تكوين هاي فطري و آورده .4

ی ها است. وقتهای فطری آنو آورده« فطرت»گاه و پشتوانه اصلی بحث سالمت معنوی کودکان تکیه

تعالی معنوی در مورد انسان، قبل از تولدش، دوره شیرخوارگی، دوران بعد سخن از معنویت و 

های است که کودکان داشته حالی های معنوی فراهم باشد. این درشیرخوارگی معنادار است که زیرساخت

پس سخنانی که راجع به معنویت کودکان در قرآن و روایات آمده است  1اکتسابی قابل توجهی ندارند.

یاد « ریاتفط»یا « فطرت»حقیقت وجودی دیگری است؛ چیزی که در اندیشه اسالمی با عناوین مبتنی بر 

 شود.می

، سجیت و سرشتی است که خداوند متعال، انسان را براساس آن سرشته است و برنامه حیات «فطرت»

فطرت، مقتضای بر معارف اسالمی،  بنا 2ها را بر مبنای آن مقرر کرده است.و جریان کلی معیشت انسان

وجود انسانی است که به نحو بالقوه در سرشت آدمی تکوین یافته و با توجه به مراحل رشد انسان 

 البته، سزاوار توجه است که فطرت با غریزه متفاوت است. هر 3آید.تدریج در او به حالت بالفعل درمیبه

 كیولوژیزیو ف یستیز شهیکه ر یالتیو تما ازهایها، نکشش، حاکی از زهیغردو وجه سرشتی دارند لیکن 

به  که مخصوص نوع انسانی است فطرتدر مقابل  .خوردیدارد و در تمام موجودات زنده به چشم م

 تفطر. است یاله شهیرو برخوردار از  انسان حیوانی فرابر ابعاد  یهای متکو ارزش شیگرا نش،یبمعنای 

 4.نیکوست یزندگ افتنیو سامان  یسعادت و خوشبخت نیتأم یو در راستا موهبت الهی

                                                           
 (19)نحل؛ «دانستید؛ و خداوند شما را از دل مادرانتان بیرون آورد در حالی که چیزی نمیوَ اللَّهُ أَخْرَجَکُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِکُمْ ال تَعْلَمُونَ شَیْئا» 1
 .113 ، ص6 ، جالتحقیق فی کلمات القرآنمصطفوی، حسن،  2

 (1 پاورقی) .313 ، ص2 ، جمجموعه آثارمطهری،  3

 .33-26 ص صدرا، تهران، ،فطرت مطهری، شهید 4
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ای اشاره دارد که از بدو تولد ها و امکانات بالقوههای فطری به استعدادها، ظرفیتفطریات یا آورده

مراه اند که ههای فطری حقایق عینیشود. طبق نظر استاد جوادی آملی آوردهبدون هیچ دخالتی یافت می

 1شوند.لم حضوری درك و با تعلیم حصولی شکوفا میاند و از همین روی با عنفس و روح انسانی

مکان،  های مشترك و زادآورده است و تابع افراد، زمان وها و توانشها و گرایشهای فطری بینشآورده

هایی فرهنگ، قبایل و نژاد خاصی نیست بلکه همه بالسویه و برابر از آن برخوردارند. فطریات با ویژگی

« یرقابلیت تغی»و « بدیهی بودن»، «استعداد شکوفا شدن»، «همگانی بودن»، «زشنیازی از آموبی»همچون 

البته، فعلیت و تقویت و تعالی بخشیدن به آن به تربیت، محیط و میزان ارتباط با منابع  2شود؛شناخته می

 روحانی و معنوی وابسته است.

و  های فطری و بدیهیشناختکودکی برخی  شناسی اسالمی، انسان از همان اوان تولد ودر انسان

ایی، گرخواهی، معنویتطلبی، زیباییطلبی، کمالحقیقت آورد.های الهی و معنوی را به همراه میگرایش

هایی است که اصلش در نهاد و ضمیر و عالقه به پرستش و قرب خداوند، داشته مداریخداجویی، اخالق

تش جای بررسی دارد، اما وجودش در بدو آفرینش این استعدادهای فطری، هرچند فعلی همه وجود دارد.

 های الهی، توحیدیدهد که گرایشآیه فطرت نشان می 3انسان مورد قبول تمام فیلسوفان اسالمی است.

رسول خدا )ص(  4صورت ثابت و تغییرناپذیر وجود دارد.دین استوار( و معنوی در سرشت همگان به)

 4آفریند.ها را با فطرتی پاك و توحیدی میرماید که خداوند همه انسانفنیز در روایتی به این نکته اشاره می

های غربی است. در نگرش غربی بنیادهای فطری معنویت، تفاوت اساسی رویکرد اسالمی با نگرش

                                                           
 .26 ،  ص12، جفطرت در قرآن، تفسیر موضوعی قرآنعبداهلل جوادی آملی،  1

 .119-96 ، صانسان ازدیدگاه اسالم؛ احمدواعظی، 91-96 ، صچیستی انسان در اسالمفر، محمدتقی سهرابی 2

 .126 ص، انسان شناسی ،یرجبمحمود  3

 :31 سوره روم؛ آیه 4

 «فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها ال تَبْدیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ ال یَعْلَمُونَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتی»

این  ؛دگرگونى در آفرینش الهى نیست ،رتى است که خداوند، انسانها را بر آن آفریدهپس روى خود را متوجّه آیین خالص پروردگار کن! این فط»

 «دانند!است آیین استوار ولى اکثر مردم نمى

 .13 ، ص2 ، جالکافیمحمد بن یعقوب،  کلینی،، هر کودکی بر فطرت متولد می شود. کلُّ مَولُودِ یولَدُ علی الفِطَره» 4 
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شدت از سازوکارهای فیزیولوژیك و تربیت اثر  ها، اکتسابی است و بهمعنویت، مذهب و برخی گرایش

کند و تعلیم و تربیت را معطوف اسالم از الهی و خدادادی بودن امور فطری دفاع می کهپذیرد درحالیمی

اگر انسان دارای یك سلسله فطریات »شمارد. از نگاه شهید مطهری به همین فطریات موجه و کارا می

ای هبا توجه به دخالت آورده 1«.گرفتن همان فطریات صورت گیرد باشد قطعاً تربیت او باید با در نظر

د؛ زیرا شوپذیر میهای معنوی، طرح برنامه سالمت معنوی کودکان نیز توجیهفطری در معنویت و گرایش

های طبق این مبنا، کودکان موجودات خنثی، منفعل و پذیرای مطلق دخالت جامعه و تربیت یا واکنش

ر ی سالمت معنوی دریزاند؛ استعدادهایی که از برنامهزیستی نیستند بلکه حاوی استعدادهای معنوی

ریزی سالمت معنوی در دوره کودکی ایجاد وضعیت جدید نیست کند. برنامهدوران کودکی حمایت می

یزی سالمت رزادی در برنامهبلکه تقویت و تحکیم وضعیت از پیش آماده است؛ سهم کودکی و حتی پیش

ود موانعی که مزاحم شکوفایی تر از سایر سنین است؛ زیرا هرچه سن انسان باالتر رمعنوی بسیار مهم

 شود.تر میتر و فعالمعنویت است نیز فربه

 مند موجودات فرامادي بر انسانتأثیر ضابطه .5

در جهان بینی اسالمی، عالوه بر موجودات محسوس و مادی، موجودات فرامادی و ناپیدا و نامحسوسی 

ثیرگذارند. بر همین اساس ایمان به غیب أوجود دارند که در سرنوشت و آثار موجودات محسوس نیز، ت

در  2من و متقی بیان شده است.ؤهای فرد میکی از ارکان مهمی است که در قرآن کریم به عنوان ویژگی

داند. نخست نگرشی که به نفی موجودات فرامادی واقع این جهان بینی، دو نوع نگرش را مردود می

داند و دوم نگرشی که با وجود پذیرش موجودات فرامادی پردازد و هستی را محدود به عالم ماده میمی

ای قائل است که هیچگونه ارتباط و تأثیر و بین عالم ماده و عالم مجردات چنان تفکیك و تمایز و فاصله

 تأثری را بین این دو قائل نیست. 

                                                           
 .442 ، ص3 جلد آثار،مجموعه مرتضی مطهری،  1

 ذلك الکتاب ال ریب فیه هدی للمتقین. الذین یومنون بالغیب و ... ؛ این کتاب، شکی در آن نیست، هدایتی است برای پرهیزگاران، کسانی که 2

 (3و2به غیب ایمان دارند.)بقره
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ه أثیر گذارند کطبق دیدگاه اسالمی، دو سنخ موجود فرامادی تحت عنوان مالئکه و اجنه در عالم ماده ت

توان از قوانین فرامادی و اسباب خود تحت اشراف وجود خدای متعال هستند. بر این اساس می

، اینکه کندنامحسوس سخن گفت. تأثیر دعا در نیازهای مادی انسان، اینکه صدقه بال را از انسان دفع می

ها ده شود ووجب محافظت فرزند میتواند مشارکت کند، اینکه عقیقه مشیطان در اموال و اوالد انسان می

آموزه دینی دیگر، همه گویای تأثیر اسباب فرامادی بر انسان است و بر این اساس قابل توجیه و تفسیر 

  1است.

ع توان از طریق منبمند است. این قوانین را میمند و قانونتأثیر موجودات فرامادی بر انسان، ضابطه

شود انسان بتواند به اختیار خود، شرایط را آنگونه رقم بزند عث میمندی باوحی کشف کرد. این قانون

ای که اسباب فرامادی مثبت و مطلوب را به سمت خود جلب کند. بنابراین گرچه موجودات مجرد به گونه

ب کند تواند انتخامحیط بر انسان هستند، انسان در انتخاب سرنوشت خود بی اختیار نیست چون او می

 ثر از کدام سبب فرامادی بشود.أدام قانون قرار گیرد و متکه در معرض ک

 تابع  اراده بودن سالمت معنوي .6

عوامل متعددی در سالمت معنوی کودك تأثیر گذارند. به عوامل فرامادی در مبنای پیشین اشاره شد. 

اثت و رگذارند که به طور کلی به وعوامل دیگری نیز وجود دارند که بر سالمت معنوی کودك تأثیر می

اری ها و بسیها و دیدنیمحیط قابل تقسیم هستند. عوامل محیطی شامل خانواده و مهد کودك و شنیدنی

زادی در مورد تأثیر وراثت و محیط بر جنین توضیح داده خواهد شود. در بحث پیشاز امور دیگر می

گفتنش در حال حاضر های بعدی کودکی نیز جاری و ساری است. آنچه شد. تأثیر این عوامل در دوره

 سازی و تأثیر غیر قطعیثیرشان بر کودك در حد زمینهأضرورت دارد این است که تمام عوامل مذکور، ت

است. یعنی این عوامل، علت تامه سالمت یا بیماری معنوی انسان نیستند؛ بلکه تنها زمینه را برای هر یك 

ه نهایتاً سالمت یا بیماری معنوی انسان را رقم کنند. آنچاز این دو وضعیت )سالمت و بیماری( فراهم می

                                                           
 های آتی، به بسیاری از این آموزه های دینی اشاره خواهد شد.در فصل 1
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زند، اراده خود اوست. البته کسی که مورد احاطه عوامل نامساعد بیرونی قرار گرفته است، برای مبارزه می

با این عوامل و رسیدن به سالمت معنوی، باید تالش بیشتری داشته باشد و البته هر چه تالشش بیشتر 

 نیز بیشتر شامل حال او خواهد شد.  باشد امداد و عنایت الهی

 پیوند دنیا و آخرت .7

یکی از مبانی سالمت معنوی اسالمی توجه به استمرار حیات بشر پس از مرگ و پیوند دنیا و آخرت 

است. پیوند با خدا و درك رضای الهی و تحقق قرب معنوی محدود به این جهان نیست؛ بلکه در جهان 

 حیات و ماده عالم بلکه نیست؛ دنیا و ماده عالم به محدود انسان حیات و گر است. زندگیدیگر نیز جلوه

 و اصلی جایگاه و واقعی حیات و است انسانی معاش و زندگی از ناچیز و کوچك بسیار بخش دنیوی

 حیات و بدن مرگ با آن آغاز که شودمی شروع مادی عالم این از پس که است دیگری محل انسان ابدی

 چه آن و است مرتبط کامالً مرگ از پس جهان و آخرت عالم با دنیا و ماده عالم این اما. است برزخی

 زندگی و حیات و 1است او با دیگر جهان در بد چه و خوب چه آوردمی دست به جااین در انسان

بدین  .باشدمی او باورهای و صفات و اعمال از دیگری جلوه و صورت که اوست انتظار در دیگری

 یك. حیات این جهانی، خواندزند و یکی را مقدمه دیگری میاسالم دنیا و آخرت را پیوند میترتیب 

آدمی در کسب سالمت معنوی  فعلیّت رساندن استعداده ب، و دوران محدود و مقدّماتی برای خودسازی

، قرآن کریم .دشوثابت و ابدی آن، در عالم آخرت، ظاهر می ة موقت آن در این دنیا و ثمرةاست که نتیج

خرت آبه دلیل اهمیت توجه به  2شمارد.دنیا را آزمایشگاه تفکیك پاکان از پلیدان و بیداردالن از غافالن می

                                                           
 بیند و هر کس به مقدار مثقالییَرَهُ؛ هر کس به مقدار مثقالی کار نیك کند آن را می شَرًّا ذَرَّةٍ مِثْقالَ یَعْمَلْ مَنْ یَرَهُ. وَ خَیْراً ذَرَّةٍ مِثْقالَ یَعْمَلْ فَمَنْ 1 

 .(9-1زلزال: ) بیندکار بد انجام دهد آن را می

 گرددت هنگام بیداری عیان ...  **آنچ کردی اندرین خواب جهان 

 گران خواب ازین خیزی بر گرگ**  یوسفان پوستین دریده ای

 .تو )مثنوی مولوی( اعضای غضب از درانندمی**  تو خوهای یك به یك گرگان گشته
  .(2:ملك:( و )هود) «؛ تا شما را بیازماید که کدامتان در کردار نیکوتریدلیبلوکم ایّکم احسن عمالً» .2

  .(1:کهف) «؛ تا آنها را بیازماییم که کدامشان در کردار نیکوترندلنبلوهم ایّهم احسن عمالً»

 .(34:انبیاء) «گردیدآزماییم و به سوی ما باز می؛ به شر و خیر شما را برای امتحان میونبلوکم بالشرّ و الخیر فتنة و الینا ترجعون»
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خداوند متعال یك ششم قرآن عظیم را به تذکر بر آخرت و معاد اختصاص داده است و تأکید فرموده که 

 ایم بیشتر برای جهان آخرت صرف کنید.چه را به شما دادهآن

 آخرت گرايي .8

 راستای رد فرد کنش و گرایش های سالمت معنوی این بود که بینش،لفهؤچنانچه قبال گذشت از جمله م

لفه، آخرت گرایی است زیرا خواست و اراده ؤگیرد. یکی از لوازم مهم این م قرار الهی رضای و اراده

 توجهی به دنیا و اهمیت آخرت تعلق گرفته است.الهی به بی

 ىول خواهیدمى را دنیا ناپایدار متاع شما"عرض الدنیا و اهلل یرید االخره واهلل عزیز حکیم. تریدون 

 1."است حکیم و قادر خداوند و خواهدمى( شما براى) را دیگر سراى خداوند،

دهی اخروی دادن های فردی و اجتماعی دنیوی نیست بلکه جهتگرایی نفی فعالیتمقصود از آخرت

ها، باورها و... جهان آخرت باشد ور این است که توجه اصلی انسان در تمام رفتارها، نیتبه آنهاست. منظ

و همیشه جهان پس از مرگ را در نظر بگیرد نه عالم دنیا. اگر بنا است که زندگی ابدی انسان در جهان 

 .فانی و دنیویآخرت رقم بخورد باید درد و رنج و لذت و شادی و... را با آخرت محاسبه کند نه با عالم 

ات کید دارد. آیات و روایأگرایی تلفه سالمت معنوی است بر آخرتؤاسالم برای کسب رضای الهی که م

 متعددی گویای ضرورت این امر است:

 شود و بهتر میتر و از آخرت دورتر شود به کفر و شرك نزدیكهرچه انسان به دنیا نزدیك •

 همین دلیل یکی از صفات ممتاز کفار انکار آخرت و معاد است. 

 خواهیمن برانگیخته هرگز ما و نیست ما دنیاى زندگى این جز چیزى: »گفتند آنها "به فرموده قرآن

 2 "!شد

                                                           
 .(91)انفال، 1 

 .(26قالوا ان هی اال حیاتنا الدنیا و ما نحن بمبعوثین)انعام،  2 
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 1رماید به دنبال غنائم آخرتی باشید نه دنیوی.فخداوند به مؤمنین می •

و در آخرت مؤمنین  2کندتقدم آخرت بدین جهت است که در آخرت نور الهی تجلی تام می •

بنابراین توجه به آخرت با توجه به خداوند متعال نسبت دارد و به  3شوند.گر خداوند مینظاره

ت محل مالقات با خداوند است به همین جهت در رشد معنویت انسان بسیار مؤثر است. آخر

 همین جهت در بسیاری از آیات به جای آخرت واژه لقاء الهی آمده است.

کید قرار گرفته است. امام صادق )ع( أدر روایات متعددی نیز تقدم بخشی به آخرت مورد ت •

در  ذهن و روان خود را به امور زودگذر دنیوی مشغول نکنید بلکه برای جهانی که"فرمایند: می

کسی که روز و شب "فرماید: و در روایت دیگری حضرت می 4"پیش دارید خود را آماده کنید.

خود را بگذراند در حالیکه بیشترین اهتمام خود را، امور اخروی قرار داده است، خداوند او را به 

زیرك و از نگاه امام صادق )ع( انسان  4کند.رساند و امور او را خودش مدیریت میفنای الهی می

کند؛ بلکه کسی است که برای آخرت دقت و هوشمند کسی نیست که برای امور دنیوی زیرکی می

 9گیرد.هوش خود را بکار می

                                                           
 مغانم هللیا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اهلل فتبینوا و ال تقولوا لمن القی الیکم السلم لست مؤمنا تبتغون عرض الحیوه الدنیا فعند ا 1 

 .(64کثیره...)نساء، 

 اپایدارن سرمایه اینکه بخاطر و! کنید تحقیق ،(رویدمى جهاد براى سفرى به و) زنیدمى گام خدا راه در هک هنگامى! ایدآورده ایمان که کسانى اى

 .خداست نزد( ماش براى) فراوانى غنیمتهاى زیرا «نیستى مسلمان: »نگویید کندمى اسالم و صلح اظهار که کسى به آورید، دست به( غنایمى و) دنیا

 .؛ کهف، آخر(21؛ فرقان،  11و  1و اشرقت االرض بنور ربها؛ زمین به نور پروردگار خود نورانی شد)یونس،  2 

 وجوه یومئذ ناضره الی ربها ناظره ؛ چهره هایی در آن روز شاداب و به پروردگار خویش نظارگرند. 3 

 .(314، ص2، جکافیغلوا اذهانکم من االستعداد لما لم یات. )قال ابوعبداهلل )ع(: ال تشعروا قلوبکم االشتغال بما قد فات فتش    4 

 .(316ص ،2ج ،کافی) امره جمع له و قلبه فی الغنی اهلل جعل هه اکبر اآلخره و امسی و اصبح من(: ع)عبداهلل ابی عن  4 

 کافی،ه )رعن ابی عبداهلل)ع(: اعملوا االخرتکم و اکثروا النفسکم ان الرجل قد یکون کیسا فی الدنیا فیقال ما اکیس فالنا و انما الکیس کیس االخ 9 

 .( 441، ص4ج

 .است آخرت جهان کارهاى در فقط زیرکى،حالیکه  در است، زیرك فالنى: شودمى گفته کندمى و نمایید عمل خود آخرت براى



 
 سالمت معنوی از تولد تا هفت سالگی 

 

 

  

 چهارمفصل 
 

 سالمت معنوی در پیش زادی  
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 مقدمه

به دلیل اینکه ماندگارترین تأثیرپذیری شخصیتی را به همراه دارد، مهمترین دوره رشد و « زادیپیش»

ه ها، بتأمین سالمت معنوی نسلریزی برنامه ، آغازرود. مطابق دیدگاه اسالمبه شمار می تحول انسان

گردد. به همین دلیل در مفهوم باز می« کودکی»و « تولد»، «انعقاد نطفه»تر از زمان زمانی خیلی پیش

المت واکاوی س شود.نیز گنجانده می -حتی قبل از انعقاد نطفه -های پیش از تولد زادی تمام زمانپیش

ی سنی پیش از تولد و انعقاد، همتی مضاعف وجهی است، در دامنه معنوی، که خود امری پیچیده و چند

و دقّتی درخور، نیاز دارد. وقتی این مهم در حوزه مطالعات دینی و با رویکرد روایی و قرآنی دنبال 

ز صحت استنادات دینی از حیث ها، دوچندان می شود چرا که مستلزم احراها و دقتشود حساسیتمی

 است.« داللت»و « سند»

نماید. می سنی طرح سه بحث اساسی را گزیرناپذیرهای بررسی سالمت معنوی در تمام دوره

 راهبردها»و « های خاص سنیعوامل تأثیرگذار بر سالمت معنوی افراد در دوره»، «های دوره سنیویژگی»

بدیهی است بدون توجه به خصوصیات «. ر هر یك از این مراحلتمهیدات تسهیل کننده سالمت معنوی دو

وان تزیستی، شخصیتی، شناختی، اجتماعی و اخالقی کودك و بررسی عوامل مؤثر بر سالمت معنوی نمی

 به راهکارهای کارآمدی در راستای تأمین سالمت معنوی رسید.

ها، خواهد شد. در گفتار اول ظرفیتالذکر بحث در مباحث آتی، در سه گفتار محورهای سه گانه فوق

شود و در گفتار دوم، عوامل، شرایط و عناصر تأثیرگذار ها و استعدادهای نطفه و جنین بررسی میقابلیت

شود. در گفتار سوم که بخش اعظم کار را به خود اختصاص خواهد بر سالمت معنوی مرور خواهد می

 کننده مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.صر پیشگیریداد، تمهیدات کنترلی و مراقبتی به عنوان عنا
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 زادي و سالمت معنويپیش

شود که رویان یا جنین هنوز متولد نشده است و به طور مشخص ای اطالق میبه دوره زادی غالباًپیش

از لحظه انعقاد نطفه تا لحظه تولد را شامل است، اما در این متن شامل مجموع دوران پیش از تولد حتی 

شود. دلیل این توسعه مفهومی این است که قبل از انعقاد نطفه نیز عواملی قبل از انعقاد نطفه هم می

ثر و توجه به آنها الزم است. در این ؤساز وجود دارد که در سالمت معنوی فرزند آینده مپیشینی و زمینه

یار است که تا حدودی در اختاند. البته بحث معطوف به عواملی نوشتار نیز آنها محور بحث قرار گرفته

والدین باشد. بر همین اساس همسرگزینی شایسته به عنوان یکی از نخستین اقدامات اختیاری، معرفی 

شده است که تأثیر به سزایی در سالمت معنوی فرزند آینده دارد. بدیهی است اگر سالمت معنوی فرزندان 

ه عواملی گذارند اکتفا کرد؛ بلکدر این امر تأثیر می حائز اهمیت باشد، نباید فقط به عواملی که مستقیماً

 کنند نیز باید مورد توجه قرار داد.را که در گذر زمان، زمینه رشد یك فرزند معنوی را فراهم می

 

 هاي انسان در دوره جنینيگفتار اول: ويژگي

رات مهمی جنینی تغییزادی بسیار سریع، پیوسته و چشمگیر است. در دوره تحول انسان در مرحله پیش 

 پیوندد. جنین از حیث شناختی با به کارافتادندر سطح رشد جسمانی و حتی شناختی انسان به وقوع می

ا کند و حتی شناخت حداقلی حاصل از ارتباط بشنوایی با محیط ارتباط برقرار می مغز، حافظه و سیستم

های شنوایی بیرون از تواند برخی محركمیبرد. جنین محیط را همراه خود به دنیای بیرون از رحم می

ها را در ذهن وسیله قدرت حافظه خود، آنرحم مادر را دریافت کند، بدان واکنش نشان دهد و به

 . 1نگهداری کند.

                                                           
به داخل  یو ناراحت کرد و اگر با فتوسکوپ كیتوان با صداها تحریرا م یاهفته21 نیاست: جن نیچن«رشد یروانشناس»کتاب لورا برك در  1 

شده است  داریدپ یینایکه ب یمعن نیبد بپوشانند،با دستها چشمان خود را در برابر نور  کنندیم یها سعنیشود که جنیمالحظه م م،یرحم نگاه کن

داشت، طبق این بر بیست و پنجم انعقاد نسبت داده شده است. در برخی منابع واکنش جنین به محیط، به هفته (.2113)به نقل از مور و پرساد، 

لحن  کشد که آنهاینم ی(. طول1669ولو،  یلوسکیس یدهند )به نقل از کیاطراف واکنش نشان م یبا حرکات بدن به صداها هفتگی 24در  نیجن

لب نشان ضربان ق ظممن راتییتغ به،یمرد در برابر زن و به مادر در برابر غر صوت و سخناندهند. آنها به یم صیمختلف را تشخ یصداها تمیو ر

 یبا صدا یحاملگهفته آخر  9را در  ی( مادران کتاب1699دکاسپر و اسپپنس ) قی(. درتحق2113و همکاران،  یلوسکیس یدهند )به نقل از کیم
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عنوان یکی از مراحل رشد در روایات اسالمی مورد توجه قرارگرفته است. حضرت دوره جنینی به

امام حسین)ع( در  1برده است.تولد از نطفه، علقه و جنین نام پیشاعلی)ع( در بیان مراحل رشد دوره 

و امام صادق)ع( وضعیت جنین در  2آورنداوایل دعای عرفه از سه منزل تاریك کودکان سخن به میان می

اندیشی برای دریافت غذا دارد و نه صالح خویش داند که انسان در آن نه توان چارهرحم را سه ظلمتی می

السالم دهد معصومین علیهماینها شواهدی است که نشان می 3تواند ضرری از خود براند؛ند و نه میدارا می

 در صدد بوده توجه شاگردان و اطرافیان را به مراحل رشد قبل از تولد جلب نمایند.

روح . زمانی که هنوز 1زادی قابل بحث و پیگیری است: های  دینی دو دورة زمانی در پیشبنا بر آموزه

تکوینی »بندی با شود. در قرآن کریم این تقسیم. زمانی که روح دمیده می2انسانی دمیده نشده است؛ 

ای است که خداوند اندازهاهمیت این دوره به 4شده است.( نشان دادهأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا ءَاخَرَ« )جدید برای جنین

                                                           
 دنیشن وخود را به روشن شدن ضبط صوت  حیپستانك، ترج كی دنیشدت مک شیگرفتند با افزا ادیآنها بعد از تولد  یبلند خواندند. بچه ها

 (. 144 -143ص  روانشناسی رشد،مادر نشان دهند. )برك،  یصدا
 :السالمعلیه نیالمؤمن ریام عن. 1

 «جَنِینا وَ مِحَاقاً عَلَقَةً وَ دِهَاقاً نُطْفَةً الْأَسْتَارِ شُغُفِ وَ الْأَرْحَامِ ظُلُمَاتِ فِی أَنْشَأَهُ الَّذِی هَذَا مْ»َ

 «. تاس دهیو...آفر «نیجن»و  «فیعلقه نح» ،«شدهختهیر ینطفه» صورت به دهیپوش یهاپرده و رحم یهایکیتار در را او خداوند که یانسان ای»

 .112ص  ،البالغة نهج الرضى، شریف حسین، بن محمد
 (:ع) یابن عل نیالحس عن 2

  «لَحْمٍ وَ دَمٍ وَ جِلْدٍ... نَیوَ اَسْکنْتَنى فى ظُلُماتٍ ثَالثٍ بَ»...

 «یداد قرار پوست و خون و گوشت انیم گانه سه یهایکیتار در مرا توخداوندا »

 .341ص، 1ج ،االعمال اقبال
 :السالمعلیه الصادق عن 3

ظُلْمَةِ الْبَطْنِ وَ ظُلْمَةِ الرَّحِمِ وَ ظُلْمَةِ الْمَشِیمَةِ حَیْثُ لَا حِیلَةَ عِنْدَهُ فِی  فِی ظُلُماتٍ ثَالثٍ ذَلِكَ مَا یُدَبَّرُ بِهِ الْجَنِینُ فِی الرَّحِمِ وَ هُوَ مَحْجُوبٌفَأَوَّل »... 

 «لَا دَفْعِ مَضَرَّة... طَلَبِ غِذَاءٍ وَ لَا دَفْعِ أَذًى وَ لَا اسْتِجْلَابِ مَنْفَعَةٍ وَ

 قادر نه که یا هگون به است دهیپوش اراده و رحم شکم گانهسه یکیتار در نیجن که یتیوضع گرددیم باز مادر رحم به نیجن ریتدب نینخست پس»

 «کند دفع یضرر نه و آرد بدست تواندیم یمنفعت نه و است غذا هیته یبرا یشیاند چاره به
 .319ص ، 41، جبحاراألنوار 

 :ستا شده فیتوص نگونهیا مؤمنون سوره در( متفاوت موجود به نیجن شدن لیتبد) روح ولوج بعد و قبل به انسان عمر یبند میتقس 4

سَوْنَا عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَمًا فَکَطْفَةَ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْانسَنَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِینٍ* ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فىِ قَرَارٍ مَّکِینٍ* ثمَّ خَلَقْنَا النُّ»

 «الْعِظَامَ لحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخَالِقِینَ
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را به همین تحول متفرع نموده است. بنابراین می توان از « ینَفَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخَالِقِ» تمجید از خود

وجه اینکه به  1نام برد.« حیات انسانی»و مرحله « قبل از حیات انسانی»این دو دوره با عنوان مرحله 

است. خداوند در مورد خلقت  2انسان مرحله دوم حیات انسانی خطاب شده است آیه سجده فرشتگان بر

دهد این امر نشان می«. پس از دمیدن روح بر او سجده کنید»نخستین انسان، فرمود:  عنوانحضرت آدم به

اهلل که خداوند وعده آفریدن او را داده، هنوز پدید نیامده است. که تا قبل از این مرحله، آن انسان خلیفه

کته استنباط به آن اشاره شد، این نکه پیشتر « فتبارك اهلل أحسن الخالقین»و « ثُمَّ أَنْشَأْناه خلقاً آخَر»از تعبیر 

شود. یابد و شایسته خالفت و مباهات خداوند میشود که هویت انسانی پس از دمیدن روح، تحقق میمی

 گیری هویت انسانی نامید.توان این مرحله را مرحله شکلبنابراین می

                                                           
دیم در قرارگاهى محفوظ قرارش دادیم * آن گاه نطفه را علقه و اى کراى از گل آفریدیم*پس آن گاه او را نطفهو همانا ما آدمیان را از خالصه»

علقه را مضغه )چیزى شبیه به گوشت جویده( کردیم و سپس آن مضغه را استخوان کردیم پس بر آن استخوانها گوشتى پوشاندیم پس از آن 

 .«خلقتى دیگرش کردیم پس آفرین بر خدا که بهترین آفرینندگان است

 زانیالم ترجمه، 14-12 هیآ ون،المؤمن مبارکه سوره

اى است که اى است که این قدر شایان اهمیت است، این همان مرحلهاین چه مرحله»مرحله دوم آورده اند:  ریو تفس نییمفسران نمونه در تب 1

نفخ  "آید که در روایات اسالمى از آن تعبیر به مرحلهکند و به جنبش در مىشود، حس و حرکت پیدا مىمى «حیات انسانى»جنین وارد مرحله 

)دمیدن روح در کالبد( شده است. اینجا است که انسان با یك جهش بزرگ زندگى نباتى و گیاهى را پشت سر گذاشته و گام به جهان  "روح

 "گذارد و فاصله آن با مرحله قبل آن قدر زیاد است که تعبیر از آن با جمله ثم خلقنا کافى نبود و لذاحیوانات و از آن برتر به جهان انسانها مى

سازد، به او شایستگى خالفت خدا در کند که او را از همه جهان ممتاز مىاى پیدا مىفرمود.در اینجا است که انسان، ساختمان ویژه "ثُمَّ أَنْشَأْناهُ

ه با هم "عالم کبیر "زنند. در واقع همین جا است کهها و آسمانها بار آن را نتوانست کشید، به نام او مىمانتى را که کوهدهد و قرعه ازمین مى

 ریتفس ،یرازیش ممکار ناصر. «است "تبارك اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِینَ "شود و به راستى شایستهمنطوى و پیچیده مى "جرم صغیر "شگفتیهایش در این

 .212 ص ،14 جلد ،نمونه

ل ؛ وقتی خداوند به مالئکه گفت من از گِخَالِقُ بَشَرًا مِّن طِینٍ * فَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّوحِى فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِینَ یَإِنّإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَئکَةِ » 2

 .(12-11:ص) «روح خود در او دمیدم سجده کنان خود را بیفکنیدبشری را می آفرینم، پس آنگاه که او را کامل کردیم و از 



 16    آسمان به سوی 
 

 

 مرحله قبل از ورود به حیات انساني .1

مواد  ها واست. این، خود متوقف بر پذیرش وجود ظرفیت گیری نطفهاولین گام خلقت انسان، شکل

در آیه  2تر در جهان طبیعت است.و در نگاه وسیع 1اولیه نطفه در پدران و ]مادران[ قبل از آمیزش و لقاح

شدن خاك به که در تفسیر آن امکان تبدیل 3سوره مؤمنون به آفرینش انسان از گِل اشاره شده است 12

روایاتی نیز از دو  4با تغذیه به نطفه انسانی، به عنوان فرضیه مدنظر قرار گرفته است.غذایی و سپس  مواد

اند: روح نباتی که پیش از لقاح در نطفه مردان و زنان مستتر است نوع روح یا دومرتبه حیات سخن گفته

 .4دمندو روحی جدید انسانی که فرشتگان خدا بعد از تکمیل جنین بر او می

 ورود« حیات انسانی»روح، به  آید که انسان بعد از لقاح تا دمیده شدنیات بدست میروااز آیات و 

 و غافر های مؤمنون، حجدهد. در سورهادامه حیات می« مضغه»و « علقه»، «نطفه»صورت یابد بلکه بهنمی

  9شده است.تحوالت درون رحمی توصیف

                                                           
 رانماد شکم در سپس شوندیم خلق پدراندر  نطفه مبدا در انسانها ؛خُلِقُوا فِی أَصْلَابِ الرِّجَالِ ثُمَّ صُوِّرُوا فِی أَرْحَامِ النِّسَاء»)ص(:  یلنبا عن 1

 .392 ص ،41 جلد بحاراالنوار،. «ابندییم یانسان صورت
 صادق امام از یتیروا مثالدر دارداشاره  قتیحق نیبه هم  دهند،یارجاع م هاوهیو م اهانیگ ها،یرا به خوراک یکه مبدا نطفه انسان یاتیروا 2

 :است آمده نیچن السالمعلیه

 «فِیهِمْ فَیَجْرِی الْبَهَائِمُ وَ مِنْهُ النَّاسُ فَتَأْکُلُ الشَّجَرِ وَ الثَّمَرِ وَ النَّبَاتِ عَلَى الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ مِنَ تَقَعُ النُّطْفَةَ إِنَّ»

  «شودیمنتقل م وانیو درختان به انسان و ح هاوهیم اهان،یخوردن گ قیاست که از طر یآسمان یموهبت نطفه»

 .214ص، 2ج قمی، تفسیر
 :14-12 هیآ مؤمنون، سوره 3

 «سُلَالَةٍ مِّن طِینٍ* ثمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فىِ قَرَارٍ مَّکِینٍوَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْانسَنَ مِن »

  «اى در جایگاهى استوار قرار دادیم[ نطفهسپس او را ]به صورت *اى از گِل آفریدیمو به یقین، انسان را از عصاره»

 .214 ص(، 1) رشد یروانشناس دانشگاه، و حوزه یدفترهمکار؛  ،یمحمود فتحعل قیتحق ،قرآن در یشناسانسان ،یزدیمصباح  یمحمدتق 4

 :السالمعلیه الباقر یعل ابن محمد عن 4

لْبَصَرَ یهَا رُوحَ الْحَیَاةِ وَ الْبَقَاءِ وَ یَشُقَّانِ لَهُ السَّمْعَ وَ ااهلل ملکین ... و فِیهَا الرُّوحُ الْقَدِیمَةُ الْمَنْقُولَةُ فِی أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ فَیَنْفُخَانِ فِ یبعث»

 «وَ جَمِیعَ الْجَوَارِحِ

 و یزندگ روح مأمورشده فرشته دو سپس است؛ نموده مکان نقل زنان ارحام و مرداننطفه در  مبدابه  که میاست قد ی-اتیح-روح نطفه در»

 «آوردیم دیپد را جوراح و اعضا عیجم و چشم و گوش و دمدیم نطفه در را بقاء

 .14ص ،9ج ،کافی

 :14-13 هیآ مؤمنون؛ مبارکه سوره 9
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آن از دو حیث، حائز توجه است. یکی از حیث رشد و تکامل جنین در زمان قبل از دمیده شدن روح به 

امل های بالقوه تکهای معنوی و قابلیتو انفعاالت بیولوژیکی و دیگری از حیث قابلیتمادی و فعل 

 روحی و انسانی.

 هاي رشدي دوره حیات نباتيقابلیت .1.1

این بیان  1.امشاج() نطفه، آغاز تحول وجودی در انسان است. طبق بیان قرآن، نطفه چیزی است مختلط

در فرایند رشد  2اشاره دارد. به ترکیب سلول جنسی مرد و زن و یا به تعبیری به ترکیب اسپرم با تخمك

 3گیرد.های بدنی و سپس به تدریج جنین شکل مینطفه آورده شده است که در فاصله چند هفته توده

                                                           
قًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ عِظَامَ لحَمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْمَّکِینٍ* ثمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَمًا فَکَسَوْنَا الْ ثمَّ  جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فىِ قَرَارٍ» 

 «اللَّهُ أَحْسَنُ الخْالِقِینَ

( کردیم و سپس پاره ای گوشتآن گاه نطفه را. علقه و علقه را مضغه )* اى کردیم در قرارگاهى محفوظ قرارش دادیم پس آن گاه او را نطفه»

آن مضغه را استخوان کردیم پس بر آن استخوانها گوشتى پوشاندیم پس از آن خلقتى دیگرش کردیم پس آفرین بر خدا که بهترین آفرینندگان 

 «تاس

 : 4 هیمبارکه حج؛ آ رهسو

عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مخَّلَّقَةٍ وَ غَیرِ مخَلَّقَةٍ لِّنُبَینَّ لَکُمْ وَ نُقِرُّ فىِ یَأَیُّهَا النَّاسُ إِن کُنتُمْ فىِ رَیْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاکمُ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ »

 «مَا نَشَاءُ إِلىَ أَجَلٍ مُّسَمًّىالْأَرْحَامِ 

ایم، سپس از نطفه، سپس از علقه، آن گاه از مضغه، داراى بدانید که ما شما را از خاك آفریده اى مردم، اگر در باره برانگیخته شدن در شکّید، پس»

 «دهیمکنیم تا مدتى معین در رحمها قرار مىآنچه را اراده مى و ؛خلقت کامل و احیاناً خلقت ناقص تا قدرت خود را بر شما روشن گردانیم

 :91 هیآ غافر؛ مبارکه سوره

 «هُوَ الَّذِى خَلَقَکُم مِّن تُرَابٍ ثمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثمَّ یخْرِجُکُمْ طِفْلًا»

 «ردآوکودکى برمى ا به صورتاى و بعد شما راى، آن گاه از علقهاو همان کسى است که شما را از خاکى آفرید، سپس از نطفه»

 : 2 هیآ نساء؛ سوره 1

 «راًیبص عاًیسم فَجَعناهُ هِینَبتَلِ أمشَاجٍ ةٍنُطف مِن االنسانَ خَلَقنَا إنَّا»

 «آزماییم )بدین جهت( او را شنوا و بینا قرار دادیم!ما انسان را از نطفه مختلطى آفریدیم و او را مى»

 .119 ص در قرآن، یشناسروان ،یانیمحمد کاو 2

 (4 هیآ حج،)سوره  «؛ سپس از گوشت جویده شده، شکل یافته و شکل نیافته...ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَیرِ مُخَلَّقَةٍ» 3
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ان، چشم و گوش نمایان پا، صورت، ده و کم دستروید و کممی 2پوست و مو،1ها،سپس استخوان

 شوند.می

ع . بنا به آنچه درمنابدشویاز هفته هفتم و هشتم آغاز م نیفعال جن یهاواکنش ییابتدا سطح و ادراك

در  زیالمسه ن 3شود.یفعال م نیاز سه ماهه دوم در جن یو رفتار ،یادراک ،یحس یهاییآمده است، توانا

 رکتح با نیجن شود، لمس یزیچ با دهان دهندهلیتشک هیکه اگر ناح یاگونهبه دشویفعال م امیا نیهم

توان حدس زد که در این مرحله از اساس برخی آزمایشات میبر 4.دهدیم پاسخ آن به تنه یباال و گردن

 کنندههماهنگ یعصب یهاتکانه مغز 4های بسیار ابتدایی وجود دارد.کان ایجاد یادگیریـدگی، امـزن

 ةمه ذلك مع. کندیم ترشح رهیش یزیناچ مقدار معده و تپدیم قلب کند؛یم منتشر را یبدن یهاکنش

 9.تنداف کار به واقعاً تا شد منتظر ماه نیچند دیبا و هستند ییابتدا اریبس حدّ در یبدن یهادستگاه

 هاي معنوي دوره حیات نباتيقابلیت .1.2

شود و مبانی فقهی و حقوقی اسالم به آن ملتزم است، جنین بنابرآنچه از آیات و روایات استنباط می

گام ننهاده است، مخلوق محترم و دارای حقوق و « حیات انسانی»حتی در زمانی که هنوز به مرحله 

شمول رام و ممزایای معنوی است. به همین مناسبت از بین بردن جنین در وضعیت نطفه، علقه و مضغه ح

                                                           
 (14)مؤمنون: 1

 بعد و شاندشپویم پوست با خداوند سپس و دیآیم دیپد استخوان آن از پس شعراً؛ هیعل نبتی ثمّ جلداً فوقه اهلل لبسی ثمّ...  عظماً بعده ثمّ»...  2

 (94 ص ،39 ج ،ی)مجلس «اندیرویم آن بر یمو آن از

 (93، ص سی؛ را144 -142ص  روانشناسی رشد،)برك،  3

 .194 ص ،كیژنت یروانشناسمحمود منصور،  4

 یور در که یخشن یهاارتعاش به تواندیم یاهفتههفت نیجن كیاست که  افتهیداده دست نیخود به ا یدر بررس (Spelt, David)اسپلت 4

 رب توانیم یول اند،نشده تکرار گرید اندآمدهعملبه دستنیازا که ییهاشیآزما از یاریبس. دهد نشان واکنش خود از کنندیم جادیا مادر شکم

؛ 1693نهلدر،ی؛ تانر و ا1611تانر، )ر.ك: .دارد وجود ییابتدا اریبس یهایریادگی جادیا امکان یزندگ از مرحله نیا در که زد حدس هاآن اساس

؛ 1669؛ گرتا،1693 ت،ی؛ استر1691؛ شل و هال،1669و  1699والذر،  ایلیپی؛ پ1664؛ ترنرو هلمز،1669گران،یو د تی؛ اسم1614؛ شل،1661رچ،یب

 (.191 ص ،كیژنت یروانشناسمنصور،  محمود، به نقل از 1691و روندال، گی؛ هورت1664،یب
 .193 ص، همان 9
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ورود نیافته است، اجماع فقهای « دمیده شدن روح»از طرفی، چون هنوز به مرحله  1شود.دیه و کفاره می

توان برداشت از همین تفاوت می 2گردد.جنین اولیه بار نمی این است که حکم قصاص بر سقط شیعه بر

 ق حقوق و مزایای معنوی انسانیکرد که جنین در مرحله حیات نباتی به دلیل انتساب به انسان مستح

های کامل و دارای روح را دارا خاطر فقدان حیات انسانی، آثار تکلیفی و وجودی انسان است اما به

ی را هایسبب گردیده است احکام، آثار و مسئولیت جنین انسانی نیست؛ همین تفاوت سطح وجودی

های معنوی نطفه انسانی صرفاً به زمان انعقاد قابلیت 3برای دیگران ازجمله پدر و مادر ایجاد نماید.

ها قبل از انعقاد این ظرفیت الهی در او به آید مدتگونه که از برخی روایات بر میگردد بلکه آنبازنمی

بنابر  4السالم میثاق الهی را به نطفه انسان نسبت داده است.شده است. امام محمدباقر علیهودیعه گذاشته

امام باقر )ع( بهترین فرصت دعای والدین برای پسر یا دختر شدن فرزند یا سعادت و عاقبت  روایتی از

                                                           
 ث،یذکر شده است. در احاد ینیبه آن در مراحل مختلف دوره جن هیو تعلق گرفتن د نیدر باب حرمت سقط جن -درحدتواتر-یادیز اتیروا 1

1. سقط نطفه شودیم یبند میدر پنج مرحله تقس نیاسقاط جن هید

5
2سقط علقه  ،

5
3سقط مضغه  ،

5
4شده  یبنداستخوان نیسقط جن ،

5
 نیو سقط جن 

؛ 299-291 ص ،11 جلد ،االحکام بیتهذ ،یمحمدابن الحسن طوس ر.ك.  شتریاطالع ب یکامل ذکر شده است. برا هید  -شده دهیروح دم-کامل

ر.ك. عبدالجبار زرگوش نسب  نی؛ همچن61-14 ص ،4 جلد هیالفق حضرهیال من صدوق، خیش ؛226 ص ،26 جلد عه،یوسائل الش ،یحرعامل خیش

، شماره 1361تابستان  ،یتمدل ملل اسالم خیفصلنامه فقه و تار، و اهل سنت عهیش دگاهیاز د نیجن یو معنو یحقوق مادو عمار زرگوش نسب، 

 .119-91 ص، 32
بعد از کامل  نکهیا در ؛شودینم منجر قصاص به -هید تعلق رغمیعل ˚در چهار ماه اول  نیجن یاجماع دارند که سقط عمد عهیش یفقها تمام 2

 اصقص بحث آغازگر) یلمیساالر د انیم نیفقها اختالف نظر است؛ در ا انیدر م ر،یاخی ردیگیشدن روح قصاص تعلق م دهیشدن اعضا و دم

 ساالر. دانرفتهیپذ محترمه نفس قصاص ادله اطالق به استناد با را قصاص...حکم و جواهر صاحب ،یدثانیشه ،یحل محقق(، نیجن یعمد قاتل

 جواهرالکالم، ،ینجف محمدحسن ،491 ص ،14 ج ،االفهام مسالك ،یدثانیشه ؛299 ص ،4 ج ،االسالم عیشرا ،یحل محقق، 243 ،المراسم ،یلمید

 نو یکاوش فصلنامه ن،یجن یعمد قتل قصاص ،یامام مسعود.ك. ر قتریدق اطالع یبرا. 391 ص ،43ق.ج 1414، 1414التراث، اءیداراح روت،یب

 .94-43 ص ،43 شماره ،1399 زییپا ،فقه در

است نه  نیاند که حق پرداخت نفقه به زن مطلقه باردار، حق جنزن مطلقه حق نفقه در نظر گرفته است. فقها اذعان کرده یبرا عهیمثالً فقه ش 3

 .321 ص ،31 ج ،جواهرالکالم ؛314 ص ،4 ج ،هیاالمام فقه یف المبسوط ،یطوس خیشمادر. رك. 

 قَالَ:  (ع)عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ  4

 یبدرست».«وْ مَا یَبْدُو لَهُ فِیهِ وَ یَجْعَلُهَا فِی الرَّحِمِ حَرَّكَ الرَّجُلَ لِلْجِمَاعإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَخْلُقَ النُّطْفَةَ الَّتِی أَخَذَ عَلَیْهَا الْمِیثَاقَ فِی صُلْبِ آدَمَ أَ»

 زنان حمر در و کند اظهار را فرموده مقدر آنچه و ندیافریب گرفته، از او تعهد آدم مبدا نطفه در که را یانطفه بخواهد یوقت یتعال و تبارك یخدا

 .(13ص، 9ج کافی،) «زاندیانگیم بر یجنس ارتباط به را مردان دهد، قرارش
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. این روایت گویای 1خیری وی چه زمانی است؟ حضرت فرمودند تا چهارماهگی بعد از انعقاد نطفه،به

سان اننقش حیاتی و اساسی دعا در چهار ماه اول دوره جنینی برای سعادت، خوشبختی و تکامل معنوی 

 است. 

 مرحله بعد از ورود به حیات انساني .2

دومین گام بلند تکامل جنین انسانی، دمیده شدن روح و آغاز دوره حیات انسانی است. طبق روایات 

های بدن رشد ها و اندامضمناً طی این چهار ماه، تمام بخش 2افتد.چهارماهگی اتفاق میاین مرحله در 

یر شود. وجه تفاوت این تغیمرحله به موجود تازه و متفاوتی تبدیل میکنند. جنین با ورود به این می

از آن یاد کرده  4«خلقت جدید جنین»چیزی که قرآن با تعبیر  3بنیادین دمیده شدن روح انسانی است؛

شود و است. آنچه مسلم است، با دمیده شدن روح انسانی، جنین از حالت نسبتا منفعل خارج می

شود، جای خود را خوابد، بیدار میدهد. جنین در این وضعیت میخود بروز می های ارادی ازواکنش

 4تواند صداها را بشنود و به ارتعاشات و تحریکات صوتی پاسخ دهد.دهد، همچنین میتغییر می

شود، صفات و خواصش ازلحاظ کیفی و اخیر، انسان صاحب حیات و قدرت و علم می "خلق"در    

وقتی  9شود برای روح و جان آدمی.شود؛ در این تلقی تن آدمی ابزاری میمی دگرگونی معنوی دچار

پیوندد؛ یعنی زندگی گیاهی و نباتی وقوع می شود یك جهش بزرگ در زندگی انسان بهروح دمیده می

ر دهد. شأنیت انسانی دتغییر وضعیت می« زندگی انسانی»و در جایگاه واالتر به « زندگی حیوانی»به 

                                                           
 .19ص، 9ج کافی، 1

( ع)باقر اممخَلَّاقَیْنِ. ا مَلَکَیْنِ اللَّهُ بَعَثَ أَشْهُرٍ أَرْبَعَةُ کَمَلَ ... فَإِذَا الرَّحِمِ فِی تَکُونُ النُّطْفَةَ إِنَّ ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ یَقُولُ ع الرِّضَا الْحَسَنِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ 2

 ص، 9 ج ،یالکافمحمد بن یعقوب،  کلینی،فرستد. می را خلق ملك دو خداوند شد، کامل ماه چهار گاه هر پس .... است رحم در نطفه فرمودند

13. 
 .311 ص، 41 ج ،بحاراالنوار ،یمجلس نیهمچن؛ 26 هیآ ؛حجر سوره 3

 .؛ او را به خلقتی جدید، آفریدیمأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا ءَاخَرَ 4

 .111 ص در قرآن، یشناسروان ،یانیکاو 4

 .29 ص، 14 ج ،زانیالم ریتفس ترجمه ،ییعالمه طباطبا  9
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یل ، آدمی به انسان تبد«روح»آید و با اضافه شدن موجود شریفی به نام ییر وضعیت پدید میهمین تغ

خلق جدید »قدر زیاد است که از تکوین مرحله دوم فاصله کیفی و وجودی این دو مرحله آن 1شود.می

 2تعبیر شده است.« جنین

های دوره حیات انسانی گیهای شناخت و احساسات است. بنابراین ویژمایهحیات انسانی حاوی بن

 گیرد. نخست: سطح شناخت و آگاهی؛ دوم: سطح عواطف و احساسات. در دو قلمرو مورد بحث قرار می

 ادراك و شناخت جنین .2.1

گردد. های معرفتی انسان به مرحله دوم حیات جنینی بازمیمعنوی، تکامل اخالقی و ظرفیت رشد

داوند در خگیرد. های ادراکی و شناختی او شکل مینخستین تحول معرفتی در جنین این است که توانایی

و را بیازماییم، م تا اای آمیخته آفریدیما انسان را از نطفه»فرمایند: گیری منابع ادراکی انسان میتوصیف شکل

تواند به شنوایی و بینایی در قاموس قرآنی عالوه بر حواس ظاهری می 3«.میپس او را شنوا و بینا قرارداد

های اسالمی انسان هنگام زاده شدن برخی طبق آموزه 4های اخالقی و معنوی نیز اشاره داشته باشد.بینش

توانایی رسیدن »، «خداجویی» 4آورد.به همراه می -عدادهرچند به صورت قوه و است -های فطری را داشته

اموری است که ریشه فطری دارد. نکته مهم این است که فطریات « گرایش به قرب الهی»و « به کمال مطلق

ش، یابد و به فعلیت رسیدنش نیازمند تالاستعدادهایی است که به صورت بالقوه در نهاد انسان تکوین می

آوردن به خدا و معنویات را به سرشت ذاتی، ثابت  آیه فطرت توجه و روی 9است. ریزی و تربیتبرنامه

                                                           
 .12ص ،قرآن در یشناس انسان ،یزدی مصباح یمحمدتق 1

 .212-211 ص، 14 ج زان،یالم ترجمه ،یهمدان یموسو 2

 : 2 هیآ انسان؛ سوره. 3

 .«إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِیهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِیعًا بَصِیرًا»

 «آزماییم )بدین جهت( او را شنوا و بینا قرار دادیمنطفه مختلطى آفریدیم و او را مىما انسان را از »
 .41:زخرف و 49:حج، 24:هود، 42:یونس، 169و116:اعراف، 39:انعام، 111و1:بقره: کنید نگاه آیات این به نمونه برانی 4

 .12ص ،2ج ،الکافیمحمد بن یعقوب، کلینی،روایت آن قبال بیان شد.  4

 .126 ص ،یشناسانسان ،یرجب محمود 9
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سوره شمس، شناخت خوب و بد اخالقی و معنوی  9و  1 آیات بنا بر 1دهد.ها نسبت میو مشترك انسان

 رسدجسمانی خلقت انسان به کمال می های فطری انسان است. طبق این آیات وقتی فرایندجزء داشته

با  3کند.خداوند پلیدکاری و پرهیزگاری را به او الهام می 2شود[،ه مرحله حیات انسانی وارد میجنین ب]

های مادی ادراکات فطری این وصف در کودکان به دلیل ضعف مشاعر و در بزرگساالن به دلیل گرایش

 شود.مغفول واقع می

ابزارهای های حسی جنین قابل توجه است. مجهز شدن جنین به افزون بر ادراکات فطری، دریافت

حسی)چشم و گوش( و عاطفی)قلب( پس از نفخ روح و آغاز حیات انسانی مورد تأکید آیات قرآن قرار 

اند. التر و برخی کمتر فعفعالیت ابزارهای حسی در دوران جنینی یکسان نیست برخی فعال 4گرفته است.

مانی کارکردی و تقدم ز گفته، اهمیتدرآیات پیش« قلب»و « چشم» بر« گوش»برخی محققان از تقدم ذکر 

 خاص آهنگین الگوی دهد که جنیننشان می جنین شنوایی قدرت بررسی 4اند.فعالیت آن را استفاده نموده

                                                           
 به این آیه اشاره شد. "های فطری و اهمیتش در تکوین معنویتآورده ". در فصل اول 31 هیآ روم؛ سوره 1

 که است خلقت یجسمان کمال همان کمال نیا گرید اتیآ به بااستناد( 1:شمس)«کرد کاملش آنکه و انسان جان به قسم ؛وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها» 2

فَقَعُوا لَهُ  فَإِذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحی: »است شده اشاره آن به عبارت كی به «ص» و «حجر» سوره در و است روح شدن دمیده مقدمه

 .(12:ص و 2)حجر:«؛ پس آنگاه که او را کامل کردم و از روح خود در او دمیدم سجده کنان برای او خود را بر زمین افکنیدساجِدینَ

 .(9)شمس: «اش را به آن الهام کردسپس پلیدکارى و پرهیزگارى ؛فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها» 3

 :6 هیآ سجده؛ سوره 4

 «ثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَفَخَ فیهِ مِنْ رُوحِهِ وَ جَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ قَلیالً ما تَشْکُرُونَ»

 .«دیسپاسگزار کم کهیدرحال داد قلب و یینایب و ییشنوا شما به و دیدم آن در روحش از و کرد کامل را[ نیجن] او]خداوند[  سپس»

 : 23 هیملك؛ آ سوره

 .«قُلْ هُوَ الَّذی أَنْشَأَکُمْ وَ جَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ قَلیالً ما تَشْکُرُونَ»

 .«دیکم سپاسگزار کهیو قلب قرار داد در حال یینایو ب ییشما شنوا یو برا دیاست که شمار را آفر یخداوند کسبگو »

 :19 هیآ مؤمنون؛ سوره

 .«وَ هُوَ الَّذی أَنْشَأَ لَکُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ قَلیالً ما تَشْکُرُونَ»

 .«دیشکرگزار کم کهیحال در دیآفر قلب و چشم و گوش شما یبرا که است یکس خدا»

 مطالعات ،متأخر مفسران نگرش بر هیباتک روز وعلم قرآن اتیآ در نیجن یهایژگیو یقیتطب یبررس ،یاریاسفند جهیخد و ناصح احمد، یعل 4
 . 149-136 ص ،21 شماره ،1364 زییپا ،یریتفس
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حرکات بدن به صداهای اطراف واکنش ها با جنین 1د.دهمی پاسخ آن بهو  شنیده راحتیبه را مادر صدای

ها به نوع دهند. آنها لحن و ریتم صداهای مختلف را تشخیص میکشد که آندهند؛ طولی نمینشان می

و نسبت به  2.دهندصدای مرد در برابر زن و به مادر در برابر غریبه، تغییرات منظم ضربان قلب نشان می

هایی حتی شواهدی نشانه 3.دهنداند، واکنش ولو ناهشیارانه، نشان میدر شکم مادر شنیده صداهایی که قبالً

 4در جنین محتمل شمرده است.نیز از شرطی شدگی و سازگاری را 

توان در راستای تأمین سالمت معنوی کودکان بهره برد. از قابلیت سازگاری و شرطی شدگی جنین می

 -یندهکودکان آ˚های اخالقی و معنوی خود، جنین نهتوانند با کنترل محیط زندگی و تقویت نشامادران می

مقابل، محیط ناسازگار با سالمت اخالقی و معنوی را اصالح و تعدیل  را با معنویات آشتی دهند. در

 نمایند.

 گرايش و احساسات جنین  .2.2

صورت ضمنی پذیرفته شده است. در این  های عاطفی در جنین بهدر آیات قرآن سطوحی از ظرفیت

ؤاد( )ف «قلب»شده است که خداوند بعد از کامل شدن جنین به او قدرت شنوایی، بینایی و  اشارهآیات 

                                                           
 .94 ص ،رشد یروانشناسو جرج باترورث،  سیمارگارت هر 1

 .122ص، 1ج (،یرشد )از لقاح تا کودک یروانشناسلورا برك،  2
 دنیگرفتند با مک ادیها بعد از تولّد آن یهابلند خواندند. بچه یبا صدا یهفته آخر حاملگ 9، مادران داستان گربه در کاله را در یقیدر تحق مثالً.  3

 همان. دهندیم حیترج گرید دارهیقاف یها)گربه در کاله( را به داستان یشعر آشنا دنینشان دهند که شن دتریشد

 دیشد یاز انتشار صداپس  نیآهنگ قلب جنقابل توجه در ضرب رییبا مشاهده تغ نیمطالعه ادراك جن هنگام( Sontac, Lesterسانتاك  لستر) 4

 ؛نداد افتهیانتشار یبه صدا یپاسخ نیجن گرید ،یپدریبعد از چند بار تکرار پ نکهیو آن ا افتیدست یشگفت یجهینت بهشکم مادر حامله،  كینزد

؛ 1669گران،یو د تی؛ اسم1614؛ شل،1661رچ،ی؛ ب1693نهلدر،ی؛ تانر و ا1611دارد. )تانر، یافتگیو سازش  یسازگار تیقابل نشانه نیجن یعنی نیا

، به نقل از 1691و روندال، گی؛ هورت1664 ،ی؛ ب1669؛ گرتا،1693 ت،ی؛ استر1691؛ شل و هال، 1669و  1699والذر،  ایلیپی؛ پ1664ترنر و هلمز،

  (.194-191منصور، صص 
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 2فؤاد و قلب در آیات قرآن هم منبع درك و عقالنیت است و هم مرکز احساسات و عواطف. 1کند.عطا می

ین حیات غازآهای فطری انسان از روزهای برخورداری انسان از قلب از اغاز خلقت، گویای ظرفیت

برد. یزادی راه مهای فطری انسان نیز به دوران پیشلذا گرایش جنینی در بعد شناختی و گرایشی است،

های اولیه را با خود همراه دارد و این گرایشات از ابعاد روحی آدمی است که هر انسانی از آغاز، زمینه

ی، خواهی و کمال طلبی، زیبایی طلبفضیلتجویی، حقیقت، علم خواهیبه تدریج در فرد اشکار می شود. 

برخی شواهد  3های اصیل و فطری انسان است.هایی از گرایشجاودانگی طلبی و میل به پرستش نمونه

کنند. با این حال دوره جنینی از لحاظ تجربی وجود عالئم احساسی و عاطفی در جنین را تأیید می

مبود اطالعات تجربی در مورد عواطف و احساسات جنین شاید کهای روانی دوره پر ابهامی است. نشانه

 دسترس نیست.های حسی قابلهای عاطفی جنین مانند محركبه این امر بازگردد که محرك

  

                                                           
؛ اوست وَ هُوَ الَّذی أَنْشَأَ لَکُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ» ؛(19:نحل)«؛ برای شما گوش و چشم و دل قرار دادجَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ» 1

؛ اوست که شما را آفرید و وَ الَّذی أَنْشَأَکُمْ وَ جَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَهُ» ؛(19:مؤمنون) «که برای شما گوش و چشمها و دلها آفرید

 .(23)ملك: «شم و دل قرار دادبرایتان گوش و چ
ه مراد بدن باشد بلک یهابخش ریکه موظف به انتقال خون به سا ستین یدر قرآن عضو صنوبر« قلب» ای« فؤاد»اند که مراد از بر آن مفسران 2

 ؛916 ص ،16 جلد؛ 19،26 ص ،14 جلد زان،یالم ن،یمحمدحس ییطباطبا.)ر.ك: کندیو تفکر را ممکن م لیاست که درك، تحل ییقدرت و توانا

 روین نیا لیتحل و تفکر بُعد به مفسران گرچه( .129 ،11 جلد ؛339 ص ،11 جلد رنمونه،یتفس ،یرازیش ناصرمکارم نیهمچن ؛911 ص ،21 جلد

 هیسمتوجه ثیالحد احسنو  قاموسدر  یقرش. اندشمرده تربرجسته را آن یاحساس و یعاطف یهاجنبه شناسانلغت اما اند،نموده توجه شتریب

 و( .142 ص ،4 ج ،قرآن قاموس همان،؛ 311،411 ص ،4 ج ،ثیالحد راحسنیتفس ،یاکبرقرش یدعلیسذکر کرده) یرا توقّد و دلسوز« فؤاد»
 محبت و هجذب از سرشار که یاگونهبه باشد؛ دهیرس طهارت و یپاک از یادرجه به مانیا و محبت اثر بر که است خوانده یقلب را «فؤاد» یمصطفو

 مرکز» را «فؤاد» ییمعنا معتبر وجوه از یکی بزرگان یبرخ منظر نیهم از( .11 ص ،6 ج ،القرآن کلمات یف قیالتحق ،یمصطفو حسن. )باشد شده

 مُوسى وَ أَصْبَحَ فُؤادُ أُمِّ» هیآ.( 313 ص ،1 جلد ،یاسکندر قیتحق ،قرآن در اخالق ،یزدی مصباح ،یمحمدتق .)است دانسته «عواطف و احساسات

 «.رفت نیاز ب یو اضطراب مادر موس ینگران ش،یتشو» یعنیمعنا است؛  نیبه هم قاًیدق 2«فارِغاً

 .129 ص ،یشناس انسان، ،یرجب محمود 3
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 تأثیرگذار بر سالمت معنوي عوامل گفتار دوم:

مت سالساز گذارد. نقش عوامل زمینهسالمت معنوی کودکان اثر میطیف وسیعی از عوامل و عناصر در  

ها و تمهیدات معطوف به سالمت ها است؛ زیرا تمام فعالیتتر از سایر دورهزادی برجستهمعنوی در پیش

های ارثی و ژنتیکی، محیط خانواده، نحوه تغذیه، شود. آوردهساز ظاهر میمعنوی در نقش عوامل زمینه

ه به همین خاطر مسئولیت پیشگیران زادی حضور دارد.اند که در دوره پیششیوه زندگی پدر و مادر عواملی

 خانواده به خصوص والدین در مدیریت و بهبودی سالمت معنوی فرزندان بسیار خطیر است.

 ایچنانکه در بحث مبانی بیان شد، هیچکدام از عوامل نقش انحصاری ندارد بلکه هر یك به گونه

 ثرند.ؤبر این سالمت م ساز سالمت معنوی هستند که همراه با اراده و اختیار انسانزمینه

 وراثت و ژنتیك .1

تسابی اکساز دارد. وراثت از عوامل مهم غیرگیری معنویت انسان نقش زمینهاکتسابی در شکلعوامل غیر

ها ههای اخالقی ریشگرایی، سجایا و رفتاررود. بنا بر روایات اسالمی معنویتسالمت معنوی به شمار می

. تأکید و توصیه دین به انتخاب همسر نیکو و گره زدن سرنوشت اخالقی های ارثی و ژنتیکی داردو زمینه

فرمایند: از می گرامی اسالم پیامبر کننده همین حقیقت است.و معنوی فرزندان به این انتخاب بازگو

شباهت فرزندان از حیث  1گذارد.]رگ و ریشه[ اثر پنهانی می« عِرق»خانواده صالح همسر برگزینید زیرا 

بازگوکننده همین  2صورت و سیرت به دایی و خاله که در روایات اسالمی مورد تأکید قرارگرفته است،

بنگر فرزند خود را » کنند:ص( اشاره می) پیامبر گرامی اسالم کهآنگاه  شناختی و تربیتی است.اصل روان

، در حقیقت از خاستگاه 3«گذاردودآگاه اثر میصورت ناخرگ و ریشه[ به] عِرقدهی که کجا قرار می

                                                           
  (.161 ص ،1 ج ،یطبرس« )تَزَوَّجُوا فِی الْحُجْزِ الصَّالِحِ فَإِنَّ الْعِرْقَ دَسَّاس: »(ع)الصادق  عن 1

 و برادر شبیه فرزندانی زنان که دینیبرگز[ ستهیشا همسر] خود هاینطفه برای. «اخواتهن و اخوانهن اشباه یلدن النساء فإنّ لنطفکم؛ روایتخ». 2

 .(44441ح، 264ص،19ج ،العمالکنز . )آورند می دنیا به خود خواهر

 بابالمنجد در  (316 ص الرابع،باب االخبار،شهاب ؛994ص  ،14ق، ج  1414 ،ی)الهند «ستَضَعُ وَلَدك فَاِنَّ العِرقَ دَسَّا باَیّ نَصا یاُنظُر فِ» 3

 یهایژگیو که است معنی این به دساس عرق»یعنی « اى انّ اخالق اآلباء تتّصل الى االبناء العرق دسّاس»است:  آوردهلغت )دسّاس(  یمعنا

 .«رسدیم ارث به فرزند به پدر یاخالق
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تصریح  (ع) آورند. چنانکه حضرت علیهای شخصیتی و رفتاری سخن به میان میارثی و ژنتیکی ویژگی

 نیز با مطالعهروانشناسان ژنتیك  1«.اخالقی نشانه پاکى و فضیلت ریشه خانوادگى استخوش» کرده است

داری مانند که دین ند دریافتنددبو جدا شدهاز هم  ز دو سالگیقبل اهمسان و ناهمسان که  دوقلوهای

شوند البته این عوامل به جبر منتهی نمی 2.های موروثی نسبتاً نیرومندی داردلفهؤهای روانی مویژگیدیگر 

 رتیبهایی، طی کنند. بدین تها قادرند با توان اراده و اختیار مسیر متفاوتی را ولو با وجود سختیو انسان

 ساز عوامل ژنتیك نباید مورد غفلت قرار گیرد.نقش زمینه

 بهداشت و تغذيه  .2

نفس و بدن رابطه متقابل با یکدیگر دارند و باید  چنانچه در بحث مبانی سالمت معنوی گذشت،

دهیم به این رابطه توجه داشته باشیم. بر همین اساس در هایی که نسبت به هر کدام انجام میفعالیت

اسالمی، بهداشت و تغذیه آمیخته با ابعاد معنوی و متافیزیکی است. مثالً، غسل و وضو فقط به نگرش 

 کند بلکه به این دلیل مطهِّر است کهکننده[ نیست که محل وضو و غسل را تمیز میپاك] این دلیل مطهِّر

ب صحت گیرد و همین امر موجطبق دستور خداوند و با قصد تقرب به ساحت مقدس او صورت می

چنانکه غذای سالم  3ها با تیمم است.اعمال عبادی و مذهبی بعد از وضو و غسل و مجوز جایگزینی آن

نیز تنها به دربرداشتن مقدار خاصی از انرژی، پروتئین، کالری و سایر عناصر مفید غذایی نیست؛ بلکه 

نحوه پخت و الگوی مصرف گردآوری،  گردد که منبع تهیه، دستوربخشی از سالمت غذا به این باز می

گوشت یا ذبح شرعی نشده، انگور ندارد. غذای غصبی، گوشت حیوانات حرام آن مجوز شرعی دارد یا

 د.ی معنوی سالم نیستنجوشانیده شده و شراب هرچند از حیث جسمی سالمتش تأیید شود، اما از جنبه

                                                           
 .(316 ص غررالحکم،) «.االعراق کرم برهان االخالق حسن» 1
 . 114 ص ،دین روانناسی ، گران،ید و کایلیاسپ برنارد 2

 له،یوسال ریتحر) یمذهب عبادات و ینید اعمال انجام در غسل و وضو به هیتوص. است یزگیپاگ و طهارت نماد یاسالم اتیادب در غسل و وضو 3

 اریدارد. مع یاعمال ارزش معنو نیکه ا دهدی( نشان م21 ص ،1 جلد له،یرالوسیتحر) تقرب قصد به آن بودن مشروط و( 31-26 ص ،1 جلد

 تواندیالظاهر نم یبه دست و صورت که عل یمقدار خاک دنیوضو و غسل است مال نیگزیکه جا ممیاست وگرنه ت یارزش معنو نیهم هم

  بسان غسل وضو بر آن مترتب شده است. یدارد اثر یاز آنجا که ارزش معنو یول دیرا بزدا یظاهر یهایناپاک
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عنوان خصیت و رفتار فرزند، بهگیری ششان در شکلبهداشت و تغذیه با توجه به کارکردهای معنوی

نطفه  بر حرام لقمه دین، از منظرکننده و بسترساز سالمت معنوی جنین سزاوار بحث است. عامل تأمین

 1گذارد.می منفی و نسل اثر

که نتیجه آن زاده شدن فرزندانی  ؛شده است منزله شراکت شیطان در نسل گرفته لقمه حرام در روایات به

فرمایند از خوردن رسول گرامی اسالم به ابن مسعود می جای خوی رحمانی است.با خوی شیطانی به

در روایتی دیگر آمده است: فرزندی  2.خودداری کند حرام، پوشیدن اموال حرام و زن گرفتن با مال حرام

 3وجود آید. همتای شیطان است که از مال حرام به

هر رود. شاید توصیه به زن و شوبهداشت هم با مالحظات معنوی بسترساز معنویت فرزندان به شمار می

المقدور سعی کنند هنگام ارتباط جنسی و با تأکید بیشتر در ایام بارداری زن با وضو نسبت به اینکه حتی

با  )ع( پیامد ارتباط جنسی به همین مطلب اشاره داشته باشد. در سفارشی از پیامبر به امام علی 4باشند،

در هرحال،  4همسر باردار بدون وضو و طهارت، صفات منفی اخالقی و معنوی فرزند ذکرشده است.

 رود. بهداشت و تغذیه عناصر کلیدی و تأثیرگذار در دوران پیش از تولد به شمار می

                                                           
 .(124 ص ،4 ج ،یالکاف.)«شودیم آشکار نسل در حرام، درآمد[ اثر] ؛کَسْبُ الْحَرَامِ یَبِینُ فِی الذُّرِّیَّة: »فرمودند( ع) صادق امام 1

 .114 ص، 11 ج، بحاراالنوار؛ 344 ص، 2 ج، االخالقمکارم 2

 .264ص  113 ج بحاراالنوار،  ؛311ص  2 ج ،یاشیالع ریتفس 3

 : (ع)الْمَرْوِیِّ عَنِ الْأَئِمَّةِ  4

 .«یُسْتَحَبُّ أَنْ تَأْمُرَهَا أَنْ تُصَلِّیَ رَکْعَتَیْنِ اسْتِحْبَاباً وَ تَکُونَ عَلَى وُضُوءٍ إِذَا قَرُبَ الزِّفَافُ»

 .«باشد وضو با و خواند نماز رکعت دو که دیکن سفارش خود همسران به که است مستحب د،یرس فرا زفاف شب یوقت»

 .( 219 ص مکارم االخالق،) 

 )ص(: یالنب عن 4

 «لَدٌ یَکُونُ أَعْمَى الْقَلْبِ بَخِیلَ الْیَدیَا عَلِیُّ إِذَا حَمَلَتِ امْرَأَتُكَ فَلَا تُجَامِعْهَا إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَى وُضُوءٍ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَ»

 «بود خواهد لیبخ و کوردل فرزندتان یباش نداشته وضو اگر رایز نکن کار نیا وضو بدون نمود یکینزد قصد و بود باردار زنت یوقت! جانیعل»

 .(211 ص مکارم االخالق،) 
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 شرايط محیطي .3

و در  ودشیانعقاد نطفه شروع م لحظه از طیمح نیز در تکوین شخصیت انسان نقش کلیدی دارد. طیمح

 -یستیز یهاینظمیب ه،یتغذ یالگو ها،یماریب. کندیم دیتهد ای تیحما را نیجن یکل دوره باردار

 یعضاا گرید با مادر بخشآرامش ای آوراسترس تعامل نحوه روزانه، عادات و یزندگ سبك مادر، ییایمیش

نسبت محیط   1.کندیم تحول خوشدست را او سالمت زانیم و نیجن رشد ندیفرا که اندییزهایچ خانواده

 که دآوریم دیپد ییاستعدادها كیژنت و وراثتو وراثت در جهت دهی شخصیت افراد تکمیلی است.  

رفتار و  یریگبر شکل تواندیم یزمان طیمح ،یو از طرف 2د؛یرس نخواهد تیفعل به نباشد طیمح اگر

  3او فراهم باشد. یکیژنت یهارساختیکودکان اثر بگذارد که ز تیشخص

 نیکه اگر والد اندلیفرزند دخ یدر سالمت معنو یو اوصاف یطیکه شرا دیآیبرم نیچن ینید 4منابع از

زند بسا فر ها توجه نکنند چهبه آن مانیو زا یباردار امیا ،ییو زناشو یروابط جنس نیقبل از ازدواج، ح

ده ش زن و مرد شمرده یکه برا یو اوصاف طی. شرانیابد یمطلوب تیوضع یآمده از لحاظ معنو ایبه دن

و تولد فرزند ذکرشده است در  یباردار ،ییزناشو ،ینیهمسرگز یکه برا یآداب و مناسک نیزاست و 

 که مادر در آن یطیبلکه مح ستیفقط شکم مادر ن نیجن یزندگ طیراستا قابل فهم است. مح نیهم

را شامل  نیدر آن تعلق دارد و سطح تعامل والد نیکه جن یاخانواده حاکم بر یو فضا کندیم یزندگ

 امام جهت نیهم به. رودیمبه شمار  یطیدر خانواده جزء عوامل مح شیایدعا و ن ی. مثالً فضاشودیم

 ایدن هب هنوز که یفرزندان شقاوت و سعادت کنندهنییتع را روزوضعیت معنوی آن  و عرفه روز )ع(سجاد

 4.شماردیبرم اند،امدهین

                                                           
 .224-216 ص ،یاسالم منابع به نگرش با رشد یروانشناس ودانشگاه، حوزه یهمکار دفتر ؛44 ص رشد، یشناسروان وندرزندن، مزیج. 1

و رشد   41- 149رشد لورا برك، ص  یروانشناس همچنین .242 ص ،یاسالم منابع به نگرش با( 1) رشد یروانشناس گران،ید و مصباح یعل 2

 .91- 11ص  س،یرا پیلیانسان ف

 .41 ص رشد، یروانشناس مزوندرزندن،یج 3

 شود.در گفتار سوم به آن پرداخته می 4

که  رودهایی که در این روز در شکم مادرانشان هستند امید می؛ برای جنینلِمَا فِی بُطُونِ الْحَبَالَى فِی هَذَا الْیَوْمِ أَنْ یَکُونَ سَعِیداًإِنَّهُ لَیُرْجَى » 4

 .211 ص ،2 ج ،هیالفق حضرهیال من «سعادتمند شوند
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 تمهیدات مراقبتي سالمت معنوي پیش از تولد: سوم گفتار

های پایدار معنوی است. این سالمت معنوی کودکان چه قبل از تولد و چه بعد از تولد منوط به مراقبت

زندگی و سطح تعامل اجتماعی و زناشویی زادی که بیشتر اخالق، منش، سبكها در دوره پیشمراقبت

هایی که باید قبل از مراقبت .1طرح است. دهد، در دو دامنه زمانی قابلوالدین را تحت پوشش قرار می

 کار باشد.  هایی که الزم است بعد از ازدواج در دستور. مراقبت2 ،گیرد ازدواج مورد توجه قرار

 هاي پیش از ازدواج مراقبتيك( 

نسل  یسالمت جامعه و بقا ینتأم و بستری برای رشد و کمال یبرا اییلهوس در نگرش اسالمی ازدواج

است. تمام کار « همسرگزینی»آنچه در امر ازدواج و تشکیل خانواده جایگاه واال دارد . شده استمعرفی

ی همسرگزین اند با انتخاب همسر ارتباط تنگاتنگ دارد. لذا،هایی که برای نهاد خانواده برشمردهویژه

 .آیدمی حساببه عی بسیار مهم اجتما یاپدیده

در تلقی اسالمی، ازدواج صرفاً برای رفع نیازهای جنسی، عاطفی و اجتماعی نیست؛ بلکه حفظ نسل 

نیز اهمیت درخور دارد. وانگهی، بنابر شواهد فراوان قرآنی و حدیثی صرفاً تکثیر آماری جمعیت مورد 

قیدها و اوصاف مطلوب  1بیشتر مورد تأکید قرار دارد.ها توجه نیست؛ بلکه تکثیر معنوی و ایمانی نسل

تقوی و »، 4«ایمان به پیامبر خدا» ،3«پاك بودن»، 2«صالح بودن»معنوی تولید نسل در متون دینی 

                                                           
 شیافزا را خود نسل و دیکن نسل دیتول دیکن ازدواج بِالسِّقْط؛ لَوْ وَ الْقِیَامَةِ یَوْمَ الْأُمَمَ بِکُمُ أُبَاهِی فَإِنِّی تَکْثُرُوا تَنَاسَلُوا تَنَاکَحُوا»: )ص( رسواهلل قَالَ وَ 1

 بیوجه ترغ تیروا نی( در ا111 ص االخبار، جامع ،یری)شع«شما شده سقط فرزندان یحت کنمیم مباهات امتم شما به امتیق در من رایز دیده

 شود.  ادیز امبریپ رویاست که امت و پ نینسل ا ریبه تکث امبریپ
 :111 و 111 هیآ الصافات؛ سوره 2

 .«*فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِیمٍمِنَ الصَّالِحِینَرَبِ هَبْ لىِ »

 .«دادم بشارت بردبار فرزند او به من پس* د:[ پروردگارا فرزندى به من بده که از صالحان باشگفت می]ابراه»

 :39 هیآ عمران؛ آل سوره 3

 . «إِنَّكَ سمیعُ الدُّعَاءِ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةًهُنَالِكَ دَعَا زَکَرِیَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِ هَبْ لىِ مِن لَّدُنكَ »

  «پروردگارا، از جانب خود، فرزندى پاك و پسندیده به من عطا کن، که تو شنونده دعایى.»[ زکریا پروردگارش را خواند ]و[ گفت: آنجا ]بود که»

 : 36 هیآ عمران؛ آل سوره 4

 .«ِ وَ سَیِّداً وَ حَصُوراً وَ نَبِیًّا مِنَ الصَّالِحینَ مُصَدِّقَا بِکلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ یىَفىِ الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ یُبَشِّرُكَ بِیَحْ فَنَادَتْهُ الْمَلَئکَةُ وَ هُوَ قَائمٌ یُصَلى»
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و... ذکرشده است. تمام این  3«گراییآخرت» 2،«دارای اهتمام به شریعت و مناسك دینی» 1،«پرهیزگاری

ترین رسالت یك خانواده مسلمان و مؤمن این است که اوصاف و قیود نشانگر این واقعیت است که مهم

 گرا به دنیا آورند و تربیت کنند. تالش کند فرزندانی شایسته، ورزیده و دین

گزینی و همسرشود. لذا، ز میگزینی آغابنابرآنچه ذکر شد، فرایند تربیت قبل از تولد و از مرحله همسر

نحوه ازدواج، اصول و  گذارد. یعنیهای آتی اثر میبر سرنوشت معنوی نسلمتغیرهای دخیل در آن، 

تواند مسیر سالمت نسل را به سمت مطلوب یا معیارهای همسرگزینی، صفات و مالحظات طرفینی می

 بلکه از پدران ،شودث معنوی سالم زاده نمیانحراف بکشاند. از هر پدر و مادری فرزندان معناگرا و از حی

 آیند که بسترهای تکامل معنوی فرزند را مهیا کرده باشند.و مادرانی فرزندان سالم معنوی به دنیا می

ثیرگذار والدین بر سالمت معنوی فرزندان ناشی میشود أهای تهای اساسی که از توجه به ویژگیبایسته

ها و مالحظات قبل ازدواج مربوط به پدران و برخی مربوط رخی بایستهگیرد. بدر دو طیف کلی قرار می

ر های زیبه مادران است. برای نیل به سالمتی معنوی فرزندان الزم است در انتخاب همسر به ویژگی

 توجه شود:

 هاي تأثیرگذار پدر بر سالمت معنوي فرزندويژگي .1

بدیل دارد. امام سجاد)ع( این موهبت الهی پدر در انتقال صفات شخصیتی و معنوی به فرزند نقش بی

، بدان ات گردیداگر در خود ویژگی و توانایی دیدی که باعث شگفتی»کشد گونه به تصویر میرا این

                                                           
خدا  دهد )کسى( که کلمهبشارت مى»یحیى « خدا تو را به»و هنگامى که او در محراب ایستاده، مشغول نیایش بود، فرشتگان او را صدا زدند که: »

 .«بر خواهد بود و از هوسهاى سرکش برکنار و پیامبرى از صالحان استکند و ره[ را تصدیق مى]مسیح

 پاك را او و کن تیعنا من به یفرزند! پروردگارا ؛عاقبتَهُ الی خَیرلیس فی خَلقه زیاةٌ و ال نقصان و اجعل  تقیاً زکیاًاللّهُمَّ اُرزُقنی ولداً واجعلهُ » 1

 .(216، ص مکارم االخالق) .«ابدی خاتمه ریبخ امورش عاقبت و باشد سالم یجسم نظر از که یفرزند ده؛ قرار یمتق و
 : 46 هیآ م؛یمر سوره 2

 .«فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّالةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّا»

تباه کردند و از شهوات پیروى نمودند و بزودى )مجازات( گمراهى خود را اى روى کار آمدند که نماز را امّا پس از آنان، فرزندان ناشایسته»

 .«دخواهند دی

 .است شده لحاظ یمنف صفت نماز عییتض و مثبت صفت ،یمذهب یعباد عمل نیمهمتر عنوان به نماز به اهتمام مذکور هیآ در: نکته
 .همان 3



 زادیسالمت معنوی در پیش    64

 

 

ثتی تمام نقش ورا 1«پدرت ریشه این نعمت در توست پس خدا را نسبت به این نعمت سپاسگزار باش!

کند گونه که در روایات تأکید شده است وقتی خداوند اراده میگیرد. همانهای پیشین را در برمینسل

آورد سپس او را مشابه هم می های آباء و اجدادش را تا حضرت آدم گردصورتانسانی خلق کند، تمام

  2آفریند.ها مییکی از آن

ی ابعاد اثرگذاری آن عالوه بر ابعاد زیستی و فیزیکاست. دامنه  تأثیر نطفه پدری بسیار پردامنه و گسترده

 4«داریایمان و دین»و  4،«رفتار اجتماعی» 3،«صفات اخالقی»شود. رفتاری و معنوی فرزند را نیز شامل می

 (تواند عالوه بر منشأ تربیتی، منشأ ژنتیکی و ارثی نیز داشته باشد. امیرالمؤمنین)عهایی است که مینشانه

ای به فرزند خوبی به تصویر کشیده است. ایشان در نامهالبالغه عمیق این تأثیرگذاری را بهنهج 31در نامه 

م بینم بلکه تماتنها برخی ابعاد شخصیتی خود را در تو مینویسند که نهارشدش، امام حسن)ع( می

سالمت معنوی فرزند را  های حداقلی پدر کهویژگی 9یافته است.در او تجلیاش های شخصیتیجلوه

است. البته ذکر موارد فوق به معنای « سالمت ایمان»و « سالمت اخالق»، «سالمت نسب»سازد، متأثر می

عدم تأثیرگذاری سایر ابعاد شخصیتی و معنوی پدر نیست بلکه به معنای اولویت موارد ذکرشده و سطح 

 ها است.باالتر اهمیت آن

                                                           
 :السالمعلیه نیالحس ابن یعل 1

 .«فَاعْلَمْ أَنَّ أَبَاكَ أَصْلُ النِّعْمَةِ عَلَیْكَ فِیهِ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ اشْکُرْهُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ تَکُنْ فَمَهْمَا رَأَیْتَ فِی نَفْسِكَ مِمَّا یُعْجِبُكَوَأَنَّكَ لَوْلَاهُ لَمْ »

 موهبت نیا گاهخاست پدرت که بدان واداشت یشگفت و تعجب به را تو که یافتی ییهایژگیو خود در هرگاه ؛ینبود زین تو نبود پدرت اگر بدان»

 .«باش شکرگزارش و یگوسپاس بزرگ نعمت نیا بابت را خدا. است تو در

 .(293 ص ،العقول تحف ،یحران شعبه)ابن 
، ج فقیهالالیحضرهمن «صُورَةِ إِحْدَاهُنَّان اهلل تبارك و تعالی إِذَا أَرَادَ أَنْ یَخْلُقَ خَلْقاً جَمَعَ کُلَّ صُورَةٍ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ آدَمَ ثُمَّ خَلَقَهُ عَلَى »الصادق ع:  قال 2

 .494، ص 3

 .(244 ص غررالحکم،)«کوستین نسبت و شهیر نشانه ردف یاخالق خوش ؛حُسْنُ الْأَخْلَاقِ بُرْهَانُ کَرَمِ الْأَعْرَاقِ» 3

 .(264 ص، غررالحکم)«کوخواهدبودین زین برخاستش و نشست کوباشدین فرد شهیر یوقت ؛و محضره بهیاذا کرم اصل الرجل کرم مغ» 4
 خواهد ایدن به کافر و فاسد فرزندان یبگذار زنده را[ نوح زمان کفار] آنها اگر ؛إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ یُضِلُّوا عِبادَكَ وَ ال یَلِدُوا إاِلَّ فاجِراً کَفَّاراً» 4

 .(21: نوح)«آورد

 .361 ص البالغه، نهج ،یدرضیس «؛ تو را بخشی از خود بلکه تمام خویشتن یافتموَ وَجَدْتُكَ بَعْضِی بَلْ وَجَدْتُكَ کُلِّی» 9
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 نسب سالمت

نامه کید در احادیث اهل بیت )ع( است. در زیارتأیکی از موضوعات مورد تسالمت ریشه یا نسب 

خاستگاه وجودی آن حضرت نوری عنوان شده است که در انساب عالی یا پاك قرار  امام حسین )ع(

در تکوین شخصیت و منش افراد،  "سالمت نسب"توان برداشت کرد که از این فرازها می 1داشته است.

 ست. مهم و تأثیرگذار ا

در سالمت معنوی، مد نظر اولیاء دین نیز بوده « سالمت تبار»و « ریشه وجودی»، «خون»تأثیرگذاری 

داشتند ریشه و نسب خود را پاك و نورانی ذکر  که در قله معنویت قرار است. حضرات معصومین هم

بر مایند. حضرت پیامنآوری جلب می کنند و هم تلویحاً توجه پیروان را به رعایت این اصل در فرزندمی

پی از مبدا نطفه در درخداوند مرا دائماً و پی»فرمایند: حدیثی پاکی نسل خود را یادآوری نموده می در

ت ای که پلیدی جاهلیگونهکه مرا در عالم شما آورد بهکرد تا آنهای زنان پاك منتقل میمردان پاك به رحم

های پاك پدری های دوره جاهلیت به ریشهها و پلیدیگمراهیآلوده نشدن به انتساب  2«.مرا آلوده نکرد

ساز دهد که سالمت نسب و ذات پدر و همچنین پاکی دامن مادر زمینههای مطهر مادری، نشان میو رحم

سالمت و پاکی فرزندان است. به همین خاطر در روایات تأکید شده است که اگر به دنبال علت و عامل 

رافت اخالق نیکو نشانه ش» گردید ریشه و تبارش را مورد بازخوانی قرار دهید زیراینیکویی اخالق افراد م

   گذاراست.خانوادگی اثر بنابراین در سالمت معنوی پاکی نسب و ریشه 3«رگ و ریشه افراد است

 

                                                           
دهم تو نوری بودی که از انسانهای بلندمرتبه ؛ ای فرزند رسول خدا، گواهی مینُوراً فِی الْأَصْلَابِ الشَّامِخَةیَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّكَ کُنْتَ » 1

 (231 ص ارات،یالز کامل ه،یقولو ابن محمد ابن)جعفر «اینسل به نسل انتقال یافته

 عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: 2

 .«لْجَاهِلِیَّةِأَصْلَابِ الطَّاهِرِینَ إِلَى أَرْحَامِ الْمُطَهَّرَاتِ حَتَّى أَخْرَجَنِی فِی عَالَمِکُمْ هَذَا لَمْ یُدَنِّسْنِی بِدَنَسِ ا لَمْ یَزَلْ یَنْقُلُنِیَ اللَّهُ مِنْ»

 .«نشدم هآلود تیجاهل دوران یهایپلشت به چگاهیه. پاگذاشتم ایدن نیا به نکهیا تا کرد منتقل پاك ارحام به پاك یهاپشت از مرا مدام خداوند»

 .(111 ص ،14 جلد بحاراالنوار،)
 .(244 ص غررالحکم،)«حُسْنُ الْأَخْلَاقِ بُرْهَانُ کَرَمِ الْأَعْرَاقِ» 3
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 اخالق سالمت

رفتار و منش اخالقی است. رفتار اخالقی را شاخص اصلی جامعه بهنجار  ،بازتاب بیرونی معنویت

دهنده دین و تشکیل« احکام شرع»و « اعتقادات»در کنار « اخالق»دانند. در نگرش اخالقی اسالم می

های ی دینی بیش از سایر جوامع نشانهرود جامعهالقاعده، انتظار میعلی 1دهنده جامعه دینی است.نشان

شرط سالمت اخالقی داده باشد. در روایات اسالمی  خود جای ازجمله رفتار اخالقی را در معنویت

ص( معیار قرار ندادن حسن اخالق و ) حضرت پیامبر جامعه ازدواج با معیارهای اخالقی ذکرشده است.

با مردی وقتی از امام رضا )ع( درباره ازدواج  2کند.فساد جامعه معرفی می أدین در همسرگزینی را منش

که به سوء اخالق متهم است مشورت شد، حضرت پاسخ داد اگر اخالقش درست نیست با او ازدواج 

تواند حفظ سالمت اخالقی از جمله علل خودداری از ازدواج با مردان دارای پیشینه بداخالقی، می 3نکنید.

 .باشدهای آینده نسل

که از رابطه میان زندگی اخالقی پدر و زندگی گذشته ازآنچه ذکر شد، شواهدی از روایات وجود دارد 

در احادیث مشابهی امام باقر)ع( و امام  گوید.های مختلف بعد از او سخن میاخالقی فرزندان و نسل

حفاظت الهی و رستگاری فرزندان و فرزندان فرزندان  أصادق)ع( نیکوکاری و رستگاری پدران را منش

                                                           
 .26 ص ،4 شماره ،یاخالق معرفت اخالق، در نید نقش کوشا، دریحغالم 1

 )ع(: جَعْفَرٍالصادقأَبِی  عن 2

 «إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَةٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسادٌ کَبِیرٌ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِذَا جَاءَکُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِینَهُ فَزَوِّجُوهُ 

 خواهد وقوعب نیزم در یبزرگ فساد و هفتن وگرنه دیکن ازدواج بود بخش تیرضا نشید و اخالق که آمد یخواستگار اگر: فرمود امبریپ حضرت»

 (.341 ص ،4 ج ،یالکاف محمد بن یعقوب، کلینی،) «وستیپ
 یکی که منوشت)ع(  رضا امام به ؛وَ فِی خُلُقِهِ سُوءٌ قَالَ لَا تُزَوِّجْهُ إِنْ کَانَ سَیِّئَ الْخُلُقِ أَنَّ لِی قَرَابَةً قَدْ خَطَبَ إِلَیَ (ع)کَتَبْتُ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا » 3

 خالقا سوء او در اگر: داد پاسخ حضرت د؟ییفرمایم دستور چه آمده/دخترم[ من] یخواستگار ندارد یمناسب یاخالق تیوضع که شاوندانیخو از

  .(213 ص االخالق، مکارم ،یطبرس خیش)«نکن ازدواج او با یکنیم مشاهده
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اشتن در مسیر نیکوکاری فرزندان خود را به رستگاری و سعادت این پدر است که با گام گذ 1دانند.می

 کند.هدایت می

 ايمان سالمت

القاعده نگرش اسالمی دهند. علیبال سالمت معنوی را تشکیل می ایمان و اعتقاد در کنار اخالق دو

مانی و های ایمؤید این امر است که والدین سالم معنوی عالوه بر رفتارهای اخالقی و ارزشی، نشانه

آید، سطح ایمان والدین در تدین و ایمان اعتقادی را از خود بروز دهند. براساس آنچه از روایات بر می

 های دینی وایمانی نقش دارد. حضرت علیهای معنوی فرزند و حتی میزان حضور در فعالیتو گرایش

یی ما نیروها» فرمایند:می ع( نسبت به مؤمنانی که آن حضرت را در جنگ جمل همراهی کرده بودند چنین)

ا زودی پها بهنطفه در پدران یا رحم مادرانشان هستند. آن أبینیم که در مبدرا امروز حاضر در جنگ می

انتظار، همین است؛ مجاهدان مؤمن و وفادار به  2«.رسانندگذارند و دین و ایمان را یاری میبه جهان می

آورند که مدافع دین و های الهی فرزندانی به دنیا میامامت و همچنین همسران وفادار به دفاع از ارزش

های الهی باشند. در نقطه مقابل، دور از انتظار نیست والدینی که های ارزشبخش پایهایمان و استحکام

ه اند، فرزندانی به دنیا آورند کهای دینی و اخالقی پشت کردهندارند و به ارزشگاه ایمانی درستی تکیه

سوره نوح  21و 29 اند که جامعه را نیز به فساد و گمراهی بکشانند. در آیهتنها خود غرق در گمراهی نه

د آیات فوق حضرت نوح )ع( خطاب به خداوند، در مور شده است. در خوبی اشاره به این مسئله به

 سلین جز و کنندمی گمراه را بندگانتها را باقی بگذاری، اگر آن»افراد کافر امت خود چنین می فرماید: 

                                                           
 اب خداوند لهما؛ ابویهما صالح شکر اهلل ان تر لم اإِنَّ اللَّهَ لَیُفْلِحُ بِفَلَاحِ الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ وُلْدَهُ وَ وُلْدَ وُلْدِه... (: »ع) الصادق محمد ابن جعفر عن 1

سوره کهف( به  92بینی که خداوند از آن دو غالم )مذکور در آیه ... آیا نمیزندیم رقم را فرزند فرزندان و فرزند یرستگار مؤمن پدر یرستگار

 « خاطر نیکوکاری پدرشان، قدردانی کرد.

 « ند.کخداوند فرزندان را به خاطر نیکوکاری پدرانشان، محافظت می ؛ یحفظ االطفال بصالح آبائهم...» ابی جعفر و ابی عبداهلل ع قاال  عن

 .(312 ص ،13، ج بحاراالنوار)

 هجن ،یرض دی)س «الْإِیمَانُ بِهِمُ یَقْوَى وَ الزَّمَانُ بِهِمُ سَیَرْعَفُ النِّسَاءِ أَرْحَامِ وَ الرِّجَالِ أَصْلَابِ فِی أَقْوَامٌ هَذَا عَسْکَرِنَا فِی شَهِدَنَا لَقَدْ وَ شَهِدَنَا قَدْفَ» 2
 .(69 ص، 61 ج، بحاراالنوار ،ی؛ مجلس44 ص ،البالغه
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اگر نبود که در کافر و فاجر شدن نسل، کفر و گمراهی والدین نقشی  1«.آورندنمی دنیا به کافر و فاجر

ها را با گمراهی جامعه و تولید نسل گمراه و فاسد داشته باشد، دلیلی نداشت که حضرت نوح هالکت آن

ی از پذیرد. شاید یکتوجیه کند. این توجیه خود دلیلی است بر اینکه ایمان فرزند از ایمان پدر اثر می

 2ی حرمت ازدواج با مرد مشرك و کافر و کراهت ازدواج با مستضعفان ایمانی همین نکته باشد.هاحکمت

البته وجود رابطه میان ایمان پدر و ایمان فرزند، به معنای نفی اختیار و اراده آزاد انسانی نیست. در قرآن 

فرزندان کافر متولد شده  های بسیاری از فرزندان مؤمن متولد شده از والدین کافر و یاو احادیث نمونه

اما نکته سزاوار یادآوری این است که داشتن و نداشتن ایمان و سطحی  از پدران مومن ذکر شده است؛

 های بعدی باشد.ساز شخصیت دینی یا غیردینی نسلتواند زمینهو عمیق بودن آن می
 

 هاي تأثیرگذار مادر بر سالمت معنوي فرزندويژگي

فرزند، هم سالمت معنوی و هم سالمت جسمانی و روانی، در دوران پیـش از تولـد سنگین سالمت  بار

ناپذیر در رشد، تعالی و به دوش مادر اسـت. حتـی در دوران بـعد از تولد نیز مادران سهمی جایگزین

های شخصیتی، مراودات اخالقی، وضعیت روانی، دارند. ویژگیتکامل معنوی و اخالقی فرزندان بر عهده 

ه افکند. اوست که وظیفوضعیت معنوی و همچنین خوراك و پوشاك مادر بر جنین و سالمتی او سایه می

دارد این امانت الهی و خانوادگی را با سالمت کامل به سرمنزل مقصود برساند. به همین دلیل در رهیافت 

معنوی فرزند مهم شود در وضعیت آوردهای وراثتی خصوصاً آنچه از طریق مادر منتقل میاسالمی ره

ب حسا . به عنوان نمونه، در مورد محمد ابن ابوبکر که از حواریون حضرت علی )ع( بهشده است شمرده

خواه کارگزار فعال، شمشیر برنده و ستون رفت و خود امیرالمؤمنین در وصفش او را فرزندی نیكمی

                                                           
 : 21-29 هی؛ آنوح سوره 1

 .«فَاجِرًا کَفَّارًالَا تَذَرْ عَلىَ الْأَرْضِ مِنَ الْکَافِرِینَ دَیَّارًا* إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ یُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَ لَا یَلِدُواْ إِلَّا  وَ قَالَ نُوحٌ رَّب»

 یانفرزندکنند و گذارى، بندگانت را گمراه مىبا باقى و نوح گفت: پروردگارا، هیچ کس از کافران را بر روى زمین مگذار*چرا که اگر آنان ر»

 .«اورندین ایدن به فاسد و کافر جز

 .194تا192ص، 3ج ،استبصار و 431و439ص، 4ج ،کافی؛ 221:بقره: بنگرید 2
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ه آن بزرگوار متأثر از انتسابش به ذکرشده است که اوصاف حسن 1کند،استوار محافظت از دین معرفی می

السالم از همین استدالل امام صادق علیه 2اسماء بنت عمیس است نه خلیفه اول ابوبکر ابن ابی قحافه.

توان این قاعده را استنباط کرد که صفات نیکو ونیز ناشایست او در سجیه و اخالق فرزند ظاهر می

 سازد. متأثر میگردد و آینده شخصیتی و رفتاری فرزند را می
 

 و رحم دامن يپاك

آنچه در کند. بنابرعفت، پاکی دامن و طهارت رحم مادر، سالمت معنوی فرزند را تضمین می

رین سای اربعین آمده است، برتری پیامبران و امامان معصوم بر های حضرت پیامبر، وارث ونامهزیارت

شود که هیچ ناپاکی شخصیتی و این خصوصیت باعث می 3اند.های پاك رشد یافتهاین است که در دامن

توان استفاده نمود که پاکی ها میاز همین زیارتنامه 4سرایت نکند. هاگمراهی و ضاللت محیطی به آن

ای که زنان بنابراین در جامعه دامن مادران یکی از بسترهای مهم تأمین سالمت معنوی فرزندان است؛

                                                           
ه خداوند ؛ محمد بن ابی بکر، کنَاصِحاً وَ عَامِلًا کَادِحاً وَ سَیْفاً قَاطِعاً وَ رُکْناً دَافِعاًمُحَمَّدُ بْنُ أَبِی بَکْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَدِ اسْتُشْهِدَ فَعِنْدَ اللَّهِ نَحْتَسِبُهُ وَلَداً » 1

 «آوریم و عاملی کوشا و شمشیری برّان و رکنی مدافعاو را رحمت کند به شهادت رسیده است. او را نزد خدا فرزندی خیرخواه به حساب می

 .(419 ص البالغه،نهج )

نِینَ لَّى عَلَیْهِ، قَالَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِذَکَرْنَا مُحَمَّدَ بْنَ أَبِی بَکْرٍ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ )ع( فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ )ع( رَحِمَهُ اللَّهُ وَ صَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّیَّارِ، قَالَ 2

 وقَالَ بَلَى، فَبَسَطَ یَدَهُ، فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ إِمَامٌ مُفْتَرَضٌ طَاعَتُكَ وَ أَنَّ أَبِی فِی النَّارِ. فَقَالَ أَبُ  یَدَكَ أُبَایِعْكَ! فَقَالَ أَ وَ مَا فَعَلْتَ )ع( یَوْماً مِنَ الْأَیَّامِ ابْسُطْ

. نزد امام صادق )ع( سخن از محمد بن ابی بکر به میان أَبِیهِ قِبَلِ مِنْ لَا عَلَیْهَا اللَّهِ رَحْمَةُ یْسٍعُمَ بِنْتِ أَسْمَاءَ أُمِّهِ قِبَلِ مِنْ إِنْجَابُهُ کَانَعَبْدِ اللَّهِ )ع( 

 آمد. حضرت)ع( فرمود: خدا او را رحمت کند و بر او درود فرستد. روزی به امیرالمؤمنین)ع( گفت دست خود را باز کن تا بیعت کنم. حضرت)ع(

تی دهم که تو امامی هسبیعت نکردی. گفت چرا. حضرت)ع(دست خود را گشود و محمد بن ابی بکر گفت: شهادت میبه او فرمود مگر یك بار 

که اطاعتش واجب است و پدرم در آتش دوزخ است. سپس امام صادق)ع( فرمود: نجابت او به خاطر مادرش اسماء بنت عمیس، رحمة اهلل علیها 

 ..(94،  صرجال الکشیی، است، نه به خاطر پدرش. )محمد بن عمر کش

 
دهم که تو نوری بودی در بلندمرتبه ترین ؛ ای رسول خدا گواهی میأَشْهَدُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ کُنْتَ نُوراً فِی الْأَصْلَابِ الشَّامِخَةِ وَ الْأَرْحَامِ الْمُطَهَّرَة» 3

؛ ای فرزند رسول خدا شهادت اشْهَدُ انَّكَ کُنْتَ نُوراً فِی األَصْالبِ الشَّامِخَةِ وَ األَرْحامَ الْمُطَهَّرَةیَا بْنَ رَسُولِ اللَّهِ، » ؛«مبادی نطفه و رحمهای پاك

 ج ه،یدارالکتب االسالم،  ابن طاووس، اقبال االعمال ی)عل از نقل به «های پاكدهم که تو نوری بودی در بلندمرتبه ترین مبادی نطفه و رحممی

 .(332 ص ،69ج  بحاراالنوار، زیو ن 911 ص ،2
وشش ها از پو تاریکی؛ عصر جاهلیت تو را به نجاست خود آلوده نساخت لَمْ تُنَجِّسْكَ الْجَاهِلِیَّةُ بِأَنْجَاسِهَا وَ لَمْ تُلْبِسْكَ الْمُدْلَهِمَّاتُ مِنْ ثِیَابِهَا» 4

 .همان «ای ندوختخود برای تو جامه
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های آتی آن جامعه نیز سرشار از معنویت و گرانبار باشد نسل چشمگیر داشتهدامن، فراوانی عفیف و پاك

دامنی زنان رو به افول رود درنتیجه جامعه و جوانان آن از اخالق خواهد بود. چنانچه اگر عفت و پاك

پیامبر اکرم )ص( در بیان زنان برتر و معیار گزینش همسر  گردید. نیز از خوان معنویت محروم خواهد

دامنی شهوت و غریزه جنسی افراد مهار و زیرا باعفت و پاك 1؛«هستنددامنان بهترین زنان پاك»اند: دهآور

 2شود.اصالح می

ی( فرزندان خود، در احادیث معصومین سفارش اکید شده است که برای همسری خود و مادری )بالقوه

پرورش نطفه و فرزندان است. محل زیرا دامن و رحم زنان محل رشد و  زنان پاك دامن را برگزینید؛

طبق بیان استعاری منسوب به حضرت  3رشد فرزند باید پاك باشد تا فرزند هم به پاکی آن آراسته شود.

 گذاشتن گهر !زرین باید وجود فرزند سالم معنوی را ظرفی گهر 4«اندمنزله ظروفمادران به»علی )ع( 

زار در الله»سلیقگی است، چرا که های کجتدبیری و منتبیپذیر غایت دیده و آسیب ناب در ظرف زنگار

  4.«زار خسگل روید، و در شوره

دامن بذر محبت های فرزندان دارای مادران عفیف و پاكبنا بر فرمایش امام صادق )ع( فقط در دل

ند و استوار السالمبیت علیهمشان پاك باشد بر محبت اهلکسانی که والدت 9زند.بیت )ع( جوانه میاهل

                                                           
 .(14 ص، 14 ج عه،یالش لیوسا) «خیر نسائکم العفیفة» 1
 .(249 ص غررالحکم،) «شودیم شهوت فیتضع باعث عفت ؛العِفّةُ تُضَعِّفُِ الشّهوةَ» 2
 ،یهند یمتق) «دی[ را انتخاب کنكیو زنان ]ن دینیمناسب[ برگز یگاهیخود ]جا یهانطفه یبرا: المناکح انتخبوا و لنطفکم روایتخ»الرسول:  عن 3

 .(312 ص کنزالعمال،

 .24ص السالم،دیوان امیر المؤمنین علیه؛ میبدى، حسین بن معین الدین / زمانى، مصطفى) «النَّاسِ أَوْعِیَة وَ إِنَّمَا أُمَّهَاتُ » 4

 :49 هیآ اعراف؛ سوره 4

 .«نَکِدًا إاِلَّ یَخْرُجُ الَ خَبُثَ وَالَّذِى رَبِّهِ بِإِذْنِ نَبَاتُهُ یَخْرُجُ الطَّیِّبُ وَالْبَلَدُ»

 «دآیفایده برنمى[ جز اندك و بى[ که ناپاك است ]گیاهشو آن ]زمینى دیرویم زمین پاك، گیاهش به اذن پروردگارش»

 السالم: الصادق علیه االمام 9

 .«مَنْ وَجَدَ بَرْدَ حُبِّنَا عَلَى قَلْبِهِ فَلْیُکْثِرِ الدُّعَاءَ لِأُمِّهِ فَإِنَّهَا لَمْ تَخُنْ أَبَاهُ»

 .«نکرده است انتیدعا کند؛ چرا که به پدرش خ اریمادرش را بس افت،یمحبت ما را در دل خود  یخُنکاهر کس »

 .(4 ح ،142 ص ،عیالشرا علل ؛4144 ح ،463 ص ،3ج  ه،یالفق حضرهیمن ال ) 
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محبت اولیاء خدا از آن حیث که  1اند.دامن بیت سر ستیز دارند که مادرانشان ناپاك و آلودهکسانی با اهل

دامنی مادر در حب و بغض با محبت خداوند پیوند وثیق دارد، نشانگر معنویت افراد است و اگر پاك

ی توسعه سالمت معنوی جامعه را ترویج هاشود یکی از راهنسبت به اولیاء خدا اثر مثبت دارد پس می

 حساب آورد.  دامنی زنان بهفاف و پاك

 ایو ح شرم

و از رفتار  2دارد ها دور نگهدهد نفس خود را از بدیتوانایی درونی است که به فرد اجازه می «حیا»

قبیح کارهای زشت و  حیا از»بنا بر روایات اسالمی  3خیز ترس داشته باشد.مذمت آور و مالمت

میوه  زیرا عفت بشوند؛ توانند وارد سرای عفتکه خود را باحیا نیاراسته باشند، نمی زنانی 4«داردبازمی

  4باغ حیا است.

ته های آتی برجسویژه مادر در تقویت اخالق و عفاف فرزندان و نسلجایگاه محیط زندگی و خانواده به

داشتن حیاء ذکرشده است. زنان با حیاء های مهم مادران و بنیادین است. به همین مناسبت یکی از ویژگی

زند. سااء فرزندان هموار میدامنی و حیهای رفتاری و اخالقی راه را برای عفت و پاكهستند که با نشانه

ای است فراگیرنده و حجابی است شرم و حیا جامه»چنانچه حضرت امیرمؤمنان )ع( فرموده است 

                                                           
 (: ع) أبوعبداهلل قال: یالمدائن عبداهلل یاب عن المحاسن من 1

 طابت نم إلّا حبّنایال انّه المولد، بیط یعل ولکن ال،: قال االسالم؟ فطره یعل: قلت. النعم یاول یعل حمداهللیفل حبّنا أحدکم قلب یعل برد إذا»

 «کان لیالج یأ من صفوهً کان من إلّا حبّنای ال...و زوجها فتلزمه آخر رجلٍ من أمّه به یتأت یالذ الملزق الّا بغضنای ال و والدته

 خدا نه؛: ودفرم حضرت شکرکنم یاسالم فطرت بخاطر را خدا گفتم. دیشکرگزار نعمت صاحب را خدا افکند هیسا شما قلب بر ما محبت یوقت»

 که کنندیم یدشمن تیاهلب با یکسان فقط باشد؛ داشته پاك مولد که دارندیم دوست یکسان را تیاهلب یبدرست. ندیشکرگو پاك زادگاه بر را

 .«است مردم کدام به متعلق دندار یفرق دارند؛یم دوست را ما شهیهم اندزادهپاك که یآنها. است نکرده شهیپ دامن یپاک مادرش

 (.4139 ح ،141 ص ،21 ج بحاراالنوار، ؛421 ح ،232 ص ،1، ج المحاسن) 

 .211 ص المفردات فی غریب القرآن،محمد راغب اصفهانی، بنحسین 2
 (.اءیح واژه) ،912 ص ،4 ج ،فیمعار و معارف صدر،  حسینی، مصطفی، و  «حیاء»ذیل واژه ،1 ج ،یفارس فرهنگ معین، محمد 3

 (.241 ص ،غررالحکم)«کندیم یریجلوگ ستیناشا رفتار از اءیح ؛الْحَیَاءُ یَصُدُّ عَنْ فِعْلِ الْقَبِیحِ»السالم: المومنین علیهامیر 4

 (.241 ص غررالحکم،)«است یپاکدامن اءیح ثمره و جهینت ؛ثَمَرَةُ الْحَیَاءِ الْعِفَّه»السالم: امیرالمومنین علیه 4
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شود از زداید و با ابزار حیا میحیاء فساد را می 1؛«هادارنده از بدیبازدارنده از گناه و پوششی است نگاه

 2فحشا و آلودگی جلوگیری کرد.

تر در تر و حیاءپیشهتران هنگام انتخاب همسر، بابی خواهد گشود تا فرزندان عفیفتوجه به حیاء دخ 

های زنان خوب و همسران شایسته حیاء ذکرشده جامعه بیشتر شود. اگر در قرآن کریم یکی از نشانه

 ها بهاست، به دلیل تأثیرگذاری آن در سالمت خانواده و نسل است. دختران شعیب پیامبر که یکی از آن

هم گفتارشان را با حیاء  ،کردندهمسری حضرت موسی برگزیده شد، در مراودات خود حیاء پیشه می

شاید رفتار توأم با شرم و حیای حضرت موسی و  3شدند.آراستند و هم در رفتار از حیاء غافل نمیمی

 4یافت. ن تحققدختر شعیب زمینه پیوند زناشویی آن دو را فراهم ساخت و با پیشنهاد شعیب ازدواج آنا

 تدين 

ضرت حتدین و ایمان مادر و باور او به معتقدات مذهبی در گرایش او به معنویت تأثیر انکارناپذیر دارد. 

پیامبر)ص( به کسی که قصد ازدواج داشت و نظر حضرت را نسبت به شرایط همسر جویا شده بود، 

پذیر برکت زندگی ایمان و دین فرزند با 4«.یابی!زنی متدین برگزین تا به خیر و برکت دست»فرمود: 

شود که مادر از سرچشمه ایمان و معرفت دینی توشه چیده است. این برکت تنها در صورتی میسر می

های اخالقی و معنوی هم شوهر را به رعایت شئونات همسر مؤمن، متدین و معتقد به ارزشباشد. 

ا، اخالق نیك، عمل صالح و ترك گناه تشویق و داری، تقواخالقی دلگرم و هم فرزندانش را به دین

                                                           
 .(212 ص؛ 21؛ جشرح نهج البالغة البن أبی الحدید)« الحیاءُ لباسٌ سابغ و حجابٌ مانع و سترٌ من المساوی» 1
هیز کند و از فحشاء پرمی؛ حیاء چشمی بیدار و مراقب است که از فساد جلوگیری الحیاء... عین کالئة تذود عن الفساد و تنهى عن الفحشاء» 2

 .)همان( «دهدمی

و آمد رفت نزد ا؛ یکی از آن دو خواهر در حالی که با حیا راه میاحداهما تمشی علی استحیاء إنّ أبی یدعُوك لِیجزِیك اَجرَ ما سَقَیتَ لَنا فجائته» 3

 .(24:قصص) «و گفت پدرم تو را فرا خوانده تا پاداش آب رسانی ات به ما را بدهد

 .94 ص، 19 ج ،نمونه ریتفس ،یرازیش مکارم4 
؛ 21ج عة؛وسائل الشی.)«یَدَاكَ تَرِبَتْ الدِّینِ بِذَاتِ أَتَى رَجُلٌ النَّبِیَّ ص یَسْتَأْمِرُهُ فِی النِّکَاحِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص انْکِحْ وَ عَلَیْكَ: »الَ أَبُو جَعْفَرٍ عق 4

 .(41 ص
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کند و بسترساز ایمان اهل خانواده را از سفره معنویت محروم میمقابل، همسر بی نماید. درترغیب می

 شود.دینی و رفتار غیراخالقی میگرایش فرزندان به گناه، بی

نی و دستورات اخالقی منجر باور قلبی به خداوند و پذیرش عالم معنا و ماوراء به رعایت وظایف دی

شود سبك زندگی خانواده دینی و الگوی تربیتش الهی شود. راه رسیدن به شود و همین امر سبب میمی

 شد. گرا و تربیت فرزندان اخالقی و معنوی بدون مادران مؤمن و متدین هموار نخواهدجامعه معنویت

 يخانوادگ اصالت

خصوص مادر در سرنوشت ایمانی و سیرت معنوی فرزندان بهاصالت، نجابت و ریشه خانوادگی والدین 

گویای حساسیت آنان به ریشه، اصالت و نجابت  السالم،کننده دارد. سیره معصومین علیهمنقش تعیین

ند تا کنخانوادگی همسر است. اینکه حضرت علی)ع( هنگام انتخاب همسر به برادرش عقیل توصیه می

ی حضرت بجوید که از خانواده و تبار نجیب و شجاع باشد و از این در میان اقوام عرب زنی را برا

نشان از اهمیت این امر و تأثیر آن در سرشت و  1ازدواج فرزندان نجیب و شجاع نصیب حضرت شود،

سرنوشت فرزندان است. عمالً هم آثار این دقت نظر به اثبات رسیده است. آیا فرزندان غیور و شجاعی 

البنین )برگزیده شجاعت و نجابت ( و برادرانش جز این است که از دامان اممثل حضرت ابوالفضل)ع

اند؟ در احادیثی دیگر از معاشرت و ازدواج با دختران شده ای از سوی عقیل( متولدخانوادگی و طایفه

یی وفای بیقبایل و تبارهای خاص نهی شده است. در این احادیث استدالل شده است که رگ و ریشه

  2قبایل وجود دارد.در این 

                                                           
 .396 ص ،9 ج عه،یالش انیاع ن،یام محسن، دیس 1

 انیوزخ انیدرم به: فرمود اکرم امبریپ یعنی «غَیْرِ الْوَفَاءِقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص .... لَا تُسَاکِنُوا الْخُوزَ وَ لَا تَزَوَّجُوا إِلَیْهِمْ فَإِنَّ لَهُمْ عِرْقاً یَدْعُوهُمْ إِلَى » 2

سَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَا هِشَامُ النَّبَطُ لَیْ» کند؛یم دعوتشان ییوفایب به که دارد وجود یخصلت آنها در رایز دیرینگ زن آنها از و دینکن یزندگ

 از نه بطن مردم: فرمود السالمعلیه صادق امام یعنی «فَلَا تَتَّخِذْ مِنْهُمْ وَلِیّاً وَ لَا نَصِیراً فَإِنَّ لَهُمْ أُصُولًا تَدْعُو إِلَى غَیْرِ الْوَفَاءِ -مِنَ الْعَرَبِ وَ لَا مِنَ الْعَجَمِ

 ص ،21 جلد عه،یالش وسائل. «دهدیم سوق ییوفایب به که دارند یاشهیر آنها رایز نیبرنگز یاریهم و دوست آنها انیم از عجم، از نه و اندعرب

93. 
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بازتاب صفات شخصیتی و رفتاری مادر و وابستگان مادری مؤید تاریخی و تجربی نیز دارد. حضرت 

تأکید بر شباهت  1دهد.امیر ترس فرزندش محمد حنفیه را در جنگ جمل به نسب مادری او نسبت می

اده مادری در ابعاد دهد که سهم خصوصیات جسمی و معنوی خانونشان می 2فرزند به دایی و خاله

 مختلف مادی و معنوی فرزند نقش به سزایی دارد.

تربیتی  گیرد بلکه به لحاظ ابعاد محیطی وثیر اصالت خانوادگی تنها جنبه وراثت و ژنتیك را در بر نمیأت

 اش در رفتار ونیز مهم است. این مطلب از این جهت است که خانواده، سبك زندگی و الگوی تربیتی

یابد. بعد از ازدواج این الگو و سبك گرایش فرزند خانواده که اینك مادر شده است انعکاس میمنش و 

گونه سالمت جسمی، روانی و معنوی گذارد و اینهای تربیتی او اثر میزندگی در رفتار خانواده و شیوه

رزند طور طبیعی فشود. از سوی دیگر به های تربیتی و معیشتی خانواده مادر متأثر میفرزند از قالب

 در امور مادی و معنوی از آنها تأثیر ناگزیر از ارتباط با بستگان والدین خود است و بدین وسیله طبعاً

 3پذیرد.می

 زيركي و خردمندي

 تنگاتنگ با سطح عقالنیت و قدرت تفکر افراد دارد. یهای اخالقی و تمایالتی معنوی ارتباطگرایش

از خطا، حق از باطل، درست از نادرست و خیر از شر تشخیص داده  حقیقتعقل راهنما است و با آن 

                                                           
. کن حمله فرمود و داد هیجمل پرچم را به پسرش محمد حنفدر جنگ در شرح نهج البالغه آورده است که حضرت علی )ع(  دیالحد یاب ابن 1

 ابخط نگونهیا را او و زد پسرش نهیس به حضرت! بارندیم باران مانند هانیزه بینی نمی مگر: داشت عرضه پدر به و کرد درنگ کمی محمد

 .(243 ص ،1 ج ،البالغه نهج شرح د،یالحد یاب)ابن  «است دهیرس تو به مادری ریشه ازترس  نیا»: کندیم

های خود همسر مناسب برگزینید، چرا که زنان همانندهای برادران و ؛ برای نطفهاخواتهن و اخوانهن اشباه یلدن النساء فإنّ لنطفکم؛ روایتخ» 2

 .(44441ح، 264ص،19ج ،العمالکنز ) «زایندخواهر خود را می

 دو از کیی دایی که چرا کنیدفرد مناسب انتخاب  هایتان نطفه برای الضجیعین؛ أحد الخال فإن لنطفکم اختاروا :ص النبی عن: ع صادق امام» 3

 .(332ص، 4ج کافی) « .است نشینهم

 پس. ودب خواهد او مربی و نشینهم نیز دایی است، خویش فرزند مربی و نشینهم پدر که همانگونه یعنی: اند گفته حدیث این شرح در برخی

 .(44ص، 21ج، وافی.)دآموزمی نیز دایی اخالق از دآموز می پدر اخالق از فرزند که همانطور
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نید خرد ازدواج نکپیامبر اکرم )ص( در باب گزینش همسر تصریح دارند که با افراد احمق و کم 1شود.می

در حدیث  2شود کارا و مفید نخواهد بود.زیرا معاشرت با او گرفتاری است و فرزندی که از او متولد می

ب ازدواج با زن احمق بیشتر از ازدواج با مرد احمق شمرده شده است، چرا که از زنان نادان دیگری آسی

آثار  خرد ازواج کند احتماالًبه همین دلیل اگر مردی با زن کم 3.شوندو احمق فرزندان نانجیب زاده می

 پروایی و دوری از نجابت بکشاند.تربیتی و اخالقی او آینده فرزندان را به بی

اندازهای اخالقی و معنوی زندگی خردان به این دلیل جدی است که چشمبار بودن زندگی با کمبتمصی

ریزی، تفاهم و مشارکت فکری است. در صورتی راه رسیدن به تعالی ارزشی و هنجاری نیازمند برنامه

 مین اصل تربیتیها بر مبنای خرد و تعقل باشد. به دلیل هریزیشود که برنامهها هموار میدر خانواده

هایند شود. بار اصلی تربیت و تنظیم امور درون خانواده با زنان هستند و آنتمایز میان زن و مرد توجیه می

یر رساند. اگر او نادان و آشفته فکر باشد بنای تربیت و تدبکه به تدبیر و تربیت در محیط خانواده مدد می

 نیز لرزان خواهد بود.

 ازدواجهاي پس از مراقبتدو( 

گیرد. بنا های وجودی، روانی و رفتاری را در بر میمعنوی پس از ازدواج تمام ساحت مراقبت دامنه

اند، هرکدام از اعضا و جوارح مادر و نیز تمام حاالت و روحیات او برآنچه امام سجاد )ع( ترسیم نموده

دغدغه سالمت فرزند دارد با  کنند: مادری کهگذارد. آن حضرت یادآوری میبر معنویت فرزند اثر می

کند و این زحمت را با گوش، چشم، پا، مو، پوست و تمام اعضا و جوارح از فرزندش مراقبت می

                                                           
؛ مرگ برای اندرز و عقل به عنوان راهنما و تقوی به عنوان توشه کافی کَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظاً وَ بِالْعَقْلِ دَلِیلًا وَ بِالتَّقْوَى زَادا»قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص:  1

  .194، ص11، جالمسائلمستدرك الوسائل و مستنبط  «است
 وسائل) «؛ از ازدواج با نادانان بپرهیزد که هم نشنینی با آنها بالء و فرزندشان هدر استایکم و تزویج الحمقاء فأِنّ صحبتها بالءٌ و ولدُها ضیاع» 2

 . (49 ص ،14 ج ،عهیالش
؛ با مرد نادان ازدواج کنید اما با زن نادان ازدواج و الحمقاء التُنجِب نجِبیزوّجوا االحمق و التزوّجوا الحمقاء فانّ االحمق :»ع عبداهلل ابی عن 3

 .(344 ص ،4 ج ،یالکاف) «زایدشود اما زن نادان فرزند نجیب نمینکنید چرا که از مرد نادان فرزند نجیب زاده می
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آنها  ؛به عهده پدران استنیز های معنوی پس از ازدواج بخشی از بار مراقبت 1خرد.خرسندی به جان می

 د.کننارتقاء معنوی فرزندان را فراهم می هستند که با درآمد پاك، اخالق نیکو و رفتار درست زمینه

. ترسیم شرایط و مقدمات 1شود. بندی میمعنوی پس از ازدواج در سه مقوله دسته هایمراقبت 

.محافظت و مراقبت درون رحمی 3. توجه به آداب و ضوابط ارتباط جنسی و زناشویی 2فرزندآوری 

ها ممکن دانتوجهی بتوجهی یا کمهایی نیاز دارد که بیبتها و مراقسه مقوله بایسته جنین انعقاد یافته. هر

 های معنوی را متوجه فرزندان نماید.است خسارت

 هاي معنوي پیش از انعقاد نطفهمراقبت .1

شود. به همین منظور های پایدار محقق میسالمت معنوی فرایندی زمانمند است که از طریق مراقبت

های مؤثر بر فرزندان یادآوری نموده و والدین را هایی را نسبت به مراقبتدین مبین اسالم دستورالعمل

ر منابع دینی مورد تأکید ها دهایی از این مراقبتها را مدنظر قرار دهند. نمونهترغیب کرده است که آن

 تزکیه اندیشه و»، «رعایت شئونات اخالقی»و « توجه به حالل و حرام»قرارگرفته است که در این میان 

از حساسیت ویژه برخوردار « اصالح محیط زندگی»و « تلطیف عواطف»، «طهارت چشم و گوش»، «خیال

 است. 

 پاكي مال 

ها و ابعاد شخصیتی جنین تأثیر م بر روحیات، گرایشخوراك، پوشاك و لوازم زندگی آلوده به حرا

ای گونهگذارد و هم بر جنین اثر ناگوار دارد؛ بهمی یبر نطفه، اثر منفهم لقمه حرام  ن،یاز منظر دگذارد. می

کند. مستند برداشت فوق، آیات و روایاتی است  ممکن است چندین نسل را درگیر ،مخرب ریتأث نیا که

ها سخن به میان آورده است. امام صادق)ع( از کسب درآمدهای القی و معنوی نسلکه از اختالل اخ

نند که کصراحت بیان می کنند. ایشان بهکند و اثر وضعی آن را انحراف فرزندان معرفی میحرام نهی می

                                                           
وَ بَشَرِهَا وَ جَمِیعِ جَوَارِحِهَا مُسْتَبْشِرَةً بِذَلِكَ فَرِحَةً مُوَابِلَة؛ او تو را با گوش چشم و دست  أَنَّهَا وَقَتْكَ بِسَمْعِهَا وَ بَصَرِهَا وَ یَدِهَا وَ رِجْلِهَا وَ شَعْرِهَا» 1

ابن شعبه حرانی، « )دهد و خوشحال است.و پا و مو و پوست و تمام اعضاء و جوارحش مراقبت کرده است در حالی که خود را به آن مژده می
 .(293ص تحف العقول،
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شده  سوره مبارکه اسراء اشاره 94در آیه  1«.شودکسب حرام در نسل و فرزندان آشکار می[ سوء آثار»]

کند. روایاتی که در ها را تباه میگونه نسلو این 2شوداست که شیطان در اموال و اوالد انسان شریك می

دارد که شراکت شیطان با انسان در اوالد از طریق مال حرامی است تفسیر این آیه ذکرشده است بیان می

 امبریپ 3شود.می هاآن گروانهمعنوی و حقاستعدادهای  بیموجب تخرذارد و گکه بر نطفه و جنین اثر می

پسر مسعود! حرام نخور، حرام نپوش،  یا: »کنندبه همین آیه استدالل می ا )ص( خطاب به ابن مسعودخد

کسب مکن! مگر نشنیدی که خداوند به شیطان فرموده است با سوارگان و پیادگانت بر انسان حرام  از راه

گاه به مال حرام و زنان حرام نزدیك ها شریك شو! ای پسر مسعود ...هیچاز و در اموال و اوالد با آنبت

 بهآنچه از مال حرام »فرمود:  امامه شد دیپرس طانیشدن ش كیشر درباره )ع(از امام باقروقتی  4«.نشو

 4«.است طانیش كیشر د،یآ وجود

 هایتبلور اخالقی رفتاری آن در فرزندان همانا خصلتمعنایی باشد،  شراکت شیطان در اوالد به هر

های مذموم اخالقی جلوه گری، انحراف و سایر خصلتبندوباری، الاُبالیشیطانی است. شرارت، بی

ترین فاجعه را رقم زدند به شیطانی انسان است. حضرت امام حسین )ع( رفتار قاتالن عاشورا که تلخ

 د،کنییم یشما مرا نافرمان»دهد که حضرت با عتابی به آنان تذکر می کنند.خواری آنان منتسب میحرام

 شده زدهمهر  هایتانقلبو بر  است از حرام پر تانهایشکم چراکه د،دهیینمفرا به سخنان من گوش 

                                                           
 .(991 ص ،6 ج ،یالکاف) «ةیالذُّرِّ یفِ نُیبیبُ الْحَرَامِ کسْ» 1

 :94 هیآ اسراء؛ سوره 2

  «الشَّیْطَنُ إِلَّا غُرُورًاوَ الْأَوْلَادِ وَ عِدْهُمْ وَ مَا یَعِدُهُمُ وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنهْم بِصَوْتِكَ وَ أَجْلِبْ عَلَیهْم بخِیْلِكَ وَ رَجِلِكَ وَ شَارِکْهُمْ فىِ الْأَمْوَالِ »

[ هر که را توانستى با آواى خود تحریك کن و با سواران و پیادگانت بر آنها بتاز و با آنان در اموال و اوالد شرکت کن و به هاانسان] ایشانو از »

 .«ددهو شیطان جز فریب به آنها وعده نمى« ایشان وعده بده

 .22 ص، 2 ج ،تفسیر قمیعلی ابن ابراهیم،  ،یقم 3

 ،14 لدج بحاراالنوار،) «ا تَقْرَبَنَّ مِنَ الْحَرَامِ مِنَ الْمَالِ وَ النِّسَاءیَا ابْنَ مَسْعُودٍ فَانْظُرْ أَنْ لَا تَأْکُلَ الْحَرَامَ وَ لَا تَلْبَسَ الْحَرَامَ وَ لَا تَأْخُذَ مِنَ الْحَرَامِ ...وَلَ» 4

 .(114 ص
 .(342، ص41ج بحار االنوار،مجلسی، «)مَا کَانَ مِنْ مَالٍ حَرَامٍ فَهُوَ شِرْكُ الشَّیْطَانِ» »السالم: عن الباقر علیه  4
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خوبی گویای دخالت مال خواری بههای شقی و ظالم حادثه عاشورا با حرامتبیین رفتار انسان 1«.است

حرام و کسب نامشروع در رفتار و اعمال است. رعایت حالل و حرام عالوه بر پیامدهای تکوینی، 

وجهی ت های تربیتی نیز به همراه دارد چرا که بی اعتنایی والدین به رعایت حالل و حرام و کمبازتاب

 کند.آنها به حقوق دیگران، الگوی تربیتی نامناسبی را به فرزندان عرضه می

 خیالفكر و پاكي 

گرایانه به نظر برسد اگر از والدین بخواهیم برای تأمین سالمت معنوی فرزندش حد آرمان شاید بیش از

ات رسد که تخیالت و در آینده، تخیالت خود را هم از نظر بهداشت معنوی مدیریت کنند. اگر به اثب

نها ت تصورات خیالی والدین بر منش و شخصیت فرزند اثرگذار است، طرح مدیریت و نظارت آن نه

بینانه و منطقی خواهد بود. آنچه از مباحث فیلسوفان مسلمان گرایانه نخواهد بود بلکه بسیار واقعآرمان

بازوی توانمند ادراکی انسان است. تخیل از  آید این است که این نیروبرمی« قوه خیال»و « خیال»در باب 

 شناختی است. های مختلف تربیتی، اخالقی و زیباییمراتب نفس انسانی و کارآمد در عرصه

رغم تمام تسهیالتی که خیال فراهم نموده است در حوزه سالمت معنوی ممکن است تنگناهایی را علی

لدین های هر یك از واپردازیالسالم خیالین علیهنیز موجب شود. بنابر برخی روایات وسفارشات معصوم

ارشی کند. پیامبر اکرم )ص( در سفحین ارتباط زناشویی شخصیت اخالقی فرزند را دستخوش تغییر می

دهد. در این حدیث به امیرالمؤمنین )ع( این مسئله را گوشزد نموده و پیامد آن را آشکارا توضیح می

 کنند و در آن هنگام تخیل زنان دیگران خود رابطه زناشویی برقرار میکه با همسر شود کسانیتأکید می

دارای نقصان گرا شود، شده از این ارتباط همجنس پرورانند، احتمال اینکه فرزند منعقدرا در سر می

خوبی ضرورت این حدیث به 2صفت باشد بعید نیست.ظاهری و باطنی باشد، یا در صورت پسر بودن زن

                                                           
 (.9 ص، 44 ج ،یمجلس...«: )قُلُوبِکم علَى طُبِع و الْحرَامِ منَ بطُونُکم ملئَت فَقَد یقَول مستَمعٍ رُیغَ ألَمرِی عاصٍ کلُّکم».  1

 )ص(: الرسول عن 2

 .«مُخَبَّال ؤَنَّثاًوْ مُتُجَامِعِ امْرَأَتَكَ بِشَهْوَةِ امْرَأَةِ غَیْرِكَ فَإِنِّی أَخْشَى إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ أَنْ یَکُونَ مُخَنَّثاً أَیَا عَلِیُّ لَا »
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ها، تخیالت و احساسات جنسی را به تصویر کشیده است. بدین ترتیب اسالم قبل از اقدام انگیزهپاالیش 

 ثر در سالمت معنوی نیز توجه کرده است. ؤبه تولید نسل به عوامل خیالی م

های شهوانی از طریق تعامالت کارکرد این دستورالعمل در وضعیت فعلی که دسترسی به محرك

وفور رفته است و گاهی از سوی برخی مشاوران ناآگاه ضای سایبری رو به هنجارگریز اجتماعی و ف

ی شود بسیار حیاتی و اساسعنوان مقدمه و آمادگی روابط جنسی به قول خودشان، پرهیجان توصیه میبه

است. بدون تعارف، اگر پیامبر )ص( تخیل زنان دیگر را به مصلحت زن و شوهر و فرزند آتی آنان 

ها، شمارد، پس تخیالتی که با دیدن عکسرا عامل معضالت روانی و اخالقی فرزند برمی داند و آننمی

عنوان کانون خطر سالمت معنوی بندد باید بهها و مطالب مستهجن در ذهن زن و شوهر قالب میکلیپ

هن کند که حتی در ذفرزند معرفی شود. شاید به همین دلیل، حضرت مسیح )ع( به حواریون توصیه می

استدالل حضرت مسیح این است که این  1های جنسی را مرور نکنند.خود زنا، روابط نامشروع و صحنه

 کند. پس، برای داشتنهای معرفتی و معنوی انسان را نابود میتخیالت آتشی است که تمام اندوخته

 نند. االیش کفرزندان سالم معنوی نیاز است والدین تخیالت خود را نیز در روابط زناشویی اصالح و پ

                                                           
 از یرزندف اگر نکهیا از مناکمیب من ؛یباشسرداشته در خودت زن از ریغ یگرید زن شهوت و یکن یکینزد همسرت با نکهیا از زیبپره! جانیعل»

 ای( رودیم کار به صفت زن مردان یبرا مرد مورد)در "مؤنث"(، دارد مخالف یجنس یشهایگرا کهیزن و)مرد "مخنث" شد منعقد ارتباط نیا

 .«باشد( است ناقص یباطن زیو ن یو ظاهر یکه از نظرجسم ی)انسان"مخبل"

 .442 ص ،3 ج ه،یالفق حضرهیال من صدوق، خیش

 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ:  1

لزِّنَا کَانَ انْفُسَکُمْ بِالزِّنَا فَضْلًا عَنْ أَنْ تَزْنُوا فَإِنَّ مَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِإِنَّ عِیسَى ع قَالَ لِلْحَوَارِیِّینَ... إِنَّ مُوسَى أَمَرَکُمْ أَنْ لَا تَزْنُوا وَ أَنَا آمُرُکُمْ أَنْ لَا تُحَدِّثُوا أَ»

 .«کَمَنْ أَوْقَدَ فِی بَیْتٍ مُزَوَّقٍ فَأَفْسَدَ التَّزَاوِیقَ الدُّخَانُ وَ إِنْ لَمْ یَحْتَرِقِ الْبَیْت

 مثل زنان به کردن فکر. دینکنهم  فکر زنا به تیح میگویم شما به من دینکن زنا که کردیم امرشما  به یموس: گفت ونیحوار به یسیع حضرت»

 .«بردیم نیب از را خانه نگار و نقش تمام دودش اما سوزاندینم را خانه آتش نیا اگرچه که مجلل خانه در است یآتش

 .442 ص ،4 ج ،یالکاف محمد بن یعقوب،  کلینی،
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 تقويت گرايشات الهي

 و اولیای ثری دارد. اگر جایگاه خداؤنوع گرایشات و عالئق والدین در سالمت معنوی فرزندان نقش م

شود. امام رضا )ع( ضمن بیان الهی در دل والدین برتر از سایر امور باشد اثر آن در فرزندان مشاهده می

کنند: گیری گرایشات والدین را در فرزندان گوشزد میجهتداستانی از حضرت دانیال نبی )ص( تأثیر 

کند که فرزندی شبیه ایشان در اخالق و سیما داشته باشد. شخصی در حضور دانیال نبی )ع( آرزو می

کند. مرد هم به توصیه حضرت )ع( او را به دوست داشتن و یاد کردن حضرت، ترغیب می حضرت دانیال

بدین ترتیب  1کند که شباهت زیادی به دانیال دارد.خداوند فرزندی به او عطا میکند و دانیال)ع( عمل می

کسی که محبت پیامبر )ص( و اولیای الهی را در دل خود جایگاهی برتر از سایر امور دهد و ذهن و دل 

تواند مشاهده کند. شرکت در مراسم دعا، روضه و خود را به آنها سپارد اثر آن را در فرزند خود می

تواند عالئق معنوی والدین را تقویت کند و برکات آن در فرزندان نیز ظاهر شود. از بیت میمجالس اهل

کنند اگر تعلق قلبی شدید نسبت به دنیا و امور دنیوی هایی که به فرزندآوری اقدام میهمین منظر خانواده

نداوری ساس والدین باید قبل از فرزشد. براین ا داشته باشند، بازتاب منفی آن به فرزند نیز منتقل خواهد

شیدن گرایی و تقدم بخخود به سالمت معنوی خویش بیندیشند و در مسیر تحقق مبانی آن )مانند آخرت

سازی خدا و اولیای معصوم او در زندگی( های آن )مانند اهم و احبلفهؤبه روح در تعامل با بدن( و م

 2گام بردارند.

                                                           
 الرِّضَا ع قَالَ:  یابن موس یعَنِ عل 1

قَالَ دَانِیَالُ فَإِذَا جَامَعْتَ فَاجْعَلْ هِمَّتَكَ فِیَّ  مِثْلُكَ فَقَالَ مَا مَحَلِّی مِنْ قَلْبِكَ قَالَ أَجَلُّ مَحَلٍّ وَ أَعْظَمُهُإِنَّ الْمَلِكَ قَالَ لِدَانِیَالَ أَشْتَهِی أَنْ یَکُونَ لِی ابْنٌ »

 .«قَالَ فَفَعَلَ الْمَلِكُ ذَلِكَ فَوُلِدَ لَهُ ابْنٌ أَشْبَهُ خَلْقِ اللَّهِ بِدَانِیَالَ

 پاسخ ردم دارم؛ یگاهیجا چه قلبت در من گفت ی)ع(نب الیدان. باشم داشته تو اتیخصوص یدارا یفرزند دارم دوست گفت الیدان به یپادشاه»

 گفته الیدان که کرد همان مرد. دیرس یخواه مراد به شود حفظ ییزناشو هنگام اگر محبت نیا گفت )ع(الیدان سپس! لیجل و عیرف یگاهیجا داد

 .«داد هیهد او به الیدان هیشب یفرزند خداوند بود

 .311 ص ،13 ج بحاراالنوار، ،یمحمدباقرمجلس

 .و فصل سوم که به مبانی پرداخته است "های سالمت معنویشاخص"فصل اول، بخش 2 
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  پاكي چشم

یادآوری شد، عملکرد تمام اعضا و جوارح والدین در معنویت فرزند اثر دارد. قلب، چنانکه قبالً نیز 

توانند سالمت فرزند را تأمین کنند و یا بالعکس به خطر پا و از همه مهتر چشم آنها می و گوش، دست

 از چشم اند که در مراودات و تعامالت اجتماعیاندازند. آیات و روایات فراوانی به مؤمنان توصیه نموده

در اهمیت پالودگی چشم  1دامنی است.ترین عنصر در عفت و پاكخود مواظبت کنند. پاالیش چشم مهم

چرانی کافی است. حضرت امام صادق)ع( السالم در باب چشماز سوی معصومین علیه« زنای چشم» تعبیر

در هر قالبی باشد تأثیرگذاری « زنا» 2«.ای از زنا دارد؛ نگاه حرام زنای چشم استهرکس بهره»فرمایند: می

همین پایه، پالودگی چشم یا به  آید. برحساب می ناپذیر آن بهبر نسل و اوالد جزء شئونات انفکاك

ه حیطه بهداشت معنوی فرزند ب یابد و از عناصر مراقبتی والدین درضرورت می« بینی حالل»تعبیری 

 رود. شمار می

سازد. در این دوران که به تر میصر مسئولیت والدین را خطیرای معاپالودگی چشم در دنیای رسانه

کمك ابزار تکنولوژیکی و اطالعاتی قلمرو دید انسان از فضای حقیقی به دنیای مجازی تسری یافته است 

ها، تبلیغات نابهنجار محصوالت تجاری و جنسی و نگاریو انواع و اقسام آلودگی بصری اعم از هرزه

یافته است، پالودگی چشم اهمیتی مضاعف های مجازی توسعههای دوستی در شبکهگروه ها واخیراً کانال

 3«نگاه، تیری از تیرهای زهرآگین شیطان است»یابد. شاید به معنای واقعی کلمه مصداق روشن حدیث می

ن محیط یوجه به معنای انکار کارکردهای مثبت اهیچ شود. البته این نکته به در فضای سایبری فراهم می

                                                           
 السالم: سجاد علیه امام 1

 .«الْبَصَرِ فَإِنَّهُ مِنْ أَعْوَنِ الْأَعْوَانِوَ أَمَّا حَقُّ فَرْجِكَ فَحِفْظُهُ مِمَّا لَا یَحِلُّ لَكَ وَ الِاسْتِعَانَةُ عَلَیْهِ بِغَضِّ »

 رد اریهم نیمهمتر چشم کنترل رایز افتی دست چشم از محافظت با مهم نیا به توانیم شود؛ حفظ حرام یزیهرچ از که است نیا دامن حق»

 .«بود خواهد امر نیا

 .249 ص العقول، تحف ،یحران شعبه ابن
 .(161 ص ،21 ج عه،یالش لیوسا ،یحرعامل خی)ش«مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ هُوَ یُصِیبُ حَظّاً مِنَ الزِّنَا فَزِنَا الْعَیْنَیْنِ النَّظَرُ»السالم: أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه 2

 .(446 ص ،4 ج ،یالکاف محمد بن یعقوب، )کلینی،«سِهَامِ إِبْلِیسَ مَسْمُومٌالنَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ  سَمِعْتُهُ یَقُولُ»نْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَ 3
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تر تر، سریعهزینهسازهای بصری کمچیزی به این معنا است که دسترسی به آلوده نیست بلکه بیش از هر

شود که والدین ها و محرمات سبب میتر شده است. درهرحال، حفظ چشم از آلودگیو افسارگسیخته

سوی  و، بال عروج بهایمانی که همزاد و همراه عمل صالح است و هرد 1به ایمان گوارا دست یابند.

 2های تشکیل زندگی پاك و خالص هستند.خداوند متعال و پایه

 شناختی و اجتماعی آن اشارهمنابع دینی در توجیه ضرورت مراقبت از چشم، به پیامدهای اخالقی، روان

نات در بیا 3عنوان ثمره پاکی چشم ذکرشده است.سوره مبارکه نور، تزکیه و تهذیب به 31 دارد. در آیه

امام سجاد  4مباالتی بصری و نگاه حرام آورده شده است.بارگی نتیجه بی امیرالمؤمنین شهوترانی و شهوت

هراسد و هوسرانی به سرشت کند که از خدا نمیالسالم نیز هنگام دعا از چشمی شکایت میعلیه

ن و اخالق پس اگر چشم و مشاهدات حسی در تقویت و تضعیف ایما 4شده است.اش تبدیلهمیشگی

                                                           
 : السالمعلیهقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ  1

 .«طَعْمَهُ یمَاناً یَجِدُالنَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِیسَ مَسْمُومٌ مَنْ تَرَکَهَا لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا لِغَیْرِهِ أَعْقَبَهُ اللَّهُ إِ»

 اداشپ خداوند کند ترك -خداوند ریغنه -بخاطرخداوند را ستیناشا عمل نیا هرکس است؛ مسموم که طانیش یرهایت از است یریت حرام نگاه»

 .«ببرد لذت آن از که قرارخواهد یگوارا یمانیا را او

 .19 ص ،4 ج ه،یالفق حضرهیال من صدوق، خیش

 :16 هیآ نحل؛ سوره 2

 .«وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَةً وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما کانُوا یَعْمَلُونَ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثىمَنْ »

 .«دهیماند مىکردهمى هرکس از مرد و زن عمل شایسته کند و مؤمن باشد او را زندگى نیکو دهیم و پاداششان را بهتر از آنچه عمل»
 :31 هیآ نور؛ سوره 3

 «لَهُمْ قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْکى»

 «دگردیم آنان شتریب هیتزک سبببه مؤمنان بگو: چشمهاى خود را )از نگاه به نامحرمان( فروگیرند و عفاف خود را حفظ کنند این »

 : (ع)عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ  4

 «هَذِهِ الْفُحُولِ طَوَامِحُ وَ إِنَّ ذَلِكَ سَبَبُ هِبَابِهَا ع إِنَّ عُیُونَأَنَّهُ کَانَ جَالِساً فِی أَصْحَابِهِ إِذْ مَرَّتْ بِهِمُ امْرَأَةٌ جَمِیلَةٌ فَرَمَقَهَا الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقَالَ »

 گرفتند؛ را زنیپ چشم با بودند ترآنطرف کهیمردان از یتعداد شد، رد آنجا از ییبایز زن که بود نشسته اصحاب با السالمعلیه یعل حضرت»

 .«خواهدشد آنها شهوت یختگیافسارگس سبب نهایا کار نیا و چرانند چشم مردان نیا: فرمود حضرت

 .441 ص البالغه، نهج ،یدرضیس

 :نیمناجاه الشاکر یالسالم فعلیه نیابن الحس یعل اماالم 4

 .«...عَیْناً عَنِ الْبُکَاءِ مِنْ خَوْفِكَ جَامِدَةً وَ إِلَى مَا یَسُرُّهَا طَامِحَةًاشکو كیال یاله»

 .«کندیم یهوسران شود وسوسه یهرسو به و دهیخشک تو از خوف برابر در اشکش که یچشم از... کنمیم تیشکا تو به پروردگارا»
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ود، شگذارد و از سویی ایمان و اخالق والدین سجیه اخالقی و ایمانی فرزندان را موجب میمی اثر والدین

سزاوار است والدین پاکی و پالودگی چشم و بینایی خود را به عنوان یکی از متغیرهای دخیل در سالمت 

 ایمان و اخالق فرزندان مدنظر قراردهند.

 پاكي محیط

روابط اجتماعی و تعامالت محیطی برای همه ضرورتی انکارناپذیر دارد. اصوالً، پیشرفت، ترقی و تعالی 

همین تعامالت تقدیر شده است. نوع روابط محیطی والدین و خصوصاً زنان باردار بر  انسان در حاشیه

ورت غیرمستقیم صکم بهصورت مستقیم اثبات نشود دست گذارد. اگر این تأثیر بهروحیات جنین تأثیر می

ثیر تواند به اثبات برسد. دامنه این تأهای والدین از تعامالت محیطی میبا تأثیرپذیری روحیات و نگرش

 دهد. صالحیت معنوی فرزند را تحت پوشش قرار می -چه مستقیم و چه غیرمستقیم -و تأثر

د ز اینکه از خداوند فرزند بخواهنسیره انبیاء و دستورات شرعی مؤید این مطلب است. پیامبران قبل ا

رای پرداختند. بکردند و به عبادت و نیایش میو به فرزندآوری اقدام کنند مدتی کنج عزلت پیشه می

الح و ای صتوان به سیره حضرت ابراهیم اشاره کرد. حضرت ابراهیم برای اینکه ذریهاثبات این امر، می

را  پرستآلود و اجتماع و خویشاوندان بتمحیط شركپاك چون اسحاق و یعقوب داشته باشد، مدتی 

محیط یا تعدیل  هرچند پیچیدن نسخه تغییر 1کند.ها پرهیز میکند و از تعامل و معاشرت با آنرها می

ای هاما کنار گذاشتن آن از سبد برنامه ،تعامالت محیطی برای عموم مردم اندکی با تکلف همراه است

های ممکن، آثار و برکاتی زیادی برای رغم سختیخیرخواهانه نیست. به  تمهیدی سالمت معنوی کودکان

                                                           
 .143 ص ،61 ج ،بحاراالنوار ،یمجلس

 
 :41-49 هیآ م؛یسوره مر 1

عْقُوبَ یَ شَقِیًّا* فَلَمَّا اعْتزَلُمْ وَ مَا یَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَ عَسىَ أَلَّا أَکُونَ بِدُعَاءِ رَبّى وَ أَعْتِلُکُمْ وَ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَ أَدْعُواْ رَبىّ»

 .«وَ کالُ جَعَلْنَا نَبِیًّا* وَ وَهَبْنَا لُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَ جَعَلْنَا لُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِیًّا

خوانم و امیدوارم در خواندن پروردگارم کنم و پروردگارم را مىگیرى مىخوانید، کنارهاز شما و آنچه غیر خدا مى و: گفت آذر شیعمو به میابراه»

گیرى کرد، ما اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و هر یك را پیامبرى پرستیدند کنارهپاسخ نمانم! * هنگامى که از آنان و آنچه غیر خدا مىبى

 .«اى )در میان همه امّتها( قرار دادیم!* و از رحمت خود به آنان عطا کردیم و براى آنها نام نیك و مقام برجسته )بزرگ( قرار دادیم!
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طلب چنینی گواه م های ایناین کار ذکرشده است. سیره انبیاء و معصومان در توجیه نتایج دستورالعمل

های اجتماعی خود را کنترل آن بزرگواران برای صفا و خلوص فرزندانشان معاشرت است. وقتی

مورد حضرت مریم و  آورده است. دراً اثری معنوی برای آینده فرزندشان به دنبال مینمودند، یقینمی

شده است که آن بزرگواران مانند حضرت ابراهیم مدتی عبادت، تهجد حضرت پیامبر گرامی اسالم نیز نقل

 به آنان هدیه 2و حضرت مسیح 1نشین اختیار نمودند سپس خداوند فرزندانی چون فاطمه زهراو گوشه

 نمود.

بندی کلی، وضعیت محیط و کیفیت تعامالت اجتماعی و مراودات خانوادگی هم پیش از در یك جمع

ابراین بن انعقاد و هم در زمان بارداری مادر بر میزان گرایش فرزند به معنویت و امور معنوی اثرگذار است.

ت های آینده زندگی آنان از اولویهآوری دارند و بهبودی معنوی فرزند در برناموالدینی که تصمیم بر فرزند

نسبی برخوردار است، بهتر است نسبت به محیط و روابط اجتماعی حساسیت داشته باشند و تعامالت 

خود را مدتی قبل از فرزندآوری و دوران بارداری تعدیل کنند و فضای حاکم بر زندگی اجتماعی و 

 خشند.خانوادگی را با چاشنی معنویت، دعا و عبادت ارتقاء بب

                                                           
 )ص(:  یعن النب یرو 1

 یَوْماً رْبَعِینَأَ آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِیُّ فَأَقَامَ...  صَبَاحاً أَرْبَعِینَ خَدِیجَةَ عَنْ تَعْتَزِلَ أَنْ یَأْمُرُكَ هُوَ وَ السَّلَامَ عَلَیْكَ یَقْرَأُ الْأَعْلَى الْعَلِیُّ مُحَمَّدُ یَا فَنَادَاهُ»

 .«طَیِّبَة ةًذُرِّیَّ اللَّیْلَةِ هَذِهِ فِی صُلْبِكَ مِنْ یَخْلُقَ أَنْ نَفْسِهِ عَلَى آلَى جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ فَإِنَّ فَتُوَاقِعَهَا خَدِیجَةَ مَنْزِلِ إِلَى...تَأْتِیَ اللَّیْلَ یَقُومُ وَ النَّهَارَ یَصُومُ

 را بهاش روز چهل امبری...پریبگ فاصله جهیخد از روز شبانه چهل داد دستور و رساند سالمت یتعال و تبارك خداوند محمد یا داد ندا لیجبرئ»

 تو نسل از شب نیا است ادکردهی قسم خداوند ابیدر را جهیخد حضرت (دیرسدستور )...گرفتیم روزه روزها و کردیم یسپر عبادت به

 .«کند مقدر مطهر و پاك یفرزند

 .19؛ ص 19ج بحار األنوار 
 :11-19 هیآ م؛یمر سوره 2

 «حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَیْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِیًّاوَاذْکُرْ فىِ الْکِتَابِ مَرْیمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَکاَنًا شَرْقِیًّا * فَاتخَّذَتْ مِن دُونِهِمْ »

اش جدا شد و در ناحیه شرقى )بیت المقدس( قرار گرفت * و میان خود و و در این کتاب )آسمانى(، مریم را یاد کن، آن هنگام که از خانواده»

آماده باشد(. در این هنگام، ما روح خود را بسوى او فرستادیم و او در شکل انسانى  آنان حجابى افکند )تا خلوتگاهش از هر نظر براى عبادت

 .«شدعیب و نقص، بر مریم ظاهر بى
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 هاي معنوي هنگام ارتباط جنسيمراقبت

تر نظر اسالم روابط زناشویی فقط برای ارضاء نیازهای جنسی نیست؛ بلکه در ضمن آن رسالتی بزرگ از

نهد و آن تولید نسل مؤمن، و متخلق به اخالق الهی است. فرزند صالح گلی ها میبر دوش خانواده

السالم از خدا امام سجاد علیه 2و میراث ماندگاری از بندگان مؤمن به خداوند است. 1های بهشتازگل

حضرت زکریا هم  .3خواهد فرزندی به او بدهد که یار و یاور او بوده و طینت شیطانی نداشته باشدمی

  4شمارد.فرزند پاك ]به تعبیری سالم معنوی[ را خواسته خود از خداوند برمی

ست که هایی امی، ارتباط جنسی که بستر تولید نسل است، قرین دستورالعملدر سبك زندگی اسال

تقال ساز انرساند. رعایت این امور آثار تکوینی داشته و زمینهسالمت اخالقی و معنوی فرزند مدد میبه

های روانی و عاطفی والدین به فرزندان است. هرچه توجه به این عوامل بیشتر باشد، روحیات و حالت

تری در فرزندان به همراه خواهد داشت. احتماالً دستورات اکید اسالمی به فضاسازی زتاب معنوی ژرفبا

معنوی در حین و بعد از آمیزش جنسی،  به همین نکته اشاره دارد. دستورات دینی فراوانی در این راستا 

 شود:وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می

 همسرش توصیه کند که دو رکعت نماز به جای آورد. به هنگام نزدیکی زفاف، مرد به -

                                                           
 .(3 ص ،9 ج ،یافالک. )«است بهشت یگلها از یگل صالح فرزند کهیبدرست ؛إِنَّ الْوَلَدَ الصَّالِحَ رَیْحَانَةٌ مِنْ رَیَاحِینِ الْجَنَّة»قَالَ رَسُولُ اللَّهِ )ص( :  1
 خداوند هک است یصالح فرزند مؤمنش بنده از خداوند راثیم ؛مِیرَاثُ اللَّهِ مِنْ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ الْوَلَدُ الصَّالِحُ یَسْتَغْفِرُ لَه»السالم : قَالَ الصَّادِقُ علیه 2

 .(491 ص ،3 ج ،هیالفق حضرهیالمن ) «کندیم استغفار را
 لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ:  السالمعلیهقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ  3

 لِی خَلْقاً هُثُنِی فِی حَیَاتِی وَ یَسْتَغْفِرُ لِی بَعْدَ مَوْتِی وَ اجْعَلْقُلْ فِی طَلَبِ الْوَلَدِ رَبِّ ال تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوارِثِینَ وَ اجْعَلْ لِی مِنْ لَدُنْكَ وَلِیًّا یَرِ»

 .«سَوِیّاً وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ نَصِیباً

 وارث یندگز در که کن تیعنا میبرا ینیجانش لطفت به و یوارثان نیبهتر تو و نگذار تنها مرا پروردگارا بگو و کن دعا یخواست فرزند هرگاه»

 .«نده راه وجودش در را طانیش و ده قرار سالم را او کند؛ استغفار میبرا مرگم از بعد و باشد من

 .(414 ص ،3 ج ،هیالفق حضرهیالمن )
 پروردگارا،»زکریا پروردگارش را خواند و گفت: (بود که)هَبْ لىِ مِن لَّدُنكَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً إِنَّكَ سمَیعُ الدُّعَا: آنجا  هُنَالِكَ دَعَا زَکَرِیَّا رَبَّهُ قَالَ رَبّ» 4

 .(39:عمران آل« )فرزندى پاك و پسندیده به من عطا کن، که تو شنونده دعایىاز جانب خود، 
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 زن با وضو نزد شوهرش حاضر شود. -

 مرد نیز مانند همسرش، دو رکعت نماز به جای آورد. -

 حمد و سپاس خدای را به جا آورد و بر محمد و آلش صلوات بفرستد. -

 این دعا را بخواند:  -

رِضَاهَا وَ أَرْضِنِی بِهَا وَ اجْمَعْ بَیْنَنَا بِأَحْسَنِ اجْتِمَاعٍ وَ أَیْسَرِ ائْتِلَافٍ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی إِلْفَهَا وَ وُدَّهَا وَ "

 "فَإِنَّكَ تُحِبُّ الْحَلَالَ وَ تَکْرَهُ الْحَرَامَ

ساز و ما  یگردان و مرا از او راض امروزیرا  رمخاطر همس تیپروردگارا! مهر و محبت و رضا"

 تو حالل را رایما حاکم کن ز را برو ائتالف الفت ترین آسانآر و  مه گردوجه  نیکوتریرا به ن

 "یو از حرام کراهت دار یدوست دار

 هنگامی که قصد نزدیکی داشت این دعا را بخواند:   -

 "اجْعَلْ عَاقِبَتَهُ إِلَى خَیْرٍ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی وَلَداً وَ اجْعَلْهُ تَقِیّاً ذَکِیّاً لَیْسَ فِی خَلْقِهِ زِیَادَةٌ وَ لَا نُقْصَانٌ وَ "

 فرزندم[ خواهمیم ایو پاك قرار ده! ]خدا زگاریکن و او را پره امروزیاز زنم  یخداوندا! فرزند"

 1".باشد یکیو ن ریو عاقبتش به خباشد و هیچ نقصان و زیادتی در او نباشد سالم  یجسم ازنظر

اهلل بگوید، که مانع نفوذ شیطان و هنگام نزدیکی زوجین و یا حداقل یکی از آنها بسم -

و همچنین این دعا را بخواند تا فرزندش از شر شیطان در امان 2 شود.صفتی فرزند میشیطان

 باشد:

 "بسم اهلل و باهلل. اللهم جنبنی الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنی"

                                                           
 .216- 219 ص االخالق، مکارم.ك: ر فوق دستورات مالحظه برای 1

 اگر ندینشیم نیکم در طانیشکنی،  زشیگوید : آن حضرت فرمود: هرگاه خواستی با همسرت آمابو بصیر یکی از شاگردان امام صادق )ع( می 2

 كیرش اوالد در) خواهدکرد نفوذ فرزند بر طانیش دینگو «اهلل بسم» چکدامیه اگر و شودیم یمتوار او دیبگو «اهلل بسم» شوهر و زن از كیهر

 .(412ص ،4ج، کافی. )کنندمی بیان را آنها با یدشمن و )ع(تیب اهل محبت حضرت پرسدیم طانیش نفوذ عالمت از ریابوبص یوقت. (هدشداخو
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فرزندی که به من به نام خدا و با یاری خدا. خدایا مرا از شیطان دور کن و شیطان را از "

 1"کنی، دور کن.روزی می

 این دعا را بخواند: -

 تَ مِنِّی فِی هذِهِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ الَّذِی لَاإِلهَ إِلَّا هُوَ، بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ، اللَّهُمَّ إِنْ قَضَیْ"

فِیهِ شِرْکاً وَ لَا نَصِیباً وَ لَا حَظّاً و اجْعَلْهُ مُؤْمِناً مُخْلِصاً مُصَفًّى مِنَ اللَّیْلَةِ خَلِیفَةً، فَلَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ 

 2«الشَّیْطَانِ وَ رِجْزِهِ جَلَّ ثَنَاؤُكَ

 دعایی را بخواند که حضرت زکریا هنگام طلب فرزند صالح از خداوند خواند: -

؛ )آل «طرف خود، فرزند پاکیزه ای به من عطا فرما! از خداوندا :لّدُنك ذُرِّیةً طَیبَةً نربِّ هَب لی م»

 (34عمران:

 3دهد.که خداوند بر اثر این دعا، او را به فرزندی پاك و صالح به نام یحیی بشارت می 

 خواندن، طلب گرفتن، نماز و دعا از کارکردهای مهم دستورات دینی در باب آداب زناشویی نظیر وضو

ها و روحیات معنوی زن و شوهر از دا را بردن این است که حالتفرزند صالح هنگام آمیزش و نام خ

دبیر که ت اخالق، سالم و صالح در قالب دعا نشان از این دارد اولویت نیفتد. طرح دغدغه فرزند متقی، با

کاربرد معنویت والدین هنگام انعقاد نطفه بر  منش ایمانی و اخالقی فرزندان به دوش والدین است.

 4معنویت تا آنجا است که برخی اساتید اخالق و تربیت با تأسی به سیره رسول اکرم سالمت اخالق و

ه ـایش پیشیـد، نـبستری به قصد فرزندآوری مدتی عبادت کننکنند که زن و شوهر قبل از همپیشنهاد می

                                                           
 .413ص، 4ج ،کافی 1

 .413ص ،4ج ،کافی 2

 .(1:می)مر« است« یحیی» مشدهیم که ناای زکریا! ما تو را به فرزندی بشارت می ؛یا زکریا إنّا نُبشِّرُك بغالمٍ إسمُهُ یحیی» 3

به امر خداوند چهل روز از حضرت ( لسالماهیانعقاد نطفة حضرت زهرا )عل یکه برا شودیم دهیو آله( د علیه اهللرسول اکرم )صلّی  یدر زندگان 4

 اکه از بهشت آورده شد افطار کرد، آنگاه نطفة حضرت زهر ییبا غذا ،یدار( کناره گرفت و پس از چهل روز عبادت و روزهالسالمهی)عل جهیخد

 ( منعقد شد.السالمهی)عل
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رزند دار فآنگاه به  ود را از آلودگی و آشفتگی زندگی روزمره پاك کنندـرند و روح خـبگیمایند، روزه ـن

 1شدن اقدام کنند.

 

 از انعقاد نطفههاي معنوي پس مراقبت

ها و حاالت جسمی از آغاز انعقاد نطفه بار سنگین مراقبت از آن به عهده مادر و معطوف به وضعیت 

رود و تغذیه و رشد تکامل درون و روحی او است. طبیعی است؛ جنین بخشی از وجود مادر به شمار می

م و تغذیه از دال بر نقش تخریبی کسب درآمد حرا 2رحمی آن نیز به اقدامات او وابسته است. روایات

یم شود. بدین ترتیب فرایند تعلطریق اینگونه اموال در نسل آدمی، شامل تغذیه دوران درون رحمی نیز می

انفعاالت و اقدامات و تمهیدات قبل  و شود؛ بلکه فعلو تربیت از زمان تولد و دوران کودکی شروع نمی

صالح فرزند بسیار اهمیت دارد. عناصری که ویژه دوره جنینی )به معنای عام( در تربیت و ااز تولد به

های های معنوی آنان و وضعیتفراوانی چشمگیرتری در این زمان دارد، همان تغذیه زنان باردار، حالت

 روحی روانی مادران باردار است. 

 مراقبت غذايي

 است شدههتوصیها همین پایه به انسان تغذیه منبع تأمین انرژی، رشد، سالمتی و بهبود روانی است. بر

در قرآن رفتار کسانی  که باید به کیفیت تغذیه، و چگونگی به دست آوردن و مصرف کردن آن توجه شود.

سان[ ان] او»شده است. در سوره عبس آمده است: زنند به تغذیه نسبت دادهکه از اطاعت خداوند سرباز می

مفسران  3«ید انسان به غذای خویش بنگرد.هرگز آنچه را خدا به او دستور داده اطاعت نکرده است؛ پس با

توجه به منبع درآمد غذا، حالل و حرام بودن آن و « نگاه کردن»اند که مراد از در تفسیر این آیه آورده

                                                           
 . 34-34 ص مخبر، 1

 .: کسب الحرامِ یبَینُ فی الذُریة مانند روایتی که قبال از نبی اکرم )ص( بیان شد که فرمودند 2

 .(24-23)عبس:«طَعَامِهِ کالَّ لَمَّا یَقْضِ مَا أَمَرَهُ * فَلْیَنظُرِ الْانسَانُ إِلىَ» 3
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داشتن شکم از غذای ناپاك  ع( پاك نگه) امام سجاد 1ی جسم و روح است.اعم از غذا« غذا»منظور از 

گرامی اسالم)ص( آثار معنوی غذای ناپاك  و پیامبر 2شمارندبرمییکی از حقوق شکم  -ولو اندك -را 

  3.کنندرا قبول نشدن عبادات ذکر می

خورد و غذای جنین از چیزی است که مادر می 4شود.جنین در شکم مادر از طریق وی تغذیه می

ه ، نیاز او بشودنوشد. هر چه به تولد کودك نزدیك میهایی است که مادر مینوشیدنی او از نوشیدنی

صورت ناخواسته رشد  نماید بهبه همین دلیل غذاهایی که مادر مصرف می 4شود.تر میغذای مادر بیش

می سالمت جس دارند نسبت به دهد. مادران چنانچه وظیفهجسمی و معنوی جنین را تحت تأثیر قرار می

ز خوردن ا حساسیت به خرج دهند.فرزندشان حساس باشند، باید نسبت به رشد و بهداشت معنوی او نیز 

 اندازد پرهیز نمایند.چیزهایی که سالمتی جسمی و معنوی فرزند را به خطر می

آید که چگونگی تغذیه مادر بر رشد کمی و کیفی فرزند خوبی برمی از مجموع دستورات بزرگان دین به

بارداری و شیرخوارگی کودك تأثیر مثبت یا منفی دارد و باید غذاها و مواد مصرفی او در طول دوره 

 شده و براساس نیازهای روحی و جسمی او تنظیم شود. ریزیکامالً برنامه

 خصوص شوهر است. دهد که وظیفه کنترل تغذیه مادران به عهده اطرافیان بهظاهر روایات نشان می

نقش دارند. پس از مفید(  غذای حالل و)ها در تهیه و تدارك غذاهای مادر و کنترل کیفیت تغذیه او آن

                                                           
 .144 ص ،29 ج ،رنمونهیتفس ،یرازیش مکارم 1

 ،یالحران شعبة، ابن «ظرفی برای کمترین حرامی قرار ندهی؛ حق شکم تو این است که آن را وامّا حقُ بَطنِك، فأن التجعَلهُ وِعاءَ القلیلِ من الحرام» 2

 .249 ص الرسول، آل عن العقول تحف
زش پذیرفته نما؛ کسی که لقمه حرامی بخورد، چهل شب، احامَنْ أَکَلَ لُقْمَةَ حَرَامٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً وَ لَمْ تُسْتَجَبْ لَهُ دَعْوَةٌ أَرْبَعِینَ صَبَ» 3

 .(314 ص ،93 جلد، بحاراالنوار) «شودشود و چهل روز دعایش مستجاب نمینمی
 : ندیفرمایم یمادر در دوران باردار یهی( درباره تغذع) صادقامام  4

 .«غِذَاؤُهُ مِمَّا تَأْکُلُ أُمُّهُ وَ یَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُ تُنَسِّمُهُ تَنْسِیما»

 .«کندیرشد و نمو م هیتغذ نیو با هم شودیم نیتأم آشامدیو م خوردیاز آنچه مادر م نیجن یغذا»

 .343 ص، 41 ج ،االنواربحار

  .149-136 ص ،تیترب میتعل و اسالم ،یحجت. 4
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خانوادگی است و همه نسبت به  توان برداشت کرد برنامه مراقبت از زنان باردار برنامههمین نکته می

 همکاری و همیاری در این باب سهم دارند.

 مراقبت روحي و رواني

ان زن خصوص در. دارد اثر اوالد و نسل یحت و کنش، منش وخو،خلق بر افراد یروان و یروح تیوضع

 یو روان یروح یها. افکار آشفته و کدورتابدییم تیاهم شیاز پ شیب یو روان یباردار آرامش روح

از  یاریموجب بس یروح یهایو آالم و ناراحت یروان یهایی. نارسااندازدیرا به خطر م نیسالمت جن

اء فرزند اقتض یو معنو یروان سالمت . شودیفرزند پس از تولد م یو اختالالت معنو یروان یهایماریب

را کنترل  یآزاردهنده روح یهایو آشفتگ یطیمح یهاخانواده تالش کنند استرس یدارد تمام اعضا

 امیکه در ا یمادران دهندیمنشان  هاپژوهش .گذاردیم اثر جنین روی ماًیمستق مادر هیجانی حالتکنند. 

 اند،یخانوادگاختالفات  ریدرگ کنند،یمکرر را تجربه م یهامزمن و استرس یهایناراحت یباردار

دارای فرزندانی حساس،  برند،یرنج م یو شغل یمشکالت اقتصاد از و دارند حد از شیب یهاتیفعال

که توجه داشته باشند او  انیالزم است مادر و اطراف 1.هستند هیو تغذ خواب درو دچار اختالل  خلقکج

 هب نسبت آدمی جنین و گذارندمی اثر جنین رشد محیط در دهدمی رخ آن برای که سوانحی و وی جسم

 2.است ترحساس خود مادر از زندگی محیط تغییرات از بسیاری

 عبادي  -مراقبت اخالقي 

دین و معنویت نسبت گسست ناپذیر دارند. دین، با عبادات و دعاهایی که در خود دارد معنویت را به 

کند. در اسالم و خصوصاً شیعه، مراسم، مناسك و دعاهایی زیادی در زندگی روزمره هدایت می

دارد،  ها، اماکن و رویدادهای مختلف ذکرشده است. نخستین کارکردی که این ادعیه به همراهمناسبت

                                                           
 .236 ص، رشد یروانشناس ،یابوالحسن حقان 1

 .99 -11ص  س،یرا؛ 199 -149برك، ص همچنین ر.ك.  .194 ص، (بهزاد محمود) ترجمه ،تولد از شیپ یرافگویب برت،یگل یشمارگرت  2
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این است که زندگی مردم درگیر روزمرگی و بیهودگی نشود و ارتباط افراد با معنویت در شرایط مختلف 

 و بلکه در تمام ساعات حفظ شود.

آوری شده، دعاهای زناشویی، بارداری و فرزند دعاها و تشریفاتی که در اسالم زیاد توصیه جمله از

اعده ها این قل یادآوری شده است. شاید از مجموع این توصیهبیش این موارد در صفحات قب و است. کم

کلی را بتوان استخراج کرد که بین معنویت پدر و مادر و سالمت معنوی فرزند ارتباطی هست. چنانچه 

شده است که دعا و حفظ شئونات معنوی در فرزند آثار معنوی  پیشتر بیان شد در برخی روایات تصریح

گیری های فرزند در حال شکلجا که در دوران بارداری روحیات، صفات و ویژگیبه دنبال دارد. از آن

نه ح بدیل است.های ایمانی و معنوی بیجهت دادن رشد جنین به سمت نشانه است سهم زنان باردار در

کند که فرزندی که خداوند به او داده است در راه عبادت و خدمت به کند و نذر میمادر مریم دعا می

فرمایند: این دعای مادر مریم هنگام بارداری مرحوم عالمه طباطبایی در المیزان می 1رهایش کند.خدا 

دامنی است، فرزند مریم شود که سرآمد پاكهای مادر مریم دختری میحاصل دعاها و نیایش 2بوده است.

یماران را کرد، بمیخدا، حضرت مسیح است که مرده زنده  نیز در باالترین مراتب بندگی است؛ او پیامبر

العابدین)ع( هنگام رویارویی با متکدی در روز عرفه از گفت. امام زینداد و در کودکی سخن میشفا می

 کند:گونه خطاب میشود و او را اینشدت ناراحت می کار او به

 جز خدا از کسی دیگری مدد بجویید؟ عرفه روزی است که امید آیا سزاوار است امروز به»

 3«رود فرزندانی که در شکم مادران خود هستند به برکت این روز به سعادت برسندمی

                                                           
 :34 هیآ ؛نعمرا آل سوره 1

 .«مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّی إِنَّكَ أَنْتَ السَّمیعُ الْعَلیمُ بَطْنی إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ رَبِّ إِنِّی نَذَرْتُ لَكَ ما فی»

)و آزاد، براى خدمت « محرَّر»خداوندا! آنچه را در رحم دارم، براى تو نذر کردم، که »گفت: « عمران» همسرِ[ حنه] کهبه یاد آورید( هنگامى را »)

 .«خانه تو( باشد. از من بپذیر، که تو شنوا و دانایى!

 .111 ص ،3 ج ،القرآن ریتفس یف زانیالم ،ییطباطبا 2
الَى فِی هَذَا طُونِ الْحَبَسَائِلًا یَسْأَلُ النَّاسَ فَقَالَ لَهُ وَیْحَكَ أَ غَیْرَ اللَّهِ تَسْأَلُ فِی هَذَا الْیَوْمِ إِنَّهُ لَیُرْجَى لِمَا فِی بُیَوْمَ عَرَفَةَ  وَ سَمِعَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع» 3

 .211 ص ،2 جلد ه،یالفق حضرهیال من.  «الْیَوْمِ أَنْ یَکُونَ سَعِیداً
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شود در سعادت آینده دهد روز عرفه و مراسمی که در آن برگزار میاین عبارت حضرت نشان می

بندی کامل یعنی قبل از صورت ˚گذارد. به طور خاص دعا برای فرزند در چهار ماه اول فرزندان اثر می

کید اهل بیت )ع( است، چرا که در این دوران هنوز صفات کودك أبیشتر مورد ت -تحقق حیات انسانیو 

پذیری بیشتری دارد و لذا دعا در این ایام اثرگذاری بیشتری به طور کامل شکل نگرفته است و انعطاف

 1تواند داشته باشد.می

گیری روحیات و شخصیت کند که خود در شکلهای مذهبی هم روحیه مادر را تقویت میدعاها و نیایش

تقویت صورت وضعی خصایص و صفات معنوی و ارزشی را در فرزندان فرزند مهم است و هم به

کنند، محیطی بنابراین، چقدر خوب خواهد بود اگر محیطی که مادران باردار در آن زندگی می کند؛می

که خود  زیبا است که مادران باردار به عبادات مذهبیآکنده از معنویت، دعا و بندگی باشد. چه 

برای سالمت روح کم ی یك فرصت اُنس و تقرب به خداوند بنگرند و دستبه دیده 2اند،بخشآرامش

و روان فرزند دلبندشان از آن فروگذار نکنند.

                                                           
 یزمان چه کند دعا فرزندش یسالمت یبرا خواهدیم یکس شد دهیپرس حضرت از کندکهیم نقل السالمعلیه جواد امام از لیاسماع ابن محمد 1

 :فرمود پاسخ در حضرت است؟ مناسب

 خَلَّاقَیْنِ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً مُضْغَةٌ فَذَلِكَ تَمَامُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ یَبْعَثُ اللَّهُ مَلَکَیْنِ یَدْعُو مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً نُطْفَةٌ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً عَلَقَةٌ وَ»

 .«فَیَقُولَانِ یَا رَبِّ مَا تَخْلُقُ ذَکَراً أَوْ أُنْثَى شَقِیّاً أَوْ سَعِیداً

. است مضغه صورت به روز چهل و علقه صورت به روز چهل نطفه، تصور به روز چهل رایز کند؛ دعا که است یخوب فرصت یماهگ چهار تا»

 .«کند نییتع را او بودن یوشق دیسع و تیجنس که فرستدیم یفرشتگان خداوند آن از پس. است مناسب چهارماه نیا تمام پس

 .142و141ص، 1ج وسائل،.ك: ر دست این از روایات سائر مشاهده برای( 19ص، 9ج، کافی)

 .29 هیآ رعد؛ سوره «؛ آگاه باشید که به ذکر خداست که دلها آرام می گیردبأاَل بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُو» 2
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 مقدمه

های اولیه سالمت و شخصیت  فرد در های مهم زندگی انسان است که پایهدو سال اول یکی از دوره

تواند ریشه در این دوران فرایند مهم در زندگی انسان میگیرد. سالمت معنوی به عنوان یك آن شکل می

داشته باشد. از آنجا که والدین نقش اساسی در این دوره دارند، باید شرایط الزم برای تأثیرگذاری بر 

وی  گراییثر در بستر سازی برای معنویتؤسالمت معنوی طفل خود را فراهم کنند و به انواع عوامل م

  1داشته باشند. های آتی توجهدر سال

ت. بیان شده اسثیرگذاری معنوی روی کودکان در دو سال اول زندگی أامکان تدر فصل کنونی، ابتدا 

ها به گیری سالمت معنوی در آنها در چارچوب نه گام مجزا مطرح شده است. گرچه گامسپس شکل

ار بخش کلی تشکیل شده اند اما نظم حاکم بر آنها بدینگونه است که از چهگذاری شدهترتیب شماره

ت اول مدیری سازی والدین برای تأثیرگذاری روی اطفال است. در این بخش در گاماست. بخش اول آماده

عواطف و هیجانات والدین مطرح شده است. این گام برای تأثیرگذاری والدین بسیار اساسی است. به 

ر های دیگر را دتوانند گامدیریت کنند، نمیاین معنا که اگر والدین نتوانند عواطف و هیجانات خود را م

های کودکی بسیار با اهمیت است، مورد کودك خود عملی سازند. هر چند آمادگی والدین در تمامی دوره

اما دو سال اول زندگی زمان آغاز مداخله مستقیم والدین در سالمت معنوی کودك است، آمادگی والدین 

 از نظر مدیریت حاالت خلقی نقش به سزایی در این دوره دارد. هم از نظر داشتن نگرش معنوی و هم 

های دوم و سوم شود. این بخش در گامها و موانع ماورایی مربوط میبخش دوم این فصل به حمایت

کند، مطرح شده است. از آنجا که براساس مبانی اسالم، سالمت معنوی در ارتباط با خداوند معنا پیدا می

گیری سالمت معنوی نوازادان پیدا کند. کننده در شکلتواند نقش تعیینشیطان میحمایت الهی و طرد 

 های اولیه راکند که والدین آمادگیجلب حمایت الهی توسط والدین و طرد شیطان زمانی معنا پیدا می

                                                           
واژه کودك و طفل در فصل حاضر فقط ناظر به دو سال اول زندگی است ولو قید )دو سال نخست( همراه آن  برای پرهیز از تکرار و تطویل، 1 

 ایم.برای اشاره به این سنین استفاده کرده "طفل خردسال"نباشد. گاهی از واژه 
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 بندی تقدم دارد، زیرا جلب حمایت الهی به نوعیدر خود ایجاد کرده باشند. حمایت الهی از نظر گام

شود برای طرد شیطان. به همین دلیل جلب حمایت الهی در گام دوم و طرد شیطان در گام مقدمه می

 سوم قرار داده شده است. 

های قبلی آید، بنابر گامشود که در دو سال نخست کودك به وجود میبخش سوم به تغییراتی مربوط می

ماورایی در این سنین توجه داشته باشند. جلب والدین باید خود را مدیریت کنند و تا حدودی به عوامل 

حمایت الهی و طرد شیطان باید با مداخله مستقیم والدین در سالمت معنوی کودك همراه باشد. این 

ش فیزیکی کند. در بخمداخله در چهار گام مهم فیزیکی، بینشی، گرایشی و مدیریت رفتاری تحقق پیدا می

د. چون در این سنین بخش فیزیکی اهمیت ویژه دارد، بخش تغذیه گذارنوالدین بر تغذیه کودك اثر می

ی برای سازمقدم بر مسایل دیگر این بخش مطرح و به عنوان گام چهارم بیان شده است. پس از آن، بستر

 هاست. سازی برای تقویت گرایشهای معنوی به کودك، سپس زمینهالقاء نگرش

شود. این عوامل بیرونی هستند اما غیر از عوامل بخش چهارم این فصل به عوامل محیطی مربوط می 

ن گیرد. در ایماورایی و غیر از تأثیر مستقیم والدین است، بلکه محیط اطراف کودك مد نظر قرار می

 گیرد. رار میهای تداعی مد نظر قبخش، ابتدا فضا و محیط طفل و سپس خوشایندسازی از طریق مداخله

 

 امكان تأثیرگذاري معنوي روي كودك خردسال

 شدر برای الزم مقدمات. است خانواده زندگی، اول سال دو در کودك تربیت اصلی بستر که آنجایی از

 سالمت بر ثیرگذارأت عوامل ترینمهم از شود. والدینمی شروع خانواده از نخست معنوی سالمت و

توان نقش زمان نمی 1های اسالمیبراساس آموزه. شودمی محسوب سنین این در کودك معنوی

                                                           
، 1(، روایت دفع شیطان از کودك )شیخ طوسی، ج24، ص9ج، الکافییعقوب، محمد بن روایات مربوط به اذان و اقامه در گوش کودك )کلینی،1 

 (. 431ص
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ت های سالمگیری پایهشیرخوارگی را در سالمت معنوی کودك نادیده گرفت. بنابراین در جهت شکل

 معنوی در دوره شیرخوارگی الزم است والدین اقداماتی را در این دوره انجام دهند. 

 اثرپذیر است که کودك بتواند در این سن از نظر معنویشرط اول برای اثرگذاری روی کودك این 

 ها را انجام دهند. مثالًباشد. در منابع اسالمی دستوراتی وجود دارد که والدین باید در مورد نوزاد آن

سفارش شده است در گوش نوزاد هفت روزه اذان، اقامه و آیات قرآن خوانده شـود. از لحـاظ علـمی 

ها تبیین کرد. در این نوع ادراك محرك« 1ایآستانهادراك زیر»را تحـت عـنوان  توان این دستـوراتمی

ای ای در تقابل با ادراك فرا آستانهشوند، ادراك زیرآستانهبه صورت کامل در سطح هوشیاری ادراك نمی

سی ح« آستانه مطلق»تر از های حسی در حد پایینشود که از محركاست و به هرگونه ادراکی گفته می

ای این . ادراك زیرآستانه2آیدای به دست میهای زیرآستانهای از محركدریافت شود. ادراك زیر آستانه

تواند بدون آگاهی و هشیاری اتفاق بیافتد و همان ادراك بدون کند که ادراك مینظریه را تقویت می

ای در . عبارت ادراك زیرآستانه3آگاهی، در آینده افکار، احساسات و اعمال فرد را تحت تأثیر قرار دهد

شد که محرك ضعیف بدون آگاهی ادراك شده باشد، ولی هایی استفاده میابتدا برای توصیف موقعیت

های اخیر به طور کلی برای توصیف هر موقعیتی که محرك بدون جلب توجه ادراك شود، استفاده در سال

های پنهان . با این حال بسیاری از پیام4رك استای آگاهی ناخودآگاه از محشده است. ادراك زیرآستانه

کننده  گیرند ولی آگاهانه توسط دریافتای هستند به این معنا که باالتر از آستانه مطلق قرار میفوق آستانه

که آنها را شود بلها درگیر نمیشود. به عبارت دیگر دریافت کننده به طور آگاهانه با این پیامسرکوب می

  4.کندآگاه خود پردازش میدر سطح ناخود

                                                           
9. Subliminal perception.  
2 . Dupoux, emmanuel; kouider, sid; de gardelle, vincent, 2008. 
0 . Ramsøy, thomas zoega & overgaard, morten, 2004 

 .1361موسوی و موذنی، 4 
2 . Farouk, atress. 
F.farouk atress(2010).the concept of subliminal messages in brand design. ssrn 
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ای که ارتباط با بحث هشیار و ناهشیاری دارد، در مورد نوزاد یك مقوله جدید آستانههر چند ادراك زیر

شناسی و تبلیغات تجاری به وجود آورد، اما با توجه به ای را در علم روانتواند مباحث تازهاست که می

توان این نوع ادراك را در این ائت قرآن در گوش نوزاد میدستورات اسالم در مورد اذان و اقامه و قر

 سنین امری قابل تحقق دانست. 

 مديريت عواطف و هیجانات والدين ( 1

گذاری مفید در سالمت معنوی فرزندان باید بتوانند احساسات و حاالت روحی خود والدین برای تأثیر

هیجانات و احساسات را مدیریت کنند در این فصل راهکارهایی برای نیل به این هدف ارائه شده است. 

مت البا سقراری، نگرانی، خوشحالی، ناراحتی و مانند آن افسردگی، اضطراب، بی غم، اندوه،والدین مانند 

دار تری برخورمعنوی ارتباط دارد. کسی که نتواند احساسات خود را مدیریت کند، از سالمت معنوی کم

است. از سوی دیگر عواطف و هیجانات فرد بزرگسال ریشه در دوره کودکی او دارد و از دو سال نخست 

شکل دادن روحیات و گیرد و در این دوره یکی از عواملی که در پایه های اولیه آنها در فرد شکل می

های اخالقی و احساسی والدین است. پس اگر والدین بتوانند هیجانات خود عواطف فرد اثر دارد، ویژگی

کنند. بنابراین در این گام، را در ارتباط با کودك خویش مدیریت کنند، به سالمت معنوی او کمك می

 گیری آنها درا سالمت معنوی، شکلچهار مطلب قابل بحث است: ارتباط عواطف و هیجانات والدین ب

گیری اخالقیات کودك، و چگونگی مدیریت هیجات و احساسات کودکی، تأثیر هیجانات والدین در شکل

 والدین. 
 

 ارتباط عواطف و هیجانات با سالمت معنوي

های مثبت و منفی فرد در ارتباط های نوجوانی، جوانی و بزرگسالی سالمت معنوی با هیجاندر دوره

ع ماناست. از روایات معصومین )ع( نقش تخریبی هیجانات منفی بیان شده است برای نمونه خشم 

کند، همانطور که سرکه عسل را از سالمت و تعالی معنوی تلقی شده است زیرا: خشم ایمان را فاسد می
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نکات نشان . این 3. خشم، اخگرى است از شیطان2سازدهای نهفته را بیدار می. خشم کینه1بردبین می

دهد که هیجانات فرد با سالمت معنوی او در ارتباط است که اگر فرد نتواند در مسیر معنویت این می

شود. از ابن عباس نقل شده است که حاالت را کنترل و مهار کند در وادی عدم سالمت معنوی وارد می

طالب  اى که على بن ابىاندازه نامههلل علیه و آله، از هیچ سخنى به گفت: بعد از سخن پیامبر خدا صلىمی

اما بعد، آدمى براى نرسیدن به آنچه قرار "مند نشدم. او به من نوشت: السالم براى من نوشت بهرهعلیه

شود! پس، آنجا رسد شاد مىشود و از رسیدن به آنچه حتماً به او مینیست به او برسد اندوهگین مى

اى و آن جا اندوهگین شو که چیزى از آخرت خود را از شادى کن که به چیزى از آخرت خود رسیده

اى. اگر به چیزى از دنیاى خود رسیدى شادى مکن و اگر چیزى از آن را از دست دادى دست داده

 . 4اندوهگین مشو. همّ و غم خود را براى پس از مرگ به کار گیر

ر کالم فوق به مدیریت آن سفارش ای از هیجانات هستند. امیرالمؤمنین )ع( داندوهگینی و شادی نمونه

کرده است به این معنا که باید اندوهگینی و شادی در رابطه با امور اخروی باشد. یعنی فرد برای از دست 

دادن امور اخروی اندوهگین و برای رسیدن به آن خوشحال و شاد شود. اما در رابطه با امور دنیایی نه 

 اندوهگین شود و نه شاد شود. 

ام صادق )ع( بیم و امید که دو حالت هیجانی هستند، با ایمان فرد ارتباط تنگاتنگ دارند. به از نظر ام

بنده، مؤمن  نیست مگر آن گاه که )در مسیر ایمان( بیمناك و امیدوار باشد و بیمناك "فرموده حضرت: 

                                                           
 کند همانطور که سرکه عسل را.. رسولُ اللَّهِ صلى اهلل علیه و آله: الغَضَبُ یُفسِدُ اإلیمانَ کما یُفسِدُ الخَلُّ العَسَل؛ خشم ایمان را فاسد می1 

 .(291، ص13ق، ج1416،  بحار االنوار)مجلسی،

 .(442ص،9، جمیزان الحکمهشهری، ریانگیزد)محمدیهای مخفی را بر میالسالم: الغَضَبُ یُثِیرُ کَوامِنَ الحِقد؛ خشم کینه. إلمامُ علیٌّ علیه2 
 دَخَلَ وَ أَوْدَاجُهُ انْتَفَخَتْ وَ عَیْنَاهُ احْمَرَّتْ غَضِبَ إِذَا أَحَدَکُمْ إِنَّ وَ آدَمَ ابْنِ قَلْبِ فِی تُوقَدُ الشَّیْطَانِ مِنَ جَمْرَةٌ الْغَضَبَ هَذَا إِنَّ قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِی . عَن3ْ

عله شاین غضب فرماید: امام باقر )ع( میذَلِكَ؛  عِنْدَ عَنْهُ لَیَذْهَبُ الشَّیْطَانِ رِجْزَ فَإِنَّ الْأَرْضَ فَلْیَلْزَمِ نَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ أَحَدُکُمْ خَافَ فَإِذَا فِیهِ الشَّیْطَانُ

کند و شوند و رگهایش باد میشود. وقتی یکی از شما خشمناك شود چشمانش سرخ میآتشی است از شیطان که در دل فرزند آدم افروخته می

یطان چسباند تا اینگونه پلیدی شکند. پس هرگاه یکی از شما ترس دچار شدن به چنین حالتی را داشت، خود را به زمین بشیطان در او نفوذ می

 .)314، ص2، ج الکافیمحمد بن یعقوب، )کلینی، از او به در شود

 .99ص ،3ج میزان الحکمه،شهری،ری محمدی4 
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لت خلقی هستند خوف و رجاء دو حا ".1امیدوار نیست مگر آن گاه که بیم و امید او را به عمل کشاند و

کنند، به این معنا که ترس از خدا و امید داشتن به خدا سالمت معنوی که با سالمت معنوی ارتباط پیدا می

 دهد. دهد و ترس از مردم و امید داشتن به غیر خدا سالمت معنوی را کاهش میرا افزایش می

نوی او ارتباط نزدیك دارند. شود که مجموعه حاالت هیجانی فرد با سالمت معبدین ترتیب روشن می

اند آنها را اگر فرد بتو .کند مدیریت را خود احساسات بتواند باید برای نیل به سالمت معنوی، انسان پس

زند. قدرت مدیریت این حاالت کند وگرنه به آن آسیب میمدیریت کند، سالمت معنوی خود را حفظ می

با توجه به نقش مهم هیجانات  ران شکل میگیرد. پسخلقی ریشه در زمان کودکی فرد دارد و در این دو

  .کند و هیجانات خود را پیدا احساسات مدیریت قدرت که کودك، کنیم کاری در سالمت معنوی باید

برای نیل به این هدف باید شناخت مناسبی نسبت به هیجانات کودکان و نقش ویژه آنها در تحوالت 

ثرند داشته باشیم. حاالت هیجانی در دو سال اول ؤمعنوی وی مشناختی و رفتاری کودك که در سالمت 

دانشمندان هیجانات زندگی یك امر روشن است که از حاالت چهره کودکان به خوبی قابل مشاهده است. 

و  11، احساس گناه11، شرم6، ترس9، خواری1، تنفر9، خشم4، غم4، تعجب3، لذت2مندیمختلف مثل عالقه

. هیجانات کودکان در این سنین رفتار و شناخت آنها را 13اندشناسایی کردهرا در این سنین  12کمرویی

دهد که هیجانات کودکان با کیفیت پردازش اطالعات دهد، تحقیقات علمی نشان میتحت تأثیر قرار می

                                                           
 .(61ویَرْجو)شعیری،جامع االخبار،صیکونَ عامِلًا لِما یَخافُ  یکونَ خائفاً راجِیاً، وال یکونُ خائفاً راجِیاً حتّى . ال یکونُ العَبدُ مؤمناً حتّى1 

 
2 . interest 
3 . Joy 
4 . Surprise 
5 . Sadness 
6  .Anger 
7 . Disgust 
8 . Contempt 
9 . Fear 
10 . Shame 
11 . Guilt 
12 . Shyness 
13 . Bornatein, Lamb, 2002 
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نمره باالتری دریافت « 1توجه متمرکز»در یك آزمایش نوازدانی که از نظر  در آنها رابطه دارد. مثالً

پذیری به نوعی . از آنجا که عادت2دادندتری از دیگران نشان میپذیری کمماهگی عادت 4دند، در کرمی

شود و از سویی با میزان توجه و تمرکز آنها ارتباط دارد، پس هیجانات به هیجانات کودکان مربوط می

د عملکردهای توانها در ارتباط است و حاالت خلقی خاص میکودکان خردسال با وضعیت شناختی آن

تر و باتتر، با ثها با حاالت خلقی مثبتشناختی بخصوصی را تسهیل نماید. اگر مادر و یا سایر مراقب

تر کودکان زیر سه سال برخورد مثبت داشته باشند، این امر تحول شناختی آنها را تسهیل اجتماعی

 . 3نمایدمی
 

 بر كودكضرورت مديريت هیجانات در والدين به دلیل تأثیر آن 

گذارد. حاالت روحی نامتعادل والدین، روحیه کودك حاالت هیجانی والدین روی معنویت کودك اثر می

توانند نیازهای کودك را بر طرف کنند، سازد. یعنی اگر والدین مدام خشمگین شوند نمیرا نامتعادل می

ارها و وظایف خود را به خوبی تواند کشود. زیرا فرد خشمگین نمیای میدر نتیجه کودك محروم و عقده

انجام دهد. چون کارهایش دارای منطق و از روی تفکر نیست در نتیجه برخورد مناسب را با کودك 

توانند به طور مناسب به کودك ای که پدر یا مادر خشمگین شوند، نمیدر خانه نخواهد داشت. مثالً

دهند و ن پرخاشگر، روان فرزند خود را آزار میمحبت کنند، رفتار متناسب و متعادل داشته باشند. والدی

 کنند.بستر سالمت معنوی را از او سلب می

فرماید: هر کس کودك خود را خوشحال سازد، خداوند او را در قیامت خوشحال رسول خدا )ص( می

توانند آن حالت را در کودك ایجاد کنند . خوشحالی نوعی حالت هیجانی است که والدین می4سازدمی

توانند این حالت را در کودك به وجود آورند که خودشان و او را خوشحال سازند. والدین زمانی می

                                                           
9 . Focused Attention 
2 . Dixon  & Smith, 2008 

 .2114 بورنشتاین، آرتربری و لمب،3 
 .(46، ص9،  جکلینی الکافیالْقِیَامَة) یَوْمَ اللَّهُ )ولده( فَرَّحَهُ فَرَّحَهُ مَنْ ... وَ ص اللَّهِ رَسُولُ . قَال4َ 
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گذارد. آن حضرت بتوانند هیجان خود را مدیریت کنند. احساسات و عواطف والدین روی کودك اثر می

 ونهگ بدین رساند، یارى خود به کردن نیکى بر را فرزندش که را کسى کند رحمت فرماید: خدا)ص( می

در گذشتن از خطای دیگران نوعی مدیریت هیجان است. والدین باید «. 1گذرد در او خطاى و گناه از که

احساسات خود را کنترل کنند و هنگام خطای کودك عصبانی و خشمگین نشود. زمانی که والدین این 

را مهار کنند، این روش  روش را در ارتباط با کودك به کار ببرند یعنی هنگام خطای کودك احساس خود

 شود. به طور خودکار به کودك نیز منتقل می

 فرمایند:. امام علی )ع( نیز می2رسول خدا از ادب کردن و تنبیه کردن در هنگام خشم منع کرده است

.  فردی که خشمگین است نباید به ادب کردن و تربیت 3«هنگام خشمگینی جای تأدیب کردن نیست»

در این صورت فرد نتوانسته هیجان خود را مدیریت و خشم خود را کنترل کند، در نتیجه دیگران بپردازد، 

دهد که هیجانات والدین روی کودك اثر زا بوده و نتیجه عکس خواهد داد. این نشان میتربیت او آسیب

 گذارد. می

 توانند احساساتیدهند، در واقع نموالدینی که در ارتباط با کودکان سرزنش و توبیخ زیاد انجام می

اد ها از سرزنش زیخود را مهار کنند و بر حاالت خلقی خود تسلط داشته باشند. به همین دلیل در روایت

 ىدشمن به و آوردمى کینه زیاد سرزنش که نکن، سرزنش زیاد»فرماید: منع شده است. امام علی )ع( می

. اجتناب از سرزنش به معنای مهار حالت خلقی است و کسی که بتواند این حالت خلقی را 4«انجامدمى

 کند. مهار کند از ایجاد کینه و دشمنی در کودك جلوگیری می

                                                           
 لَا وَ یُرْهِقُهُ ال وَ مَعْسُورِهِ عَنْ یَتَجَاوَزُ وَ مَیْسُورَهُ یَقْبَلُ قَالَ بِرِّهِ عَلَى یُعِینُهُ کَیْفَ قُلْتُ قَالَ بِرِّهِ عَلَى وَلَدَهُ أَعَانَ مَنْ اللَّهُ رَحِمَ ص اللَّهِ رَسُولُ . قَال1َ 

 .(41، ص9، جالکافی محمد بن یعقوب، بِه)کلینی، یَخْرَقُ

،وسایل تأدیب کنی)حرعاملىالغَضَبِ؛ پیامبر )ص( نهی کردند از اینکه در هنگام خشم، کسی را  عندَ األدبِ عنِ آله(وعلیهاهلل)صلى اللَّهِ رسولُ . نَهَى2 

 .(49، ص29الشیعه، ج

 .313، صغررالحکمتمیمی آمدی،3 

 .(111، ص1،  ج، میزان الحکمهشهریری )محمدی .البَغْضاءِ إلى ویَدعُو الضَّغِینةَ یُورِثُ فإنّه العِتابَ؛ . التُکْثِرَن4َّ 
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 راهكارهاي عملي مديريت هیجانات در والدين

 :کنند ررا مها خود هیجانات مختلف هایروش به کودك زیر سه سال با ارتباط در توانندمی والدین

 در نظر گرفتن توان كودك و پرهیز از ايدآل گرايي. 1

 و هاهخواست او که شوندمی عصبانیت و خشم دچار خود کودك با ارتباط در دلیل این به والدین گاهی

 بررسی ار کودك ظرفیت و توان شناختی تحلیل یك با والدین اگر اما. سازدنمی آورده بر را آنها انتظارات

 والدین اتانتظار بتواند که نیست حدی به شناختی فرزند خردسالشان از نظر که شوندمی متوجه نمایند،

 خاطر به را والدین هایحرف بتواند که نیست ایاندازه به حافظه قدرت لحاظ از یا دهد قرار نظر مد را

 کسى کند رحمت خدا :فرمایدمی (ص) اسالم گرامی پیامبر. کند رعایت را آنها بعدی موارد در و بسپارد

 در آنچه: فرمودند دهد؟ یارى اشنیکى در چگونه: شد سؤال. دهد یارى نیکش اعمال در را فرزندش که

درگذرد، او را بیش از حد توانش تکلیف نکند و حرمتش را  هاگیرىسخت از و بپذیرد اوست، توان

ندارد جز اینکه عاق والدین شود یا قطع صله ای ای از کفر فاصلهنشکند چرا که او با وارد شدن به درجه

 رنظ در. کندمی اشاره کودك ظرفیت و توان به صراحت به پیامبر شریف حدیث این در. 1 رحم کند

 . شود شامل را جمله دو سال نخست از سنین تمام تواندمی کودك ظرفیت و توان گرفتن

 و درك از آنها کودك که باشند متوجه باید والدین و نیست پذیر امکان گراییآلایده کودك درباره

. باشد دیگر کودکان از ترزرنگ و بهتر همواره آنها کودك که ندارد لزومی. است برخوردار پایینی دریافت

 رسیدن در را خود زیرا شوند،می پرخاشگری و خشم دچار آنان نشود، برآورده اگر والدین گراییآلایده

                                                           
 لَا وَ یُرْهِقُهُ لَا وَ مَعْسُورِهِ عَنْ یَتَجَاوَزُ وَ مَیْسُورَهُ یَقْبَلُ قَالَ بِرِّهِ عَلَى یُعِینُهُ کَیْفَ قُلْتُ قَالَ بِرِّهِ عَلَى وَلَدَهُ أَعَانَ مَنْ اللَّهُ رَحِمَ ص اللَّهِ رَسُولُ . قَال1َ 

 وَ اللَّهُ یَّبَهَاطَ طَیِّبَةٌ الْجَنَّةُ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ ثُمَّ رَحِمٍ قَطِیعَةِ أَوْ عُقُوقٍ فِی یَدْخُلَ أَنْ إِلَّا الْکُفْرِ حُدُودِ مِنْ حَدٍّ فِی یَصِیرَ أَنْ بَیْنَ وَ بَیْنَهُ فَلَیْسَ بِهِ یَخْرَقُ

  ،افیالک محمد بن یعقوب، کلینی،)خُیَلَاءَ  الْإِزَارِ مُرْخِی لَا وَ رَحِمٍ قَاطِعُ لَا وَ عَاقٌّ الْجَنَّةِ رِیحَ یَجِدُ لَا وَ عَامٍ أَلْفَیْ مَسِیرَةِ مِنْ رِیحُهَا یُوجَدُ رِیحَهَا طَیَّبَ

 .(41ص ،9ج
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 که تاس کرده سفارش اسالمی گرامی پیامبر. کنندمی تلقی خورده شکست و ناکام شان هایآلایده به

  2 .1کنیم اجتناب گیریسخت از و بپذیریم است کودك توان در را آنچه

 تمرين خوشرفتاري با كودك . 2

 زا را کودك با برخورد فضای توانندمی باشند، مشکل دچار خود هیجانات مدیریت در که والدینی 

 هاىنفس: )ع( على امام .نمایند تمرین را آرامش و خوش رفتاری او با برخورد در و سازند جدا سایرین

 شب گیرِروزه درجه به خود خُلقِ حُسنِ با مسلمان، بنده که زیرا دهید؛ تمرین نیکو اخالق بر را خود

 از. 4دهید عادت نامالیمات مقابل در صبر به را خویش نفس: فرمایدمی دیگر کالم در. 3رسدمى دارزنده

 نماید تمرین را خونسردی و آرامش حالت کودك با ارتباط در مادر خصوصاً والدین اگر علمی لحاظ

 هایتحال گیرد، قرار کودك  با ارتباط در مادر هرگاه و کندمی پیدا تداعی حالت کودك خود مدتی از پس

 . کندمی بروز والدین رفتار در خونسردی و آرامش

 ياد خدا در ارتباط با كودك به كارگیري. 3

 نامالئمات و کودك با برخورد در والدین از یکی اگر. 4است بخش آرامش مؤمنان برای همواره خدا یاد 

 سازد، ریجا زبان بر را خدا یاد و نام تواندمی کند، غلبه او بر هیجانات و شود مواجه مشکل با آن تربیتی

 سجاد ماما. نماید تجربه را نوع مثبت و کرده مقابله منفی هیجانات با تواندمی راحتی به صورت این در

 هب پیمودن ره است شیرین چه و ها،دل بر تو یاد و نام گذر است لذّتبخش چه خدایا :فرمایدمی( ع)

                                                           
 . همان.1 

 .مَعْسُورِه. )همان( عَنْ یَتَجَاوَزُ وَ مَیْسُورَهُ یَقْبَلُ -2

 ،3ج ،میزان الحکمه شهری،ری محمدی) .القائمِ الصّائمِ دَرجَةَ خُلقِهِ بحُسْنِ یَبلُغُ المُسلِمَ العَبدَ فإنّ الحَسَنَةِ؛ األخْالقِ على أنفُسَکُم . رَوِّضوا 3

 .(419ص

 .(361ص ،نهج البالغهشریف رضی،)المکروه على التصبر عود.  4

 .29آیه رعد،4 
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ثیر أبر فضای ذهن و روان ت خدا یاد و نام کالم این پایه بر. 1هاغیب هاىگذرگاه در هاذهن با تو سوى

 . بخشدمی آرامش انسان نهد و بهمی

 ارتباط با كودك در حاالت معنوي .4

تواند از تأثیر منفی حاالت والدین بر طفل جلوگیری کند این است که والدین هایی که میحلیکی از راه

فقط در زمانی با او ارتباط بگیرند که حاالت مثبت و معنوی داشته باشند. اما مواقعی که حاالت منفی 

توانند حس و حال را به یکدیگر منتقل کنند دو انسان بزرگسال مید، از ارتباط با وی اجتناب کنند. دارن

تواند آن را به دیگری منتقل سازد. در مورد کودك نیز این از آنها خوشحال است می یکییعنی وقتی 

کالم به فرزند منتقل امکان وجود دارد که فرد آن حس و حال را از طریق تماس بدنی یا حاالت چهره، یا 

اس از احسآید این است که تغییری که در او به وجود میاگر حس معنوی به کودك منتقل شود  سازند.

یری یك گماند. به بیان دیگر شکلآن حاالت معنوی، تجربیات مثبت در خاطره و ضمیر کودك باقی می

اضافه شدن تجربیات جدید معنوی تقویت  ه تدریج این روان بنه معنوی باب شود.روان بنه معنوی آغاز می

 شود.می

در روایت آمده است که های فیزیکی و بدنی منتقل کرد؛ توان از طریق ارتباطهای معنوی را میحالت

شود که مادران نیز از این روایت قاعده کلی استفاده می 2نشستن رو به قبله در هر حالی شایسته است.

زمانی که مادر رو به قبله است یك حالت معنوی  دهدفرزند خود را رو به قبله شیر دهند. این نشان می

شود حس معنوی را به بچه در وجود او پدید آمده است. زمانی که با همین حالت با بچه در ارتباط می

تواند احساسات خشم، نفرت، محبت و بی توجهی را منتقل کند چرا نتواند مادر می دهد. وقتیانتقال می

                                                           
 (41ص ،64ج ،االنواربحار  مجلسی،)الغُیوب مَسالِكِ فی باألوهامِ إلَیكَ المَسیرَ أحلى وما القُلوبِ، على بِذِکرِكَ اإللهامِ خَواطِرَ ألَذَّ ما إلهی،. 1 

فرماید: ( امام صادق ع می191: ص ،4-ج السالم، علیهم األئمة أحکام إلى األمة الْقِبْلَةُ )هدایة بِهِ اسْتُقْبِلَ مَا الْمَجَالِسِ خَیْرُ قال الصادق )ع( .2 

  ها، نشستن رو به قبله است.بهترین نشستن
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احساس معنویت را که حاوی یك نوع احساس پاکی، عزت، بندگی، تعالی، آرامش و امیدواری است، 

 انتقال دهد. 

در  تواندکید است و شیردادن در این وضعیت میأهمانطور که نشستن رو به قبله در روایات مورد ت

های معنوی مانند شیر دادن بعد از نماز، قرائت ثر باشد شیر دادن در سایر حالتؤضمیر ناخوداگاه فرزند م

تواند در ضمیر ناخوداگاه کودك آثار معنوی قرآن، دعا، زیارت و مانند آن که مادر حالت معنوی دارد می

م، توزی، خشت پلیدی مثل کینهدر پی داشته باشد. زمانی که والدین احساس معنوی دارند از احساسا

حسادت، نفرت، انتقام، ناامیدی، بدبینی و مانند آن به دور هستند. پس الزم است که با ارتباط معنوی از 

 انتقال این احساسات ناپاك جلوگیری شود.

 جلب حمايت الهي براي كودك( 2

بر پایه  .کودك معنوی سالمت به رسیدن برای قوی پشتوانه یك کارگیری به یعنی الهی حمایت جلب

 در این بحث سالمتمنابع اسالمی سالمت معنوی انسان تا حدود زیادی بستگی به حمایت الهی دارد. 

شود معنوی مطابق تعریف منتخب به معنای ارتباط نگرشی، گرایشی و رفتاری با خدا در نظر گرفته می

ده است و از سالمت معنوی برخوردار و هرکسی در راه و مسیر درست هدایت شد، ارتباط با خدا پیدا کر

های اسالمی هدایت شود. یعنی سالمت معنوی با موضوع هدایت الهی در ارتباط است. براساس آموزهمی

کند و هر کسی را بخواهد هرکسی را بخواهد هدایت می»و گمراهی هر فردی در اختیار خداوند است؛ 

 . 1«سازدگمراه می

                                                           
 اللَّهُ شاءَ لَوْ (. و4َ)ابراهیم،  کندیَشاءُ؛ پس خدا هر که را بخواهد گمراه می کند و هر که را بخواهد هدایت می مَنْ یَهْدی وَ یَشاءُ مَنْ اللَّهُ فَیُضِلُّ. 1 

را بخواهد گمراه  دهد اما هر کهیَشاءُ؛ و اگر خدا بخواهد همه شما را امت واحدی قرار می مَنْ یَهْدی وَ یَشاءُ مَنْ یُضِلُّ لکِنْ وَ واحِدَةً أُمَّةً لَجَعَلَکُمْ

کند و هر که یَشاءُ؛ خدا هر که را بخواهد گمراه می مَنْ یَهْدی وَ یَشاءُ مَنْ یُضِلُّ اللَّهَ (. فَإِن63َّ:  )النحل کندکند و هر که را بخواهد هدایت میمی

کند و هر که را بخواهد شاءُ؛ اینگونه خدا هر که را بخواهد گمراه مییَ مَنْ یَهْدی وَ یَشاءُ مَنْ اللَّهُ یُضِلُّ (. کَذلِك9َ:  )فاطر کندرا بخواهد هدایت می

 (. 31:  کند )المدثرهدایت می
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 و یتهدا و سرنوشت در خداوند مبنا این براساس. است خداوند ربوبی توحید اسالمی، مبانی از یکی

 از اعم را افراد همه که است عمومی صورت به گاهی هدایت این. دارد گرانههدایت نقش افراد ضاللت

 که شودمی کسانی شامل و دارد مؤمنان به اختصاص هاهدایت از برخی اما شودمی شامل کافر و مؤمن

 . 1باشند داشته خدا راه در آگاهانه اقدامات

خداست حالت عمومی دارند و  دست به او ضاللت و انسان هدایت دهندمی نشان که روایاتی آیات و

شود. با توجه به اینکه هدایت الهی بر پایه رفتار همه سنین انسان از جمله زمان کودکی را نیز شامل می

تواند او را مشمول دهد، میحق طفل خود انجام میو اعمال انسان است، رفتار و اعمالی که والدین در 

حمایت الهی بسازد و او را در جهت رسیدن به سالمت معنوی مساعدت کند و در جانب مقابل برخی 

تواند حمایت الهی را از طفل خردسال خود سلب نموده و او را از  این مزیت رفتارها و اعمال والدین می

توانند حمایت الهی را جلب شود که میال و رفتار دینی مطرح میمحروم سازد. در زیر برخی از اعم

 کنند. 
 

 راهكارهاي جلب حمايت الهي 

 : شودمی اشاره زیر موارد به اینجا در که دارد وجود متعددی راهکارهای الهی حمایت جلب برای

 دعا براي طفل خردسال. 1

حضرت مریم شود. دعا برای طفل خردسال شامل دو جنبه از سالمت معنوی و سالمت زیستی او می

إِنِّی أُعِیذُهَا بِك وَ ذُرِّیتَهَا مِنَ الشَّیطَانِ » :این دعا را به زبان آورد حضرت عیسی )ع( )س( پس از تولد

در مورد سالمت . قرار دادم تو پناه در شده رانده شیطان شرّ از را فرزندانش و (. او39)آل عمران، « جِیمالرَّ

فیزیکی و رهایی کودك از دردهای مختلف نیز دعاهایی در منابع اسالمی سفارش شده است. دعا کردن 

واند او را از نظر معنوی تتواند حمایت الهی را جلب کند و دعای مادر در حق فرزند میبرای کودك می

                                                           
 .492ص ،16ج ،تفسیرنمونهشیرازی،مکارم1 

http://setare.com/fa/news/11554
http://setare.com/fa/news/11554
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 اتِناذُرِّیَّ وَ أَزْواجِنا مِنْ لَنا هَبْ رَبَّنا یَقُولُونَ الَّذینَ وَ»سالم نگه دارد. قرآن کریم این دعا را مطرح کرده است: 

نخست . دعا برای فرزند، زیاد سفارش شده است که شامل دو سال 1«إِماماً لِلْمُتَّقینَ اجْعَلْنا وَ أَعْیُنٍ قُرَّةَ

 بخیری و سالمت معنوی کودکان اثرات قابل توجهی دارد.  شود و این دعا در عاقبتزندگی نیز می

 برنامه مستمر دعا براي فرزند. 2

ای مداوم برای دعا در نظر توان برنامهاز آنجایی که دعا نقش مثبت در سالمت معنوی فرزند دارد، می

توانند یك برنامه روزانه، یك برنامه هفتگی و یك برنامه ساالنه جهت گرفت. در این برنامه والدین می

ن بعد از هر نماز یك دعا توادعا برای سالمت معنوی فرزند خود در نظر بگیرند: در برنامه روزانه می

توان یك دعای مفصل در مسجد یا زیارت یا هنگام مخصوص فرزند در نظر گرفت. در برنامه هفتگی می

توان یك برنامه دعای جمعی و با نماز شب مخصوص فرزند خود در نظر گرفت. در برنامه ساالنه می

 دعوت مهمان دعا برای سالمت معنوی فرزند در نظر گرفت. 

 باني )عقیقه( قر .3

را انجام  2در روایات اسالمی سفارش شده است که در روز هفتم برای کودك قربانی از نوع عقیقه

شود که خداوند از کودك حمایت کند، در سالمت زیستی و بدنی و نیز سالمت . عقیقه باعث می3دهید

دهنده تأثیر آن در سالمت معنوی معنوی او را یاری رساند. عقیقه کردن با دعاهایی همراه است که نشان

عقیقه چنان مورد تأکید است که در روایات متعددی از آن تعبیر به واجب شده است. بنابر  4کودك است.

گیرد زیرا خداوند اطعام کردن مؤمنین و قربانی کردن روایات حتی صدقه دادن جای عقیقه کردن را نمی

هفتم کسی نتواست قربانی عقیقه را برای فرزند انجام  حیوان را برای نوزاد دوست دارد و اگر در روز

                                                           
 .14:  الفرقان1 

 . ذبح کردن حیوان به عنوان قربانی برای نوزاد هفت روزه. 2 

 .21، ص9ج  الکافی، محمد بن یعقوب، کلینی،3 

 .429ص  21ج  وسایل الشیعه. 4 
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تواند این کار را انجام دهد و حتی اگر در زمان کودکی این کار انجام نشد، فرد دهد، در عید قربان می

 . 1تواند در بزرگسانی برای خودش عقیقه را انجام دهدمی

ان برای تقرب به خداوند قربانی در واقع قربانی کردن نوعی معامله معنوی با خداوند است که انس

دهد. براساس کند، اما خداوند در برابر این قربانی فرزند او را در سالمت معنوی و جسمی قرار میمی

 کند. کند و سالمت معنوی او را حفظ میاین  دیدگاه قربانی و عقیقه حمایت الهی را برای طفل جلب می

 صدقه براي طفل . 4

ن نوعی معامله با خداوند است که سبب جلب حمایت معنوی خدا برای فرزند صدقه مانند قربانی کرد

های معنوی است. همانطور که شود و نتیجه آن حفظ و حراست کودك از گزندهای فیزیکی و آسیبمی

مین کند، صدقه نیز هکننده را دارد و از سالمت معنوی و فیزیکی کودك محافظت میقربانی نقش حمایت

به همین دلیل سفارش شده است که در روز هفتم به اندازه وزن موی کودك صدقه داده نقش را دارد. 

د لذا نظرانه عمل کر. البته در میزان صدقه دادن نیز باید در حد توان با نگاه سخاوتمندانه و نه تنگ2شود

 .ستانتظار دریافت برکات عظیم از پرداخت مقدار اندکی صدقه، به رغم توانایی، انتظاری نابجا

 طرد شیطان براي حفظ معنويت( 3

 نگاه دور شیطان یعنی ماورایی مانع یك او از که است الزم طفل خردسال در معنویت گیریشکل برای

های وراثتی، یادگیری، اشعه، روان انسان از امور مختلف مثل محیط اجتماعی، آب و هوا، ژن. شود داشته

پذیرد. برخی از اموری که بر روح گفتار، خطورات ذهنی اثر مینور، دما، صدا، دعا، تلقین، تخیالت، 

د، محسوس هستنگذارند، امور محسوس هستند مانند نور، دما و صدا اما برخی دیگر امور غیرانسان اثر می

گذارد. مثل دعا، تلقین و تخیالت. شیطان نیز یکی از امور غیر محسوس است که بر روان انسان اثر می

                                                           
 .31تا  21، ص9، جالکافی محمد بن یعقوب، کلینی،1 

 ابْنَیْهَا حَلَقَتْ )ع( فَاطِمَةَ إِنَّ  فِضَّةً؛ روز هفتم موی سرش را بچین و به وزن آن از نقره صدقه بده شَعْرِهِ بِوَزْنِ تَصَدَّقْ وَ السَّابِعِ یَوْمَ رَأْسَهُ احْلِقْ وَ. 2 

 .(29)همان، صفِضَّةً؛ حضرت فاطمه س موی سر دو فرزند خود را چید و به وزن آنها صدقه داد  شَعْرِهِمَا بِوَزْنِ تَصَدَّقَتْ وَ
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اما با دیگر امور غیرمحسوس تفاوت دارد زیرا، دعا، تلقین و تخیالت از سنخ اموری هستند که در آنها 

عامل اثرگذار قابل مشاهده است اما اثرگذاری آنها روشن نیست ولی شیطان از اموری است که خود 

اما  مشاهده نیستشیطان قابل مشاهده نیست و اثر آن نیز در نظر دانشمندان تجربی و مردم عادی قابل 

 وحی از آن خبر داده است. 

بنابر مبانی اسالمی در این عالم عالوه بر عوامل مادی، عوامل غیرمادی هم نقش دارد که باالترین اثر 

غیبی از سوی خداوند است. البته عوامل غیرمادی مانند شیطان یا مالئکه سبب سلب اختیار از انسان 

کنند. ما در نهاد خود درجاتی از فهم و ا الهامات رحمانی کمك میشوند بلکه به وساوس شیطانی ینمی

خرین جزء علت تحقق عمل اختیاری، اراده انسان است اما آگرایشات مادی و معنوی و اخالقی داریم. 

 امور ثر باشند که از جمله عوامل بیرونی،ؤتوانند مدر مقدمات آن، عوامل مختلف درونی و برونی می

 نامحسوس است.

خواهد او را منحرف سازد و بخشی از این و مدام می 1ز نظر اسالم شیطان دشمن دیرین انسان استا

خواهد از زمان انعقاد نطفه در انسان دهد یعنی شیطان میهای قبل از کودکی انجام میانحراف را در سال

فرماید که اذان روایت میگذارد زیرا . و همچنین در زمان کودکی نیز شیطان در انسان اثر می2اثر بگذارد

. در سنین بزرگسالی نیز شیطان انسان را به سوی فقر و کارهای 3سازدرا از انسان دور می و اقامه شیطان

                                                           
 آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا (، یا199)بقره،  مُبینٌ؛ پیرو گامهای شیطان نباشید که او برای شما دشمنی آشکار است عَدُوٌّ لَکُمْ إِنَّهُ الشَّیْطانِ خُطُواتِ تَتَّبِعُوا . ال1 

ای هاید همگی به صلح و آشتی در آیید و از گاممُبینٌ؛ ای کسانی که ایمان آورده عَدُوٌّ لَکُمْ إِنَّهُ الشَّیْطانِ خُطُواتِ تَتَّبِعُوا ال وَ کَافَّةً السِّلْمِ فِی ادْخُلُوا

 (. 219ره، شیطان پیروی نکنید که او دشمنی آشکار برای شماست )بق

 ونُیَکُ وَ قَالَ الشَّیْطَانِ شِرْكُ فَهُوَ حَرَامٍ مَالٍ مِنْ کَانَ مَا قَالَ الْأَواْلدِ وَ الْأَمْوالِ فِی شارِکْهُمْ وَ قَوْلِهِ الشَّیْطَانِ شِرْكِ عَنْ سَأَلْتُهُ قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِی . عَن2ْ 

د در اموال و اوال»حَرَاماً؛ از امام باقر )ع( درباره مقصود از مشارکت شیطان در آیه  کَانَ إِذَا الرَّجُلِ نُطْفَةِ وَ نُطْفَتِهِ مِنْ فَیَکُونُ یُجَامِعُ حَتَّى الرَّجُلِ مَعَ

پرسیدم. فرمودند هر مال حرامی، سهمی از شیطان است و شیطان همراه مرد است تا نزدیکی کند و اگر حرام باشد کودك « با آنها شریك شو

 .(342، ص41، جمجلسی؛ 94سوره اسراء، آیه)ای از نطفه شیطان و نطفه آن مرد خواهد بودزهآمی

د کنالشیطان؛ اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ، شیطان را طرد می یطرد فإنه الیسرى فی اإلقامة و الیمنى المولود أذن فی . األذان3 

 .(193، ص91، جمجلسی)
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دهد که شیطان دشمنی است که از زمان انعقاد نطفه تا سنین بعد از آن . این نشان می1خواندزشت فرا می

 انسان است.در صدد انحراف انسان و سلب سالمت معنوی از 

 

 راهكارهاي عملي طرد شیطان 

  برای رهایی از شر شیطان اقداماتی در منابع اسالمی ارائه شده است:

 خواندن اذان و اقامه در گوش نوزاد  .1

ذان و اقامه یادآوری . زیرا ا2کندخواندن اذان و اقامه در گوش نوزاد او را از تصرف شیطان محافظت می

شود، زیرا شیطان زمانی بر انسان مسلط که نام خدا برده شود، شیطان طرد مینام خدا است و هرجا 

برد )گفتن اعوذ باهلل( گوید یا به خدا پناه میزمانی که فرد اذان و اقامه می. 3شود که نام خدا برده نشودمی

ور از اند به دتوشود. در چنین حالتی ارتباط انسان با بچه میشیطان و افکار پلید آن از انسان دور می

شود از اینکه شیطان در روح و ضمیر کودك های شیطان باشد و این امر مانع میها و وسوسهثیرگذاریأت

 نفوذ کند.

 دعا براي طفل خردسال. 2

. دعا رابطه انسان را با خدا 4سازدبا توجه به آیات قرآن، دعا برای کودك شر شیطان را از او دور می 

ر کند. زیرا شیطان دچیزی که این رابطه را محکم سازد، اثر شیطان را ضعیف میسازد و هر مستحکم می

صدد تضعیف رابطه انسان با خدا است. دعا همانطور که برای خود انسان اثر دارد، برای دیگران نیز اثر 

 از را بال مؤمن، حقّ در مؤمن دعاى: السالمعلیه صادق سفارش شده است. امام دارد و در روایات مؤکداً

                                                           
ا را به فحشا دهد و شمعَلیمٌ؛ شیطان به شما وعده فقر می واسِعٌ اللَّهُ وَ فَضْالً وَ مِنْهُ مَغْفِرَةً یَعِدُکُمْ اللَّهُ وَ بِالْفَحْشاءِ یَأْمُرُکُمْ وَ الْفَقْرَ یَعِدُکُمُ . الشَّیْطان1ُ 

 .(299آگاه است)سوره بقره، آیهدهد و خداوند وسعت دهنده و خواند. و خدا به شما وعده آمرزشی از جانب خودش و فضیلت میفرا می

 .193، ص91ق، ج1416، مجلسی2 

دهیم که با او قَرینٌ؛ هر کس از یاد خداوند رحمان اعراض کند برای او شیطانی قرار می لَهُ فَهُوَ شَیْطاناً لَهُ نُقَیِّضْ الرَّحْمنِ ذِکْرِ عَنْ یَعْشُ مَنْ . و3َ 

 .(39همراه باشد)سوره زخرف، آیه 

 .(39عمران، آیهسپارم)آلالرَّجیمِ؛ من او و فرزندانش را از شر شیطان رانده شده به تو می الشَّیْطانِ مِنَ ذُرِّیَّتَها وَ بِكَ أُعیذُها نِّیإِ . و4َ 
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رسد، . امام باقر )ع(: : دعایى که زودتر از همه به اجابت مى1گرداندمى زیاد را اشروزى و کندمى دور او

. در این میان دعای والدین برای فرزند اثرات 2کنددعایى است که برادر )مؤمن( در غیاب برادرش مى

 کند. گذارد که تأثیرات شیطان را دفع میمعنوی خاصی بر جا می

 صدقه براي طفل خردسال. 3

نقش آن در دریافت لطف و حمایت الهی  صدقه دادن برای طفل آثار و برکات فراوانی در پی دارد. قبالً

ثر است. در زمان صدقه دادن، انسان مال ؤبیان شد. افزون بر آن، صدقه در طرد شیطان از کودك نیز م

دهد که فرد به کند و این نشان میانفاق می اش است برای خدا،خود را که امر محبوب و مورد عالقه

دهد. چنین فعالیتی یك پیوند معنوی عمیق بین خدا و مسائل معنوی بیش از مال و اموال اهمیت می

شود. زیرا شیطان در صدد قطع رابطه انسان کند و این امر بر شیطان گران تمام میانسان و خدا بر قرار می

سازد. به همین دلیل یکی از اموری که انسان را به خدا ا مستحکم میو خداست اما صدقه این رابطه ر

سازد، صدقه است. به فرموده امام صادق )ع( هیچ چیزی به اندازه صدقه نزدیك و شیطان را از او دور می

 .3شوددادن مؤمن بر شیطان گران تمام نمی

 تغذيه و سالمت معنوي از تولد تا دو سالگي( 4

 چهار در اما. شد مطرح مطالب ماورایی عوامل مهار و والدین آمادگی زاویه دو از ه،شد ذکر هایگام در

 زا تمرکز این در. است کودك خود روی بر اصلی تمرکز( و هفتم ششم، چهارم، پنجم،) روپیش گام

                                                           
 .(93، ص4،  جمیزان الحکمهشهری، )محمدی ریالرزق عَلیهِ ویُدِرُّ البالءَ عنهُ یَدفَعُ للمؤمنِ المؤمنِ . دعاء1ُ 

 .(411، ص2ج  الکافی،محمد بن یعقوب، )کلینی، الغیب بظَهرِ ألخیهِ األخِ دعاءُ لِإلجابةِ نُجْحاً الدُّعاءِ أسرَعُ.  2

 لَیْسَ وَ یْطَانٍشَ سَبْعِمِائَةِ لُحِیِّ بَیْنِ مِنْ تُفَكُّ فَإِنَّهَا بِالصَّدَقَةِ الرِّزْقَ اسْتَنْزِلُوا وَ بِالدُّعَاءِ الْبَلَاءَ ادْفَعُوا وَ بِالصَّدَقَةِ مَرْضَاکُمْ دَاوُوا ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ . 3َ 

دقه درمان بیماران خود را با صالْعَبْدِ؛  یَدِ فِی تَقَعَ أَنْ قَبْلَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ الرَّبِّ یَدِ فِی تَقَعُ هِیَ وَ الْمُؤْمِنِ عَلَى الصَّدَقَةِ مِنَ الشَّیْطَانِ عَلَى أَثْقَلَ ءٌشَیْ

یطان شود و هیچ چیز بر شکنید و بالء را با دعا دفع کنید و روزی را با صدقه فرود آورید چرا که صدقه از میان فکهای هفتصد شیطان کنده می

حمد بن م گیرد )کلینی،می تر از صدقه دادن به مومن نیست و صدقه قبل از اینکه به دست بنده برسد در دستان خداوند متعال قرارسنگین

  (.4، ص3،  جالکافییعقوب،
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 بحث. ودشمی توجه وی معنوی سالمت به داریخویشتن رفتار و گرایشی بینشی، فیزیکی، زاویه چهار

 . شودمی مقدم است، مربوط فیزیکی جنبه به چون تغذیه

ن پذیرد. هر کدام از ایسالمت معنوی به روح و ضمیر انسان مرتبط است و روح از امور مختلفی اثر می

ت. تأثیر تغذیه اس «تغذیه»توانند تأثیر مثبت یا منفی بر سالمت معنوی داشته باشند. یکی از اینها امور می

شناسی تغذیه از شیر مادر برای طفل خردسال روانی روشن است. از لحاظ روانبر سالمت جسمی و 

گیری رابطه عاطفی بین مادر و تواند عاملی برای تسهیل شکلدارای مزایای فیزیولوژیك است و می

 . پس تغذیه تأثیرات فیزیکی و فیزیولوژیکی بر روح انسان دارد. 1کودك باشد

ازد. سگیرد که انسان را به خدا نزدیك میها و رفتارهایی شکل میها، گرایشسالمت معنوی از بینش

ها، حاالت، ها، گرایشتواند بر نگرشاز آنجا که غذا تأثیرات فیزیولوژیکی بر روح انسان دارد، می

به وجود  2حالتی را در قلب« پرخوری»های انسان اثر بگذارد. برای مثال بنهها، تمایالت و روانرغبت

دهنده ارتباط تغذیه با حاالت روانی انسان است. . این نشان3شودگفته می «قساوت قلب»که به آن آورد می

کند و ایجاد می« دلیسنگ»کند، مال حرام نیز همانطور که پرخوری قساوت و سختی قلب ایجاد می

 شود. یتر من، تمایل فرد نسبت به مسایل معنوی و امور الهی کمآدلی وضعیتی روانی است که در سنگ

 در که است هشد تأکید مکرر طور به اسالمی منابع در. دارد تنگاتنگی ارتباط شیرخوارگی دوره با تغذیه

 مده است به این حقیقتآروایاتی که ذیل عنوان بعدی  .شود رعایت مختلف جوانب باید طفل شیردهی

 اشاره دارند.  

 

                                                           
 .111منصور، ص1 

 منظور از قلب، جسم صنوبری پشت قفسه سینه نیست بلکه مقصود سرچشمه احساسات در روح انسان است. 2 

 أضَرَّ ءٌیْشَ لَیْسَ »زند. غذا بپرهیزید که مُهر قساوت بر دل میبِالقَسوةِ؛ از زیادیهای  القَلْبَ یَسِمُ فإنَّهُ المَطْعَمِ؛ وَفُضُولَ . قال الرسول ص: إیَّاکُم3ْ 

هیچ چیز برای دل مؤمن پر ضررتر از پر خوری نیست و آن  .«وَهَیَجَانِ الشهوة القَلْبِ، قَسْوَةِ: لِشَیْئَیْنِ مُورِثَةٌ وَهِیَ األکْلِ، کَثْرَةِ مِنْ المُؤْمِنِ قلب على

 .(369، ص1، جالحکمهمیزانشهری، ری)محمدی قساوت قلب و برانگیخته شدن شهوت گذارد: دو چیز را به ارث می
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 كودكي راهكارهاي عملي مديريت تغذيه در دو سال اول 

 توان به چند مورد اشاره کرد: در مورد کیفیت تغذیه کودك خردسال با استفاده از منابع اسالمی می

 اجتناب از شیرهاي نامناسب. 1

در منابع اسالمی سفارش شده است که از شیر دادن توسط فرد احمق، مجوسی، زناکار، نازیبا، ناصبی 

. 1گذارددهد و بر روی وی اثر منفی میطبیعت او را تغییر میو مانند آن به طفل اجتناب کنید زیرا شیر، 

نتقل تواند صفات انسانی را متواند روی حاالت معنوی نیز اثر داشته باشد؛ زیرا شیر مینوع تغذیه وی می

                                                           
رشد  ند با آن شیر. قال علی ع: انظُرُوا مَن تُرضِعُ أوالدَکُم؛ فإنّ الوَلَدَ یَشِبُّ علَیهِ؛ بنگرید که چه کسی فرزندتان را شیر می دهد چرا که فرز1. 1 

 .(44ص ،9ج ،کافیمی کند )

یه گرفتن اکان یقول: تَخَیَّرُوا لِلرِّضاعِ کما تَتَخیَّرُونَ للنِّکاحِ؛ فإنّ الرِّضاعَ یُغَیِّرُ الطِّباعَ؛ امام علی ع می فرمود: برای د ع عَلِیّاً أَنَّ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ .2 

 دهد، چرا که شیر خوردن طفل طبع او را تغییر میکنیدو شیر دادن، زن خوب انتخاب کنید همانطور که برای ازدواج کردن، زن خوب انتخاب می

 .(499: ص ،21ج الشیعة، وسائل)

د، ف )و اهل وضو( بسپاری. عن ابی جعفر ع قال: علَیکُم بِالوِضّاءِ مِن الظُّؤورَةِ؛ فإنّ اللَّبَن یُعدِی؛ امام باقر )ع(:  شیرخواره را به دایه پاك و نظی3

 .(44ص ،9ج کافی،گذارد. )چرا که شیر اثر می

 ز آن آب سرازیر. قال رسول اهلل ص: ال تَستَرضِعُوا الحَمقاءَ، وال العَمشاءَ؛ فإنّ اللَّبَنَ یُعدِی؛ از زن نادان و یا زنی که چشمش ضعیف است و ا4

 .(43ص ،9ج ،کافیگذارد. )شود، نخواهید که به فرزندتان شیر دهد چرا که شیر اثر میمی

 ،9ج ،افیککند. لحَمقاءَ؛ فإنّ الوَلَدَ یَشِبُّ علَیهِ؛ از زن نادان نخواهید که به فرزندتان شیر دهد چرا که کودك با این شیر رشد می. ال تَستَرضِعُوا ا4 

 .43ص

تواند دتان شیر دهد چرا که شیر می. کان امیرالمومنین )ع( یقول: ال تَستَرضِعُوا الحَمْقاءَ؛ فإنّ اللَّبَنَ یَغلِبُ الطِّباعَ؛ از زن نادان نخواهید که به فرزن9

 .(433ص  ،11ج ،کافیبر طبع اولیه او غلبه یابد. )

کش رأوالدِکُم من لَبَن البَغِیِّ مِن النِّساءِ، والمَجنونَةِ؛ فإنّ اللَّبَنَ یُعدِی؛ فرزندانتان را محافظت کنید و نگذارید شیر زن س . عن علی ع: تَوَقَّوا على1

 .(14ص  21ج الشیعة، وسائلچرا که شیر اثر دارد. ) و دیوانه را بخورد،

)جامع .هتر از شیر زنا زاده است. عن الباقر ع: لَبَنُ الیَهودیّةِ والنَّصرانیّةِ والمَجوسیّةِ أحَبُّ إلَیَّ مِن لَبَنِ وَلَدِ الزِّنا؛ شیر زن یهودی و مسیحی ب9 

 .(931ص  29ج  احادیث الشیعه )للبروجردی(

ه دایگی ك زن مجوسی را برضِعوا لِلصَّبِیِّ المَجُوسِیّةَ، واستَرضِعْ له الیهودیّةَ والنَّصرانیّةَ، وال یَشرَبنَ الخَمرَ، ویُمنَعنَ مِن ذلكَ؛ برای کود. ال تَست6َ

 .(44ص ،9ج ،کافیتوانید بگیرید به شرط اینکه شراب ننوشند و از این کار منع شوند.) نگیرید، دایه یهودی و مسیحی می

جامع . اصبی است.قال الصادق ع:  رِضاعُ الیَهودیّةِ والنَّصرانیّةِ خَیرٌ مِن رِضاعِ الناصِبیّةِ.؛ شیردهی زن یهودی و مسیحی بهتر از شیر دهی زن ن11  
 .931ص  29ج  احادیث الشیعه )للبروجردی(

: هل یَصلُحُ أن یُستَرضَعَ بِلَبَنِها؟ ال یَصلُحُ وال لَبَنُ ابنَتِها التی وُلِدَتْ مِن الزِّنی؛ علی بن .لَمّا سَألَهُ أخُوهُ علیُّ ابنُ جعفرٍ عنِ امرأةٍ وَلَدَتْ مِن الزِّنی11

 تجعفر از برادر خود امام کاظم)ع( پرسید آیا درست است از زنی که از زنا متولد شده است بخواهیم به فرزند شیر بدهد؟ فرمودند: درست نیس

 .(43ص ،9ج ،کافیی که از زنا متولد شده است هم درست نیست. )و حتی شیر دادن دختر آن زن
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 خرد کم زنان. در منابع اسالمی سفارش شده است که 2های روانی انسانی را تغییر دهد. و ویژگی1سازد

. این روایات به خوبی تأثیر تغذیه را در روح و روان 3دیابمى پرورش شیر با فرزند زیرا یرید؛مگ دایه را

 دهد. انسان نشان می

 اجتناب از غذاي حرام. 2

درمنابع اسالمی ذکر شده است تواند سالمت معنوی را در کودك با خطر مواجه سازد. غذای حرام می

 به حرام از مالى انسان هرگاه. 4تغذیه کرده حرام نموده استکه خداوند بهشت را بر بدنی که از حرام 

 او زناشویى و ازدواج در حتى و رحمى صله نه و اىعمره نه شود، پذیرفته او از حجّى نه آورد دست

. خوردن یك لقمه حرام سبب می شود که چهل شب نماز او قبول نشود، چهل روز 4گذاردمى سوء تأثیر

شود، هر گوشتی که از حرام روییده شود، سزاوار آتش است و یك لقمه نیز نمیدعای او مستجاب 

دهد. یعنی مال حرام سبب . این کالم ارتباط تغذیه، بدن و معنویت را نشان می9رویاندهایی را میگوشت

تری هایی در آن روییده باشد، از معنویت کمشود و بدنی که چنین گوشتهایی در بدن میرویش گوشت

 رخوردار است. این سخنان گویای نقش تغذیه بر روان کودك است.ب

اگر از دوران اولیه تولد، غذای حرام به طفل داده شود و در سنین بعدی نیز ادامه یابد، کل بدن از مال 

ا، کند، دعپذیری را سخت میشود که معنویتروید. روح موجود در این بدن مبتال به مانعی میحرام می

                                                           
الحِسانِ، وإیّاكَ والقِباحَ؛ فإنّ اللَّبَنَ قد یُعدِی؛ برای فرزندت از زنان زیبا رو بخواه که شیرش دهند و بپرهیز  . عن الباقر ع: استَرضِعْ لِولدِكَ بِلَبَن1ِ 

 .(44، ص9ج ،1399 محمد بن یعقوب، از زشت رویان. )کلینی،

 .49، ص21، جوسایل الشیعهحرعاملی، 2 

 .499، ص4ج میزان الحکمه،شهری،ری محمدی3 

)محمدی ه است. إنَّ اللَّهَ عزّوجلّ حَرّمَ الجَنّةَ جَسَداً غُذِیَ بحَرامٍ؛ خدای عز و جل بهشت را بر بدنی که با حرام تغذیه شده است حرام کرد 4

 .(41، ص3ج، میزان الحکمهشهری، ری

کند أنّه یَفْسُدُ فیهِ الفَرْجُ؛ وقتی شخصی از مال حرام استفاده می . إنَّ الرّجُلَ إذا أصابَ مالًا مِن حَرامٍ لَم یُقْبَلْ مِنهُ حَجُّ وال عُمْرَةٌ وال صِلَةُ رَحِمٍ حتّى 4

 .(1441، ح991ص االمالی، ،)طوسی  شود شود و حتی ممکن است نطفه فرزند او نیز ناپاكحج و عمره و صله رحمش قبول نمی

 الْوَاحِدَةَ اللُّقْمَةَ إِنَّ وَ بِهِ أَوْلَى فَالنَّارُ الْحَرَامُ یُنْبِتُهُ لَحْمٍ کُلُّ وَ صَبَاحاً أَرْبَعِینَ دَعْوَةٌ لَهُ تُسْتَجَبْ لَمْ وَ لَیْلَةً أَرْبَعِینَ صَلَاةٌ لَهُ تُقْبَلْ لَمْ حَرَامٍ لُقْمَةَ أَکَلَ مَنْ.  9

 شود و هر گوشتی که ازشود و دعایش تا چهل روز مستجاب نمی؛ کسی که لقمه حرام بخورد، نمازش تا چهل شب پذیرفته نمیاللَّحْمَ تُنْبِتُ

 .(314ص ،93ج بحاراالنوار،)مجلسی،رویاند. حرام روییده باشد، آتش به آن سزاوارتر است. و یك لقمه هم گوشت می
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گذارد. در روایت آمده است که سایر اعمال عبادی و معنوی در چنین روحی به سادگی اثر نمینماز و 

، دوم گیردقبول نشدن به دو معناست یکی اینکه اجر و ثوابی به او تعلق نمی 1«شوددعای او قبول نمی»

، گذاردجان انسان میاند، اثرات معنوی که هر دعا بر جسم و  اینکه در افرادی که از مال حرام تغذیه کرده

شود که در وجود فرد معنویت شکل شود. به طور معمول عبادت باعث میدر اینها به سختی محقق می

های موجود، مصرف اموال حرام مانع سالمت معنوی است. پیامبر گرامی اسالم بگیرد، اما براساس روایت

  2روی ریگ یا آب است عبادت با مال حرام مثل بنا کردن ساختمان بر»فرماید: )ص( می

 توراتدس دارد و تنگاتنگی ارتباط نوزادی در کودك معنویت با تغذیه که دهدمی نشان فوق هایروایت

 . است دكکو معنوی و عقلی جسمی، سالمت حفظ دلیل به نوزاد برای مناسب دایه انتخاب بر مبنی اسالم

 معنوي به كودك )تصرف در ناهشیار( القاي نگرش (5

های کودك است. اما از آنجا که طفل شیرخواره درك در گام پنجم مداخله والدین در سطح نگرش

 تواند در سطح ناهشیار یا نیمه هشیار صورت گیرد. هشیارانه از دنیای اطراف ندارد، این درك می

د از نظر توانهایی دارد و میدهد که نوزاد در همان ابتدای تولد دركشواهد علمی و تجربی نشان می

ده های انجام ششناختی اموری را متوجه شود. بدین ترتیب، بینش در نوزاد فعال است. امروزه با کاوش

های حرکتی اولیه نوزاد و خوگیری وی به عالیت سیستم عصبی خودکار، واکنشـوجه به فـو از راه ت

نتایج این است که های مختلف دستاوردهای مهمی در مورد نوزاد حاصل شده است. از جمله محرك

ها و ادراکات نوزاد حتی در اولین لحظات پس از تولد، موجودی است فعال، هوشیار و همراه با بازتاب

 کند،گیری از آنها اطالعاتی را که دریافت میتواند با بهرهدار که میهای منظم و معنیحسی و پاسخ

یاری و توانایی نوزاد در روایات و کالم امامان بندی نموده و با انتخاب، پاسخ مناسب بدهد. این هوشدسته

فتن وسلّم( بر گوآلهعلیهاهللالسالم( نیز مطرح شده است. چه بسا فرمان رسول خدا )صلیمعصوم )علیهم

                                                           
 .314ص ،93ج بحاراالنوار مجلسی،1 

 .(249، ص91ج ،بحار االنوار،)مجلسی الْمَاءِ عَلَى قِیلَ وَ الرَّمْلِ عَلَى کَالْبِنَاءِ الْحَرَامِ أَکْلِ مَعَ الْعِبَادَةُ.  2
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اذان و اقامه در گوش نوزاد و اصرار حضرتش بر این امر و عمل خود ایشان و روایات مانند آن حاکی 

 .  1ثیر بر توانایی شناختی و هیجانی نوزاد به هنگام تولد استأی اولیه و تاز توانایی بینشی و گرایش

های شناختی کودك زیر سه سال، تقلید است که در این ایام او توانایی تر دیگر در تواناییموضوع پیچیده

قائل شود و از حاالت  3، بین حاالت چهره تمایز2دارد که در مواردی که بیش از چند حس درگیر است

های الهی است که در آن کودك قادر است از همان ابتدا . این توانمندی یکی از موهبت4چهره، تقلید کند

داند. از این می سعادت و 4کمال به نفس رغبت و میل را تقلید خلدون ریشه رفتارها را بیاموزد. ابن

رار آن کنش تقلیدی و تک دهی رفتارهای مرتبط با سالمت معنوی بهره برد. باتوان در شکلتوانمندی می

توان رفتارهای درست مرتبط با سالمت معنوی را در کودك ایجاد کرد تا وی در دهی عادت میو شکل

 سنین باالتر با رشد عقلی علل رفتار را بیاموزد.

دهی از دو طریق تواند سالمت معنوی طفل شیرخوار را شکل بدهد. این شکلهای القاء شده مینگرش

ماند ی میفرد باق ست نخست اینکه اثرات این القاء به صورت ناهشیار در روح، ضمیر و روانقابل تصور ا

گذارد. دوم اینکه با انجام این تدابیر در حال حاضر، خداوند در آینده و در آینده روی معنویت فرد اثر می

 کند. کند و او را در مسیر درست هدایت میبه فرد کمك می

معنوی که در فصل اول بیان شد، دو بعدی بودن انسان است که در این دو بعد یکی از مبانی سالمت 

رود. در دو سال اول کودکی گرچه ابزارهای اصالت با روح است و جسم تنها ابزار و وسیله به شمار می

ثیر أشناختی جسمانی و هشیار، بسیار ضعیف هستند، اما روح طفل به نـحو ناهشـیار از عوامل بـیرونی ت

                                                           
 .312، ص 1314مصباح و همکاران، 1 

های الزم برای هفت حالت همگانی همچنین کودك همة ماهیچهدر تقلید از چند حس مثل بینایی، شنوایی و دهلیزی استفاده شده است . . 2 

 (.1694 دیگران، و برگ فیلد،گرین) چهره را دارد )شادی، غمگینی، تعجب، عالقه، انزجار، ترس و خشم(
 تمییز شرط الزم تقلید است.  .3

 .49ص  تیفانی،4 

 .(141، ص خلدونابن دارد ) وجود برتر کمال به اعتقاد همواره انسان نهاد . در4  
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. فطرت از اوان طفولیت با طفل همراه است و 1شماردپذیرد. قرآن درك خداوند را امری فطری میمی

 عوامل بیرونی بر این فطرت اثرگذارند.

بت بر لوح ضمیر او ثوالدین و اطرافیان نسبت به کودك سخنان و رفتارهای اندك ك ، انداوان تولد از

تواند در ذهن ناهشیار می والدین و اطرافیان ناآگاه،از سوی نامطلوب یك کلمه  اظهارلذا  شود.می

 . 2نپذیرد تغییر قرار دهد که به آسانیثیر أتتحت  اش راو چنان آینده شود تثبیت  کودك

ن پیش ایها ناپذیر است. نظریه فروید و یونگ از سالوجود یك بخش ناهشیار در روان انسان انکار

بخش از روان را پذیرفته است. جدیداً پدیدارشناسان نیز با توجه به نظریه هوسرل و یاسپرس در مورد 

های تو در تو از روان ناهشیار از نظر اسالم نیز الیه. 3اندهای متعددی از روان ناهشیار سخن گفتهالیه

ده ناهشیاری فرد نسبت به برخی دهنشود که نشانتوان مطرح کرد. در زیر شواهدی مطرح میرا می

 فرایندهای روانی است:  

در منابع اسالمی مطرح شده است که شرك مانند مورچه سیاه در  :ورزيفرايند ناهشیاري شرك. 1

ه کند ککند و گمان میکه برای خود فرد ناپیدا است. در این فرایند فرد احساس می 4شب تاریك است

های زیرین روان دهد، در حالی که در الیهبه صورت خالصانه انجام میاخالص دارد و کارهای خود را 

انسان آلودگی به شرك و خودخواهی نهفته است اما فرد نسبت به آن توجه ندارد. ضرورت توجه به 

های پنهان شرك در این روایات ولو ناظر به دوران پس از تکلیف است اما این روایات گویای سطح الیه

 می در تمام مراحلی است که انسان با درك همراه است.ناهشیار نفس آد

                                                           
 .31سوره روم، آیه9 

  .1369. تیرگری، ذهن ناهشیار، 2 
0 . Trigg, Dylan & Legrand, Dorothée,  2017 

، 1، جتفسیر قمیکردند. برای مثال ر.ك: . این حدیثی است مشهور از پیامبر)ص( که گاهی اصحاب امامان)ع( درباره معنای آن سؤال می4 

 دبیب إن الشرك أخفى من قال أبو عبد اهلل عشود: . برای نمونه یکی از روایاتی که این حدیث را در قالب مثال توضیح داده است بیان می213ص

هنگام  ترتر است. به عنوان مثال، گاهی برگرداندن انگشو قال منه تحویل الخاتم لیذکر الحاجة و شبه هذا؛ شرك از حرکت مورچه مخفی النمل

 .(316ص معانی االخبارحاجت خواستن و مانند این کارها شرك است.)

http://www.bazarnikan.com/
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در قرآن کریم مکرر مطرح شده است که زندگی دنیا برای فرد  :درك انسان از حقیقت جهان. 2

ولی خود فرد از آن تزیین اطالع ندارد و نسبت به آن هشیاری ندارد هرچند دین و  1تزئین شده است

این الیه مخفی هشیار سازد. الیه تزئین درك فرد از جهان کند که بشر را نسبت به قرآن تالش می

 واقعی پیدا کرده است. ناآگاهانه شده است و فرد توجه ندارد که چه اندازه درك او از اشیاء حالت غیر

است که در این حالت « 2خودفراموشی»یکی از مباحث مطرح شده در قرآن کریم  خودفراموشي:. 3

های ناهشیار ذهن رسد این یکی از الیهکند. به نظر میمی ود را فراموشفرد، گذشته، آینده و هدف خ

 دهد. انسان است که توجه نسبت به خود را از دست می

است. از آنجا که فرد « 3غفلت»یکی از مفاهیمی که در قرآن کریم مطرح شده است،  غفلت از خود:. 4

توان گفت به نوعی هشیاری ندارد و نسبت به نسبت به آخرت، آیات الهی و ذکر خدا توجه ندارد، می

 رسد. کند که اگر تأمل کند به سطح هشیاری میاین مسائل به صورت ناهشیار عمل می

که البته با ناهشیاری  دهد که سطوحی از ناهشیاری در انسان وجود داردمجموعه این مفاهیم نشان می

گری و پدیدارشناسی تفاوت دارد. سطوح ناهشیاری این امکان را برای نوزاد تحلیلمطرح شده در روان

کند که از همان روزهای نخست ورود به این جهان اموری روی ناهشیار او تأثیر بگذارد. این فراهم می

 نوی او را تضعیف نماید. تواند سالمت معنوی او را حفظ کند یا سالمت معامور می

                                                           
 .43؛ انعام،14، ؛ آل عمران212بقره، آیه1 

همین  اند و برایکردهالْفاسِقُونَ؛ مانند کسانی نباشید که خدا را فراموش  هُمُ أُولئِكَ أَنْفُسَهُمْ فَأَنْساهُمْ اللَّهَ نَسُوا کَالَّذینَ تَکُونُوا ال وَ 16: . الحشر2

 ها را به خود فراموشی دچار کرده است که آنها همان فاسقان هستند.خدا هم آن

؛ آنها کسانی  الْغافِلُونَ هُمُ أُولئِكَ وَ أَبْصارِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ قُلُوبِهِمْ عَلى اللَّهُ طَبَعَ الَّذینَ أُولئِكَ  119:  به عنوان نمونه به این آیه توجه کنید: النحل .3 

و  26و  1، یونس 214و 116و  139هستند که خدا بر دلها و گوش و چشمهایشان مهر نهاده است و آنها همان غافالنند. همچنین نك: اعراف، 

 . 1، روم61و 1، انبیاء 62
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شود، آنچه در روایات اسالمی در دوره نوزادی از آنجا که نوزاد در سطح هشیار چیزی متوجه نمی

تصرف در بخش ناهشیار فرد است. پس از لحاظ ، 1سفارش شده است مانند خواندن دعاها، اذان و اقامه

پذیر است. تحقیقات علمی نیز این کاندینی در نوزادی تأثیرگذاری از طریق حواس بر روی ناهشیار ام

کند به عنوان مثال مادرانی که در شش هفته آخر حاملگی شعری را برای کودك خود مسأله را تأیید می

شد، نوازادان زمزمه کردند، بعد از تولد زمانی که همان شعر با صدای مادر آنها از ضبط صوت پخش می

در  دهند. آنهادیگر ترجیح می هایموسیقیها همان شعر را بر با شدیدتر کردن مکیدن، نشان دادند که آن

دهند و بین صدای زن و مرد تفاوت قائل همان اواخر جنینی در برابر صداهای مختلف واکنش نشان می

شدند و در زمان شنیدن صدای مادر واکنشی نشان دادند که متفاوت با واکنش آنها در زمان شنیدن صدای 

تواند از نوع اثرگذاری در ناهشیار فرد باشد . بنابراین خواندن اذان، اقامه و دعاهای خاص می2غریبه بود

 شود تا در آینده کودك این صداها را بر صداهای دیگر ترجیح دهد. و این امر باعث می

 

 راهكارهاي عملي تصرف در سطوح ناهشیار 

طفل خردسال  و آیات مختلف در گوش در روایات سفارش شده که عالوه بر اذان و اقامه، دعاها

توان به این نتیجه رسید که چه محتواهایی در خوانده شود. با تحلیل محتوایی این آیات و دعاها می

 ناهشیار وی القاء شود.

 القاي هدف خلقت .1

سوره  114های اسالمی یکی از آیاتی که سفارش شده در گوش طفل خوانده شود، آیه براساس آموزه

از هدف خلقت جهان و انسان صحبت شده است. از این سفارش  . در این آیه صریحا4ًاست 3مؤمنون

های مقدماتی برای تحقق سالمت معنوی توان برداشت کرد که القاء هدف خلقت به کودك یکی از گاممی

                                                           
 .1399 محمد بن یعقوب، ،کلینی1 

2 . Berk, Laura, 2007. 
 ردید.گایم و شما به سوی ما باز نمیکنید که شما را بیهوده آفریدهتُرْجَعُونَ؛ آیا گمان می ال إِلَیْنا أَنَّکُمْ وَ عَبَثاً خَلَقْناکُمْ أَنَّما فَحَسِبْتُمْ . أ3َ 

 .12، ص111، جمجلسی4 
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های آن همان توان به وی ارائه داد. یکی از راههای مختلف میدر آنهاست. هدف خلقت را از روش

های دیگری را نیز برای بیان هدف خلقت توان با تعمیم این توصیه، روشخواندن آیه مبارکه است. اما می

 به او ارائه شود. اصلیی قالب های هنری مانند شعر، قصه و الالبه وی به کار برد. مثالً اهداف خلقت در 

توانیم از ابزارها ضرورت القاء هدف خلقت به فرزند در اسالم بیان شده است اما برای راهکارهای آن می

 های مختلف استفاده کنیم و در اختیار مادران قرار دهیم. و روش

 القاي وحدانیت خداوند. 2

الکرسی، آیات آخر معوذتین، آیت های اسالمی سفارش شده است که سوره حمد، توحید،در آموزه

. تحلیل 1سوره حشر، آیات اول سوره مؤمنون و اشهد آن ال اله االهلل در گوش طفل خردسال زمزمه شود

ی هایدهد که آنها ناظر به وحدانیت خداوند است. پس یکی از آموزهمحتوای این آیات و جمالت نشان می

 توانوحدانیت خداوند است. برای القای این محتواها میکه الزم است والدین به کودکان القاء کنند، 

  های هنری مانند شعر،با روشاست را « وحدانیت خداوند»همان آیات و جمالت یا مضامینی که گویای 

 قصه و الالیی به آنان ارایه داد. 

 القاي عظمت خداوند. 2

، نشان دهنده عظمت خداوند است. از بررسی 2شودگفتن اهلل اکبر که از طریق اذان به کودك القاء می 

توان در این سنین ارائه داد، های مورد توصیه که میشویم که یکی از آموزهمحتوایی اذان متوجه می

 تواند به طرق مختلفی انجام شود. عظمت خداوند است. القای عظمت خداوند می

                                                           
 .12، ص111، جمجلسی1 
 .24، ص9، جالکافی یعقوب،محمد بن  کلینی،2 
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 القاء رسالت .5

، 1در اذان و اقامه و زمزمه کردن آنها در گوش طفل "هللاشهد آن محمدرسول ا"توصیه روایات به گفتن 

از طریق همان اذان  دهد که باید شهادت به رسالت را در گوش او زمزمه کنیم. گاهی این القاءنشان می

های کودکانه شعر، الالیی و قصه قرار داد و به توان با تعمیم این روش، این محتوا را در قالباست. می

 . کودك ارائه کرد

 ناسیون چهل روزه معنويیواكس .2

گیری ساز شکلگفتند و معتقدند که این امر زمینهبرخی عرفا تا چهل روز اذان و اقامه در گوش کودك می

 رمودهف تبریزی ملکی آقای جواد گردد. میرزاهای معنوی میمعنویت در کودك و سبب حفظ او از آسیب

 ناب فالن یا افهم اسمع» هم، تلقین گفته،می اقامه و اذان من گوش در که روزی چهل عین پدرم: بودند

 خوانده  است.می 2«حق الموت إنّ فالن

 به كارگیري محبت و مودت براي رشد معنويت  (5

هایی که زیاد در منابع اسالمی سفارش شده است محبت والدین به فرزندان است. در یکی از آموزه

ها این سفارش. 3که والدین نسبت به فرزند خود محبت بورزندمنابع اسالمی مکرراً سفارش شده است 

ارتباط با سالمت معنوی باشد. لذا در بررسی این آموزه، نخست ضروری است که ارتباط تواند بینمی

ورزی والدین نسبت به فرزندان آموزش آنها با سالمت معنوی روشن شود و در گام بعدی نحوه محبت

                                                           
 24ص، 9، ج،الکافیمحمد بن یعقوب کلینی،1 

 .1399الشموس، شمس2 
صلی  -رسول خدا  .مْ فَاِنَّهُمْ الیَرَوْنَ اِلّا اَنَّکُمْ تَرْزُقُونَهُمْقالَ رَسُولُ اهللِ )صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَ آلِه(: اَحِبُّوا الصِّبْیانَ وَ ارْحَمُوهُمْ وَ اِذا وَعَدْتُمُوهُمْ فَفُوا لَهُ. 3 

دهید حتماً وفا کنید زیرا کودکان، شما را ای میها وعدهان خود را دوست بدارید و با آنان مهربان باشید، وقتی به آنفرمود: کودک -اهلل علیه و آله 

 .(129ص ،4ج وسایل الشیعه،حرعاملی، ).پندارندرازق خود می

فرمود: همانا خداوند متعال نسبت به  -السالم علیه -امام صادق  .حُبِّه لِوَلَدِهِالسالم(: انَّ اهللَ عَزَّ وَ جَلَّ لَیَرْحَمُ الرَّجُلُ لِشِدَّةِ قال االمام الصادق )علیه

 .(113ق، ص1412طبرسی،  ).کندشخصی که نسبت به فرزند خود محبت بسیار دارد رحمت و عنایت می

السالم( فرمود: فرزندان خود را بسیار ببوسید امام صادق )علیه .قُبْلَةٍ دَرَجَةً السالم(: اَکثِرُوا مِنْ قُبْلَةِ اَواْلدِکُمْ فَاِنَّ لَکُمْ بِکُلِّقال االمام الصادق )علیه

 .(62، ص111ج، مجلسی ).ای استزیرا برای شما در هر بوسیدن درجه
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این کیفیت  1تر از نحوه تغذیه است.و سالمت، کیفیت رابطه مادر و کودك مهم برای تأمین رشدداده شود. 

 تواند در سالمت معنوی نقش داشته باشد. رابطه می

رزند آمیز بین مادر و فگذارد. از این رو باید روابط محبتنوع رابطه با مادر، در نوع ارتباط با خدا اثر می

. 2ارش زیادی راجع به محبت نسبت فرزندان ارائه شده استهای دین اسالم سفشکل بگیرد. در آموزه

شود که زمینه را برای بزهکار شدن ای شدن و ضعف عزت نفس میمحرومیت از محبت نیز موجب عقده

کند. به احتمال زیاد اگر والدین به فرزندان خود محبت کنند، آنان نیز به والدین خود کودکان فراهم می

ند کنند. خداوتبع آن به باورها، عقاید و اعمال معنوی والدین نیز عالقه پیدا می شوند و بهمند میعالقه

ند، اگر کفرماید اگر انسان، کسی را دوست داشته باشد، حرف او را تصدیق میمتعال به حضرت داود می

اگر کسی را به عنوان دوست انتخاب کند، از کارهای او راضی خواهد بود، به او اعتماد خواهد کرد و 

. بنابراین اگر والدین به فرزندان خود محبت 3ورزد.مشتاق کسی باشد، در جهت رسیدن به او تالش می

شوند. در این صورت زمانی که بزرگتر شدند، سخنان مند مینمایند، فرزندان نیز به والدین خود عالقه

 شوند و از والدین خوداضی میکنند و به کارهای والدین روالدین را تصدیق نموده، به والدین اعتماد می

شود و محبت در مسیر معنوی پیروی خواهند کرد. در نتیجه محبت والدین موجب محبت فرزندان می

 شود. فرزند نسبت به والدین موجب پیروی فرزندان از افکار و عقاید والدین می

تر والدین و فرزندان بیشاز سوی دیگر اگر فرزندان محبت والدین را دریافت نمایند، در آینده ارتباط 

شود. پیامبر گرامی اسالم پذیری معنوی از والدین میشود و این امر در جهت سالمت معنوی و تأثیرمی

                                                           
 .111، صروان شناسی ژنتیك؛ تحول روانی از تولد تا پیری. منصور، محمود 1 

 .411، ص13ج میزان الحکمه، ری شهری،محمدی2 
حَبیبٍ جَدَّ  حَبیباً صَدّقَ قَولَهُ، ومَن رَضِیَ بحَبیبٍ رَضِیَ بفِعْلِهِ، ومَن وَثِقَ بحَبیبٍ اعْتَمَدَ علَیهِ، ومنِ اشْتاقَ إلى أحَبَ اوحی اهلل تعال: یا داوودُ، مَن. 3 

بوبی کند و هر کس به محد سخن او را تصدیق میفی السَّیرِ إلَیهِ؛ خداوند متعال به داود نبی وحی کرد که هر کس محبوبی را دوست داشته باش

خرسند باشد به فعل او هم راضی خواهد بود و هر کس به محبوبی پیوند خورد به او اعتماد و تکیه کند و هر کس مشتاق محبوبی باشد در 

 .(441ج، صشهری،ری؛ محمدی41، ص14)مجلسی، ج  حرکت به سمت او تالش کند
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. امیرالمؤمنین )ع(: هر کس به گروهی عالقه 1فرماید: انسان بر دین دوست و همنشین خود است)ص( می

 شودبت والدین موجب محبت متقابل فرزندان می. بر این اساس مح2شودداشته باشد، با آنها محشور می

شود یکند و این امر باعث مو این محبت متقابل همنشینی و قرین بودن بین والدین و فرزندان را حفظ می

های والدین و خانواده دور نشوند های معنوی فرزندان از معنویت فاصله نگیرند و از ارزشکه در خانواده

 گونه حفظ شود. و سالمت معنوی آنها این

ها است که بر اساس آن یکی از مبانی سالمت معنوی وجود سرشت و فطرت مشترك بین همه انسان

های فطری که در وجود انسان . یکی از گرایش3های فطری استها و گرایشانسان فطرتاً دارای بینش

تواند محبت یه کودکی فرد میتواند باشد، نیاز انسان به محبت و توانایی درك آن است که در سنین اولمی

به طور طبیعی محبت ورزیدن در قالب رفتارهایی مثل در آغوش گرفتن، بوسیدن، نوازش را درك کند. 

کردن، سخن گفتن، الالیی خواندن، بازی کردن، رفع نیازهای جسمی، شیر دادن، لباس مناسب خریدن، 

ه پزشك در مواقع بیماری و مانند آن تحقق تهیه مکان مناسب، تهیه اسباب بازی مناسب، مراجعه سریع ب

توجهی و مانند آن کند. از سوی دیگر اجتناب از رفتارهایی مثل خشم، پرخاشگری، طرد، بیپیدا می

با اینکه این موارد از لحاظ نظری روشن است، اما در عمل ممکن است دهد. محبت والدین را نشان می

رت گیرد یا به صوا در محبت ورزیدن جنبه افراط را در پیشوالدین به یك یا  دو روش اکتفاء نماید ی

 دو سوگرا عمل نماید که گاهی محبت افراطی و گاهی به عدم محبت کشیده شود. 

برقراری روابط با اطرافیان   باید توجه داشت که طفل از ابتدای تولد توانایی درك احساسات هیجانی و

 هایشود و از اولین هفتهس کودك محبت والدین را متوجه می. بر این اسا4را براساس نوع هیجانات دارد

                                                           
 .(314، ص2،  جالکافی محمد بن یعقوب، )کلینی، قَرِینِهِ وَ خَلِیلِهِ دِینِ عَلَى الْمَرْءُ ص اللَّهِ رَسُولُ . قَال1َ 

 .)414، ص2، جمیزان الحکمهشهری،ری)محمدی . فإنّ مَن أحَبَّ قَوماً حُشِرَ مَعهُم2 

 .111، ص1362مصباح، 3 
4 Saarni, carolyn; joseph j. campos, linda a. camras, and David Witherington, 2006, chapter 5: emotional 
development: action, communication, and understanding in William damon and richard m. lerner, handbook 
of child psychology,  
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. در کتب معتبر 1شودتولد نحوه شیر خوردن با محبت را از نحوه شیر خوردن بدون محبت متوجه می

شیعه بیان شده که خداگرایی در نهاد انسان از اوان طفولیت وجود دارد اما والدین ممکن است با رفتارهای 

های فطری ناب در دوران ها و گرایش. بینش2زند از مسیر فطری خود شوندخود سبب انحراف فر

تواند بستر مناسب نیل به سالمت معنوی کودك را شیرخوارگی اگر به درستی حفظ و پرورش یابد، می

ی ی اصلآگاهی و خداخواهی که در سرشت انسان به ودیعه گذاشته شده است هسته فراهم کند. این خدا

زیر سطح »در آینده است. بدین ترتیب انسان از درون خدا را دوست دارد، هر چند سالمت معنوی 

رود. ی الهی برای انسان به شمار میاست و خودش متوجه نیست ولی یك نعمت و ودیعه« هوشیاری

السالم( نیز مطرح شده است. این هوشیاری و توانایی کودك در روایات و کالم امامان معصوم )علیهم

جویی، پرستش، های دیگری مثل گرایش به نظم، حقیقتخداگرایی، خداوند متعال گرایش عالوه بر

 زیبایی و خالقیت و ابداع، جهت دستیابی به ذات مقدسش اختصاص داده است.

 

 ورزي راهكارهاي عملي محبت

رائه زمینه اورزی صحیح و پرهیز از افراط و تفریط در این در ادامه به برخی از نکات الزم برای محبت

 شود.می

 توجه به لزوم محبت براي سالمت معنوي الف: 

ورزی به فرزند با سالمت معنوی وی ارتباط دارد. اسالم بر این امر سفارش کرده است. اثرات محبت

ای های علمی و تاریخی هم به دست آورد به گونهتوان از یافتهمنفی عدم محبت را بر سالمت معنوی می

 های روانی و منحرفین اجتماعی را افرادی تشکیلدرصد باالیی از زندانیان، معتادان، بیماران بیمارستانکه 

                                                           
 .1391دادستان، 1 

شود و این پدر و مادر او ه و یمجسانه؛ هر کودکی بر فطرت متولد میکل مولود یولد علی الفطره و لکن ابواه هما اللذان یهودانه و ینصران .2

(، البته الزم است بدانیم که باید از این هسته سالمت 313ص  2ج  سفینة البحارآورند. )هستند که او را یهودی یا نصرانی یا مجوسی بار می

آن به انحراف کودك از آن و در نتیجه به مخاطره افکندن این درك و  معنوی مراقبت صورت گیرد، بویژه پدر و مادر با یاددادن امور منافی با

 توجه فطری دامن نزنند.
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مهری و عدم پذیرش از سوی خانواده و جامعه رو به رو دهند که به نحوی با کمبود توجه و بیمی

مت دارد که مانع تحقق سال هایی را در فرزندان به دنبالمهری و کمبود محبت آسیب. بنابراین بی1اندبوده

 معنوی آنهاست. 

تواند رابطه محبت در کودکی را با ارتباط با خدا در بزرگسالی نشان دهد، یکی از مباحثی که می

هایی است که در زمینه دلبستگی به مادر و دلبستگی به خدا انجام شده است. نتایج این تحقیقات پژوهش

سال به مادر از نوع ایمن باشد، دلبستگی او به خدا نیز از نوع دهد که اگر دلبستگی کودك خردنشان می

 2.ایمن خواهد بود

اما نکته اساسی این است که چگونه والدین محبت خود را  نشان دهند و به چه اندازه محبت کنند. آیا 

در این مرحله به سه چیز نیاز داریم  سازد.محبت افراطی به سالمت معنوی فرزندان آسیب وارد می

نخست اینکه والدین از اثرات مخرب عدم محبت مطلع شوند. دوم اینکه بدانند محبت افراطی به اندازه 

تواند اثرات مخرب داشته باشد. سوم اینکه برنامه عملی برای محبت ارائه شود. به نظر عدم محبت می

مندی ظهار محبت و عالقهها به اندازه کافی نسبت به کودکان شیرخوار خود ارسد امروزه بیشتر خانوادهمی

های ناخواسته داشته باشند، یا مشکل روحی ها که بچهو نوازش را دارند. مگر تعداد اندکی از خانواده

روانی داشته باشند یا از شدت گرفتاری و مشغولیت نتوانند به فرزندان خود محبت کنند. از این رو باید 

 نکات زیر مورد توجه قرار گیرد: 

 كردن محبت ب:  اعتدال در

محبت افراطی ضررهایی برای کودك دارد مثل اینکه ممکن است انسان را از راه حق دور سازد این 

)ع(  صادق آید زیرا از طرفی امامهای اسالمی به دست میمطلب از کنار هم قرار دادن دو نوع آموزه

                                                           
 .231، ص1396فرد و همکاران، ساالری1 

; Kirkpatrick, 1999. 21394زاده و همکاران، خوانین. 
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از طرف دیگر  .«1کندمى رحم فرزندش، به او شدید محبت براى انسان، به عزّوجلّ خداوند»: فرمایدمی

فرماید: محبت فرزندان از مصادیق شهوات و دلبستگی به دنیاست که برای انسان تزیین قرآن کریم می

رسیم که محبت به فرزند الزم است اما . اگر این دو نوع آموزه را جمع کنیم به این نتیجه می2شده است

آیه شریفه خداوند عالقه به فرزند را در نهاد والدین  خطر افراط در این مسیر نیز وجود دارد. بنابر این

ها باید مدیریت شود لذا محبت نباید به صورت قرار داده است اما این گرایش همچون سایر گرایش

 در چارچوب سالمت معنوی باشد.  افراطی و بدون قید و شرط باشد بلکه صرفاً

 ج: ابراز محبت از طريق شیر دادن

تر از برکت شیرهای دیگر است. به فرموده امام علی )ع( هیچ شیری برای کودك با تر ازشیر مادر مهم

. در آغوش گرفتن بچه و تماس بدنی با وی هنگام شیر دادن بیانگر ابراز محبت مادر 3شیر مادرش نیست

است. در این صورت تماس بدنی مادر و کودك عالوه بر ارضای نیاز غذایی نیاز به محبت را نیز در 

سازد. اگر هنگام شیر دادن با  وضو و رو به قبله باشد برای مادر نوعی حالت معنوی ك برآورده میکود

 باشد.میز مادر به فرزند میآو آرامش را نیز به دنبال دارد که بسترساز توجه محبت 

 د: محبت از طريق ارضاي نیاز به بازي

از روانی وی به بازی، از مقدمات سالمت دهد. ایجاد آرامش روانی و رفع نیبازی به کودك آرامش می

های اجتماعی، کالمی و حل توان در قالب بازی مضامین دینی را آموزش داد، و مهارتمعنوی اوست. می

 توان باکند. همچنین میرا برای سالمت معنوی فراهم می مسأله را در کودك ایجاد کرد. این امور زمینه

ای وی در کودك جلوگیری کرد. اگر نیاز کودك به بازی به شیوهبازی، از موانع احتمالی سالمت معن

منتهی  به رفتارهایی مند،صحیح انجام نشود ممکن است بازی وی با کودکان ناشایست، نابهنجار و آسیب

                                                           
 .(41، ص9،  جالکافیمحمد بن یعقوب، )کلینی، لِوَلَدِه حُبِّهِ لِشِدَّةِ العَبدَ لَیَرحَمُ عَزَّوجلَّ اللَّهَ . إن1ّ 

 ده استـت داده شـدان، زینـرزنـان و فـمله زنـها، از جتن شهوتـت داشـردم دوسـرای مـالْبَنینَ؛ ب وَ النِّساءِ مِنَ الشَّهَواتِ حُبُّ لِلنَّاسِ زُیِّن2َ 

 .(14)آل عمران، 
  (.414ص ،3ج الیحضره الفقیه،منلَبَنِ أُمِّهِ )شیخ صدوق،  مِنْ عَلَیْهِ بَرَکَةً أَعْظَمَ الصَّبِیُّ بِهِ یُرْضَعُ لَبَنٍ مِنْ مَا ع عَلِیٌّ قَالَ . و3َ 
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شود. هر روز دو ساعت را به بازی با طفل خود اختصاص های سالمت معنوی قلمداد میشود که از آسیب

سالمی روایات متعدد و همچنین سیره پیامبر اسالم )ص( و ائمه معصومین )ع( نشان دهید. در منابع ا

 توصیه( ع) صادق امام دهد که بازی و همبازی )تصابی( با کودك از اهمیت خاصی برخوردار است؛می

 را مذهبی و معنوی دهد که مسائلاین نشان می .1کند بازی سال هفت تا کن رها را فرزندت که نمودند

 و دینی مفاهیم از بسیاری توانندمی والدین بازی، طریق از. 2آموخت کودك به بازی طریق از توانمی

 دیدگاه از بیاموزند. کودك به را دینی اصول و احادیث و احکام زندگی، آداب آموزش قبیل از علمی،

 توانند بامی آنها .3کنند فراهم کودك بازی برای مناسبی یزمینه و مکان والدین مسئولند که اسالم،

 با شانای نمود. خودمی چنین سفارش والدین به نیز( ص) اسالم گرامی پیامبر شوند، همبازی شانکودك

 ضمن در باید والدین که این وظایف دیگر از. 4شدندمی )ع( در کودکی همبازی امام حسن و امام حسین

 .4دهند آموزش کودك به مستقیم غیر و مستقیم طور به را اخالقی اصول از بسیاری بازی

 ه: محبت از طريق كالم

 و کردن خطاب قالب در تواندمی گفتاری محبت. است گفتار و کالم محبت ابراز هایراه از یکی

 محبت( ع) امیرالمؤمنین. کند پیدا تحقق داستان و قصه گفتن الالیی، و شعر خواندن گفتگو، صدازدن،

 ىههم بلکه خویش، از ایپاره را تو: »دهدمی نشان زیر کالم با( ع) حسن امام فرزندش به نسبت را خود

 و ندهرسا زیان من به که است آن مثل برساند، ضرر تو به چیزى اگر که جایى آن به تا دیدم خود وجود

 دخو امور اصالح در که را اهتمامى همان بنابراین آمده من سراغ به بیاید، تو سراغ به مرگ اگر گویى

 صورت به خود فرزند به نسبت را خود محبت گفتار این در( ع) علی امام. 9«دارم تو ىدرباره نمایممی

                                                           
 .49ص ،9ج ،الکافیکلینی، محمد بن یعقوب،1 

 .1364اعرافی و مبلغ، 2 

 .1361 عالف، برادران3 

 .416ص ،13ج  ،میزان الحکمهشهری، ری محمدی4 

 .1361 عالف، برادران4 

 .31 نامه ق،1414 رضی،شریف9 
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 یزن کودك به را آن توانمی اما نیست، کودك کالم این در امام مخاطب چند هر. است داشته ابراز کالمی

 . داد تعمیم

 فرزندان هاینام هاخطاب این در است، فرزندان با کالمی روابط از بخشی زدن صدا و کردن خطاب

 به ار خود محبت کنند، انتخاب خود فرزندان برای خوب و زیبا هایاسم والدین اگر کند،می پیدا اهمیت

 فرزندان برای زیبا هایکنیه و هانام که است شده سفارش مکرر. 1اسالمی منابع در. است داده نشان آنها

 که است این کند،مى خود فرزند به فرد که نیکی نخستین(: »السالمعلیه) کاظم امام. نمایید انتخاب خود

 .2« نهد فرزندش بر نیکو نامى شما از هریك پس کند انتخاب برایش نیکویى نام

 و: محبت از طريق ارضاي تماس بدني

جازه امادران ساعات بیشتری را در کنار کودك باشند، در آغوش بگیرند، ارتباط فیزیکی برقرار کرده و 

دهد که تماس بدنی شناسی نشان میدهند که وی به چهره مادر نگاه کنند. همانگونه که تحقیقات روان

های مهم ابراز محبت ارتباط بدنی و در آغوش یکی از راه. 3بیش از نیاز به تغذیه برای کودك اهمیت دارد

ر اسالم پیامب است، بخش آرامش فرزند براى والدین بدن گرمى احساس و گرفتن آغوش گرفتن است. در

 نانآ خاطر به پیامبر. آمدند حضرت سوى به )ع( حسین امام و حسن امام. بود نشسته مجلسى )ص( در

 آنان بالاستق به حضرت پس کشید، طول حضرت به رسیدنشان بودند، کوچك آنان چون ولى برخاست،

های چه راهور خوبی است راهور شما و چه راکب فرمود: و کرد سوار خود دوش بر را آنها و رفت

ع( از ارتباط بدنی پیامبر )ص( ) على مؤمنان امیر حضرت. 4خوبی هستید شما و پدر شما بهتر از شماست

 ددانیمى )ص( خدا رسول نزد را من خاص مقام و نزدیکى قرابت، منزلت، خوب شما»کند: با خود یاد می

                                                           
 .19-21ص ،9ج  ،الکافی یعقوب،محمد بن  کلینی،1 

 .39ص ،21ج وسائل الشیعه،عاملی، حر2 

 .1394منصور و دادستان، 3 

 قَالَ وَ تِفَیْهِکَ عَلَى حَمَلَهُمَا وَ فَاسْتَقْبَلَهُمَا إِلَیْهِ بُلُوغُهُمَا اسْتَبْطَأَ وَ لَهُمَا قَامَ ص النَّبِیُّ رَآهُمَا فَلَمَّا الْحُسَیْنُ وَ الْحَسَنُ فَأَقْبَلَ جَالِساً کَانَ أَنَّهُ ص . النَّبِی4ِّ

 .(299، ص43مِنْکُمَا. )مجلسی، ج خَیْرٌ أَبُوکُمَا وَ أَنْتُمَا الرَّاکِبَانِ نِعْمَ وَ مَطِیُّکُمَا الْمَطِیُّ نِعْمَ
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 من و چسباندمى اشسینه به را من بودم، کودك که حالى در نهاد،مى خود دامن در را من که جا آن به تا

 فهماندمى من به را بدنش خوش بوى داد،مى تماس خود بدن با را من داد،مى قرار خود رختخواب در را

 داخ پیامبر. در منابع اسالمی مکرر به بوسیدن فرزند سفارش شده است. 1دادمى قرار دهانم در را غذا و

 را فرزندش که هر و نویسدمى ثواب یك او براى عزّوجلّ خداوند ببوسد، را خود فرزند که هر»: )ص(

 و پدر قیامت روز در بیاموزد قرآن او به که هر و سازدمى شاد را او قیامت روز در خداوند کند، شاد

 بهشتیان صورت آن درخشش از که شودمى پوشانده آنان بر جامه دو و شوندمى خوانده فرا مادرش

 هرگز من»: گفت که مردى درباره. در روایت دیگر از حضرت رسول )ص( وارد شده است: 2درخشدمى

. در کالم دیگر آن 3«است دوزخیان از من نظر در مرد این: فرمود رفت که وقتى. امنبوسیده را کودکى

ه ای که فاصله هر درجبهشت درجهتان را زیاد ببوسید زیرا برای هر بوسه در فرزندان» فرماید:حضرت می

همانگونه که ذکر شد در منابع اسالمی بر ارتباط بدنی کودك و بوسیدن «. 4با دیگری پانصد سال است

های اسالم به طور کلی به منظور هدایت و رشد کودك زیاد سفارش شده است. از آنجایی که توصیه

انجام شده است و بوسیدن کودك تأثیر قابل  معنوی انسان است. این سفارشات نیز به همان منظور کلی

 دارد. توجه در سالمت عاطفی و اجتماعی کودك دارد که آن خود نیز سالمت معنوی را در پی

 ز: محبت از طريق در اختیار بودن

والدین باید نشان دهند که به نیازهای کودك توجه دارند و مراقب او هستند. کودك را مدت طوالنی 

تنها نگذارند، زمانی که نیاز به نوازش دارد، نوازش داده شود و زمانی که نیاز به غذا دارد غذا داده شود. 

                                                           
 یَکْنُفُنِی وَ صَدْرِهِ إِلَى یَضُمُّنِی[ وَلَدٌ] وَلِیدٌ أَنَا وَ حِجْرِهِ فِی وَضَعَنِی الْخَصِیصَةِ الْمَنْزِلَةِ وَ الْقَرِیبَةِ بِالْقَرَابَةِ ص اللَّهِ رَسُولِ مِنْ مَوْضِعِی عَلِمْتُمْ قَدْ . و1َ 

 (. 414، ص14ج)مجلسی، لْقِمُنِیهیُ ثُمَّ ءَالشَّیْ یَمْضَغُ کَانَ وَ عَرْفَهُ یُشِمُّنِی وَ جَسَدَهُ یُمِسُّنِی وَ فِرَاشِهِ فِی
 نُورِهِما مِن ءُیُضی حُلَّتَینِ فیُکسَیانِ باألبَوَینِ دُعِیَ القرآنَ عَلَّمَهُ ومَن القِیامَةِ، یَومَ اللَّهُ فَرَّحَهُ فَرَّحَهُ ومَن حَسَنَةً، لَهُ عَزَّوجلَّ اللَّهُ کَتَبَ وَلدَهُ قَبَّلَ . مَن2 

 .(46، ص9، جالکافی محمد بن یعقوب، کلینی،الجَنَّةِ) أهلِ وُجُوهُ

 .(494، ص21ج، حرعاملی)النّار.  أهلِ مِن نّهُ أ عِندی رجُلٌ هذا قالَ ولَّى فلَمّا قَطُّ، صَبِیّاً قَبَّلتُ ما: قالَ رجُلٍ . فی3 

 .(62، ص111ج مجلسی،عَام) خَمْسُمِائَةِ دَرَجَةٍ کُلِّ بَیْنَ مَا الْجَنَّةِ فِی دَرَجَةً قُبْلَةٍ بِکُلِّ لَکُمْ فَإِنَّ أَوْلَادِکُمْ قُبْلَةِ مِنْ . أَکْثِرُوا4 
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 ادر برای کودك به معنایزمانی که نیاز به نظافت و بهداشت دارد، رسیدگی شود. غیبت طوالنی مدت م

 گذارد. شود و اثرات نامطلوب بر جای میتوجهی قلمداد میعدم محبت و بی

 سالگي داري تا دو( پرورش خويشتن7

 بیش آن گیریشکل هم و دارد عمیق ارتباط معنویت با هم که است شخصیتی صفت یك خویشتنداری

 مد ردیگ اخالقی و شخصیتی صفات از جدای دلیل همین به. دارد کودکی در ریشه دیگری چیزی هر از

 . بخشند حققت طفل در را صفت این باشند، داشته اهتمام والدین تا شودمی تأکید آن بر و گرفته قرار نظر

اسالمی  در منابعفرد و سالمت معنوی در بزرگسالی وجود دارد. « داریخویشتن»ارتباط تنگاتنگی بین 

معرفی شده است که اگر آن قله از بین  3، یا قله ایمان2یا نصف ایمان ،1خویشتنداری یا مساوی با ایمان

. این تعبیرها و 4داری ندارد دین نداردبرود، ماهیت ایمان نیز از دست رفته است و کسی که خویشتن

دهد که داشتن سالمت معنوی نیاز به خویشتنداری دارد. تعبیرهای مشابه که در منابع اسالمی نشان می

ه توانند مقاومت کنند در نتیجهای نفسانی نمیها و خواهشخویشتنداری ندارند در برابر هوس کسانی که

توانند روحیه معنوی را در وجود خود تحقق بخشند. داشتن معنویت به معنای مقابله و مبارزه با نمی

 باشد. ها میها و کامرواییجوییها، لذتها، خواهشهوس

                                                           
 (.424ص ،2ج ،1419 نوری، محدث) صبر فرمود چیست؟ ایمان شد سؤال( ص) خدا رسول : الصَّبرُ. از-مااإلیمانُ. 1 

 ایمان است.إنّ الصَّبرَ نِصفُ اإلیمانِ. صبر نیمی از . قال رسول اهلل ص: 2 

إذا ذَهَبَ الصَّبرُ ذَهَبَ  الصَّبرُ رَأسُ اإلیمانِ؛ الصَّبرُ مِن اإلیمانِ بمَنزِلَةِ الرَّأسِ مِنَ الجَسَدِ، فإذا ذَهَبَ الرَّأسُ ذَهَبَ الجَسَدُ، کذلكَ. قال الصادق ع: 3 

ر برود بدن هم از بین می رود. صبر هم که از بین برود ایمان اإلیمانُ؛ صبر سر ایمان است. صبر برای ایمان مانند سر برای بدن است که وقتی س

 (.91، ص2، جالکافی)کلینی، محمد بن یعقوب، از بین می رود. 

)مجلسی رد. اأیُّها الناسُ علَیکُم بالصَّبرِ؛ ای مردم بر شما باد صبر کردن؛ فإنّهُ ال دِینَ لِمَن ال صَبرَ لَهُ؛ کسی که صبر ندارد دین هم ند. قال علی ع: 4 

 .(62، ص99، ج
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. براساس 1در وجود انسان است« گیری ملکات نفسانیشکل»از نظر اسالم، شناسی یکی از مبانی انسان

. در 2یردگمبانی اخالقی هر صفت اخالقی به عنوان یك فضیلت به تدریج در وجود انسان شکل می

گیری این صفات نفسانی عقالنیت، گرایشات درونی انسان از قبیل خشم، شهوت و نیز افعال شکل

رد. به این معنا که هر چه  فرد مطابق یکی از گرایشات درونی خود عمل اختیاری اختیاری انسان تأثیر دا

 کند. انجام دهد، صفات و ملکات خاصی در نفس او رسوخ پیدا می

ود. شهای اول زندگی شروع میها از سالگیری آنداری یك صفت شخصیتی است که شکلخویشتن

 و صفات جمیع از طفولیت، اوان و آفرینش مبادى در نفسى هر»: نویسدمی باره این در نراقی مالاحمد

 اتصف تحقق و ملکات حصول و باشد، صورت و نقش از خالی که اىصفحه مانند است، خالى ملکات

 دل در آن از اثرى زد سر مرتبه یك که عملى هر و است آنها مقتضیه افعال و اعمال تکرار واسطه به

 «راسخه لکهم» و  ثابت و مستحکم اثر عمل، تکرار از بعد تا شود،مى بیشتر اثر آن دوم مرتبه در و حاصل،

داری را در داری یا ناخویشتنتواند خویشتنچگونگی برخورد و رفتار والدین می .3شوددر نفس مى

های خود بتواند ای پرورش دهد که در برابر هوستوانند طفل را به گونهکودك پرورش دهد. والدین می

 آوری در برابر امیال درونی سالمتتواند با تابخویشتنداری نشان دهد، در این صورت در بزرگسالی می

ای رشد دهد که در خود را به گونهتواند کودك معنوی خود را حفظ کند. در نقطه مقابل آن والدین می

کم  گذران وها کنترل و مقاومت نداشته باشد و در نتیجه در بزرگسالی نیز هوسران، خوشبرابر هوس

 تحمل شده و سالمت معنوی او به خطر افتد. 

 

                                                           
 .1311نراقی، 1 

ریط قرار هستند که بین دو حد افراط و تفها جملگی ملکه های نفسانی  تفریط؛ فضیلت و إفراط طرفی بین متوسطة ملکات کلها الفضائل . أن2 

 .(313، ص94دارند.)مجلسی،ج
 .31ص ،2ج نراقی،3 
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 سالگي  داري تا دوراهكارهاي عملي پرورش خويشتن

ا دهند. امداری را انجام میهای عملی خویشتنرینهایی دارد و بر پایه آن تمدر بزرگسالی فرد نگرش

و تحمل را در او ایجاد کنیم اما داری خویشتندر طفل ممکن است نتوانیم نگرش هشیارانه نسبت به 

ها مواجه کرد و تمرین سختی را از اوان طفولیت شروع کرد. در این زمینه توان او را با سختیمی عمالً

  های زیر اشاره کرد:توان به تمرینمی

 تأخیر در ارضاي نیاز .1

هرگاه کودك نیاز به تغذیه و استراحت داشته باشد و مادر خود را فراخواند و مادر بالفاصله به نیاز 

آید. اما اگر مادر در ارضای نیاز کودك خود د، در این صورت کودك ناخویشتندار بار میکودك پاسخ ده

های اولیه خویشتنداری را در او خود شکل عجله نکند و با کمی تأخیر نیازهای او را برآورده سازد، هسته

 داده است. 

 دهي به گريه در دوسال اولتأخیر در پاسخ. 2

کند: احساس درد و بیماری، احساس گرسنگی، احساس لت گریه میکودك به طور معمول در چند حا

تشنگی، کمبود خواب، احساس خستگی، احساس نیاز به تعویض پوشك، و برای نوازش و بغل شدن 

شود که این گریه از کدام نوع است. توسط اطرافیان. مادر از نوع گریه کودك و موقعیت آن متوجه می

تواند به صورت فوری و بدون تأخیر به به رفع نیاز خود دارد مادر میدر مواردی که کودك نیاز شدید 

تواند با کمی تأخیر شود، مادر میو اما در مواردی که فوریت احساس نمی 1گریه کودك پاسخ مثبت دهد

. در داری در اوتواند، تمرینی باشد در جهت پرورش خویشتنبه گریه کودك پاسخ دهد. این تأخیر می

روایات نیز منابع اسالمی سفارش شده است که مادر در برخی موارد باید به کودك اجازه دهد تا کودك 

                                                           
لْ هَرَتَیْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ النَّاسُ چنانکه در روایت از امام صادق ع امده است: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالنَّاسِ الظُّهْرَ فَخَفَّفَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِی1 

هر ؛ پیامبر )ص( برای مردم نماز ظالصَّبِیِ مِعْتُمْ صُرَاخَحَدَثَ فِی الصَّلَاةِ حَدَثٌ قَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالُوا خَفَّفْتَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ فَقَالَ لَهُمْ أَمَا سَ

گفتند آیا در نماز اتفاقی افتاد؟ حضرت فرمودند: چطور؟ گفتند: دو خواهد و دو رکعت آخر آن را سبك برگزار کرد. وقتی نماز تمام شد مردم 

 .(49ص 9ج کافیرکعت آخر نماز را سریع خواندید. ایشان فرمودند: مگر صدای ناله کودك را نشنیدید؟)
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فرمایند اگر در مواردی گریه برای گریه کودکان، میگریه کند. امام صادق )ع( ضمن بیان منافعی برای 

 1کودك مفید باشد نباید والدین مانع آن شوند.

 نوازش مفرطاجتناب از  .3

خواهد سالمت معنوی را در کودك خود پرورش دهد، الزم است مقداری کودك را با اگر مادری می

آورد و مانع مشکالت مواجه سازد و او را زود در آغوش نگیرد. افراط در این کار، بچه را لوس بار می

 شود.شکل گیری خویشتنداری در آینده او می

 داريتمرين تدريجي خويشتن. 4

 های اول، زمانی که کودكدر هفته ای تدریجی اجرا کرد مثالًتوان برنامهداری میبرای افزایش خویشتن

توان با یك دقیقه تأخیر و درنگ این کار را انجام داد. در ماه می کند،درخواست در آغوش گرفتن می

 کودك کمك کرد. داری دوم با دو دقیقه و در ماه سوم با سه دقیقه تأخیر به تقویت خویشتن

 ايجاد فضاي معنوي ( 8

ا توان فضگزار بر سالمت و عدم سالمت معنوی است. از زمان نوزادی میفضا و محیط از عوامل تأثیر

ند تواترین عواملی است که میهای محیطی یکی از شایعو محیط را به سمت معنویت جهت داد. محرك

طی اثر های محیاز بدو تولد و حتی پیش از آن از محرك با سالمت معنوی ارتباط داشته باشد زیرا کودك

ها، احساسات و حاالت ها، تمایالت، رغبتها، گرایشتواند بر نگرشهای محیطی می. محرك2پذیردمی

                                                           
 أَحْدَاثاً عَلَیْهِمْ أَحْدَثَتْ فِیهَا بَقِیَتْ إِنْ رُطُوبَةً الْأَطْفَالِ أَدْمِغَةِ فِی أَنَّ اعْلَمْ وَ الْمَنْفَعَةِ مِنَ الْبُکَاءِ فِی لِلْأَطْفَالِ مَا مُفَضَّلُ یَا اعْرِفْ (: 9، ص3)مجلسی، ج 1

 أَ أَبْصَارِهِمْ یفِ السَّلَامَةَ وَ أَبْدَانِهِمْ فِی حَّةَالصِّ ذَلِكَ فَیُعْقِبُهُمْ رُءُوسِهِمْ مِنْ الرُّطُوبَةَ تِلْكَ یُسِیلُ فَالْبُکَاءُ غَیْرِهِ وَ الْبَصَرِ ذَهَابِ مِنْ عَظِیمَةً عِلَلًا وَ جَلِیلَةً

 أَنَّ یَعْلَمَانِ لَا هُمَا وَ بْکِییَ لِئَلَّا مَرْضَاتِهِ الْأُمُورِ فِی یَتَوَخَّیَانِ وَ لِیُسْکِتَاهُ دَائِبَانِ فَهُمَا ذَلِكَ یَعْرِفَانِ لَا وَالِدَاهُ وَ بِالْبُکَاءِ یَنْتَفِعُ الطِّفْلُ یَکُونَ أَنْ جَازَ قَدْ فَلَیْسَ

نفعتی ؛ای مفضل بدان که گریه برای کودکان چه مالْقَائِلُونَ یَعْرِفُهَا لَا مَنَافِعُ الْأَشْیَاءِ مِنَ کَثِیرٍ فِی یَکُونَ أَنْ یَجُوزُ فَهَکَذَا عَاقِبَةً أَجْمَلُ وَ لَهُ أَصْلَحُ الْبُکَاءَ

دك رطوبتی است که اگر باقی بماند در او آثار بد و نواقص بزرگی مانند از دست رفتن بینایی به جای می گذارد. دارد و بدان که در گریه کو

کند و سالمتی جسم و چشم آنها را به دنبال دارد. آیا ممکن نیست که کودك از گریه نفع ببرد و والدینش گریه این رطوبت را از سر آنها خارج می

دانند که گریه کنند تا گریه نکند در حالی که نمیه دنبال ساکت کردن او هستند و در همه کارها رضایت او را لحاظ میاین را ندانند و مدام ب

 .شناسندتر است و عاقبت زیباتری دارد. به همین صورت ممکن است که در بسیاری از چیزها منافعی باشد که سخنوران آنها را نمیبرای او شایسته

 .2111 1362 ،رشد روانشناسیبرك، 2 
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کودك اثر بگذارد و هر کدام از آنها ارتباط تنگاتنگی با سالمت معنوی در کودك دارد. در منابع اسالمی 

ی یابهای اسالم درباره دوست و دوستهای محیطی را در قالب سفارشبا محركارتباط سالمت معنوی 

برانگیز و مانند آن در روایات به دلیل های آلوده، تهمت. منع از حضور کودك در محیط1توان یافتمی

 های محیطی در این مسیر است. ها برای سالمت معنوی کودك و نقش محركمانعیت این محیط

زندگی خود از افراد دیگر اعم از اعضای خانواده، دوستان، همساالن، مربی، رسانه و انسان در محیط 

پذیرد. این اثرپذیری اختصاص به یك دوره سنی ندارد و در تمام سنین انسان از اطرافیان مانند آن اثر می

ت، لذا در سپذیرد. یکی از مبانی سالمت معنوی تأثیرپذیری انسان از محیط و فضای اطراف اخود اثر می

 اسالم سفارش شده است که در اماکن عمومی مثل مسجد، حرم و حسینیه حضور پیدا کنیم. 

 

 هاي محیطي گیري از محركاقدامات عملي بهره

توان اقدامات عملی ذیل را پیشنهاد های محیطی میبرای تقویت سالمت معنوی با استفاده از محرك

 کرد: 

 قرار دادن طفل در اماكن مقدس .1

کودك در دو سال اول زندگی نیز دارای حافظه است و توان یادگیری و اثرپذیری از رویدادها و محیط 

به دلیل دارا  ،پیرامونش را هم دارد. اماکن مقدس همچون مساجد، حرم معصومین)ع( و یا امامزادگان )ع(

مچون نماز جماعت، ها از جمله ادای فرائض دینی هبودن فضایی معنوی و انجام اعمال مذهبی در آن

گیرد. از آنجایی که این حواس تالوت قرآن، ادعیه و ... در معرض حواس پنجگانه کودك قرار می

زند و از این طریق در حافظه وی بخصوص در دو سال اول زندگی بیشترین تجارب کودك را رقم می

داشت، زمینه تقویت  الوه بر تأثیرات معنوی که این اماکن بر کودك خواهدـود، لذا عـشیـثبت م

                                                           
 ."صدیق"واژه  میزان الحکمه،رشهری،  محمدی1 



 سالمت معنوی در دو سال اول کودکی     199

 

 

 تواند به طور مستقیم منجر به تقویت سالمتسازد که میهای آگاهانه در سنین باالتر را فراهم مییادگیری

 ها شود.معنوی در آن

 در نظر گرفتن مهد كودك مناسب .2

پرورش عاطفی، جسمی، هوشی، رفتاری  هد کودك محلی است برای مراقبت، شناخت استعدادها،م

کودك در این سن براین نقش مهدبنا .)اجتماعی( گفتاری و رشد خالقیت کودکان در سن پیش از دبستان

ماهگی به  3یا  2کند. مادرانی که به هر دلیلی ناچارند کودکان شیرخوار خود را حتی از اهمیت پیدا می

العات داشته کنند و اطبسیار دقت و پرستار بسپارند، نخست باید نسبت به انتخاب مهد یا پرستار مهد 

یی سپرده باید به جا لذاها چه گذشته، توانند بازگو کنند که بر آناین کودکان حتی نمی . از آنجا کهباشند

باشد. پس نباید به ظواهر  اعتماد مورد سن، این ویژه جسمی و عاطفی نیازهای مین أشوند که از نظر ت

آگاه  ایکنندهمراقبتمهربان و ، با انتخاب مربی دلسوزکودك هدـمزیبا و جـذاب مهـدکودك توجـه کرد. 

آغوش  دبای فراهم کند.مادر مناسبی برای یك جانشین باید بتواند نسبت به مسائل و آموزش کودکان 

ر کودکان زیانجام شده در مورد ی ختشناروانشود. بسیاری از تحقیقات  وش مادرـآغایگزین ـجربی ـم

کمبود عاطفی کودکان به علت عدم وجود محبت مادر یا جانشین وی سبب که  دهدنشان می ،سال 3

 و ودكک بین محکمی عاطفی پیوند دلبستگی، .باشند پذیرترنده، این کودکان آسیبـود در آیـشمی

از  بسیاریدارد. آینده کودك  شناختی و اجتماعی انطباق و نقش بسزایی در نوع است کنندهمراقبت

 ونشی و گریه با و شوندمی گرفته والدین آغوش ازی نخست ورود به مهدکودك کودکانی که در روزها

 با یهایو ترس خوابی،بی جسمی، دردهای و تب ادراری، شب دچار شوند،می سپرده مربی به بالفاصله

ت به علت نداشتن احساس امنی کودك که است اضطرابی نشانگر این. اندشده زبان لکنت و نامعلوم علل

 است. شده بدان دچار ،روبرو شدن با محیط جدید هنگام عاطفی ˚روانی 

تری ردهکننده خود، به تدریج ابعاد گستاز این رو کیفیت و شیوه ارتباط اولیه کودك با مربی یا مراقبت

کنندگانی که به دلیل عالقه نداشتن به کودك، د. مراقبتشویابد و اهمیت آن بیش از پیش نمایان میمی
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گرفتاری زیاد، تامین مالی نبودن و مسائل دیگر، تمایلی در رسیدگی به نیازهای کودکان ندارند، مشغله و 

هنجاری را در کودك فراهم بهای نابه جای این که فضای مناسب برای رشد کودکان فراهم کنند، زمینه

 1.کنندهای او را محدود و حتی نابود میها و قابلیتآورند و توانمندیمی

 نیاز به امنیت در كودك در برابر خطرها تأمین .3

های بیرونی، نیاز به امنیت را در نوزاد های اندك نوزاد در بدو تولد و تنوع و وسعت محركتوانایی

دهد. براساس نیاز به امنیت است که ترین نیازهای وی قرار میپررنگ ساخته و آن را جزو اولین و مهم

اگهانی شود. تغییرات نتغییرات درونی یا تحریکات بیرونی، آزرده میکودك طی دوران طفولیت، عموماً از 

توانند کامالً تهدیدکننده مانند دردهای شدید، گرسنگی، سرمای سخت، یا از دست دادن تعادل بدن، می

شود که دنیا در چشم کودك، محیطی برخوردار از پیوستگی و . برآورده شدن این نیاز باعث می2باشند

ود و با آنها رو شبهنی به نظر رسد تا بتواند با جهانی سرشار از تغییرات و تجارب جدید روبیقابل پیش

. احساس امنیت و آرامش از نیازهای اساسی انسان است. یکی از مواردی که در این سن در 3کنار بیاید

ت. ی اسعاطف -کند، تغذیه با شیر مادر در جریان یك تماس بدنیکودك احساس ایمنی و خشنودی می

شود، البته این ارتباط عاطفی در بر اثر تماس با مادر این احساس ایمنی و خشنودی در کودك ایجاد می

شناختی نشان داده است تحقیقات روان 4کند.مادر نیز عواطفی مانند شادی، نشاط و خشنودی، ایجاد می

ر دارای اهمیتی در ردیف عاطفی با ماد -که تعامل عاطفی و احساس ایمنی کودك در اثر تماس بدنی

. زیرا حس المسه، اولین حسی است که در هنگام تولد به 4ای شیر مادر استمزایای جسمانی و تغذیه

. اینکه در دوران جنینی و همان لحظات اولیه پس از تولد نوزاد دارای 9بیشترین حد رشد رسیده است

                                                           
1 .  https://www.isna.ir/amp/orumiyeh-6713/ 

 .422های رشد، مفاهیم وکاربردها ، ترجمه خوی نژاد و رجایی، صکرین، نظریه2 

 .91 -92همان منبع، ص 3 

4 . Papalia, D. E., Human Development, pp. 97-98.  

 .143ص رشد و شخصیت کودك، ماسن، 4 

6. Gunnar, M., Quevedo, K. 2007. 

https://www.isna.ir/amp/orumiyeh-6713/
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، تا ارتباط عمیق عاطفی با مادر برقرار کندتوانایی بساوایی رشد یافته است، برای این است که بتواند 

های تواند زمینه. تعامالت عاطفی و احساس ایمنی می1های گرایش به خدا رشد یابدی آن زمینهبوسیله

گرایش کودك به والدین را پرورش دهد و بعدها باعث ارتقاء بینش نسبت به والدین و اجتماع شده و 

مت عالقه به خدا هدایت شود و کودك را در مسیر سالمت دهی درست، به سی جهتسپس به وسیله

 معنوی قرار دهد.

 برنامه هفتگي حضور در اماكن مذهبي. 4

حضور در اماکن مذهبی به دلیل تأثیرگذاری فضای معنوی اثر مثبت روی سالمت معنوی کودك خواهد  

به  ای یك بار؟ زیرا اگرا هفتهشود در هفته یك بار به اماکن مذهبی برده شود. اما چرداشت. پیشنهاد می

ن بار ایصورت کلی به مادران توصیه شود که این کار را انجام دهند، آنان ممکن است در ماه یا سال یك

عمل را انجام دهند که اثرات کمی دارد یا اینکه ممکن است بخواهند هر روز این کار را انجام دهند که 

لذا هماهنگی این عمل با شرایط زندگی امروزی اقتضاء دارد ها مقدور نیست. برای بسیاری از خانواده

 که این عمل هفته یك بار انجام شود. 

 استفاده از بالش قرآني. 5

مادر به طور روزانه چند دقیقه صدای دلنشین قرائت قرآن را در کنار کودك خود پخش کند، این امر 

یار ها روی ناهششود که در آینده او نسبت به صوت قرآن تمایل پیدا کند. زیرا این گوش دادنباعث می

 گذارد. ای وی اثر میو سطوح زیر آستانه

                                                           
1 Papalia. & Feldman, R. Human Development, pp. 98-97 
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 خوشايندسازي معنوي  (9

خوشایندی نقش زیادی در جذب انسان دارد. هر عمل، شیء، نماد، شخص، مکان و خوشایندی و نا

زی کند و هر چیشود و آن را انتخاب میعادت که برای انسان خوشایند باشد، فرد به سوی آن کشیده می

 شود. که برای انسان ناخوشایند باشد انسان از آن متنفر می

ش زیادی در سالمت معنوی دارد. انسان به طور طبیعی به خوشایند یا ناخوشایند بودن امور معنوی نق

ها و تواند تابع یادگیریکند که برایش خوشایند باشد. خوشایندی میسوی چیزهایی تمایل پیدا می

 اموالى خویشاوندان، همسر، ،برادران ،فرزندان والدین، اگر: فرمایدقرآن کریم می های مختلف باشد.تداعی

 خدا زا شما براى هستید دلخوش بدان که هایىخانه و دارید بیم آن کساد از که تجارتى اید،اندوخته که

. این نشان 1بیاورد خویش فرمان خدا تا باشید منتظر است، ترداشتنى دوست او راه در جهاد و پیامبرش و

مندی فرد با سالمت معنوی او ارتباط دارد. یعنی اگر زن، فرزند، پدر دهد که خوشایند بودن و عالقهمی

و مادر، اموال و جایگاه اجتماعی برای فرد خوشایندتر از خدا و پیامبرش باشد، او سالمت معنوی ندارد. 

د. زیرا در سالمت معنوی فرد باید به بحث خوشایندی با تعریف ما از سالمت معنوی نیز همخوانی دار

 مند باشد و این امور برای فرد اهمیت و ارزش داشته باشد. خدا و پیامبر و مسایل معنوی عالقه

است. این دو اصل ناظر به برخی مصادیق خوشایندی و « تبری»و « توال»دو مورد از فروعات دین 

ا و اولیای او و متنفر از دشمنان آنهاست. آیه فوق من، دوستدار خدؤناخوشایندی نزد افراد است. انسان م

و این دو حکم الهی برضرورت مدیریت گرایشات انسان نسبت به دیگر موجودات جاندار و بیجان تاکید 

دارند. بدین ترتیب مصادیق امور خوشایند برای کسی که سالمت معنوی دارد، در مواردی متفاوت از 

ها، ی انسان برخوردار از سالمت معنوی، اشخاص، نمادها، کتابانسان فاقد سالمت معنوی است. برا

                                                           
 لَیْکُمْإِ أَحَبَّ تَرْضَوْنَها مَساکِنُ وَ کَسادَها تَخْشَوْنَ تِجارَةٌ وَ اقْتَرَفْتُمُوها أَمْوالٌ وَ عَشیرَتُکُمْ وَ أَزْواجُکُمْ وَ إِخْوانُکُمْ وَ أَبْناؤُکُمْ وَ آباؤُکُمْ کانَ إِنْ . قُل1ْ 

 .(24، آیهتوبهسوره )ینَالْفاسِق الْقَوْمَ یَهْدِی ال اللَّهُ وَ بِأَمْرِهِ اللَّهُ یَأْتِیَ حَتَّى فَتَرَبَّصُوا سَبیلِهِ فی جِهادٍ وَ رَسُولِهِ وَ اللَّهِ مِنَ



 سالمت معنوی در دو سال اول کودکی     111

 

 

 هایی خوشایندند که او را در مسیر رضای الهی یاری رسانند؛ اما اگر هریك از این امور،شعایر و فعالیت

 مانع حرکت در این مسیر شوند برای او ناخوشایند خواهند بود. 

مسیر اهداف فوق، برای طفل خردسال بسیار  گرچه مدیریت گرایشات به سوی معنویات و حرکت در

تر از سنین باالتر است اما امکان خوشایند سازی معنوی در سطح مناسب این دوران، متفاوت و ضعیف

های بعد ممکن است. برای مثال قانون تداعی در کودك عمل سازی برای گرایشات معنوی در سالو بستر

 او خورد، موزیکی براید، اگر در زمانی که نوازد شیر میدهکند. همانگونه که تحقیقات نشان میمی

های . بر پایه پژوهش1دهدهای دیگر ترجیح میهای بعدی آن موزیك را بر موزیكپخش شود، در زمان

های آنان هماهنگی دارد. انجام شده در مورد کودکان، استفاده از خوشایندسازی و قانون تداعی با توانایی

ی را های محیطگویی به محركعنی در سه ماهه سوم بارداری، جنین توانایی پاسخحتی پیش از تولد ی

 د. کندهد و صداهای مختلف را از همدیگر تفکیك میدارد و در برابر صداهای مختلف واکنش نشان می

  

 اقدامات عملي در جهت خوشايندسازي معنوي 

نوازش و تداعی استفاده کرد. قانون تداعی توان از دو قانون در بخش اقدامات عملی خوشایندسازی می

شناسی است که از زمان ارسطو مطرح شده است و پس از آن فالسفه و یکی از قوانین نیرومند روان

ی تحت شناسای که یکی از مکاتب روان. به گونهاندشناسان مختلف به نوعی درباره آن صحبت کردهروان

نظریات تداعی گرایانه بر ایجاد پیوند بین دو چیز مبتنی گرایی مطرح شده است. عنوان مکتب تداعی

خواند، این است. هر دو چیزی که همزمان ارائه شود، در دفعات بعدی یکی از آنها دیگری را فرا می

 توان اقدامات عملیفراخوانی یا ناشی از قانون مجاورت، مشابهت، تضاد یا فراوانی است. بنابراین می

 زیر را مطرح کرد:

                                                           
9 . Arnon, S., Anat, S., Forman, L., Regev, R., Bauer, S., et al. (2006). Live music is beneficial to preterm 
infants in the neonatal intensive care unit environment. Birth: Issues in Perinatal Care, 33, 131˚ 136. 
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 پخش صوت قرآن همزمان با مكیدن شیر .1

شیر خوردن در دامن پرمهر مادر برای کودك یك امر خوشایند است. اگر همزمان با آن، صدای قرآن 

های اول پخش شود، با استفاده از قانون تداعی به سبب خوشایند بودن این نیز برای شیرخواره در ماه

ا ت شود و در سنین بعدی رشد و حتی احتماالًشایند مینوع مکیدن برای او، صدای قرآن نیز برای او خو

کند و بزرگسالی این صدا برای او خوشایند خواهد بود و این وضعیت به تدریج تمایلی در فرد ایجاد می

 دهد. نگرش و گرایش او را نسبت به مسایل معنوی افزایش می

 پخش صداي قرآن همزمان با در آغوش گرفتن كودك .2

گیرد، این لحظه برای کودك خیلی خوشایند است. اگر در این ر کودك را در آغوش میزمانی که ماد

حال صوت قرآن نیز به گوش برسد، مثل مورد قبل، به دلیل قانون تداعی، این صوت نیز برای کودك 

 خوشایند خواهد شد. 

 هاي معنوي در زمان ناراحتي كودكاجتناب از ارائه محرك .3

های معنوی و مذهبی خواب یا مریض است از محركت است، گرسنه، خسته، بیزمانی که کودك ناراح 

شود و در حافظه های مذهبی تداعی میکننده با آن محركهای ناراحتاستفاده نشود. زیرا این حالت

گیرد، در آینده هر موقع که آن محرك مذهبی مثل صدای قرآن یا دعا ارائه شود، آن کودك قرار می

 کند. های گذشته را در ذهن کودك تداعی میناراحتی

جتناب از آنچه باعث دلزدگی توان به موارد زیر اشاره کرد: ایادآوری: در مورد کودکان سنین باالتر می

از امور معنوی می شود مثل تأکید بیش از حد بر دستورات دینی، تأکید بر مسائل دینی زمانی که کودك 

 حوصله ندارد و ناراحت است و خرد کردن کودك به خاطر مسائل دینی در جلو دیگران. 

 . اشتغال مادر به اعمال معنوي در زمان سرحال بودن كودك4

تواند در حضور کودك ها مادر میاخالق باشد، در همان زمانسرحال، خوشحال و خوش اگر کودك

ها مشاهده نماید، مشغول نماز، دعا، قرائت قرآن و مانند آن شود. اگر کودك مادر خود را در این حالت



 سالمت معنوی در دو سال اول کودکی     112

 

 

ین شود و در آینده دیدن مادر در ابین آن حاالت خوب او و اعمال مادر تداعی خوشایند برقرار می

تواند برای کودك خوشایند باشد و تمایل او را به اعمال معنوی افزایش داده و تا حدودی بر ها میحالت

 های ناراحتی، گریه و خستگی کودك نبایدبگذارد. طبیعی است که در حالتسالمت معنوی او اثر مثبت 

 مادر در حضور کودك، به نماز، دعا و قرآن اشتغال یابد. 

 بعد از اعمال مذهبينوازش كودك  .5

پس از آن که مادر در حضور کودك نماز، دعا یا قرآن خواند سپس کودك خود را با محبت و گرمی 

سازی عامل بین در آغوش بگیرد، با او سخن بگوید و او را نوازش کند. در این صورت از باب شرطی

شود که اعمال معنوی اعث میها بشود و این نوازشهای بعدی او تداعی ایجاد میعمل مادر و نوازش

شویق تواند سبب تهمچنین در کودکان بزرگتر استفاده از این راهکار میمادر برای کودك خوشایند شود. 

بوسد یا به نحو تقلیدی قرآن یا نماز می خواند یا رفتاری معنوی دیگری ر کودك قرآن را میـشود. اگ

 ، باید او را تشویق کرد.انجام می دهد
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 مقدمه

های تشود که با توجه به ظرفیبیان و سپس به اهدافی اشاره میدر این فصل ابتدا چند نکته مقدماتی 

سالگی برای نیل به سالمت معنوی آنان الزم است مورد  1تا  2شناختی و گرایشی کودکان در سنین پایان 

 شود:توجه قرار گیرند. سپس راهکارهای نیل به این اهداف بیان می

 قبل از ورود به بحث ذکر چند نکته الزم است:

 چهار به کم دست توانمی که دارد متعددی هایساحت سالمت، گذشت، اول فصل در چنانچه. یك

 در و متفاوت یکدیگر با سالمت مختلف هایساحت. کرد تقسیم( معنوی و دینی اخالقی، روانی،) نوع

 شتركم دینی، و اخالقی روانی، سالمت با ظاهر به نکات برخی اگر لذا هستند؛ ارتباط در هم با حال عین

سالمت اخالقی ناظر به اصالح  1.است یکدیگر با سالمت مختلف ابعاد ارتباط دلیل به رسدمی نظر به

سالمت  ها و دیگر موجودات است در حالیکهصفات و رفتار فرد در رابطه با خدا، خود، دیگر انسان

 ا خداب انسان بهبود روابطانسان را تحت پوشش دارد و در نهایت به  -معنوی صرفاً رابطه دوسویه خدا

تواند بخشی از فرایند سالمت دینی باشد اما تفاوت اساسی که سالمت انجامد. سالمت معنوی میمی

 2کند این است که دومی غایت برتر برای اولی است.دینی را از سالمت معنوی متمایز می

 خاصی مبانی بر مبتنی سالگی 1 تا 2 جمله پایان از مختلف سنین برای اسالم نگاه از معنوی دو. سالمت

 .نیست تکرار به نیاز و شد بیان اول فصل در که است

 بخشی فعلیت این. است انسان معنوی کمال هایظرفیت به بخشی فعلیت معنی به معنوی سه. سالمت

 یکدیگر اب ابعاد این. شود می حاصل انسان کنشی و گرایشی بینشی، ابعاد همسوی و متعادل رشد سایه در

 قبل تا رشد یهاول مراحل در گرایشی و بینشی هایظرفیت از برخی فقدان. هستند متقابل ثیرأت و تعامل در

                                                           
 در فصل اول مراجعه کنید. "رابطه ساحت های مختلف سالمت "نها به آها با یکدیگر و رابطه برای شناخت تفاوت های این ساحت 1 

 لذا ند،هست معنوی سالمت تحقق پایه دو، این و اخالقی، و دینی سالمت برآیند یا برتر غایت معنوی سالمت چنانچه در فصل اول گذشت، 2 

 .دارد قرار آنها طول در معنوی سالمت بلکه نیست اخالقی و دینی سالمت چارچوب از خارج کامال معنوی سالمت تحقق فرایند
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 در را نویمع سالمت کنشی و گرایشی و بینشی اصلی هایجلوه نتوانیم ما که شودمی سبب نوجوانی از

 در یاراد حرکت برای الزم هایتوانایی از تکلیف سن از قبل تا آنها. مشاهده کنیم کودکان در دوران این

 ردهنک دینی امور انجام به مکلف راآنان  خداوند جهت همین به. نیستند برخوردار معنوی سالمت مسیر

 .است

 اخالقی و روانی سالمت وضعیت در ثریؤم نقش کودکی، در فرزندان با تعامل نوع که چهار. همانطور

 .است آفرین نقش نیزآنان  معنوی سالمت به نسبت تعامل این دارد، باالتر سنین درآنان 

سالگی الزم است که  1تا  2پنج. برای نیل به سالمت معنوی کودکان در تمام سنین از جمله پایان 

 شده یانب هایقابلیت و استعدادها. مورد توجه قرار گیرد عاطفی و رفتاری کودکان، شناختی، هایقابلیت

 توانمین کودك روانی هایویژگی به توجه بدون. است معنوی سالمت به نیل مقدمات و پلکان منظور به

 وایمحت که اندموافق نکته این با پژوهشگران اغلب .داد پیشنهاد را راهکارهایی او معنوی سالمت برای

 شرایط و هاقابلیت و استعداد توانایی، سطح با که شودمی سازیدرونی صورتی در تربیتی -آموزشی

 فقط و مأنوسند معنوی امور عینی شناخت با که سال 1-2 کودکان. باشد سازگار فرد اجتماعی -فرهنگی

 فرایند در گرا. تابندنمی بر را انتزاعی و پیچیده مفاهیم انتقال کنند، برقرار نمادین ارتباط آنها با قادرند

 مواجه اختالل با کودکان معنوی تکامل فرایند بسا چه نشود، توجه مهم اصل این به کودکان معنوی رشد

 لیو گیردمی صورت سختی به خداوند حضور و نظم علیت، جاودانگی، چون مفاهیم انتقال: مثالً. شود

 مهربانی، نظیر دارند کودکان زندگی در بیشتری عینی نمودهای و دارد انگیزشی و عاطفی بار که مفاهیمی

 شناییآ برای مثال باید بنابراین،. یابدمی انتقال ترآسان داشتن دوست و دیگران به کمك بخشندگی،

 وندخدا -کودك عاطفی علقه که گیرد صورت ایگونه به او هاییویژگی و صفات و خداوند با کودکان

 بر ار خالقیت قدرت و علم نظیر خداوند صفات سایر بدارند، دوست خدا را اگر کودکان. شود تقویت

 . کنندمی بندیصورت محور همین
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سازی بستر حرکت توحیدی آنان در آینده است. از طرفی کودکان در گرو فراهمشش: سالمت معنوی 

دانیم که بن مایه این حرکت در آنان موجود است. به فرموده امام صادق )ع( خداوند در نهاد آنان می

لذا اگر موانع شکوفایی فطرت توحیدی در مسیر آنها قرار نگیرد، خانواده و  1،توحید را قرار داده است

 هایبه تدریج با رشد سنی ظرفیت محیط آنها را از این طریق منحرف نسازد و عوامل الزم فراهم آید،

های کودك کند. بر این اساس باید ویژگیشناختی و گرایشی آنها برای شکوفایی این فطرت قوت پیدا می

 بشناسیم و عوامل شناختی و گرایشی الزم برای حرکت توحیدی آنها را فراهم سازیم. را

 معنوي در دوره كودكي اولسالمت اهداف 

اهداف سالمت معنوی در این دوره به سه دسته )شناختی، گرایشی و رفتاری( قابل تقسیم است. در این 

 شود و به دلیل اهمیتدراین سنین اشاره میهای کودك فصل به هریك از این اهداف متناسب با ظرفیت

 بیشتر اهداف گرایشی، این دسته بر بقیه مقدم شده است.

 اهداف گرايشي

برای تحقق سالمت معنوی در انسان، الزم است تمام ابعاد وجودی او اعم از بعد بینشی، گرایشی و 

رسد در دوره کودکی اول، ضروری است رفتاری به سمت معنویت سوق پیدا کند. با این حال به نظر می

وایات، بنابر آیات و رتمرکز و تأکید بیشتر بر روی گرایشات کودك و سپس عادات رفتاری او باشد. 

های بدنی در قالب بازی و لطافت احساس و عواطف سنی، فعالیتکودك دراین مرحله بارزترین ویژگی

سال نخست عمر، به سه هفت سال تقسیم شده  السالم بیست و یكاست. در روایات اهل بیت علیهم

                                                           
 تَوْحِیدِی عَلَى فَطَرْتُهُمْ فَإِنِّی الْأَطْفَالِ حُبُّ فَقَالَ عِنْدَكَ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَیُّ رَبِّ یَا ع عِمْرَانَ بْنُ مُوسَى قَالَ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ 1 

فرماید: حضرت موسی  به خدا عرض کرد: پروردگارا بهترین اعمال نزد شما چیست؟ خداوند فرمود: دوست داشتن اطفال، امام صادق )ع( می"

 .( 263ص  1ج  محاسنچراکه من فطرت آنها را بر توحید قرار دادم.. )
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ی . آزاد2و بیشتر به آنها اجازه بازی داد 1آزاد گذاشت است. در هفت سال نخست باید کودکان را نسبتاً

دهد. به همین جهت در روایات توصیه های ذهنی کودکان را به نحو وسیعی گسترش میو بازی، افق

آزاد گذاشته شوند. رهاکردن به معنای آزاد گذاشتن کودك  شده که کودکان تا هفت سالگی برای بازی

. 3برای کودکی کردن و افزایش تجربه است وبه معنای بی قانونی ونداشتن قید وشرط برای رفتار نیست

اند کودك در سنین قبل از تعلیم )یعنی سنین قبل از هفت سال( نیز آنگونه که امام صادق )ع( فرموده

 اش در پی داشتههایی را برای خود و خانوادهرخوردار باشد که ممکن است آسیبنباید از آزادی مطلق ب

 4باشد.

گذارد، در بعد جسمی کودکی اول را پشت سر می سالگی، 1تا  2شناختی، کودك از پایان از دید روان 

تری کتشافی تازهاشود و در بعد شناختی نیز به تدریج به روش مرتباً از تمایز یافتگی بیشتری برخوردار می

شود. تحول در این سن حاصل تعامل کودك و جامعه تر مییابد و میدان تجربه و فهم او گستردهدست می

قدری سریع است که طفل مانند آدمی است که دائماً در حال . تحول در این دوره از نظر گزل به 4است

 9نقل مکان و مدام در حال شناختن و حرکت است.

                                                           
 ، فرزند هفت سال سرور است و هفت سال بنده و هفت سالالْوَلَدُ سَیِّدٌ سَبْعَ سِنِینَ وَ عَبْدٌ سَبْعَ سِنِینَ وَ وَزِیرٌ سَبْعَ سِنِین »قال رسول اهلل )ص(: -1 

 (.222ص مکارم االخالق«)وزیر است

سال  ، پسر هفت سال بازی کند و هفتتَعَلَّمُ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ سَبْعَ سِنِینالْغُلَامُ یَلْعَبُ سَبْعَ سِنِینَ، وَ یَتَعَلَّمُ سَبْعَ سِنِینَ، وَ یَ »قال الصادق)ع( -2 

 .(41،ص9،جکافیال«. )آموزش ببیند و هفت سال حالل و حرام را بیاموزد.

 .44،ص 1396اخوی،0 

لَى أَهْلِهِ عَ تَکْمُلْ ذَاتُهُ لِلتَّعْلِیمِ کُلُّ ذَلِكَ لِیَشْتَغِلَ عَنِ اللَّعِبِ وَ الْعَبَثِ اللَّذَیْنِ رُبَّمَا جَنَیَا عَلَیْهِ وَلَمْ  أَ لَا تَرَى أَنَّ الصَّبِیَّ یُدْفَعُ إِلَى الْمُؤَدِّبِ وَ هُوَ طِفْلٌ » 4 

رای ه است. همه اینها بسپارند در حالی که هنوز طفل است و برای یادگیری آماده نشد؛ مگر نمی بینی که کودك را به مربی میالْمَکْرُوهَ الْعَظِیمَ

اش آسیب بزرگی برساند، منصرف این است که مشغول شود تا از بازی و بیهوده کاری که گاهی ممکن است باعث شود به خودش یا خانواده

 .(91)مفضل،  «شود

 .161، ص 1361منصور، 4 

 .16، ص1361منصور، 9 
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دك در این سنین، با منطق بزرگساالن متفاوت است و ثبات اندیشه در این دوره دیده سیر اندیشه کو

 های منطقی عاجز هستند وشود، و به همین دلیل بزرگساالن در قانع کردن کودکان از طریق استداللنمی

ن سنین یتوانند در اندیشه کودك تغییری ایجاد کنند. در واقع منطق تفکر در ابا گفتگوی منطقی کمتر می

ای برای کشف شود نه وسیلهبرای کودك ابزاری برای رسیدن به اهداف و امیال شخصی محسوب می

واقع و این برآمده از ویژگی خودمحوری شناخت کودکان است. از این رو هدایت گرایشات کودك باید 

شات کودك بر گرایدر اولویت برنامه تربیتی والدین قرار گیرد و تغییر در بینش در خالل تأثیرگذاری 

در این سن را ایجاد عالقه و نگاه  در مسیر سالمت معنویتوان مهمترین هدف شود. بنابراین میمیسر می

 و ساز رشد گرایشتحقق این هدف، زمینههای معنوی دانست. مثبت به خداوند، الگوهای دینی و ارزش

ن در رتبه بعدی، با توجه به اینکه تقلید کرد )ع( در سنین باالتر است. معصوم اولیای و خداوند به عشق

های کودك در این سن است، آموزش دادن و عادت دادن کودك به از جمله شاخص درك نمادینو 

در این سن تلقی شود. آنچه گفتیم سالمت معنوی اهداف مهم دیگر تواند از نمادهای دینی و معنوی می

ه به این معنا است که این اهداف باید در ضمن اهداف به معنای فروگذاری از اهداف بینشی نیست بلک

ها و گرایشی و رفتاری گنجانده شوند نه اینکه به صورت مستقل پیگیری شوند. بنابراین آشنایی با آموزه

 آنان شود.محسوب میبرای نیل به سالمت معنوی در این سن ربیتی معارف معنوی نیز از جمله اهداف ت

 هک هاییکودكمهد. دارند راآنها  به گرایش و )ع( معصومین و خدا از ایاولیه درك ظرفیت سنین این در

 توصیف و شده، ذکر آسمانی کتاب این در که کودك و نوجوان الگوهای قرآنی، هایارزش و مفاهیم

 دهندمی ش... آموز و بازی نقاشی، شعر، زبان به هابچه به را )ع( معصومین بزرگسالی و خردسالی دوران

 در .دارند حکایت سن این در کودکان معنوی ظرفیت از و اندگرفته خود هایتالش از ارزشمندی نتایج

 کودك ثبتم دلبستگی ایجاد برای ویژگی این از باید بنابراین،. است تربرجسته عاطفی حس 1 -3 کودکان

 سنی دوره این کودکان معنوی سالمت اهداف از یکی که معنوی نمادهای و هاشخصیت خداوند، به

 .شود استفاده درستی به است،
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 اهداف شناختي

های اعطای بینش نسبت به آموزه سال، 1-3های الزم برای رشد استعداد معنوی کودکان یکی از گام

بنیادین دینی است که باید متناسب با سن کودك به وی داده شود. باید خدا و معصومین )ع( برای کودکان 

اصی های خند. اگر خداوند ما را به سالمت معنوی دعوت کرده، استعدادها و تواناییجایگاه برتری پیدا کن

ی های معنوی از سنین کودکرا نیز به انسان عطا کرده است که بتواند در این مسیر حرکت کند. قابلیت

های توحیدی در هر انسانی به صورت های الهی و نگرشهای فطری، گرایشهمراه انسان است. آورده

رسند. ریزی و تربیت و خودسازی به فعلیت میالقوه وجود دارد. این استعدادهای بالقوه به مرور با برنامهب

سازد. به این ریزی معنوی را هموارتر میشناخت ما نسبت به فهم کودکان از حقایق معنوی راه برنامه

سال از موضوعات معنوی 1-3کان ریزی معنوی نیازمند این است که بدانیم آستانه فهم کودمعنا که برنامه

چه  «خوب بودن»و « پاکی و درستکاری»، «قیامت و معاد»، «امامت»، «پیامبری»، «فرشتگان»، «خدا»نظیر 

مقدار است؟ شناخت کودکان از امور معنوی با شناخت بزرگان از آنها چقدر فاصله دارد؟ آیا این 

د؟ پذیرهای فطری اثر میمایه ست یا از بنهای کودکان تابع تعلیم و تربیت اها و نگرشبرداشت

های فوق، به ما کمك خواهد ها دارد؟ پاسخ به پرسشهای روانی انسان چه نقشی در این برداشتقابلیت

 تری در باب تأمین سالمت معنوی کودکان اتخاذ کنیم.کرد تا اقدامات عینی

 درك مفهوم خدا . 1

توجه به جایگاه خدا در هستی است که در فصل مربوطه یکی از مبانی هستی شناختی سالمت معنوی 

بیان شد، بر این اساس از جمله اهداف شناختی که در مسیر سالمت معنوی کودك باید به درستی حاصل 

 حققت در ثرؤم شناختی هایلفهؤم از یکی فقط درك درك مفهوم خدا و صفات اوست. البته این شود،

درك، سالمت معنوی در کودکان محقق شود. در نظام تعلیم و تربیت  است نه اینکه با این معنوی سالمت

 کید فراوان برخورداراست. در منابع دینی اشاراتأاسالمی آشناسازی کودکان با نظام شناختی توحیدی از ت

زیادی وجود دارد که در آن تالش شده است کودکان با شعارها، نمادها و الگوهای معنوی ارتباط برقرار 

نکه کودکان در معرض شعار کلمه توحید )الاله اال اهلل( قرار بگیرند بخشی از راهبرد معنوی اسالم کنند. ای
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کید شده است که زبان کودکان خود را با کلمه توحید أاست. احادیث فروانی وجود دارد که در آنها ت

وصیه پیامبر اکرم )ص( به براساس ت 1باشد.« الاله اال اهلل»بگشایید و بگذارید اولین و آخرین کلمه افراد 

از نگاه اسالم کلمه الاله اال اهلل دژ  2محض اینکه کودك قدرت تکلم یابد او را با کلمه توحید آشنا سازید.

  3ها است.تسخیر ناپذیر الهی است که پناه بردن به آن مایه نجات انسان

م خدا ظرفیت محدودی دارد. سال در زمینه درك مفهو 1تا  3والدین باید توجه داشته باشند که کودك 

شود و چهار نوع نیاز شناختی وجود دارد که در دوره کودکی با توالی پدیدار می (1611از نظر الکایند)

متناظر با هریك از نیازها، با یکی از اوصاف خداوند )نظیر جاودانگی  ماند.در سرتاسر زندگی پایدار می

یعنی، شناخت خداوند خاستگاه فطری دارد و نیازهای شناختی  شود.خداوند و...( به آن نیاز پاسخ داده می

ای از تفکر خودمحورانه و عینی به سمت سازد. تفکر دینی کودکان، تغییرات مرحلهفطری را برآورده می

دارد تا های کلی در تفکر کودك، او را وامیدهد؛ محدودیتتفکر انتزاعی و جامعه محورتر را نشان می

 4های خاصی بیندیشدینی احتماالً به شیوهدرمورد مفاهیم د

 های شناختی آنها واکنشهای احساسی و عاطفی خدا و معصومین )ع( بیشتر از نشانهکودکان به نشانه

ار دهد که پروردگها نشان میپیمایند. پژوهشتر میدهند، و لذا مسیر گرایشی معنویت را راحتنشان می

تر از پروردگار واحد، عالم، قادر و دوستدار بندگان( زودتر و راحتخواه )موجود مهربان و بخشنده نیك

. در 4شودو الیزال )موجود، عالم به غیب، خالق هستی و جاوید و نامیرا( در ذهن کودکان تداعی می

                                                           
 وآخر اهلل الإ إله ال کالمه أول کان من فإنه اهلل إال إله ال الموت عند ولقنوهم اهلل إال إله ال کلمة أول صبیانکم على افتحوا افتحوا قال النبی عن»  1

؛ زبان کودکتان را برای اولین بار با ال اله اال اهلل بگشایید و هنگام مرگ نیز به او ال اله واحد ذنب عن سئل ما سنة ألف عاش ثم اهلل إال إله ال کالمه

، چرا که هر کس اولین سخن و آخرین سخنش ال اله اال اهلل باشد، حتی اگر هزار سال زندگی کرده باشد به خاطر گناهی اال اهلل را تلقین کنید

 .464، ص19، جلدکنزالعمالبه نقل از علی ابن حسام الدین متقی الهندی، « شودبازخواست نمی

 .463، ص19جلد کنزالعمال،«  آشکارا به زبان در آمد به او ال اله اال اهلل بیاموزیداهلل؛ وقتی کودکتان  اال اله ال فعلموهم اوالدکم فصحوا اذا قال»  2

 للَّهُا إِلَّا إِلَهَ لَا یَقُولُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ سَمِعْتُ یَقُولُ جَبْرَئِیلَ سَمِعْتُ یَقُولُ ص اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ یَقُولُ ع طَالِبٍ أَبِی بْنَ عَلِیَّ الْمُؤْمِنِینَ عن أَمِیرَ»  3

ت گففرمود از جبرئیل شنیدم که میفرمایند از رسول خدا )ص( شنیدم که میعَذَابِی؛ امیرالمؤمنین )ع( می مِنْ أَمِنَ حِصْنِی دَخَلَ فَمَنْ حِصْنِی

 . 234صامالی الصدوق،« ت گویند ال اله اال اهلل قلعه من است و هر کس وارد قلعه من شود از عذاب من در امان اسخدای متعال می

Boyatzis, C. J 4  ،211433، ص1396 بررسی تحول ایمان خدا در دوره کودکی، نوجوانی و آغاز جوانی،، به نقل از نوذری، 124، ص. 

 .94-43، ص1399زاده،  ریو نص یچار4 
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ارد هایی که بار عاطفی به همراه دتوان استدالل کرد که اوصاف و ویژگیهای این چنینی میتبیین یافته

 تر است. فهمتر و قابلباورپذیر

کنند که زندگی دائمی است و تصور روشنی از مرگ ندارند. آنها بعد از مشاهده کودکان ابتدا فرض می

آیند. این شوند و در پی توضیح جدید از حیات دائمی بر میمرگ و میر دیگران، دچارسردرگمی می

ل کند و مشکحیات دائمی را درك می شود. کودك با پذیرش مفهوم خدا توضیح جدید با دین ممکن می

کنند. لذا، شود. در گام بعدی کودکان برای متغیرهای معنوی نمادسازی میاش، حل میتعارض درونی

عنوان موجودی دارای حیات دائمی آشنا شده، در پی آن خواهد بود که نمود کودکی که با مفهوم خدا به

 یافته است،محیط دراز ای که ده از اطالعات مذهبیعینی برای خداوند دست و پا کند. او با استفا

ان مورد توجه بیشتر کودک« نور»و در اسالم نماد  «پدر» کند. به همین دلیل در مسیحیت نمادسازی مینماد

افته کنند. یبنابرتحقیقات، کودکان ایرانی خدا را نور یا مثل نور ویا منبع نور فرض می 1گیرد.قرار می

خورشید، کهن الگویی است که در ناهشیار »نمادین کودکان ایرانی از خداوند اینگونه تبیین شده است: 

 .2«ها نماد خداوند استجمعی انسان

-کند. در ایمان فرافکنانهشهودی معرفی می -فولر شروع ایمان کودکی را از جنس ایمان فرافکنانه 

های کوچك بچّه .3گیردها و درك شهودی کودك شکل میپردازیایمان از طریق خیال، شهودی

همند. فکنند که کودکان خود میای تبدیل میبافند و به معانیتوضیحات و سخنان بزرگساالن را در هم می

)انتساب صفات انسانی به خدا(  4پندارانهچك معموالً انسانهای کودر این مرحله، مفاهیم مذهبیِ بچه

تصور کنند. به این معنی که کودکان « سوپرمَن»صورت شاه، پیرمرد، یا است؛ آنها ممکن است خدا را به

های پریان شوند. تمامی این تصاویر در زبان داستانکمتر تفاوتی میان خدا و قهرمانان قصة پریان قائل می

                                                           
 .146، ص1396 بررسی تحول ایمان خدا در دوره کودکی، نوجوانی و آغاز جوانی،نوذری، 1 

 .49،ص1396اخوی،2 
 .122-123، صص1396 بررسی تحول ایمان خدا در دوره کودکی، نوجوانی و آغاز جوانی،نوذری، 3 

4. Anthropomorphic 
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تنها  پیکر قرار دارد،ای غولباشند. خدا جزء همان دسته موجودات افسانهالی قابل تفسیر میو تجارب خی

 1.تر و بزرگتر است و کودکان ترس بیشتری از او دارندبا این تفاوت که او عظیم

سالگی بسیار خام، مادی و شبیه یك انسان است؛ از 1درك خردساالن از مفهوم خدا تا حدود در کل، 

و  هاستگوید؛ دربهشتی سکونت دارد که در آسمانك، خدا با صدایی شبیه انسان سخن مینگاه کود

تعداد قابل توجهی از آنان معتقدند که . پردازدصورت یك انسان به زمین آمده و به ادارة امور آن میبه

. دانخدا بیان داشتهتوان دید و اکثر کودکانی که این اعتقاد را ندارند، دالیل خود را دوری از خدا را می

های آنان درمجموع، گفته. توانند او را ببینندکنند اگر دوربینی داشته باشند، میازاین روی، برخی ادعا می

 2.در این سنین، از قابل رؤیت بودن خداوند حکایت دارد

وند اتصور کودکان از مقدسات مادی و عینی است. به همین دلیل برای کودکان توجه به صفات فعلی خد

ها را در چارچوب زمان کنند و آنتر است. کودکان سمیع و بصیر بودن خداوند را مادی تفسیر میجذاب

، «دور بودن خانه خدا»دانند. حتی در نظر کودکان خردسال دیده نشدن خداوند به ومکان قابل تحقق می

سال  1-3معنوی کودکان نسبت داده شده است. رشد استعداد « درآسمان بودن خدا»و « ممانعت ابرها»

 های شناختی کودکان این دوره سنیدر گرو ارتباط شناختی با مقدسات میسر است. آنچه که با ظرفیت

ها و آثار مادی وجود خدا و نیز صفاتی است که نشانگر رفتار و افعال خدا باشد. سازگار است فهم نعمت

را درك کند و جهان و امکانات و  های مادی خداونددامنه مطلوب معنویت کودك این است نعمت

 امتیازات فردی و جمعی را منبعث از خداوند برشمارد.

 پیامبر، امام، عصمت، وحي و اعجاز درك مفهوم  .2

از دیگر اهداف شناختی که در مسیر سالمت معنوی کودك باید به درستی حاصل شود، و در راستای 

درك درست کودکانه از مفاهیم پیامبری، عصمت، وحی و  توجه به مبانی سالمت معنوی اسالمی است

ارد. ها، رهبران و پیشوایان دینی داعجاز است. رشد معنوی کودك ارتباط ناگسستنی با شناخت شخصیت

                                                           
 .123اسپلیکا و همکاران، دهقانی، ص1 

 .213ص ،آموزش مفاهیم دینی همگام با روان شناسی رشدناصر باهنر، 2 

http://library.iki.ac.ir/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14830
http://library.iki.ac.ir/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14830
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های دینی اثر دارد. انبیاء الهی، امامان معصوم و اهل شناخت رهبران دینی در تعمیق هرچه بیشتر ارزش

های دین با نام آنها گره خورده است. حضرت های هستند که ارزشالسالم شخصیتبیت علیهم

نند. سی تربیت کدهند که فرزندان خود را بر محور سه اصل اساپیامبر)ص( به پیروان اسالم دستور می

تکیه بر این سه محور نشان از این دارد که محورهای ذکرشده  1دوستی پیامبر، دوستی اهل بیت و قرآن.

نماید. بنابراین الزم است والدین در تربیت فرزندان خود های متوالی بشر را تضمین میراه سالمت نسل

حروم ننمایند. تحکیم روابط عاطفی متربی و به آنها توجه داشته و آنان را از این منبع الیزال معرفت م

پیامبران و معصومین به این دلیل حایز اهمیت است که از طریق ارتباط وثیق با آنها زمینه دریافت معارف 

های معصومین و پذیرش و عملی کردن دستورات شود. به تعبیری، فهم گفتهارزشمند دینی فراهم می

 ای آنان است. هآنان مسبوق به پذیرش عاطفی شخصیت

رك دهای آنان توجه داشته باشیم. در آموزش مفاهیم پیامبر )ص( و امام )ع( به کودکان، باید به ظرفیت

که  باالترین تلقی کودك این است. سالگی، مغشوش و پراکنده است کودکان از مفهوم پیامبر تا حدود نه

کودکان در این سنین، او را فردی معمولی تعداد قابل توجهی از . وی فردی خوب و مفید و پارساست

اش نظر دارند که نیکوکار بودن او هم به آن ضمیمه ها و ظاهر فیزیکیدانند و بسیاری هنوز به لباسمی

او مرد خوبی است . هایش رنگ دیگری است صدایش طور دیگری استاو لباس: »شود؛ مانند اینکهمی

تر، مقیدتر به مسائل ص( در نظر آنان از سایر مردم مهربانپیامبر)«. و دوست دارد به مردم کمك کند

 .گرددتر مجسم میاخالقعبادی و خوش

 .بیشتر کودکان و در سنین باالتر همة آنها، معتقدند که پیامبر)ص( از هرگونه خطا و گناهی مصون است

مبر شتباه برای پیاهای نخست دبستان، این تصور وجود دارد که به ندرت امکان ارتکاب اتا حدود سال

ها آن. متمرکز است« ترس او از مجازات الهی» یا « تربیت خود او در کودکی»رود و دلیل عمدة آنها بر می

                                                           
 القرآن؛ کودکانتان را با سه ویژگی تربیت کنید: محبت پیامبرتان و محبت قراءة و بیته، أهل حب و نبیکم، حب خصال، ثالث على أوالدکم أدبوا»  1

 .219، ص9جلد کنزل العمال،« اهل بیت او و قرائت قرآن 
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 .دانند و پیامبر)ص( هم از این امر مستثنا نیستها میها و اشتباهرا به دور از بدی بزرگساالنطورکلی به

 1.شوندتر میدبستان و اوایل دورة راهنمایی واقعیتدریج در اواخر دورة ها بهاین برداشت

وحی  .عملیاتی وعملیات عینی است های دورة پیشدرك کودکان از مفهوم وحی، کامالً متأثر از ویژگی

ت دانند و اگر پیامبر)ص( از نعمشود، میرا صحبت انسانی با انسان دیگر که با صدایی معمولی انجام می

ارتباط نیز از میان خواهد رفت؛ مگر آنکه خدا گوش او را شنوا سازد و یا این  شنوایی محروم باشد، این

 2.پیام از طریق مادی و فیزیکی دیگری منتقل گردد

شان واندارند و ت العادهکنند که پیامبران و امامان نیروی فوقکودکان در تمام سنین کودکی تصدیق می

طورعمده شامل ای از رشد ذهنی که بهدهد در دورهنشان میها های معمولی بیشتر است. پژوهشاز انسان

ت های کودکان بیشتر صورباشد، استداللهای نخستین دبستان میش از دبستان و سالـهای پیالـس

نیروی جادویی و . اندای دارد و در نظر آنان، معجزات بدون وجود یك ارتباط منطقی حادث شدهافسانه

آنها  توجیهات. کار جهان است و قوانین طبیعت ناشی از تبعیت از این نیروست نام خدا درای بهافسانه

باشد و از یکسان بودن معنای معجزه و شعبده نزد آنان حکایت ای از معجزات مینشانگر برداشت افسانه

 انگاری خداوند، معتقدند که او باید برای نیل به مقاصدش ازهای انسانآنها با همان محدودیت. دارد

 تر از قبل، روابط منطقیفهمند، درستگاه که کودکان معنای علیت را میآن. های فیزیکی دخالت کندراه

ای ونهگبرند و ازآنجاکه وقـایع مربـوط به معجزات با منطـق عینی آنها سازگـار نیست، بهکار میرا به

 3.کننددیگر آنها را توجیه می

                                                           
 .219ص ،رشد یهمگام با روان شناس ینید میآموزش مفاهباهنر، 1 

 .211همان، ص2 

 .219-216، صهمان3 
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 مرگ و بهشت و جهنمدرك مفهوم  .3

 از دیگر اهداف شناختی در مسیر سالمت معنوی کودك که منطبق با مبانی اسالمی در این عرصه است،

ها نشان داده پژوهشتوانایی درك این مفاهیم را دارد.  درك این سه مفهوم است. کودك در سطحی نازل،

خردساالن )سال  1تا  4کودکان برای  :گذرداست که تحول مفهوم مرگ در کودکان، از سه مرحله می

آنها در این مرحله، مرگ را به منزلة رویدادی . پذیر استای ناپایدار و برگشتمرگ واقعه( دبستانیپیش

دانند که دیر یا زود باز کنند که موقت و ناپایدار است و مردن را مانند غیبت موقت فرد میدرك می

ه خواهد بود و این فکر که روزی او هم تصور کودك در برابر خودش این است که همواره زند. گرددمی

واند تعقاید و افکار کودك دربارة مرگ بسیار محدود است و به زحمت می. میرد، برایش دشوار استمی

که خود صحنة مرگ و دفن او را از شنیدن خبر مرگ کسی بفهمد که بر سر او چه آمده است؛ مگر آن

 1.ببیند

 ها این تصور در اوآگاهی ندارد و صرفاً براساس شنیده کودك از چگونگی و چیستی بهشت و دوزخ

. شودبازی ها یافت میها و اسبابپدید آمده است که مثالً بهشت باغ زیبایی است و در آن انواع خوردنی

 تصورش. بازی کرد و حیاط آن برای هر نوع بازی وسیع استسواری کرد، تابتوان دوچرخهدر آنجا می

او هرگز گمان ندارد که ممکن است او هم روزی در . ش بر روی هم انباشته استاز جهنم، مقداری آت

او معتقد است . تواند در هر صورت خود را از آن خالصی دهداین آتش جای داشته باشد، بلکه می

با این حال، شوق دیدار بهشت و زندگی در آن، و گریز از . توان سوزش آتش دوزخ را تحمل کردمی

های پدر و مادر را برای رفتن به بهشت حاضر است فرمان. سازدرا به خود مشغول میآتش، گاهی او 

بد اگر دریا. گریزدشود، از آن میگوش کند و اگر بداند که نافرمانی آنان سبب ورود به آتش جهنم می

. یزدرشود و گاه اشك میکه عملش خطا و گناه بوده است و عقوبت آتش در پی دارد، برای آن نگران می

که  شوددارد که جداً راستگو باشد و نافرمانی نکند و طمع بهشت هم سبب میترس از جهنم او را وا می

                                                           
 .221، صهمان 1 
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نباید کودکان را از بهشت خیالی و . های خداوند و سخنان والدین خود باشدبه جد دنبال اطاعت فرمان

تدریج در مراحل  که به هایی که دوست دارند در بهشت وجود داشته باشد، خارج سازیم تا ایننعمت

 1باالتر تصوراتشان تصحیح شود.

 هاي اخالقي و ديني فهم آموزه .4

وی های دینی در مسیر تعالی معنیکی از مبانی سالمت معنوی اسالمی تکیه بر وحی برای دریافت آموزه

ساله الزم  1تا  3است بر این اساس از جمله اهداف شناختی که در مسیر تحقق سالمت معنوی کودکان 

های اخالقی و حالل و حرام شرعی توسط آنها است. برای سالمت درك صحیح آموزه است حاصل شود،

آنان با معیارهای ارزشی رفتار و یا به تعبیری رفتارهای درست  -هرچند ابتدایی -معنوی کودکان، آشنایی 

ه سالمت معنوی نیز هستند و نادرست ضروری است. اینها گرچه مصداق اهداف اخالقی هستند اما مقدم

شود. از های دینی حاصل می، رشد معنوی در سایه فهم و پایبندی به آموزه2بیان شد زیرا چنانچه قبالً

آید که آن بزرگوران آموزش مفاهیم و محتوای قرآن، و بیان سیره عملی و گفتار معصومین چنین بر می

یت ترب»فرمایند: بودند. امام علی )ع( به فرزندش می حالل و حرام را اولین اقدام تربیتی خود قرار داده

تو را با آموزش کتاب خداوند، تفسیر و تاویل شریعت اسالمی، احکام اسالمی و حالل و حرام دینی 

بنا بر این نخستین چیزی  4اند.همچنین ایشان تعلیم قرآن را از حقوق فرزند بر پدر شمرده 3«.شروع کردم

عنوی به آن نیاز دارند آشنایی با کتاب آسمانی و فهم رفتارهای نیکو و ناشایست که کودکان برای سالمت م

است. والدین وظیفه دارند خود یا توسط مربی توانا فرزندان خود را با زبانی و روشی کودکانه با خوبی 

های قرآنی آشنا سازند. بیان حالل و حرام در حاشیه آموزش قرآن و تفسیر شریعت و بدی و آموزه

                                                           
 .222، صهمان1 
 ."رابطه سالمت اخالقی و معنوی"فصل اول  2
 .364نهج البالغه، ص« حَرَامِهِ  وَ حَلَالِهِ وَ أَحْکَامِهِ وَ الْإِسْلَامِ شَرَائِعِ وَ تَأْوِیلِهِ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ کِتَابِ بِتَعْلِیمِ أَبْتَدِئَكَ أَنْ»  3

صبحی صالح. ص  نهج البالغه ."دهد به او تعلیم را ... قرآن که است این پدرش بر فرزند حق" ;الْقُرآنَ ... َیعَلِّمَهُ اَنْ الْوالِدِ عَلَى الْوَلَدِ حَقُّ 4 

449. 
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سالمی حاکی از این است که صرف بیان حالل و حرام کافی نیست بلکه الزم است به نحو مناسب و ا

 مطابق درك متربی حالل و حرام بودن عملکرد خاص را تبیین کنند.

های آنان توجه شود. رویکردهای متعددی دهی اخالقی به کودکان باید به استعدادها و ظرفیتدر بینش

تحلیلی و رفتارگرا درباره اصول اخالقی، روی این موضوع  د. رویکردهای رواندر این زمینه وجود دار

. در گیرندکنند که چگونه کودکان معیارهای حاضر و آماده رفتار خوب را از بزرگترها فرا میتأکید می

ت اطور فعال دربارة مقررگیرند که بهصورتی در نظر می رشدی، کودکان را به -مقابل، دیدگاه شناختی

می کنند، و براساس مفاهیاخالقی می دبستانی قضاوتهای پیشکنند. کودکان در سالاجتماعی فکر می

.دو 1گیرند چه چیزی درست و چه چیزی غلط استاند، تصمیم میکه دربارة عدالت و انصاف تشکیل داده

ر را بدون فکر تقلید های پدر ومادنگاه فوق به اصول اخالقی قابل جمع نیز هست زیرا کودکان هم داده

 کنند.کنند و هم به تدریج در مورد آنها فکر میمی

از  ها و تنفرای از رفتارها و اصول اخالقی شایسته و ناشایست و در نتیجه میل به خوبیدرك ساده

 برد. این ظرفیتمیها در نهاد و فطرت آدمی قرار داده شده است و کودك نیز به تدریج به آنها پیبدی

بستر مناسبی برای نیل به سالمت معنوی است. زمانی که پژوهشگران روی نیت افراد تأکید  2اخالقیرشد 

که عمداً دیگران را  -گویند کسی که نیت بدی داردساله می 3کنند که کودکان ورزند، مشاهده میمی

ست. کودکان در حدود سزاوار تنبیه ا -دهدکند، یا به طریقِ دیگری او را آزار میترساند، شرمنده میمی

کودکان  3کنند، حتی زمانی که دروغ برمال نشده باشد.سالگی راستگویی را تأیید و دروغگویی را رد می 4

 های اخالقی، اجتناب از تنبیه و فرار از دردسر و گرفتنپیش از دبستان برای تعبیر و تفسیر موقعیت

ز رشد اخالقی، تسلیم منابع قدرت است و جز دهند. کودك در این سطح اپاداش را در اولویت قرار می

دهد و اعمال بد را از آن اندیشد؛ یعنی کار خوب را از آن جهت  انجام میبه نتایج مادی اعمال خود نمی

                                                           
 .493،ص2111به نقل از برك،2113؛ 1661گیبس، 1 

2 Moral development 

 .494، صشناسی رشد از لقاح تا کودکیروانبرك، 3 
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داند که در نتیجه انجام دادن کارهای اند و انتظار دارند. کودك میکند که پدر یا مادر گفتهجهت ترك می

تکرار رفتارهایی که ناشی از توانمندی  1د، مورد تشویق قرار خواهد گرفت.نیك و ترك کارهای ناپسن

شود درك و احساس اخالقی در رشد اخالقی کودك  است باعث ایجاد عادت و تثبیت رفتار در او می

هاست. برای رسیدن به مفهوم احساس اخالقی کودك نوعی ظرفیت برای رفتار اخالقی و درك ارزش

ترکیبی از ترس و  2اندیشید. از نظر فرنزی -ای مربوط به دیگران مخصوصاً والدینهبنهباید به روان

دهد. به نظر بوه احساس وظیفه یا تکلیف مستلزم وجود حداقل دو محبت مبنای اطاعت را تشکیل می

نفر )والدین و کودك( است. کودك ابتدا نسبت به والدین و یا اشخاص دیگر به چنین احساسی خواهد 

اطاعت کردن، احساس وظیفه یا تکلیف واحترام گذاشتن از نکات قابل توجه اخالقی است . 3رسید

وعادت دادن کودك به انجام آنها، تثبیت و ارتقاء آنها دقیقا در مسیر نیل به سالمت معنوی است. البته 

ت آن گیرد وسپس پدر و مادر باید رعایهمه این موارد در ابتدا در تعامل والدین با کودك شکل می

ها استفاده کند و ها را به کودك آموزش دهند تا در تعامل با بزرگترهای فامیل هم از این آموزشویژگی

 با تکرار، آن رفتارها درکودك تثبیت شود. 

 ارتقاء بینش اجتماعي كودكان  .5

 برای نیل به سالمت معنوی کودکان، ارتقاء بینش اجتماعی آنان که به رشد اخالق اجتماعی آنان

ان شوند. کودکهای اجتماعی بزرگ میکنند بلکه در بافتانجامد الزم است. کودکان در خالء رشد نمیمی

های ارزشی خود را از خالل روابط اجتماعی کسب راه و رسم زندگی و شخصیت اخالقی و باورداشت

ارهای اعتقادات و رفت ها،دادن ارزشکنند. بنابر تحقیقات تمام تعامالت و فرایندهای اجتماعی در شکلمی

دهند به این وابسته است که عمق . اینکه کودکان حوزه تعامالت خود را سامان می4اندکودکان شریك

                                                           
 .214، ص های رشد، مفاهیم وکاربردهانظریهکرین، 1 

2 . Ferenczi 

 .164، صروان شناسی ژنتیك؛ تحول روانی از تولد تا پیریمنصور، 3 

 .69ص ،معاصر دیدگاه از کودك روانشناسیهترینگتون و پارك، 4 
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ها در شناخت اجتماعی آنها در چه سطحی است. شناخت اجتماعی به ادراك، تفکر و استدالل انسان

 ناختی بر دانش و فهم کودکان دربارههای مربوط به رشد اجتماعی ششود. بررسیروابط انسانی اطالق می

اجتماعی روابط اجتماعی کودکان را جهت  . شناخت1جهان )مردم، خود و روابط اجتماعی( تاکید دارد

سال  1-4کننده دارد. کودکان بین پذیری آنان نقش تعیینبخشد و روابط اجتماعی کودکان در معنویتمی

د و آن را از عرف اجتماعی )آداب و رسوم( تمیز دهناز نظرشناختی اصول اخالقی را تشخیص می

 .2دهندمی

های رشد اجتماعی است؛ لذا، افرادی که در کودکی به پاسخگویی همدالنه والدین وابستگی از نشانه

؛ به سبب همین وابستگی 3سال رفتاری هنجارمند خواهند داشتدهند در بزرگواکنش مثبت نشان می

هایشان اسالم بر ترحم و محبت به آنها تأکید شده و عمل کردن والدین به وعدهشدید کودك به والدین، در 

تر در خانواده ظهور و بروز وابستگی در سنین پایین 4در قبال کودك، به منزلة یك اصل مطرح شده است

شود اما با بزرگ شدن کودك و بسط دایره روابط اجتماعی نظیر همساالن یابد و در آنجا تأمین میمی

ها، دكکوکند. بنابراین مهدابستگی به مرور از خانواده به بیرون )همساالن و دوستان کودك( کوچ میو

 تواند آینده معنوی کودکان را تحت تأثیر قرار دهد.ها، هرکدام میروابط فامیلی، دوستان، همسایه

 هاي ايجاد گرايشات معنوي در كودكبسترها و روش

م ها به این مهریزی و اهتمام خانوادهی متوالی جامعه مستقیماً از برنامههاسالمت معنوی کودکان و نسل

دهنده سطح سالمت معنوی کودکان والدین به صورت توأمان و هرکدام به تنهایی شکل پذیرد.تأثیرمی

 هستند. 

                                                           
 .349ص،رشد و شخصیت کودكماسن و دیگران، 1 

 .394همان، ص2 
 .116ـ  119، ص1، ترجمة حسن رفیعی و محسن ارجمند، جشناسیزمینه رواناتکینسون و هلیگارد، 3 
ان را کودک»؛ «فَفُوا لَهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا یَدْرُونَ إِلَّا أَنَّکُمْ تَرْزُقُونَهُمأَحِبُّوا الصِّبْیَانَ وَارْحَمُوهُمْ وَإِذَا وَعَدْتُمُوهُمْ شَیْئاً  عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِی» .4

ما دانند که شتان عمل کنید؛ زیرا آنان جز این نمیدوست داشته باشید و به آنها ترحم داشته باشید و اگر چیزی به آنها وعده دادید به وعده

 .(46، ص9ج ،الکافی،عقوبمحمد بن ی )کلینی،«دهنده آنان هستیدروزی
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 ريزي و طلب ياري از خدامندي، برنامهدغدغه .1

 مندی آنهاست. اگروالدین در این مسیر، دغدغهچنانچه در فصل اول بیان شد گام نخست برای حرکت 

والدین بینش و گرایش معنوی نداشته باشند و تمام اهتمامشان امور مادی و دنیوی فرزندانشان باشد 

 صحیفه در( ع) سجاد های الزم را برای تحقق سالمت معنوی نونهاالنشان بردارند. امامتوانند قدمنمی

او که  1"فرما یاری فرزندانم به کردن و نیکی آموزی بر تربیت، ادب مرا پروردگارا" :فرمایدمی سجادیه

 میلی وها نوعی بیسفانه ما در خانوادهأمتطلبد. امام معصوم )ع( است از خداوند در این مسیر یاری می

عدم اهتمام به مقوله سالمت معنویت را شاهد هستیم. نیل به این هدف مستلزم آگاهی از محتویات دینی، 

های مهارتی و اصالح محیط است. خانواده و نهادهای موازی )نظیر مهدها و مراکز پرورشی( انشد

های روحی و روانی ها و ویژگیشد که براساس نیازها، ظرفیت درصورتی در این مهم موفق خواهند

 ریزی نمایند. کودکان برنامه

هادقت در اولین مواجهه .2

های معنوی و معنوی در صدد هستند که او را با برخی از ارزشدر ابتدای دوره کودکی اول، والدین 

 ها در این زمان روینبلسَهای کودك با بسیاری از این نمادهای دینی آشنا کنند. بنابراین اولین مواجهه

ها با آیات های مذهبی، اولین آشناییدهد. اولین مواجهه با مسجد، اولین سفر زیارتی، اولین مراسممی

دهد. به طور کلی برای ایجاد ذهنیت مثبت نسبت به لین اشعار مذهبی و ... در این زمان رخ میقرآن، او

یك موضوع، اولین مواجهه بسیار مهم است و بیشترین و ماندگارترین تأثیر را در دل و جان کودك 

عنوی، ها با امور مگذارد. بنابراین الزم است که والدین دقت کافی را داشته باشند که این اولین مواجههمی

های ها را در بر داشته باشد تا برای همیشه این گرایشترین و خاطره انگیزترین تجربهبرای کودك شیرین

معنوی در او نهادینه شود. البته بدیهی است که پس از یك مواجهه خاطره انگیز، الزم است در طول زمان 

 شیرین برای او زنده و پویا باقی بماند.  این تجربه باز هم برای کودك تکرار شود تا آن خاطره

                                                           
 .121ص  صحیفه سجادیه. بِرِّهِم وَ تَأْدِیبِهِمْ، وَ تَرْبِیَتِهِمْ عَلَى اللهم ... أَعِنِّی  1 
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های معنوی کودك است. مثالً وقتی والدین یك یك نکته مهم برجسته کردن و زنده نگه داشتن خاطره

این خاطره  توانندها، میهای زیبا و قاب گرفتن عکساند، با گرفتن عکسسفر زیارتی با کودك خود رفته

کند لحظات شیرین آن سفر ودك هر بار که به این عکس نگاه میرا برای کودك ماندگار کنند، زیرا ک

 شود. برایش تجدید می

عالقه كودك به كشف حقیقتدهي معنوي به جهت .3

یابد و به همین دلیل در تالش آشنا و جدید می نا شود خود را در جهانی کامالًکه متولد می کودکیهر 

ر این هدف بیشتتا دوسالگی ها و قوانین این جهان جدید و اشیاء درون آن را بشناسد. است که ویژگی

دهد. اما در دوره کودکی اول او با یك پتانسیل جدید در از طریق لمس کردن، دیدن و شنیدن رخ می

شود که عبارت است از ارتباط کالمی. بدین ترتیب او قادر است سؤاالتی که در کشف جهان مواجه می

ذهن دارد را با پدر و مادر خود در میان بگذارد و با آنها مکالمه کند. در این زمان کودك بیش از همه با 

مادر خود در ارتباط است و نام اشیاء مختلف و کارکرد آنها و قوانین آنها را به دقت از زبان مادر خود 

 باشد. آنچه در اینزگار فرزند خود میسپارد. بنابراین هر مادری در این رابطه آموشنود و به خاطر میمی

جا حائز اهمیت است بستری است که این عالقه کودك به کشف حقیقت، برای والدین و به خصوص 

هایی که دهی معنوی کنند. مثالً یکی از اولین آموزشکند تا آموزش خود را دارای جهتمادر ایجاد می

تواند در خالل نش و نام هر یك از آنهاست. مادر میشود، آشنا کردن او با اعضای بدبه کودك داده می

های خداست و آموزش دادن نام اعضای بدن، به این نکته اشاره کند که هر یك از این اعضا از نعمت

گیری معنوی در جواب دادن به سؤاالت اینگونه عالقه به خداوند را در کودك شکل دهد. این جهت

اسخ توانند پپرسد، والدین میوقتی کودك از امکان تحقق امری می تواند وارد شود. مثالًکودك نیز می

و یا در پاسخ به سؤالی که اطالعات دقیقی درباره آن ندارند بگویند: « شوداگر خدا بخواهد می»دهند: 

اگر از خدا بخواهی » توان به او گفت:کند، میو یا وقتی کودك آرزویی را مطرح می« دانداین را خدا می»

 «.کندات تالش کنی، خدا آرزویت را برآورده میرای خواستهو ب
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 آموزش تدريجي معارف و اعمال ديني .4

السالم پیشینه دارد. آنها آغاز سال در سیره معصومین علیهم 1آموزش معارف دینی به کودکان کمتر از 

دادند. قرار میریزی بهداشت معنوی خود در محیط خانواده را تزریق معارف دینی به کودکان برنامه

کند که تربیت او را با تعلیم معارف نهج البالغه به امام حسن )ع( یادآوری می 31امیرالمؤمنین)ع( در نامه 

ایشان در حدیث دیگری  1الهی و قرآنی، احکام شرعی و مسائل مربوط به حالل و حرام آغاز نموده است.

های احتمالی محیطی با معارف نحرافات و گمراهیشان را در برابر انماید که کودکانبه همه توصیه می

شرط در آموزش محتوای و معارف دینی به کودك نباید از دو پیش 2ارزشمند اهل بیت واکسینه کنند.

و دیگر  ،مربی و والدین با منطق دوره کودکی و تفاوت آن با بزرگسال آشنا باشنداول، اینکه  :غفلت کرد

 .3برقراری ارتباط متقابل در سن پیش دبستانی را دارا باشنددانش و مهارت الزم برای اینکه 

لیل که شود. تدریج به این دتضمین می« ترتیب»و « تدریج» تثبیت معارف دینی در کودکان با رعایت 

توانند معارف عمیق و پیچیده مذهبی را نیروهای ادراکی کودکان زیر هفت سال محدود است و نمی

بایست از سطوح در روایات تأکید شده است که انتقال معارف دینی می جذب نمایند؛ به همین دلیل

بسیار ابتدایی و با تدریج صورت گیرد. حضرت امام صادق)ع( در سفارشی به ابن فضاله این فرایند را 

 فرمایند:اینگونه توصیف می

ل را بخوان و بعد از تکمی« لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»وقتی فرزند وارد سن سه سالگی شد، برایش هفت بارکلمه »

اللَّهُمَّ »را بیاموز؛ هروقت چهارسالش به پایان آمد « مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ»سه سال و اندی با هفت مرتبه تکرار 

را مرور کن؛ در پنج سالگی یادش بده کدام جهت سمت راستش و کدام طرف « صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ

اش کن و سجده کردن را آموزش بده؛ در هفت را آموخت متوجه قبلهها سمت چپش است و جهت

                                                           
؛ آموزش تو را با تعلیم کتاب خداوند و تأویل آن وَ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ وَ أَحْکَامِهِ وَ حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ  أَنْ أَبْتَدِئَكَ بِتَعْلِیمِ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَأْوِیلِهِ» 1

 .«و شرایع اسالم و احکام و حالل و حرام آن آغاز کردم
؛ به کودکانتان از علم ما چیزی یاد دهید که هُ بِهِ لَا تَغْلِبْ عَلَیْهِمُ الْمُرْجِئَةُ بِرَأْیِهَاالسالم: عَلِّمُوا صِبْیَانَکُمْ مِنْ عِلْمِنَا مَا یَنْفَعُهُمُ اللَّقَالَ عَلِیٌّ  علیه» 2

 .«خداوند آنها را از آن بهره مند کند تا مرجئه با آراءشان بر نظر آنها غلبه نکنند
 .96،صبررسی تحول ایمان خدا در دوره کودکی، نوجوانی و آغاز جوانینوذری، 3 
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 هرگاه نه سالش تکمیل شد وضو را تعلیم ،سالگی شستن دست و صورت را بیاموز و اشاره به نماز بکن

بده و به نماز امر کن و بر این امر پافشاری کن؛ وقتی وضو و نماز را آموخت غفران الهی شامل حال 

 1«شد اهدفرزند و والدین خو

ای که در تربیت دینی و معنوی است. به گونه« ترتیب»و « تدریج»پیام اصلی این روایت شریفه رعایت 

دانند و با حفظ توجه به فواصل سنی، یادگیری را حضرت شروع آموزش مذهبی را سه سال مناسب می

 دانند.از جمالت حاوی اصول ایمانی به سمت اعمال و مناسك مذهبی مؤثر می

های نکته ارزشمندی دیگری که از این روایت قابل استفاده است، گره زدن اعمال مذهبی با فعالیت

روزمره کودك است. گویا حضرات معصومین آموزش پنهان یا ضمنی را بر آموزش رسمی و مستقیم 

 و کنند، وقت مناسبی است برای آموزش قبلهها توجه میوقتی کودك به جهت دادند؛ مثالًترجیح می

کنند زمان خوبی برای توجه سجده؛ همچنین هنگامی که کودك شستن دست و صورت را تمرین می

 دادن به این امر است که شستن دست و صورت برای خواندن نماز است.

در آموزش معارف کودکان است. حضرت « گیریآسان»نکته تربیتی دیگر این روایت، توجه والدین به 

کند که هروقت محتوای مناسب منتقل شد، کودك را رها تربیتی مذکور در روایت تاکید می هایدر گام

دهد که وارد کردن استرس یادگیری در این اصل نشان می 2کنید تا با آرامش خاطر وارد مرحله بعد شود؛

ان کامور معنوی اصال به صالح کودکان نیست. حضرت با توجه به همین اصل شروع نماز را برای کود

 دانند.دهند، کافی میبا همان شستن دست و صورت معمولی که خود کودکان انجام می

                                                           
رَكُ إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ سِنِینَ یُقَالُ لَهُ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ یُتْ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ»  1

لَ لَهُ قُلْ سَبْعَ یَتِمَّ لَهُ أَرْبَعُ سِنِینَ ثُمَّ یُقَا نَ وَ سَبْعَةُ أَشْهُرٍ وَ عِشْرُونَ یَوْماً فَیُقَالَ لَهُ قُلْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ یُتْرَكُ حَتَّىحَتَّى یَتِمَّ لَهُ ثَلَاثُ سِنِی

لَى جْهُهُ إِى یَتِمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِینَ ثُمَّ یُقَالَ لَهُ أَیُّهُمَا یَمِینُكَ وَ أَیُّهُمَا شِمَالُكَ فَإِذَا عَرَفَ ذَلِكَ حُوِّلَ وَثُمَّ یُتْرَكُ حَتَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ -مَرَّاتٍ

كُ حَتَّى سِنِینَ قِیلَ لَهُ اغْسِلْ وَجْهَكَ وَ کَفَّیْكَ فَإِذَا غَسَلَهُمَا قِیلَ لَهُ صَلِّ ثُمَّ یُتْرَ فَإِذَا تَمَّ لَهُ سَبْعُ سِنِینَ سَبْعُ لَهُ یَتِمَ الْقِبْلَةِ وَ یُقَالُ لَهُ اسْجُدْ ثُمَّ یُتْرَكُ حَتَّى

دَیْهِ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ غَفَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ وَ لِوَالِ هَا فَإِذَا تَعَلَّمَیَتِمَّ لَهُ تِسْعُ سِنِینَ فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ عُلِّمَ الْوُضُوءَ وَ ضُرِبَ عَلَیْهِ وَ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ وَ ضُرِبَ عَلَیْ

 .(291، ص1شیخ صدوق، ج«.)إِنْ شَاءَ اللَّهُ
 .بیان نموده است« ثم یترك»حضرت این اصل را با عبارت 2 
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آموزش تدریجی در مسیر سالمت معنوی کودکان در صورتی نتیجه بخش خواهد بود که از موانع 

 ثیرگذاری آن اجتناب شود.أت

سازي كودكخود ارزندهتكیه بر  .5

سازی است که به طور خاص در سن سه تا پنج زندههای کودك در این سنین، خود اریکی از ویژگی

کند عملکردی داشته باشد که مورد تحسین واقع شود. بدین ترتیب کند. کودك سعی میسالگی ظهور می

 زشیار نظام ،�اهواکنشکند و براساس این های مثبت و منفی والدین خود را به خوبی رصد میاو واکنش

 آن به نسبت و بدانند ارزش واقعاً را معنوی هایارزش کودك اطرافیان و والدین اگر. سازدمی را خود

های گیرد که محور کارهای خود را براساس ارزشد مییا تدریج به کودك دهند نشان مثبت واکنش

های مادی یا عرفی را ارزش بدانند کودك نیز همان را معنوی سامان دهد. در عوض اگر والدین ارزش

 ها است. مثالًخواهد کرد. آنچه مهم است واکنش والدین هنگام تعارض این ارزش به عنوان ارزش تلقی

های مادی اولویت اگر کودك خوراکی یا اسباب بازی خود را به دیگری بدهد اگر برای والدین ارزش

 هایدهند، اما اگر ارزششوند و در نتیجه واکنش مثبتی نشان نمیداشته باشد از این کار او خوشحال نمی

ستایند و این ارزش معنوی را در او تثبیت اش میتر باشد او را به خاطر بخشندگیمعنوی برایشان مهم

توانند سازی کودك پتانسیل مناسبی است که والدین براساس آن میکنند. بنابراین ویِژگی خود ارزندهمی

. والدینی که در دغدغه های خود گرایشات کودك را هدایت کنندها و خوشحالیها و تحسینبا تشویق

دین معنوی کنند اما والتربیت معنوی ندارند از این پتانسیل برای ایجاد گرایشات مادی و عرفی استفاده می

 گیرند.بیش از همه این ظرفیت را برای ایجاد گرایشات معنوی به کار می

 هاي داستاني و داستان سراييكتاب .6

شود به دی به کشف واقع دارد. همین عالقه باعث میچنانکه گذشت در این سنین کودك عالقه زیا

خواندن کتاب تمایل نشان دهد. برای همین ممکن است کتابی را بارها و بارها از مادر یا پدرش بخواهد 

ن بستر توانند از ایکند. بنابراین والدین میکه برایش بخوانند و خیلی زود محتوای آن کتاب را حفظ می
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های داستانی که بخش کوچکی از زندگی امامان معنوی کودك استفاده کنند. کتابهای برای رشد عالقه

کشد و یا زیبایی یك صفت پسندیده معنوی را به نمایش )ع( و یا افراد معنوی را به تصویر می معصوم

 گذارند. او عبارات این کتاب را حفظگذارد، اگر برای کودك خوانده شوند در ذهن او تأثیر عمیقی میمی

کند. بدیهی است برای جذاب بودن کتاب برای کودك، باید کند و در طول روز آنها را تکرار میمی

تصاویر کتاب بسیار زیاد و متنوع و رنگارنگ باشند و متن آن بسیار مختصر و ساده و تا حد ممکن 

ه پر انرژی . اینکتواند در جذابیت کتاب مؤثر باشدآهنگین و شعرگونه باشد. نحوه خواندن والدین نیز می

نشین آن را بخوانند و یا در خالل داستان، توضیحات متنوعی و با حرارت کتاب را بخوانند و یا با لحن دل

ثل کند. مفاهیم معنوی بسیاری مرا از سوی خود به آن اضافه کنند عالقه کودك به آن کتاب را بیشتر می

ها مك به دیگران و ... را از طریق این داستاندعا کردن، محبت خدا به کودکان، زیبایی بخشندگی و ک

کنند نیز های شفاهی که خود پدر و مادر آن را طراحی میتوان به کودك منتقل کرد. حتی داستانمی

ناصر کنند، عهایی که طراحی میتوانند در داستانتواند برای کودك جذابیت داشته باشد. والدین میمی

های شوند و شخصیتمجازات می های منفی داستان نهایتاًن دهند شخصیتنشا معنوی را داخل کنند مثالً

رسند و یا کسانی که دارای صفات معنوی هستند از سوی سایر به پاداش می مثبت داستان نهایتاً

شوند و برعکس کسانی که دارای صفات ضد معنوی هستند از سوی های داستان تحسین میشخصیت

 پنداری کودك و واقعیت شوند. با توجه به ویژگی جاندارسرزنش میهای داستان تقبیح و شخصیت

توانند با به زبان درآوردن و جان دادن به اشیاء ها میپنداری تخیالت، والدین در ساختن این داستان

 جان و استفاده از امور تخیلی به جذابیت داستان اضافه کنند. بی

ود سازد و آنها را به والدین خهای تخیلی مید داستانخود کودك نیز وقتی رشد ذهنی بیشتری پیدا کن

ر توانند دها و ورود به دنیای خیالی فرزند خود، میگوش دادن به این داستان اکند. والدین بعرضه می

زمان مناسب مداخله معنوی مؤثری در سیر تخیالت کودك داشته باشند.



                                                               161                                                                               به سوی آسمان 

 

 

استفاده از بستر بازي .7
 

 كودكينقش ويژه بازي در اين دوره 

اش مثل حرف گذرد. او حتی کارهای عادی روزمرهدر این دوره سنی، بیشترین زمان کودك به بازی می

 گیرد و تمایلبیند. از دو سالگی جست و خیز کودك اوج میزدن و غذا خوردن را به عنوان یك بازی می

 زان است و به شدت در پیشود. او در این سن از تمرکز طوالنی در مسائل گریها بیشتر میاو به بازی

طلبی و آزادی خواهی است. بنابراین برای نفوذ در دنیای چنین فردی، الزم است والدین از طریق تنوع

بازی با او وارد تعامل بشوند. اصل بازی کردن والدین با کودك، ارتباط صمیمی میان آنها را تقویت 

به او توجه دارند و از این طریق به آرامش  شود کودك اطمینان بیابد که والدینشکند و باعث میمی

کنند، گذارند و با فرزند خود بازی میرسد. اما نکته جالب توجه این است که وقتی والدین وقت میمی

یابد که برای اینکه شما بتوانید با او بازی کنید کنند، زیرا کودك در میدر واقع او را کامالً تابع خود می

 ست.اپسندید. بنابراین بازی بستری برای هدایت رفتار کودك انجام دهد که شما میباید همان کاری را 

 

 سخن و سیره معصومین )ع( در اهمیت بازي با كودك و جهت دهي آن

ارآمد های کدهد که بازی یکی از شیوهالسالم نشان میسیره و گفتار پیامبر اسالم و معصومین علیهم

است. بازی در دین اسالم جایگاه آموزشی، تربیتی و اخالقی رفیعی  ساز برای رشد معنوی کودکانبستر

نهادند و از این کردند و تعامل کودکانه خود با کودکان را ارج میدارد. معصومین با کودکان بازی می

نمودند. حضرت پیامبرگرامی اسالم)ص(، طریق زمینه شکوفایی شخصیت و اخالق کـودکان را فراهـم می

 مرکب عزیز، فرزندان» فرمودند: کردند و میشان سوار میو امام حسین )ع( را بر دوشامام حسن)ع( 

حضرت  .1«هستید. اما پدر شما از شما بهتر است خوبى سواران چه شماها و است مرکبى خوب چه شما

ل های مهم زندگی افراد معرفی نموده و بازی را در هفت ساامام صادق )ع( بازی کودك را یکی از دوره

                                                           
 .(299، ص43، جبحار االنوار)مجلسی، «خَیْرٌ مِنْکُمَانِعْمَ الْمَطِیُّ مَطِیُّکُمَا وَ نِعْمَ الرَّاکِبَانِ أَنْتُمَا وَ أَبُوکُمَا  »1َ
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نمایند. آن حضرت در فرازی این ی امید رشد و شکوفایی آن در سنین بعد معرفی میاول زندگی مایه

 فرمایند:مهم را چنین بیان می

فرزند خود را تا هفت سالگی رها کنید که بازی کند و از هفت سال به بعد ادب نمایید و در هفت »

یافت خوب وگرنه امیدی بر بهبودی وضعیت او سال سوم او را باخود همراه کنید اگر رفتارش بهبود 

 1«نخواهد بود

ثرترین روش برای پرورش خالقیت و سالمت روحی، ؤاین فرموده حضرت گویایی این است که بازی م

کید بر بازی صرف سرگرمی و خودرهایی أاخالقی و اجتماعی کودك در این سنین است. هدف اسالم از ت

اسالم)ص( در برخورد با امام حسن)ع( و امام حسین)ع( نشان دادند کودك نیست بلکه چنانچه پیامبر 

ن کند. به همیهای است که والدین و بزرگسال در ضمن بازی به کودك منتقل میاهمیت بازی به ارزش

. طبق کید قرار گرفته استأجهت همبازی شدن بزرگان و رفتار کودکانه آنان در قبال کودك بسیار مورد ت

. این طرز 2مبر اسالم هرکس کودکی به همراه دارد باید کودکانه با او برخورد کنددستور حضرت پیا

مینه آورد، زبرخورد در عین اینکه صمیت و دلبستگی مضاعف میان کودك و بزرگسال را به ارمغان می

سازد. و از این طریق والدین قادر خواهد بود شناخت کودك با الگوهای رفتاری سالم را نیز میسور می

 ایهجنبه از هم تا کنند همراه بازی با را دینی اعتقادی، ارزشی و مسائل جمله از را خود مطلوب محتوی

 .شود داشتنی دوست و جذاب کودکان برای هم و کاسته تحکمش و اجبار

کردند بازی فرزندان خود را دهد که حضرت تالش مینیز نشان می )ص( سیره حضرت فاطمه زهرا

شدند در ضمن سمت وسوی ارزشی و معنوی بدهند. حضرت، هنگامی که با حسن و حسین همبازی می

گفتند و آنان را به عبادت و بندگی ترغیب اشعاری از مشابهت آنها با پیامبر)ص( و امام علی)ع( سخن می

                                                           
 الکافی،عقوب،محمد بن ی  )کلینی، ا فَإِنَّهُ مِمَّنْ لَا خَیْرَ فِیهِ.عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَعِ ابْنَكَ یَلْعَبُ سَبْعَ سِنِینَ وَ أَلْزِمْهُ نَفْسَكَ سَبْعاً فَإِنْ أَفْلَحَ وَ إِلَّ 1 

 .( 49، ص9ج

 .(493، ص3جمن الیحضره الفقیه، )شیخ صدوق،«؛ هر کس نزد او کودکی هست، برای او خود را به کودکی بزندفَلْیَتَصَابَ لَه مَنْ کَانَ عِنْدَهُ صَبِی »2 
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ها نیز جاری بازیهای الکترونیك و اسبابهای کودکان در مورد بازیرزشی بازی. مدیریت ا1نمودندمی

دهند که کودکشان هر بازی و اندیشند، اجازه نمیاست. والدینی که به سالمت معنوی فرزندانشان می

ارهای عیکنند. یکی از م، پیامدهای اخالقی و معنوی آن را بررسی میبازی را تجربه کنند بلکه ابتدااسباب

. در 2های فرهنگی جامعه استاصلی تهیه بازی و اسباب بازی همسویی آن با هنجارها، آداب و ارزش

ها از استانداردهای الزم سالمت های آنالین رونق یافته است و بسیاری از آن بازیشرایط فعلی که بازی

ان ازی کودکان شان دوچنداخالقی برخوردار نیستند وظیفه والدین در نظارت وافی بر محتوای ارزشی ب

 شود.می

 هاي كودكانهاي معنوي كردن بازيراه

توان نمادهای به های کودکان وجود دارد. از جمله اینکه میهای متعددی برای معنوی کردن بازیراه

ای هها فرد در طول بازی کارتکار رفته در بازی را تبدیل به نمادهای معنوی کرد. مثالً در برخی بازی

هایی قرار داد که اشاره به نمادهای دینی و معنوی های امتیاز عکستوان روی این کارتگیرد. میامتیاز می

س کسی که در حال ـواندن است، عکـال نماز خـداشته باشد )مثل عکس حرم، عکس کسی که در ح

و یا در برخی ( و به این صورت عالقه به این امور را تقویت کرد. .کمك کردن به دیگران است و ..

ای برساند یا یك چیز گم شده را پیدا کند. اگر آن هدف یا چیزی ها، کودك باید خود را به یك نقطهبازی

شود. کند یك نماد معنوی باشد، ناخودآگاه ارزشمند بودن آن به کودك القا میکه کودك در نهایت پیدا می

دن خبر کر مهر برای او بخرند، سپس برای با توانند بدون اطالع کودك یك جا نماز ومثالً والدین می

                                                           
  الرَّسَنَ الْحَقِّ عَنِ وَاخْلَعْ                  حَسَنُ یَا أَبَاكَ أشْبِهْ  1

 نِـإِحَـالْ ذَا وَالِــتُ اــوَلَ         نٍـمِنَ ذَا اًـهـإِلَ بُدْـوَاعْ

 ی ـِعَلـِب هاًـیـشَبِ سْتَـلَ                       یـأَبِــِب یهٌـبِـشَ تَــأَنْ

 نـکـفــیـت بــقـیـقـام از حـجــو ل                  ای حسن شبیه پدرت شو

 با آنکه در دل کینه دارد دوستی مکنو                   خدای منان را عبادت کند

 یه علی باشیـط( شبـقـه )فـکـنـه ایـنـتی                  سـدرم هـبیه پـو شـت

 .(299، ص43)مجلسی، ج

 .136، ص کودکان یاسباب باز یتیترب یآمدها یپ یبررسکودك در اسالم:  یباز شجاعی،محمدصادق 2 
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فرزند خود از بازی پیدا کردن گنج استفاده کنند، به این صورت که به او بگویند یك گنج در جایی از 

هایی را در جاهای مختلف خانه قرار دهند خانه مخفی شده است و تو باید آن را پیدا کنی. سپس نشانه

کند، جا نماز و مهر پیدا شده را به در نهایت وقتی او گنج را پیدا میکه راهنمای او به سمت گنج باشد. 

 کند. عنوان یك امر ارزشمند تلقی می

شود یك راه دیگر این است که کودك در قالب بازی به ساختن چیزی بپردازد. اگر چیزی که ساخته می

د. مثالً کنکودك تقویت مییك مفهوم معنوی داشته باشد به صورت طبیعی عالقه به امور معنوی را در 

های سازد اگر عکس حرم اهل بیت)ع( یا عکس پرچم هیئتعکسی که کودك از طریق پازل آن را می

 ،ساز عالقه به آنها شود. همچنین والدین با تهیه ابزار مناسب مثل چوبتواند زمینهمذهبی باشد، می

ا و سربند مناسب برای هیئت را بسازند ت توانند به کودك کمك کنند تا پرچمشابلون و رنگ می ،پارچه

انند اذان توفرزند می یکی از والدین بایا هنگام نماز  ؛عالقه به شرکت در این مجالس در آنها شکل بگیرد

گفتن را در قالب بازی با هم دیگر تمرین کنند، مثالً پدر بر روی بلندی برود و یك فقره از اذان را بگوید 

ودك باال برود و همین فقره را تکرار کند و این فرایند تا پایان اذان ادامه پیدا کند و سپس پایین بیاید و ک

 و در نهایت مادر به کسی که زیباتر اذان گفته است جایزه بدهد.

لدین دهند. واهای معنوی متعددی را پیشنهاد میامروزه مراکز فرهنگی که دغدغه تربیت دینی دارند بازی

های معنوی فراوانی را های آنان، بازیها، با الهام گرفتن از ایدهاستفاده از این بازیتوانند عالوه بر می

 برای فرزند خود تولید کنند.

 خداوندصفات  ايجاد ذهنیت مثبت نسبت به .8

 شناختی ازتوانند درك غایتای که دارند نمیهای شناختیکودکان زیر هفت سال به خاطر محدودیت

نها رابطه معرفتی کودکان و خداوند صفات خداوند است. آنها صفاتی را که تجلی خداوند داشته باشند. ت

فهمند. در پژوهشی که حسین چاری و نصیرزاده روی باورهای مذهبی تر میدنیایی داشته باشند راحت

خواهی پروردگار بیش از بدست آمده است که در تداعی آزاد، صفت نیك اند،کودکان ایران انجام داده
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گونه ترسیم صورت نمادها و پسران بیشتر انسانشود. دختران خداوند را بیشتر بهها مطرح میصفت سایر

تا  11های مثبت و خنثی، کودکان ساله بیشتر جنبه 1تا  9کردند. در توصیف کارهای خداوند، کودکان 

اوند اشاره کردند. سال بیشتر به جنبه قدرت مطلق خد 11تا  6های منفی و کودکان ساله بیشتر جنبه 11

 آورند که جنبة عاطفی دارد. ازهمچنین روشن شده است که کودکان بیشتر خدا را با صفاتی به یاد می

های خداوند را با شنیدن کلمه خداوند بیان کنند، یافتة تحقیق کودکان خواسته شد تا با تداعی آزاد، صفت

، «ر بودنحاض»، «منعم بودن»، «بخشندگی»، «یمهربان»بیانگر این است که کودکان در رتبة نخست صفات 

خالق »ای هرا یادآوری کردند. کودکان در رتبه بعد به صفت« دوستدار بندگان بودن»و « کنندگیاستجابت»

 .1اشاره کردند« قادر مطلق بودن»و « بزرگی»، «یگانگی»، «عالم بودن»، «بودن

از طریق بیان صفات خداوند پیوند معرفتی شود این است که تالش کنند آنچه به والدین مربوط می

خدا را استحکام ببخشند و از سویی مراقبت کنند که ذهنیت مثبت کودك به صفات خداوند  -کودك

ای به کودکان دادند، به آن عمل کنند زیرا خدشه دار نشود. بنا بر سفارش پیامبر پدران و مادران اگر وعده

طبیعتاً عمل نکردن به وعده، ذهنیت مثبت آنان را نسبت به صفت ؛ 2دانندکودکان آنها را رازق خود می

دهد و هنگام انتصاب این صفت به خداوند تخلف وعده در ذهن آنان تداعی تغییر می« رازق بودن»

، «دوست داشتن»، «بخشندگی»، «مهربانی»العمل در مورد صفاتی همچون خواهد شد. این دستور

د و دانودکان پدران و مادران خود آینه تمام نمای صفات مثبت مینیز صادق است. ک« کنندگیاجابت»

 اگر چنانچه والدین در عمل دوگانگی بوجود آورد ذهنیت مثبت کودکان نیز دگرگون خواهد گردید.

در همین راستا درگیر نکردن ذهن کودکان با قیامت و معاد قابل تبیین است. شناخت عمیق و دقیق 

پاداش و عقاب به صورتی که در ادبیات دینی مرسوم است، امکان دارد به  کودکان از بهشت و جهنم و

جو از خدا در ذهن کودك به بار آرد. اضافه ناسازگاری شناختی بینجامد و تجسمی پرخاشگر و انتقام

                                                           
 .49،،صرفتاری در افزایش سطح خودمهارگری کودکان دبستانی با تکیه بر منابع اسالمیهای شناختی و بررسی نقش مداخلهاخوی، 1 

یَدرُونَ إنَّهُم ال م فَالسالم قَالَ قَالَ رَسولُ اهللِ صلی اهلل علیه و آله أَحِبُّوا الصِّبیانَ وَ ارحَمُوهُم وَ إذا وَعَدتُمُوهُم شَیئا فَفُوا لَهُأبِی عَبدِاهللِ علیه یعَن أَب2ِ 

م؛ رسول خدا ص می فرمایند: کودکان را دوست بدارید و به آنها مهربانی کنید و اگر وعده ای به آنها دادید وفا کنید چرا که إاِلّ أَنَّکُم تَرزُقُونَه

 .(46، ص9، جالکافی محمد بن یعقوب، کلینی، پندارند که روزی دهنده آنها شمایید )آنها شما را اینگونه می
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م که ناشی از انتظار محتو« اضطراب هستی»برآن از لحاظ روانی وحشت از کوتاه بودن زندگی و افزایش 

ا افراد مورد عالقه، در کودکان تحریك شود. از همین جهت در انتقال مفهوم جهان پس از مرگ خود ی

هایی که برای کودکان جذاب  های مادی و تحقق نتایج اعمال است. پاداشمرگ بهترین مفهوم پاداش

 پذیری را در کودکان تقویت کند.باشد و نتایجی که به صورت پنهان مسئولیت

 و تحكیم دلبستگي معنوي ودك به خدا و معصومین)ع(پیوند زدن آرزوهاي ك .9

 یکی از راهکارهای. شد کیدأت خدا سازی محبوب ضرورت بر معنوی سالمت مبانی و هالفهؤم بحث در

ه هاست. آنچهر انسانی مملو از نیازها و آرزوها و خواستهآن تحکیم دلبستگی معنوی در کودکان است. 

مال کننده مجموعه این آدهد، چیزی است که به گمان انسان برآوردهدلبستگی نهایی انسان را تشکیل می

دهد. های فیض او یعنی امامان معصوم)ع( میو آرزوهاست. انسان معنوی این نقش را به خداوند و واسطه

به دنبال موجودی است که نیازهای او را برطرف کند و دهد انسان در زمان طفولیت تحقیقات نشان می

گی پیدا کند و از طریق آن به امنیت و آرامش برسد، دلبستگی و دستیابی به امنیت و آرامش به او دلبست

. کودك در درجه نخست این نقش را به والدین خود 1شودآمیز حاصل نمینیز جز از طریق تعامل محبت

ی این دلبستگبیند. اما والدین معنوی باید سعی کنند های خود میکننده خواستهدهد آنها را برآوردهمی

کودك به خودشان را پلی قرار دهند برای ایجاد پیوند بین کودك و خدای مهربان او. آنها باید این مفهوم 

هایش دارای قدرت محدودی هستند و آن را به کودك القاء کنند که والدین در برآورده کردن خواسته

 کسی که هم دلسوز کودك است و هم قدرت مطلقی دارد خداوند است. 

کودك،  یپندارانهاند. طبق تلقی انسانآل دلبستگی معرفی کردهشناسان خدا را شکل ایدهروان برخی

کند و آنها را از که ایمنی را فراهم می( به صورت لفظی یا معنوی)خداوند موجودی است شبیه والدین 

طبق نظریة دلبستگی، بخشی از رشد دینی محصول رابطة مطلوب بین کودك و . کندخطرات حفظمی

نمادهای دینی مانند کلمات و هنرهای بصری و اشیاء است. این رابطه در ضمن دورة کودکی اولیه به 

                                                           
 .132-133صص بررسی تحول ایمان خدا در دوره کودکی، نوجوانی و آغاز جوانی، ری،نوذ1 
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های اولیه ایمان، اثری مقصود روانشناسان از مبانی و ریشه. شودویژه به خاطر نفوذ والدین معنادار می

ذارد و این اثر گهیجانی کودك بجا می ˚رفتاری  ˚کیفیت رفتار دلبستگی در سیستم شناختی  است که

 .1در سرتاسر عمر فعال است یا حداقل به عنوان یك مدل کاری شماتیك در دسترس است

 آشناسازي كودك با دعا

یك روش برای پیوند زدن دل کودك به خداوند این است که وقتی او آرزوهایش را برای  .72

 هایتگوید، والدین او را با مفهوم دعا آشنا کنند و بگویند برای برآورده شدن خواستهوالدین می

توانی آن را از خدا بخواهی و به او توضیح دهند که خداوند آن قدر مهربان است که خواسته کسی می

مفید  تواندنیز میزند، مخصوصاً خواسته کودکان را. بیان مواقع استجابت دعا به کودك را زمین نمی

 توان به کودكباشد. مثالً هنگام نزول باران یا بعد از نماز یا هنگام رفتن به اماکن زیارتی و ... می

کند. البته به مرور زمان باید ها خداوند دعاها را بیشتر اجابت میها و مکانتوضیح داد که در این زمان

ضرری در آن بوده  چه بساضیح داده شود که ها هم به کودك تودلیل برآورده نشدن برخی حاجت

 خواهد چیز بهتری را به جای آن به تو بدهد.است و خدا می

 آمیز با كودكتعامل محبت .11

میزان و کیفیت ارتباط با والدین در احساس کودك نسبت به ارزش خود و نیز التزام مذهبی او اثرگذار 

 آمیز والدین با آنان ودبستان تابع تعامل محبت دهد. رشد معنوی کودکان پیش ازاست و آن را جهت می

د قرار کیأدر روایات، دوست داشتن کودکان مورد تهای شناختی کودکان است. میزان استفاده از ظرفیت

ترین عمل نزد خداوند دوست داشتن کودکان معرفی شده است. بنا بر ای که محبوببه گونه گرفته است

وست شنود: دپرسد: کدام عمل نزد تو برتر است؟ پاسخ میحدیثی وقتی موسی ابن عمران از خداوند می

ت داخل داشتن کودکان، زیرا آنها را بر پذیرش توحید خودم آفریدم و اگر هم آنها را بمیرانم با رحم

                                                           
 .33،،صهای شناختی و رفتاری در افزایش سطح خودمهارگری کودکان دبستانی با تکیه بر منابع اسالمیبررسی نقش مداخله اخوی،1 
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. ریشه دلبستگی دنیایی نیازهای دنیوی است و بالتبع آنچه انسان را به دلبستگی معنوی 1گردانمبهشت می

هدایت خواهد کرد نیازهای معنوی است. انسان در زمان طفولیت به دنبال موجودی است که نیازهای او 

یابی به امش برسد، دلبستگی و دسترا برطرف کند و به او دلبستگی پیدا کند و از طریق آن به امنیت و آر

آمیز والدین ابتدا این . با تعامل محبت2شودآمیز حاصل نمیامنیت و آرامش نیز جز از طریق تعامل محبت

 شود.دلبستگی به والدین ایجاد و سپس با مدیریت شایسته والدین، به دلبستگی به خدا منتهی می

شی شود. البته توافق ارزهای والدین به کودك میارزشآمیز والدین، سبب انتقال همچنین تعامل محبت

کند و از جانب دیگراختالف آنها  در باور ها کمك میوالدین بسیار مهم است زیرا به انتقال  بهتر ارزش

. الزم به ذکر است 3تواند آثاری منفی بر سالمت معنوی کودکان برجای بگذاردیا التزامات عملی دینی می

شود که کودکان انتقال دینی را از ن تعامل، فعال هستند نه منفعل. اغلب تصور میکه کودکان در ای

ها بیانگر آن هستند که این موضوع از سوی ولی و کودك با کنند اما پژوهشوالدینشان دریافت می

ن شادهد که بیشتر تأثیر والدین بر کودکانشود. مطالعات نشان میهمدیگر در گفتگویی دوجانبه ایجاد می

گیرد. به طور کلی هرچند پدر و مادر هر به صورت مستقیم و بدون وساطت مجاری دیگر صورت می

حسین چاری  .4تر استهای معنوی سهیم هستند، ظاهراً نقش مادر در این میان مهمدو در انتقال ارزش

کنند. آنها در مییید أسال انجام دادند این نتیجه را ت 11-9کودك  122و نصیرزاده در تحقیقی روی 

تحقیق خود به این نتیجه هدایت شدند که کودکان بیشترین اطالعات را در مورد خداوند از طریق والدین 

 .4کنندخود به ویژه مادر کسب می

                                                           
تِی مْ جَنَّالْأَعْمَالِ أَفْضَلُ عِنْدَكَ قَالَ حُبُّ الْأَطْفَالِ فَإِنِّی فَطَرْتُهُمْ عَلَى تَوْحِیدِی فَإِنْ أَمَتُّهُمْ أَدْخَلْتُهُعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ مُوسَى ع یَا رَبِّ أَیُّ  1

 .(231)طبرسی، صبِرَحْمَتِی

 .132-133صص ،بررسی تحول ایمان خدا در دوره کودکی، نوجوانی و آغاز جوانینوذری، 2 

 .361، ص1364رك. نلسون، 3 

 .363همان، ص4 

 .94-43ص، 1399چاری و نصیر زاده، 4 
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 هاي الهيتوجه دادن به  نعمت .12

جه وهای الهی است. با تیکی از راهکارهای تقویت گرایش به خدا در کودکان توجه دادن آنها به نعمت

ساله، بهتر است هم برای شناخت خداوند و اسماء و  1تا  2های شناختی کودکان پایان به محدودیت

سازی او از پنجره طبیعت و جهان مادی این هدف حاصل شود. یادآوری و صفات او و هم محبوب

دام رامون هرکهای طبیعی جهان پیهای حسی کودکان گرفته تا نشانههای خداوند از اندامآشنایی با نعمت

ها که یکی از ابزارهای مهم آدمی برای تطابق تواند هدایتگر کودك به حقایق معنایی باشد.  مثالً دستمی

شود، جزء نمی روزمره به خوبی انجام کارهاییك از با عالم و انجام امور زندگی است و بدون آن هیچ

دریاها، ستارگان قشنگ و طبیعت زیبا به ها و های خداوند است. خورشید و ماه، شب و روز، کوهنعمت

 همین صورت! 

آماده کردن ذهن کودکان برای رویارویی با مسئله خالقیت از خالل شناخت طبیعت و جهان طبیعی، 

کننده در تثبیت باورهای مذهبی کودکان است. آنان بالطبع موجودی را که غذاهای لذیذ، دنیای گام تعیین

دارند. بنا داشتنی را برای خوشی کودکان آفریده است، بیشتر دوست میانگیز و حیوانات دوست شگفت

ام شود. از امها و فیوضات الهی سبب تحکیم عالقه و محبت افراد به خداوند میبر روایات ذکر نعمت

خداوند به حضرت موسی وحی کرد که مردم را به من عالقمند کن و آنان » :روایت شده است (ع)سجاد 

های مرا برای آنان بازگوکن؛ نعمت :چگونه؟ وحی آمد :حضرت موسی پرسید ؛محبوب ساز را نیز نزد من

 .1«آنان خود عاشق من خواهند شد

ای هکننده سالمتی و نعمت الهی است. آموزش احترام به نعمتدر نگرش اسالمی غذا به عنوان تأمین

با درونی کردن احترام به  خداوند از جمله غذا در سبك معنوی زندگی کودك اثرگذار است. کودك

برای نمونه نسبت به احترام به نان در روایات  .ها، از اسراف و ضایع کردن آن دوری خواهد کردنعمت

زیر ظروف نگذارید و به خدمتکاران نان » :از امام موسی بن جعفر)ع( نقل شده است کهکید شده است. أت

                                                           
د باقر محم)«لَ ذَکِّرْهُمْ آلَائِی وَ نَعْمَائِی لِیُحِبُّونِیأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَى حَبِّبْنِی إِلَى خَلْقِی وَ حَبِّبْ خَلْقِی إِلَیَّ قَالَ یَا رَبِّ کَیْفَ أَفْعَلُ قَا » 1

 .(4،ص2،جبحاراالنوار،یمجلس
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و امام صادق)ع( نیز در حدیثی به  .1زیر ظروف بردارنددستور دهید که به نان احترام بگذارند و آن را از 

 .2«اندهمین مضمون از اینکه نان زیر ظرف گذاشته شود و یا چیزی روی آن قرار گیرد، منع نموده

 ترغیب به سپاسگزاري .13

ها و مواهب الهی، ترغیب آنها به سپاسگزاری از خداوند زمینه را برای حضور عملی پس از ذکر نعمت

ها شوند که از فراهم آورنده نعمتکند. کودکان به راحتی قانع میهای معنوی فراهم میعرصه کودکان در

ها قدردانی کنند. تقویت روحیه قدردانی در کودك، زمینه را برای تقویت عالقه به خدا در آنان و خوبی

های ی عملی نعمتتواند هم زبانی باشد و هم عملی. بارزترین قدردانسازد. این قدردانی میفراهم می

کند. برای کودکان سرمایه خداوند دعا و عبادت است. دعا راه ارتباط کودکانه کودکان با خداوند را باز می

ها برای کسب آرامش به خدا ها از سر قدردانی و در ناراحتیخیلی بزرگی است یاد بگیرند در خوشی

میشد، زنان وکودکان را گرد می آورد ودعا  پدرم هرگاه غمگین» :فرمایدپناه ببرند. امام صادق)ع( می

  .3«گفتندکرد وآنها آمین میمی

 انس دادن با قرآن .14

های آنها به سوی معنویت ها و گرایشنوس سازیم به تدریج نگرشأاگر کودکان خود را با قرآن م

ش نیز در دلیابد و محبت آنها شود، سطح معرفت آنها نسبت به خدا و اولیای او افزایش میهدایت می

 اند. این تجاربای در این زمینه بدست آوردههای قرآنی تجارب شایستهکودكکند. مهدرسوخ پیدا می

های الزم برای تعالی معنوی گیری از قرآن و کسب آمادگیگویای ظرفیت عجیب کودکان برای بهره

ختلف، مه کودکان در سنین ماست. البته مقدماتی که برای انس دادن به قرآن باید سپری شود نسبت به ه

های فردی، استعدادها و عالئق آنها این کار ممکن است. برای نمونه مطالعه یکسان نیست. با لحاظ تفاوت

                                                           
حْتِ خْرِجَ الرَّغِیفَ مِنْ تَءَ بِقَصْعَةٍ وَ تَحْتَهَا خُبْزٌ فَقَالَ أَکْرِمُوا الْخُبْزَ أَنْ لَا یَکُونَ تَحْتَهَا وَ قَالَ لِی مُرِ الْغُلَامَ أَنْ یُتَغَدَّى عِنْدِی أَبُو الْحَسَنِ ع فَجِی » 1

 .(314، ص 9،جیالکاف«)الْقَصْعَةِ
 .(313، ص 9،جالکافی)«الْقَصْعَة تَحْتَ لَا یُوضَعُ الرَّغِیفُ» -2
 .(491،ص2،جیکافال محمد بن یعقوب، کلینی،)«أَمْرٌ جَمَعَ النِّسَاءَ وَ الصِّبْیَانَ ثُمَّ دَعَا وَ أَمَّنُوا إِذَا حَزَنَهُ» 3
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د انحسین طباطبایی )علم الهدی( و دیگر کودکانی که با قرآن محشور شدهمحمددوران کودکی سید

 تواند به ما کمك کند.می

ر های وی فراتگی قادر بود با قرآن به سواالت دیگران پاسخ دهد. پاسخسال 4حسین در سن محمدسید

گویای ظرفیت معنوی وی است.  افظه در بیان کلمات مناسب مورد سوال،ـدرت حـکارگیری قـاز ب

االتی را از او ؤضمن بیان خاطره مالقات خود با وی، س 1حجت االسالم والمسلمین، محسن قرائتی

 :کنیمها اشاره میاالت و پاسخؤدهد. به برخی از سآیات قرآن، آنها را پاسخ میپرسد و او با بیان می

 2«رحیم ربّ من قوال سالمٌ: »گفت. «علیکم سالم: »گفتم دیدم را او وقتى"

 و: »فتگ ایرانى؟، یا دارى دوست بیشتر عربى لباس: پرسید او از کسى داشت، تن در عربى پیراهن

  3«خیر ذلك التّقوى لباس

 شما هم عمره سفره یك آوردیم، مکه به را شما زنىمى حرف قرآن با چون: گفت مسئوالن از یکى* 

 4«اجر من علیه اسئلکم ما: »گفت خواهید؟مى ما از هم دیگرى چیز آیا آوریم،مى را

 4«ربّى علّمنى ممّا ذلکما: »گفت گرفتى؟ قرار لطف مورد همه این چگونه! آقازاده گفتم* 

  9«یشاء من الحکمة یؤتى: »گفت باشد؟ امام تواندمى بچه آیا* 

                                                           

سال او بسیار خوش درخشید و غوغایى به پا کرد. سید محمدحسین هرچند در مراسم حج او را دیدم. در آن  1311براى اولین بار در سال " 1 

بار ایشان شتافتند. یکپنج سال و دو سه ماه بیشتر نداشت، امّا کارى کرد که مردم گروه گروه براى زیارتش به بعثه مقام معظم رهبرى در مکّه مى

ى از علماى مکّه، جمعى از استادان دانشگاه و تعدادى از حافظان و مفسّران اى بردند که در آن تعدادى از شاهزادگان سعودى، گروهرا به جلسه

گفتیم، با آیات قرآن هاى قرآنى خود را اجرا کرد و همگان را مبهوت ساخت. هرچه به او مىقرآن حضور داشتند. این کودك پنج ساله برنامه

 "گفت.پاسخ مى

 .49یس:  2 

 .است بهتر تقوا لباس یعنی 29اعراف:  3 

 .نکردم درخواست شما از پاداشى هیچ منیعنی  99ص: 4 

 یعنی اینها چیزی است که خدا به من یاد داده است. 31یوسف:  4 

 یعنی خدا به هر کس بخواهد حکمت عطا می کند. 296بقره:  9 
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 1«یغفرون هم غضبوا ما اذا و: »گفت کرده؟، دعوا را تو پدرت آیا* 

 2«ینقلبون منقلب اى ظلموا الذین سیعلم و: »گفت دارند؟، سرنوشتى چه ما مخالفان* 

 3«الباطل زهق و الحقّ جاء: »گفت آورند؟مى تشریف السالمعلیه زمان امام آیا* 

 4«الخیر حبّ احببت: »گفت دارى؟، دوست را کربال آیا* 

 4«اللغو معرضون عن هم الّذین و: »گفت تلویزیون، از مفید غیر فیلمى نمایش هنگام* 

 9«الربا حرّم و البیع اللّه احلّ: »گفت نه؟، یا بخرم سوغاتى مکه، امآمده من* 

 1«التّقوى الزّاد خیر فانّ تزوّدوا و: »گفت سپس 

 9«باالیمان سبقونا الذین الخواننا و اغفرلنا ربّنا: »بفرمایید دعایى: گفتیم* 

 داده جواب زیبایى به حضار سؤاالت تمامى به داشت سعودى مسئوالن با که اىجلسه وی همچنین در

 :جمله از بود

 یمتقد ضمن بودند، خریده قیمتى گران هاىبازى اسباب برایش که سعودى مسئوالن و هاشاهزاده* 

 مما خیر اللّه اتانى فما: »بود داده جواب شوى؟مى خوشحال و دارى دوست را اینها آیا: گفتند او به هدایا

 6«تفرحون بهدیّتکم انتم بل اتاکم

 هاههدی این از که هستید شما این! است داده شما به آنچه از است بهتر داده، من به من، پروردگار آنچه 

 .آیدمى خوشتان

                                                           
 بخشند.می کنند،مى غضب که هنگامى مؤمنانیعنی  31شوری:  1 

 !کجاست به بازگشتشان که خواهند فهمید زودى به کردند ستم که یعنی آنها 221شعرا:  2 
 .شد نابود باطل و آمد، یعنی حق 91اسراء:  3 

 .یعنی من ان را بخاطر خدا دوست دارم 32ص:  4 

 یعنی مومنان از لغو رویگردانند. 3مومنون:  4 

 یعنی خداوند بیع را حالل و ربا را حرام کرد. 214بقره:  9 

 است. پرهیزکارى توشه، و زاد بهترین که کنید، تهیه توشه و یعنی زاد 161بقره:  1 

 بیامرز. گرفتند پیشى ما بر ایمان در که را برادرانمان و ما! یعنی پروردگارا 11حشر:  9 

 آید.مى خوشتان هاهدیه این از که هستید شما این! است داده شما به آنچه از است بهتر داده، من به من، پروردگار یعنی آنچه 39نمل:  6 
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 1«سدوهاأف قریة دخلوا اذا الملوك انّ: »بود داده پاسخ. هستند سعودى شاهزادگان اینها: بود گفته پدرش* 

 2کشند.مى فساد به راآن شوندمى شهرى وارد وقتى پادشاهان 

زم ال کند. ضرورتاًانس با قرآن همراه با درك مفاهیم آن، به شکوفایی فطرت توحیدی کودك کمك می

نیست در برنامه انس با قرآن، کودکان وادار به حفظ قرآن شوند. البته تشویق به این کار اگر خودشان 

ی های انس گرفتن آنها با این کتاب آسمانمتمایل به حفظ همه یا بخشی از قرآن باشند، مفید و یکی از راه

حفظ بخشی از قرآن، حفظ موضوعی،  سازی آنها با قرآن، حفظ کل آیات نیست.نوسأاست، اما تنها راه م

ای قرآنی هدرك مفاهیم آن، قرائت، صوت و ترتیل، حفظ اشعار با محتوای قرآنی، شنیدن اشعار یا داستان

ساز انس گرفتن کودك با قرآن شوند. برای رسیدن توانند زمینهبه طور مکرر و متنوع، و ... هر کدام می

های مختلف مستقیم و غیرمستقیم آموزشی مانند بازی، شعر، شیوه به این اهداف باید از ابزارهای هنری و

 آهنگ، داستان سرایی و ... استفاده شود.

 هاي ايجاد عادات و صفات معنويروش

 پايبندي مستمر والدين به آداب اسالمي .1

سوب منترین بنیاد معنوی منش اخالقی کودکان، تزیین اخالق آنها به آداب اسالمی است. در دیوان مهم

تان را در کودکی به آموختن آداب تشویق کنید تا در بزرگسالی فرزندان" منان آمده است:ؤبه امیر م

آورید، همانند نقش چشمانتان به آنان روشن شود. همانا حکایت آدابی که آن را در دوران کودکی گرد می

ننده، کر آنها از حوادث دگرگونکند و بهایی است که ذخایر آن رشد میکندن بر سنگ است. اینها گنجینه

. اهتمام بر آداب آموزی است که پیامبر گرامی اسالم)ص( رعایت آداب معاشرت را در 3بیمی نیست

 دادند.اولویت مواجهه خود با کودکان قرار می

                                                           
 کشند.مى فساد به راآن شوندمى شهرى وارد وقتى پادشاهان یعنی 34نحل:  1 

 .246-244ص  اصول عقاید،محسن قرائتی،  2 

 .136: ص ،9ج ،الروضة و األصول-الکافی شرحالمازندرانی،  صالح مولى3 
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شوند. اگر والدین، در رعایت اداب اسالمی پایدار و مستمر باشند فرزندان به تدریج به آن اداب ملتزم می

پیامبر اسالم )ص( برای تثبیت سنت سالم به کودکان، خود بدان پایبند بودند. طبق روایات وقتی حضرت 

 و می فرمودند جزء سیره حضرت شده بوداین عمل  .1کردندشد، ابتدا بر آنها سالم میبا کودکان روبرو می

بعد از او سنت بین مسلمانان  تا دم مرگ ترك نخواهند کرد تا -همراه با چهار عمل دیگر -که این عمل را 

 . 2شود

بندی به آداب اسالمی همچون سالم کردن بر کودکان و حسن معاشرت با آنان، بستر سالمت معنوی پای

 شود و به تعالی اخالقیسازد زیرا سبب تکریم کودکان، تقویت عزت نفس آنها میرا در آنان فراهم می

بزرگساالن، احترام به پدر ومادر، احترام به حقوق دیگران که کند. ایجاد روحیه احترام به آنها کمك می

گیرد و نتیجه رعایت آداب اسالمی است، زمینه ساز سالمت معنوی کودك از همان اوان کودکی شکل می

د. شان تقویت کنناست. بنابراین الزم است والدین تقید به آداب را در همان سنین نخست در کودکان

اندازند، در سنین نوجوانی شکست تربیتی در این تربیت آداب کودك را به تأخیر میهایی که خانواده

 حوزه را تجربه خواهند کرد.

  استفاده از روش تقلید .2

 وا شناختی رشد عوض در گراید؛می کندی به کودك بدنی و جسمی رشد سالگی 1 -3 رشد سنین در

 کودکان لّیع درك و تقلید قدرت  رشد آمیز،تخیل تفکرات زبان، دنیای به ورود. شودمی ترفعال و تندتر

های بارز کودك در دوره اول کودکی یکی از ویژگیبر این اساس . 3گرددمی باز ویژگی همین به سال3-1

                                                           
با اینکه ؛ رسول خدا ص بر تعدادی از کودکان گذر کرد. اللَّهِ ص مَرَّ عَلَى صِبْیَانٍ فَسَلَّمَ عَلَیْهِمْ وَ هُوَ مُغِذٌّإِنَّ رَسُولَ  ". عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال1َ

 .(394، ص 9، جمستدرك الوسائل و مستنبط المسائلنورى، به آنها سالم کرد )محدث حضرت ص عجله داشت، )ایستاد و( 

 -وَ رُکُوبِیَ الْحِمَارَ مُؤْکَفاً وَ أَکْلِی مَعَ الْعَبِیدِ -نْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: خَمْسٌ لَسْتُ بِتَارِکِهِنَّ حَتَّى الْمَمَاتِ لِبَاسُ الصُّوفِ. عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع2َ

 ود: پوشیدنکنم تا بعد از من سنت بش؛ پنج چیز را هرگز تا مرگم ترك نمیعْدِیوَ تَسْلِیمِی عَلَى الصِّبْیَانِ لِتَکُونَ سُنَّةً مِنْ بَ -وَ خَصْفِیَ النَّعْلَ بِیَدِی

 شیعة؛وسائل ال) لباس پشمین، سوار شدن بر االغ پاالن شده، غذا خوردن با بردگان، وصله زدن کفش با دستان خودم و سالم کردن بر کودکان

 .(93، ص: 12ج

 .161 ص ژنتیك، شناسیروان ، منصور، 3 
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 ادگیرییتر است. های سنی بعدی بسیار پررنگسازی اوست که نسبت به دورهویژگی تقلید و همانند

 . است استوار الگوپذیری و بر تقلید سال1-3 کودکان

 تقلید رفتار

ن بیشترین رفتار والدی باشد،با توجه به اینکه بیشترین ارتباط کودك در این سن با مادر و پدر خود می

تأثیر را بر رفتار او خواهد داشت. از این رو اگر والدین رفتار معنوی را به نمایش بگذارند، مثل اینکه در 

که تقلید  گیرد. از آنجات به هم گذشت کنند کودك نیز همین رفتار را یاد میاختالفات و تضاد منافع نسب

ن طریق توانند از ایکودك در این سنین بیشتر بر ظاهر افعال و جنبه نمادین آنها متمرکز است، والدین می

این کارهایی که نماد معنوی دارند را به کودك القا کنند. ممکن است کودك در این سن معنا و مفهوم 

های بعد این گونه اعمال برای او شود در سالکارها را نفهمد اما عادت کردن او به این اعمال، باعث می

وقتی والدین در خانه و در حضور  شوند. مثالًتر آن آشنا میمأنوس باشند و به تدریج با معنای عمیق

برای  توانندکند. والدین میر میخوانند، کودك خود به خود شروع به تقلید این رفتافرزندشان نماز می

 او جا نماز و مهر مخصوص تهیه کنند تا اهمیت و ارزش کار او را به او بفهمانند.

د زیرا شوبا توجه به استعداد باالی کودك در تقلید از افراد دیگر، اهمیت پاالیش محیط دوچندان می

ناسب کودك مین باید در انتخاب مهدکودك اثرپذیری باالیی نسبت به محیط دارد. بر همین اساس والد

دهند کودك به رشد معنوی متربیان اهمیت میبرای فرزند خود دقت کنند و اطمینان بیابند که مربیان مهد

 کنند.های دینی عمل نمیو خالف ارزش

 ساجدم مانند مراکزی در دینی هایفعالیت در مشارکت واسطه به دلیل ویژگی تقلیدی خود، به کودك

 دینی عمل و هاآموزه گروهی معیارهای با چگونه و آورد جابه را هاآیین چگونه آموزدمی مذهبی تأهی و

 از ایموعهمج از ناشی و برونی کنترل سیستم تحت زند،می سر دینی رفتار عنوان به آنچه. شود منطبق
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بدین جهت  .1شودمی تنظیم اجتماعی کنترل و قواعد با که است تنیده درهم گروهی باورهای و رفتار

 حضور در این مراکز، بستری برای ایجاد عادات و صفات معنوی در کودك خواهد بود.

 تقلید گفتار

ثیر تقلید است. زبان أت سال با رشد زبانی کودکان همسو است و شدیداً تحت 1-3یادگیری کودکان 

گفتاری  شود به بیانرود. زبان با تقلید آوایی شروع میشناختی کودکان به شمار می هاییکی از توانایی

ساله نشان داد که کودك ابتدا با خود بلند  4یا  4مشاهدات ویگوتسکی روی کودکان  یابد.ارتقاء می

 ارآید و سرانجام به گفتزند و به تدریج صحبت بلند وی فروکش کرده و بصورت نجوا در میحرف می

دهی هدایت و جهت)ان هم نقش درونی ـالگی، زبـس 1تا  2 پایان لهـدر فاص. 2.ودـشیـدیل مـدرونی تب

را ایفا  (رانارتباط با دیگ -انتقال نتایج تفکر به دیگران)و هم نقش بیرونی  (ارتباط با خود -به تفکر

  3کندمی

ذیری شدید از پثیر تقلید وتاثیرأت با توجه به اینکه زبان، تکلم و همچنین محتوی تکلم کودکان تحت

توانند در مسیر ، والدین و سایر اعضای خانواده با مدیریت کلمات و محاورات خود میمحیط است

ثر، ساختار ذهنی و سپس کالم ؤبا کالم طیب و متوان سالمت معنوی کودك گام بردارند. همچنین می

کودك وورود آنها به حافظه  وی، به تدریج سطح و با آموزش کلمات سودمند به  مند کردطفل را ضابطه

  .4های او را از نیازهای طبیعی به نیازهای فطری و معنوی افزایش دادنیاز

                                                           
 .11ص ،بررسی تحول ایمان خدا در دوره کودکی، نوجوانی و آغاز جوانینوذری، 1 

 .49ص، زبان و ذهن کودك لوریا و یودوویج،2 

 .61، صشناسی پرورشی نوینروانسیف، 3 
خَلَقَ اللَّهُ أَقْبَحُ قَالَ الْکَلَامُ ثُمَّ قَالَ بِالْکَلَامِ ابْیَضَّتِ الْوُجُوهُ وَ بِالْکَلَامِ اسْوَدَّتِ ءٍ مِمَّا ءٍ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ أَحْسَنُ فَقَالَ ع الْکَلَامُ فَقِیلَ أَیُّ شَیْسُئِلَ أَیُّ شَیْ»-4

فرمودند سخن، باز پرسیدند چه چیز بدترین خلق خداست باز  منین )ع(سوال شد چه چیز بهترین خلق خداست؟ؤالماز امیر»یعنی «  الْوُجُوه

 .(219،صتحف العقول،حرانی«.)اند و با کالم گروهی سیه رووسیله سخن گروهی سفید رو شدهفرمودند سخن، به 
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 تلقین زباني اعتقادات و امور نیكو .3

های سالمت معنوی بر ضرورت برتری بخشیدن به جایگاه خدا و معصومین لفهؤدر بحث مبانی و م

اساس صرف درك مفهوم خدا و معصومین )ع( برای بچه کافی نیست  این کید شد. برأ)ع( در زندگی ت

رد. ها درونی و تثبیت کآن را در بچه های مختلف از جمله تلقین و تکرار،بلکه باید با استفاده از روش

ها و اعتقادات مذهبی را دارد. به سال توانایی آشنایی و پذیرش زبانی آموزه 4تا  2کودك در سنین پایان 

سال کلمه )ال اله اال اهلل( و  4تا 2اره شده است که به کودکان در پایان ـات اشـیل در روایـین دلـمه

های معنوی با پذیرش دهد که گام استوار آموزش. همین مسئله نشان می1)محمد رسول اهلل( را تلقین کنید

شود. بنابراین، تلقین زبانی اصول اخالقی نظیر خوب بودن زبانی اصول اخالقی و ایمانی آغاز می

راستگویی، احترام به والدین، نیکوکاری و حفظ طبیعت و... همچنین اصول ایمانی نظیر مهربان بودن 

 ودن پیامبران و خوش اخالق بودن امامان معصوم و...برای خردساالن اهمیت دارد. خداوند، دانا ب

 تلقینى ثرا نام، تکرار خود انتخاب کنید، زیرا فرزندان براى نیك چرا در روایات توصیه شده است که نام

راه یت همترین نام برای فرزندان نامی است که با عبودفرماید: صحیحامام باقر )ع( می. دارد فرزند در

 این د بهبیندیشد در مور شود که فرزندباشد، تکرار این نام سبب می عبداهلل پسر، نام وقتى مثالً 2باشد.

که او بنده خداست. حتی والدین از طریق نامگذاری فرزند نیز در مسیر سالمت معنوی او گام بردارند تا 

اند توکه می "مالك"و  "خالد"مانند  بد هاىماو جایگاه بندگی خود را فراموش نکند. در همین راستا از نا

خداوند مالك حقیقی است. انسان حیات و ممات  3.است در پی داشته باشد نهی شده منفى تلقینى اثر

 شود و خالد حقیقی خداوند است.میرد و زنده میدارد، می

ث و یادگیری احادیشود، تعلیم قرائت قرآن یکی دیگر از مواردی که به جنبة لفظی ایمان مربوط می

 :فرزندان خود را به سه خصلت مؤدب نمایید :فرمایدعلیه در این زمینه می اهللرسول خدا صلوات .است

                                                           
 .291، ص1ج، من الیحضره الفقیهصدوق، خیش1 

 .399: ص ،11، جکافی. أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ مَا سُمِّی بِالْعُبُودِیةِ 2 

خَالِد؛ منفورترین اسمها نزد خداوند، حارث و مالك و خالد  وَ مَالِكٌ -وَ حَارِثٌ -جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ إِلَى الْأَسْمَاءِ أَبْغَضَ إِنَّ: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ 3 

 .21: ص ،9ج الکافی،است. 
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 کردندالسالم، به والدین سفارش میحضرت علی علیه .1محبت پیامبرتان و محبت خاندان او و قرائت قرآن

آنچه را که خدا به وسیلة آن به ( ما رسیده استکه از طریق احادیث به ش)که به فرزندان خود از علم ما 

  2.رساند، آموزش دهید تا مخالفان با نظرات خود بر آنها فایق نیایندآنها نفع می

 توجه به بازخوردهاي كودك .4

های معنوی گمان کنند که کودك خود را در مسیر رشد ممکن است والدین با اجرای برخی برنامه

ا هگذارد، حرفهمانطور که سخنان و رفتار خوداگاه والدین در کودك تأثیر میاند. اما معنوی قرار داده

و کارهای ناخودآگاه آنها نیز در کودك مؤثر است. همچنین محیط و افراد دیگری که کودك ممکن 

 است آنها را در جمع فامیل یا مهد کودك و ... ببیند نیز در شخصیت کودك نقش مهمی دارند. طبیعتاً

های محیطی تحت کنترل والدین نیست. از این رو والدین باید همیشه در حال بررسی ریافتهمه این د

دهد، نشان های خود و رفتارهایی که انجام میبازخوردهای کودك باشند. کودك همواره در حرف

های تخیلی که کودك ارزش. داستانداند و چه چیزهایی را بیدهد چه چیزهایی را ارزشمند میمی

 هایی که درد و واکنششکِهایی که میدهد، نقاشیرای والدین انجام میـهایی که بداللـازد، استـسمی

دهنده شخصیتی است که در او در حال شکل گیری است. دهد نشانشرایط مختلف از خود بروز می

ست و اگیری ای در او در حال شکلها باید ببینند چه صفات پسندیدهوالدین با دقت در این واکنش

فهمند که در ایجاد برخی چه صفات ناپسندی در حال پدید آمدن در او است. بدین صورت آنها می

اند. آنگاه باید در اقدامات تربیتی خود بازنگری کنند و ببیند چه نقصی در صفات معنوی موفق نبوده

ته ا در رفتار کودك داشآن بوده است و یا چه رفتار ناخودآگاهی از آنها سر زده است که چنین بازتابی ر

                                                           
ن و محبت اادّبوا اوالدکم علی ثالث خصال: حبّ نبیکم و حبّ اهل بیته و قراءة القرآن؛ فرزندانتان را با سه ویژگی تربیت کنید: محبت پیامبرت 1

 .(449ص ،19، ج کنز العمال)متقی، اهل بیت او و قرائت قرآن. 
؛ از آموزه های ما به کودکانتان چیزی بیاموزید که خداوند به وسیله عَلِّمُوا صِبْیَانَکُمْ مِنْ عِلْمِنَا مَا یَنْفَعُهُمُ اللَّهُ بِهِ، لَا تَغْلِبُ عَلَیْهِمُ الْمُرْجِئَةُ بِرَأْیِهَا» 2

 (161، ص 14ج وسایل الشیعه،) «آنها را بهره مند کند تا مرجئه با نظراتشان بر آنها غلبه نکنندآن 
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است. بدین صورت والدین همواره باید در صدد ترمیم و تقویت برنامه تربیتی خود و نحوه تعامل خود 

 با کودك باشند. 
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  مقدمه

ریزی مستمر والدین در این زمینه است. متصدیان تربیت معنوی کودکان فرایندی است که حاصل برنامه

وامل اند بسنده کنند. وقتی عانجام دادهتوانند به اقداماتی که در سنین اولیه کودکی تربیت کودك، نمی

ها خطرآفرین است و همیشه احتمال انحراف از سالمت را ها و مکانزا در تمام زمانزا و بیماریآسیب

کودك  های تربیتزدا نیز باید پیوسته و در تمام دوراندارد، اقدامات سالمتی بخش و بیماریزنده نگه می

ته ریزی الزم را داشباید برای دوره هفت تا دوازده سال کودك نیز برنامه پیگیری شود. از این رو والدین

ها و باشند. از آنجا که کودك در حال رشد است و در طول رشدش تغییراتی در صفات و توانایی

رسانی شود و متناسب با وضعیت ریزی والدین نیز همواره باید به روزدهد، برنامهروحیاتش روی می

ده دهد، در این فصل سعی شد. با توجه به تحوالتی که در اواسط کودکی رخ میشویم فعلی کودك تنظ

 ای به والدین ارائه شود. است معطوف به این وضعیت جدید، برنامه سالمت معنوی تازه

 با توجه به ظرفیت و استعداد کودكخوانید، مشتمل بر تعدادی از اهدافی است که آنچه در این فصل می

هایی شود و شماری از راهکارها و روشجویی ریزی معنوی پییك برنامههفت تا دوازده ساله باید در 

سازد. ذکر اهداف به این معنی نیست که تمام آنها در سن کودکی که رسیدن به این اهداف را آسان می

کنند. گیری و سوگیری برنامه معنوی را مشخص میع جهترسند. این اهداف در واقبه فعلیت و کمال می

های الزم از آن صورت گیرد و آب و خاك و آفتابش شود که اگر مراقبتدر سنین کودکی نهالی کاشته می

 همواره فراهم باشند، امید است که در آینده درختی تنومند با میوه معنویت به بار آرد. 

ت که کودك بیش از هر دورانی دیگری پذیرای تعلیم و تربیت سالگی دوران مهمی اس 12تا  1سنین 

کید شده است. در این أبندی دوران رشد در روایات نیز بر این ویژگی هفت سال دوم تاست. در طبقه

های قبل در حال و هوای کودکی است که بیشتر باید آزادی عمل داشته باشد و نه دوران نه مانند سال

های قبل خود پذیرای سخن والدین است. بدین جهت در ت که کمتر از سالمانند دوران نوجوانی اس

کید شده است بلکه این دو امر از حقوق فرزند نسبت به والدین أروایات بر تعلیم وتادیب در این دوران ت
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الزم است که از این ظرفیت پذیرا بودن تعلیم و تربیت در این سنین، برای تحقق و  1تلقی شده است.

 او در معنوی سالمت موانع نشود دقت دوران این در اگر برداری شود.سالمت معنوی او بهرهارتقای 

 .کندمی مشکل دچار بعد هایسال برای را سالمت کار و گیردمی شکل

ساختار فصل این گونه است که ابتدا اهداف معنوی به چهار بخش بینش، گرایش، عادت و صفات 

بخش، با ذکر تعدادی از مهمترین اهداف مربوطه متناسب با ظرفیت شوند. در هر معنوی تقسیم می

 شود.های کودك ذکر میکودك، راهکارهای متناسب با آن اهداف معطوف به ویژگی

اهداف شناختي 

 های کودك در وی حاصل شود. شود که بینش معنوی متناسب با ظرفیتتحقیق این اهداف موجب می

هایی است که در تحقق سالمت معنوی الزم است کسب شوند. برای منظور از بینش معنوی شناخت

های وجودی کودك، معنویت تزریق شود. یکی از این رشد معنوی کودك الزم است در تمام ساحت

هایی را پیدا کند که زمینه ساز ارتقاء معنوی وی ها، قوای شناختی کودك است. کودك باید آگاهیساحت

کنیم. بخش نخست به این اختصاص دارد ثر در سالمت معنوی را بررسی میؤهای مباشد. در ادامه بینش

ها چگونه با سالمت معنوی کودك در آینده هایی باید به کودك انتقال داده شود و این بینشکه چه بینش

رح ها باید در چه حدی مطو برای رعایت تناسب با ظرفیت و روحیات کودك، این بینش ندتبط هستمر

ودك هایی باید به کو با چه روش ها چگونهپردازیم که این بینشبخش بعدی به این بحث میو در  شوند

 انتقال یابد. 

 دهيباورسازي به جاي اطالعات .1

های معنوی های معنوی را برشماریم، باید به این نکته توجه کنیم که بینشقبل از اینکه مصادیق بینش

در سطح اطالعات ذهنی باقی نمانند و تبدیل به  صرفاًشوند که در صورتی موجب سالمت معنوی می

                                                           
 .خوب تربیتش نماید، و قرآن را تعلیمش دهد...و حق فرزند بر پدرش این است که  ;یحَسِّنَ أَدَبَهُ، وَیعَلِّمَهُ الْقُرآنَ... َحَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوالِدِ اَنْ  1 
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های سطحی، اعمال و رفتار انسان و سبك باورهای قلبی راسخ بشوند. باورهای قلبی بر خالف شناخت

شوند، اما دهند. البته این باورها بیشتر در سنین باالتر حاصل میزندگی او را تحت تأثیر خود قرار می

چینی برای ایجاد باورهای معنوی گیری آنها در اعطای بینش معنوی، مقدمههتوالدین باید سعی کنند، ج

انع تواند منمیاطالعاتی که تبدیل به باور نشود  ای از اطالعات.باشد نه پر کردن ذهن کودك از مجموعه

سوره  14های وجودی فرد تزریق کند، چنانکه در آیه ناهنجاری رفتاری شود و معنویت را در ساحت

کند که با وجود یقین به آیات الهی، از ظلم و فساد و برتری خدای متعال کسانی را توصیف می نمل

؛ و وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَیْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا فَانْظُرْ کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدین»طلبی دوری نکردند: 

برتری جویی انکار کردند در حالی که به آن یقین داشتند، حال آن)آیات الهی( را از روی ستمکاری و 

« ایمان»به همین دلیل است که در اسالم تأکید اصلی بر روی « نگاه کن سرانجام فسادگران چگونه است.

سوره نحل این مطلب  119است که از مقوله باور قلبی است نه صرف شناخت ذهنی. تعبیر مذکور در آیه 

و  ؛ قلب او در ایمان، ثابتمُطْمَئِنٌّ بِالْإیمان قَلْبُهُ »ای قلبی است: دهد که ایمان مقولهیرا به خوبی نشان م

ن ؛ ایمان را برای شما دوست داشتنی کرد و آقُلُوبِکُمْ حَبَّبَ إِلَیْکُمُ الْإیمانَ وَ زَیَّنَهُ فی»تعبیر « مطمئن است

؛ هنوز ایمان وارد دلهایتان نشده قُلُوبِکُم یَدْخُلِ الْإیمانُ فی لَمَّا»(، 1حجرات:«)را دلهایتان زیبا جلوه داد

 قُلُوبِهِمُ أُولئِكَ کَتَبَ فی»( و 41)مائده «لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُم؛ دلشان ایمان نیاورده است»(، 14حجرات:«)است

رساند. فهم، بصیرت، را می ( نیز همین مطلب22)مجادله: «الْإیمان؛ خداوند در دلهای آنها ایمان را ثبت کرد

ین ای قلبی است. اشنوایی و هدایتی که قرآن بر آن تأکید دارد و کافران از آن محروم هستند نیز مقوله

، 116، اعراف: 24، محمد:31، ق:49، حج:11نکته از آیات بسیاری قابل برداشت است.)ر.ك: تغابن:

در مورد تمام  ( بنابراین3، منافقون:49سراء:، ا91، توبه:111، اعراف:24، انعام:99و1، بقره:4فصلت

شود، رعایت این نکته مهم است، یعنی والدین به جای آنکه هایی که در ادامه به آن پرداخته میشناخت

شناسی و ... باشند باید هدف خود را ایجاد خداباوری، فرجام باوری و ... دنبال انتقال خداشناسی، فرجام

 قرار دهند. 
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 مبدا و محور معنويت اسالميخداشناسي  .2

شود، خداشناسی صحیح ریزی میاز آنجا که معنویت اسالمی، حول محور خداباوری و خداخواهی پایه

هایی که کودك از از مقدمات مهم سالمت معنوی است. این شناخت از همان کودکی و بر اثر دریافت

شود. میل میگیرد و در بزرگسالی تقویت و تکوالدین و محیط دارد، شکل می

امید داشتن به خدا در مشکالت زندگی که نشانه سالمت معنوی انسان است ریشه در شناختی عمیق 

شود که خدا را عالم، قادر و رحیم بدانیم، از صفات خداوند دارد. این امید تنها در صورتی حاصل می

ع است و هم قادر بر رف ها آگاهیعنی معتقد باشیم که او به مشکالت و وضعیت زندگی تك تك انسان

این مشکالت است و هم خواهان آسایش و سعادت بندگان. چنین شناختی از سنین کودکی به تدریج 

شود. در دوره دوم کودکی، افزایش ظرفیت تمرکز ذهنی کودك و تقویت نگاه گزینشی او به ساخته می

ن تری بتواند سخنان والدیدرك عمیقسازد تا با امور و بیشتر شدن قدرت پردازش اطالعات او را قادر می

ثیر أبنابراین سخنان والدین با یکدیگر و با کودك ت 1خود را تجزیه و تحلیل کند و به عقاید آنها پی ببرد.

اره های گوناگون به صفات الهی اشمستقیم بر شناخت کودك دارد. اگر والدین در این سخنان، به مناسبت

نیز انتقال خواهند داد. باید توجه داشت که تحول کاربرد واژگان دینی این درك را به کودك  کنند، قطعاً

یکی از خصوصیات این دوره سنی است و لذا به کار بردن الفاظ مذهبی در توصیف خدا از سوی کودك، 

 2داند.به معنی انتقال بینش به امور معنوی در این زمینه نیست، چرا که او معنی این الفاظ را به درستی نمی

رتبط تواند صفات انتزاعی مطور کلی کودك که از نظر شناختی در مرحله عملیاتی عینی قرار دارد، نمی به

یاتی باشد، عینی و عمل با خدا را درك کند. بنابراین انتقال بینش توحیدی به کودك باید به صورت کامالً

کودکان و نجات دادن آنها از کند یاری رساندن به وقتی در یك داستان، نقشی که خداوند ایفا می مثالً

دست ظالمان باشد، کودك خداوند را به عنوان موجود قادر و رحیم درك خواهد کرد بدون اینکه از 

                                                           
Halford, 1993, p 2051 424و  414-413ص، 1361، 1، ، جبرك؛. 
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صفات انتزاعی قادر مطلق بودن و رحیم مطلق بودن خداوند سخنی گفته شده باشد. هدف این است که 

التی ه و دوست داشتنی در باالترین حکودك نسبت به ظرفیت شناختی خود، خداوند را در صفات پسندید

 که برایش قابل تصور است قرار دهد، گرچه این تصور بسیار محدودتر از واقعیت صفات الهی باشد.

دهنده ظرفیت خداشناختی سالگی در چاه افکنده شد، نشان 6)ص( که در  مناجات حضرت یوسف

ءٌ مَکانِی وَ تَعْرِفُ حَالِی وَ لَا یخْفَى عَلَیك شَی قَدْ تَرَىفرماید: کودك است. او در قعر چاه ضمن دعایی می

 1بینی و از حال من خبر داری و هیچ چیزی از من بر تو پوشیده نیست.یعنی خدایا مکان مرا می مِنْ أَمْرِی

 این سخن حاکی از ظرفیت کودك نه ساله نسبت به رابطه خود با خداوند است.

 اینکه فاعلیت مطلق خداونددا ممکن است ابهامی مطرح شود. در تحقق این هدف شناختی نسبت به خ

ها در بزرگسالی نیز با آن درگیر چگونه با نقش اسباب مادی قابل جمع است، سوالی است که انسان

یجه ثیر اراده الهی غافل شوند و در نتأثیر عوامل طبیعی از تأهستند و چه بسا برخی افراد با تکیه بر ت

ها کم رنگ شود. بنابراین تصویر کردن نحوه جمع بین این دو سبب، برای سالمت معنویت در زندگی آن

روانشناسانی  2ریزی کرد.های اولیه چنین نگاه جامعی را از کودکی پیتوان زمینهمعنوی ضروری است. می

ن وجود ااند. گرچه اختالفاتی بینشمثل پیاژه و گلدمن تحقیقاتی روی تفکر کودك در این زمینه انجام داده

 3پنداری الهی، ساخته پنداری فنی و ناساخته پنداری دارد، آنها معتقدند کودك در این دوره بین ساخته

                                                           
 .311: ص ،العبادات منهج و الدعوات مهجسید بن طاووس،  1 

 .«مدیریت گفتگوهای خانوادگی»ر.ك به بخش 2
ساخته پنداری این است که کودك اصل وجود اشیاء را به بشر یا منبعی روحانی نسبت دهد. ساخته پنداری فنی این است که کودك در  اصل 3

د و آورد، مثل اینکه کودك مطرح کند که خورشیتبیین یك پدیده به توضیح طبیعی و فیزیکی آن همراه با یك راه حل ساخته پندارانه روی می

اند. ناساخته پنداری اند و خود ابرها را خدا یا دودهای برخواسته از خانه های انسانها پدیدار کردههم آمیختن ابرها به وجود آمدهماه در اثر به 

داری ناین است که منشا اشیاء تنها به علتهای طبیعی و تجربی آنها نسبت داده شوند و ارتباطی با کارهای الهی یا بشری نداشته باشند. ساخته پ

ی د که قوانین او داخل هستی مطابق با قوانین طبیعشوای از ساخته پنداری است که خدا به عنوان نخستین علت منظور میهی نوع تصفیه شدهال

 کند.عمل می
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بینی خود و کشف عوامل مادی و دهد کودکان در حال شکل دادن جهاناین نشان می 1در نوسانند.

انند تواز بزرگساالن، میهای کودك های دینی و دریافتثر در جهان هستند. بنابراین آموزشؤفرامادی م

مت های سالمندی از زندگی از جمله شاخصرضایت باشند.ثر ؤمدهی جهان بینی صحیح یا غلط در شکل

مندی، شناخت عمیق از خالق این عالم است. برخالف معنوی است. در دیدگاه اسالمی ریشه رضایت

انگاری مشکالت و هارت نادیدهخیالی و مدیدگاه سکوالر که خشنودی از زندگی را محصول نوعی بی

داند در دیدگاه اسالمی خشنودی از این جهت است که وقایع عالم تحت نظارت و های موجود میتلخی

های عالم، کوچکند نه در مقابل زیبایی« واقعاً»مدیریت پروردگاری عادل و حکیم است و لذا مشکالت 

است  معنوی هایعدالت الهی از جمله بینش اینکه کوچك انگاشته شوند. بنابراین معرفت به حکمت و

 .گیردکه باید به کودك انتقال یابد. در اواسط کودکی، درکی از عدالت مبتنی بر برابری در کودك شکل می

های برخورد خداوند با توانایی درك کامل مفهوم عدالت و مالك ،البته او هنوز به دلیل خامی اجتماعی

انتقال این بینش نیز باید به صورت مصداقی و عینی باشد تا متناسب با ظرفیت ، بنابراین 2انسان را ندارد

 استفاده شود. "حکمت"و  "عدالت"های کلی شناختی کودك باشد، نه اینکه از واژه

 شناخت الگوهاي ديني .3

های الزم و مؤثر در معنویت اسالمی امام شناسی است. شناخت جایگاه و نقش اهل از دیگر شناخت

بع . چنانکه در منااستهای گوناگون زندگی، پاسخگوی نیاز کودك به داشتن الگو در ساحت بیت )ع(

ناخت ش (ع)شناسی خود مقدمه خداشناسی صحیح است. به فرموده امام صادق کید شده است، امامأدینی ت

بنابراین والدین باید برای ایجاد شناخت صحیح از  3دهد.یـهی مـگ الـسان رنـام به زندگی انـام

ریزی الزم را داشته باشد. معرفی آنها به عنوان صومین )ع( در حد ظرفیت و فهم کودك، برنامهـمع

                                                           
52-, p27Religious Thinking From Childhood To AdolescenceGoldman, 1 ،آموزش مفاهیم دینی همگام با  ؛ باهنر

 94و94، صروانشناسی رشد

, 2012, p344; 2،224ص و 63ص آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد،باهنر 
92، ص1، جتفسیر عیاشی؛ 423، ص1، جکافی؛ 144، ص2ج تفسیر قمی،3
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های کامل که در صفات مطلوب انسانی در باالترین سطح هستند و هدایتگر و دستگیر و الگوی انسان

دهد که در اواسط های گوناگون صورت گیرد. تحقیقات نشان میها هستند، باید در قالبسایرانسان

شناسند تر از بقیه مردم و به دور از خطا و اشتباه میاخالقتر و خوشکودکی، آنها پیامبر را فردی مهربان

بنابراین ظرفیت نسبی درك  1خر دبستان به نقش پیامبری و الگو بودن او توجه دارند.آهای و در سال

تواند ایگاه معصومین )ع( در کودك وجود دارد و آموزش معنوی کودکان از سوی والدین میویژگی و ج

به ارتقاء و عمق بخشیدن به این بینش معنوی در کودکان کمك کند. اگر چنین شناختی نسبت به 

پذیری نسبت های سالمت معنوی، از جمله اطاعتمعصومین)ع( حاصل شود زمینه بسیاری از شاخص

ت دینی، الگو قرار دادن سبك زندگی اهل بیت )ع( و استمداد و یاری طلبی از آنان فراهم به دستورا

که  رسدشود. بر اثر شناخت صحیح از خداوند و اهل بیت )ع( انسان سالم معنوی به این نتیجه میمی

 یگری برای انسان در شئون مختلف زندگقرآن که کالم خداست و سپس کالم اهل بیت )ع( نقش هدایت

 کنند و لذا انسان باید اعمال و رفتار خود را با آنها تطبیق دهد. را ایفا می

آشنایی اجمالی با سبك زندگی عالمان دینی و افراد شاخص معنوی نیز از اهمیت واالیی برخوردار 

است. گرچه الگوی اصلی و تام زندگی معنوی را باید در زندگی اهل بیت )ع( جستجو کرد اما الگوهای 

د. پنداری بیشتری با آنها دار تر نیز آثار تربیتی خاص خود را دارند، چرا که انسان همزادمرتبه پایین

توانند مراتب عالی معنویت های عادی نیز میدهد که انسانآشنایی با زندگی آنها به انسان این درك را می

ها خواهد بود. بسیاری از حکایترا بپیمایند، بنابراین محرکی قوی برای انسان به سوی سالمت معنوی 

هایی که از زندگی افراد معنوی مانند عالمان دینی و شهدا وجود دارد اگر با زبان کودکانه بیان و داستان

شود برای کودکان جذاب، قابل فهم و معنادار است. در این زمینه آشنا کردن کودك با کودکان یا نوجوانانی 

یا آشنا کردن آنها با دوره کودکی افراد معنوی شاخص، از اولویت  اند وکه از نظر معنوی شاخص بوده

 دهد.بیشتری برخوردار است زیرا حس همزادپنداری کودك را بیشتر تحت تأثیر قرار می

                                                           
 66و 61و ص 219ص، روانشناسی رشدآموزش مفاهیم دینی همگام با باهنر، 1
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شناسيشناسي و راهفرجام .4

ی سازی بستر رشد شناختیکی از اقدامات ضروری والدین در مسیر تحقق سالمت معنوی فرزندان فراهم

های ایمان یا همان سالمت معنوی، شناخت عالم آخرت و شناسی است. از جمله شاخصر فرجامآنان د

ی های انسان معنواندیشی و اعتقاد به عواقب اخروی اعمال، یکی از ویژگیرابطه آن با دنیاست. عاقبت

تواند فهم عمیقی از حقیقت عالم آخرت داشته باشد، اما مفهوم پاداش و تنبیه البته کودك نمی 1است.

وری های خود تصاس شنیدهـت که کودکان براسـقیقات نشان داده اسـقابل فهم است. تح برای او کامالً

ل را به خود مشغوای که تامل در آن گاهی کودك گونههای بهشتی و آتش جهنم دارند بهابتدایی از نعمت

کودکان  همچنین کند و به خاطر رسیدن به بهشت و دوری از جهنم حاضر است کارهایی انجام دهد.می

 2بازی و شکالت و ... .کنند که دوست دارند مثل اسبابهایی را تصور میدر بهشت خیالی خود، نعمت

او بهشت را به عنوان مکانی نباید با این تصور کودك مخالفت کرد چرا که هدف اصلی این است که 

ترین کارها بشناسد، گرچه تصور او از مصداق آن صحیح نباشد. البته بسیاری از توصیفاتی بخشبرای لذت

توان آنها که در منابع دینی درباره بهشت و جهنم شده است، برای کودك ملموس و محسوس است و می

دینی جنبه رحمانیت الهی مقدم بر جنبه غضب الهی های را به کودك انتقال داد. از آنجا که طبق آموزه

ك پایان بهشتی باشد و عذاب الهی به عنوان یهای بیکید بر نعمتأباید در این توصیف بیشتر ت 3است

                                                           
در احادیث متعددی، عاقبت اندیشی و مالحظه آثار اخروی اعمال، نشانه ایمان و سالمت معنوی معرفی شده است. برای نمونه به ذکر یك  1

 شود:اکتفا می (ع)حدیث از امیرالمومنین 

، وَ یَتَزَوَّدُ ، فَإِنَّ الْمُؤْمِنَبَطْنِ أُمِّكَ، فَخُذْ مِمَّا فِی یَدَیْكَ لِمَا بَیْنَ یَدَیْكَ قال امیرالمومنین ع: یَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَمْ تَزَلْ فِی هَدْمِ عُمُرِكَ مُنْذُ سَقَطْتَ مِنْ

 الْکَافِرَ یَتَمَتَّعُ.

نچه در دست توست، برای آنچه پیش آای، پس از ای فرزند آدم، تو همواره از زمان تولدت، در حال گذران و از بین بردن لحظات عمرت بوده

، اطرنزهه الناظر و تنبیه الخوتوست، توشه برگیر، چرا که مومن عاقبت اندیش و توشه گیر است و کافر مشغول لذات کوتاه مدت است.) روی

 .(449، ص1، جفی معرفه االئمه کشف الغمهو  16ص
 .222ص آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد، باهنر،2
 مده است:آدر بسیاری از ادعیه، خطاب به خداوند متعال، این تعبیر 3

 442، ص2، جمصباح المجتهد و سالح المتعبدو  191، صالمزار یا من سبقت رحمته غضبه. ای کسی که رحمتش بر غضبش پیشی گرفته است.)

 .(66ص مهج الدعوات و منهج العبادات،و  969و ص 
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ره اهل ـای که کودك خود را در زمگونهوضعیت ثانویه برای افراد بسیار بدکار و ظالم معرفی شود به

سه های دنیوی در مقایای باشد که لذتتی باید به گونهـهای بهشف لذتـاس کند. توصیـشت احسـبه

با آن به لحاظ کمیت و کیفیت، اندك و ناچیز محسوب شود. انسان معنوی به این نتیجه رسیده است که 

احم داند که دنیا محل تزتر از آن است که در دنیا برآورده شود. او میمطلوب و خواسته او بسیار گسترده

گرایی و کوچك دیدن دنیا در مقابل شود. بنابراین آخرتاست و لذت مطلق در آن یافت نمیهبین لذت

ای که طبق احادیث، دنیا برای انسان ، به گونههای انسان سالم معنوی استظرفیت انسان از جمله شاخص

ریزی امهمقدمات چنین نگرشی باید از کودکی فراهم شود و در برن 1.شودمؤمن مانند زندان محسوب می

تربیتی والدین مالحظه شود. از سوی دیگر امید رسیدن به پاداش الهی، باید به یك امید زنده و نیروبخش 

 د. شودر زندگی تبدیل 

رابطه بین عمل و نتیجه، منحصر به نتایج اخروی نیست، بلکه طبق موازین اسالمی، بسیاری از اعمال 

و به فرموده امام صادق)ع( انسان در دنیا هر گونه رفتار  2،داراستنیك و بد در همین دنیا نیز آثار خود را 

اعتقاد به اخالقی بودن نظام عالم و این که هر عملی،  3کند، با او نیز همانگونه رفتار خواهد شد.

ی ثیر قرار دهد. براأتواند سبك زندگی انسان را به کلی تحت تالعملی متناسب با آن دارد، میعکس

 سازی شود.رزندان، باید از کودکی برای تحقق این بینش، زمینهسالمت معنوی ف

 ؛بیندهای انسانی نمییك فرد سالم معنوی، شریعت و احکام شرعی را به عنوان امری در تقابل با لذت

تورات بیند همانطور که دسها میبلکه آن را مسیری طراحی شده برای رسیدن به بیشترین و بهترین لذت

                                                           
فرمایند: دنیا زندان مومن و مرگ، می( ع)( و امیرالمومنین49صالتمحیص، دنیا زندان مومن و بهشت کافر است.)فرمایند: می (ص)رسول خدا  1

 .(61، صتصنیف غرر الحکم و درر الکلمهدیه او و بهشت جایگاه و ماوای اوست.)
 شود:ن ذکر میآروایات بسیاری بر این مطلب داللت دارند که یك نمونه از 2

متهای عنِعْمَةٍ مِنْ عَیْشٍ فَزَالَ عَنْهُمْ إِلَّا بِذُنُوبٍ اجْتَرَحُوهَا لِأَنَّ اللَّهَ لَیْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِید؛ زندگی در ن : مَا کَانَ قَوْمٌ قَطُّ فِی غَضِ(ع)ین قال امیر المومن

الغه للصبح نهج البنسبت به بندگانش جفاکار نیست.)اند چرا که خداوند شود مگر به خاطر گناهانی که مرتکب شدهگوارا از هیچ قومی سلب نمی

 . (241صصالح 

 (111، ص1، جالمحاسن) فرمایند: کما تدین تدان؛ هر گونه رفتار کنی، با تو همان گونه رفتار خواهد شد.می (ع)دق امام صا3 
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المت سایش و سآهای انسان نیست بلکه برای حفظ نبایدهای او برای محدود کردن لذتپزشك و باید و 

های این نگاه ایجابی و مثبت به احکام شرعی باید از کودکی فراهم شود. بنابراین باید وی اوست. زمینه

مت الشنا کرد و نشان داد که این احکام برای حفظ سآرا به طور اجمالی با فلسفه و هدف احکام شرعی 

 و مصلحت خود انسان است.

 چگونگي انتقال بینش معنوي

 مديريت گفتگوهاي خانوادگي .1

های گوناگونی دارد. یکی از عوامل مهم انتقال اگاهی، زبان گفته به کودك راههای پیشانتقال آگاهی

ادات اعتقای از گویند، ادبیات و نحوه گفتمانشان، برآمده از مجموعهاست. وقتی والدین با هم سخن می

افت بینی را دریشنود، به طور ناخودآگاه این جهانبینی است. کودك وقتی این سخنان را میو نوعی جهان

خواهند به همدیگر اعالم کنند کاری را فردا انجام کند. به عنوان مثال والدین معنوی هنگامی که میمی

هنده یك دکنند. این تعبیر ساده انعکاستفاده میاس« اگر خدا بخواهد»یا « اهللشاءان»خواهند داد، از تعبیر 

نگاه توحیدی فراگیر در زندگی است به نحوی که انسان تمام وقایع و اتفاقات را منوط و مشروط به 

کند و لذا در قرآن و بینی را به کودك منتقل میکند. ادبیات والدین، این جهانخواست و اراده الهی می

خواهد خبر از انجام کاری در آینده بدهد، از این تعبیر استفاده ه انسان میاحادیث توصیه شده است هرگا

مشرکانه  بینیدر نقطه مقابل، اگر والدین از الفاظی چون شانس و اقبال استفاده کند، ناخودآگاه جهان 1کند.

ن مدیریت دوکنند که حوادث عالم تصادفی و بکنند و این مفهوم را به او منتقل میرا به کودك تلقین می

                                                           

 فی أن أن ال أفعله فتسبق مشیئة اهلل ء إنی فاعل ذلك غدا إال أن یشاء اهللو ال تقولن لشی -امام باقر)ع(: قال اهلل عز و جل لنبیه ص فی الکتاب 1

ر کتابش جل دأی استثن مشیئة اهلل فی فعلك؛ خدای عز و و اذکر ربك إذا نسیت -ال أفعله فال أقدر على أن أفعله قال فلذلك قال اهلل عز و جل

ر یعنی مگر اینکه اراده خدا ب« دهم، مگر اینکه ]بگویی اگر[ خدا بخواهددرباره هیچ کاری نگو که من آن را فردا انجام می»فرماید: به پیامبرش می

 «ردگار خود را یاد کن.و آنگاه که فراموش کردی، پرو»فرماید: کار من سبقت بگیرد و نتوانم آن کار را انجام دهم. برای همین خدای متعال می

  .همین کتاب وجود دارد( 446و 441و همچنین امثال این روایت در ص  449، ص1، جکافییعنی اراده خدا را در کار خود استثناء کن. )
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در حال ارائه نوعی تحلیل از  است. والدین و بزرگترهای خانواده در صحبت کردن با یك دیگر، دائماً

مادی  هایدر پس تحلیل ،وقایع پیرامون هستند. آنها اگر خود از دید معنوی و توحیدی برخوردار باشند

ر اتفاق اگ گیرند و مثالًنظر می و دنیوی که در جای خود صحیح است، دست برتر اسباب الهی را نیز در

ن و در نتیجه ای دهندخوشایند و پرمنفعتی برایشان روی دهد آن را به لطف و حکمت الهی نسبت می

 دهند. نگاه را به کودك انتقال می

ینی بدهنده نوعی جهانشود نیز انعکاسبه همین صورت سخنانی که بین والدین و کودك رد و بدل می

االت زمینه مناسبی ؤپرسند. این ساالت زیادی میؤهای پیرامون سمورد علت پدیده است. کودکان در

است تا والدین با پیوند دادن بین اسباب مادی و طبیعی و اسباب الهی، نگاه توحیدی صحیح را به کودك 

خ دهند:ستوانند به سه نحو پابارد، پدر یا مادر میوقتی کودك بپرسد چرا باران می انتقال دهند. مثالً

 شوند.شوند و در نهایت به سمت زمین سرازیر میالف: چون قطرات آب در ابرها جمع می

 خواهد.ب: چون خدا می

کند که با جمع شدن قطرات ج: خداوند برای اینکه درختان را سرسبز نگه دارد، ابرهایی را درست می

 دهد.آب در آنها، بارندگی رخ می

 دهد.و طبیعی این پدیده اشاره دارد و نگاه توحیدی را انعکاس نمی جواب اول تنها به اسباب مادی

جواب دوم گرچه دربردارنده نگاه توحیدی است اما چون به اسباب طبیعی پدیده اشاره نشده است، 

کند و ممکن است یك تعارض درونی در کودك را در جمع بین اسباب مادی و اسباب الهی یاری نمی

کل گیرد. جواب سوم این حسن را دارد که هم نگاه توحیدی را شامل شده بینش کودك بین این دو ش

تواند کودك دهد و میاست و هم نحوه جمع این نگاه با اسباب و فرایندهای طبیعی روزمره را نشان می

را در کسب دید عمیق توحیدی یاری کند. والدین در هنگام صحبت کردن با هم و همچنین هنگام پاسخ 

ن آیند. پدر ممکهای خود بر میگیریت کودك، مکررا در مقام توجیه و بیان علت تصمیماالؤدادن به س

ال ؤاست در حضور فرزند از مادر بپرسد که چرا امروز فالن کار را انجام دادی؟ مادر در جواب این س
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 یتواند به رضایت الهی و پاداش اخروتواند به یك غرض و میل شخصی و دنیوی اشاره کند و میمی

باید رضایت الهی را در کارهای  دهد که اوالًآن عمل اشاره کند. مادر با جواب دوم به کودك آموزش می

 ماند و بدین ترتیبعمل به رضای الهی، بدون پاداش و هدیه الهی باقی نمی روزانه مالك قرار داد و ثانیاً

ال، به ؤتواند در جواب این سر میدهد. همچنین مادخروی را نشان میآرابطه بین عمل در دنیا و نتیجه 

ن اشاره کند و بدین ترتیب محوریت قرآن و الگو بود (ع)یه قرآن یا به یك توصیه یا رفتار اهل بیت آیك 

را در زندگی نشان دهد و یا به عواقب دنیوی و اخروی آن اشاره کند و در نتیجه،  (ع)اهل بیت 

اندیشی و وجود رابطه بین عمل و نتیجه را به کودك القاء کند. این نکته بسیار مهم است که رعایت عاقبت

کردن اصول تربیتی در هنگام سخن گفتن با کودك کافی نیست بلکه این اصول باید بر سخنان خود 

خنان تر از ستر و جدیتر، صادقانهوالدین با هم نیز رعایت شود. کودك سخنان بزرگترها با هم را واقعی

 بیند و برای فهم آنها کنجکاوی بیشتری دارد.آنها با خودش می

 هاي آموزش زبانيآسیباجتناب از  .2

 اگر نکات تربیتی آموزش زبانی گرچه نقش مهمی در انتقال معارف معنوی به کودك دارد در عین حال

تربیتی تبدیل شود. از این رو به چند آسیب مهم که در تواند به یك عامل ضددر آن مالحظه نشود می

 شود.آموزش زبانی ممکن است روی دهد اشاره می

 استفاده ابزاري از دستورات الهي

 های پشتوانه آنکنند باید سعی کنند به حکمتوالدین اگر دستورات الهی را به کودك یادآوری می

ای است که خود خدای متعال در کتابش به کار برده است و در جای . این شیوهدستور نیز اشاره کنند

بینیم که دستورات خداوند همراه با حکمت و فایده آن مطرح شده است. بنابراین والدین جای قرآن می

هی القاء کنند که دستورات اله کودك باین ذهنیت را توانند می نیز با بیان حکمت و فلسفه احکام الهی

 ها طراحی شده است و تبعیت از آنها به نفع انسان است. اساس منافع خود انسانهمواره بر
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در مواقع تشنج روابط بین والدین و فرزندان، آنها نباید از دستورات الهی نکته بسیار مهم این است که 

ن هایی که از نظر کودك بسیار سنگیه کنند و محدودیتبه عنوان ابزاری برای محدود کردن فرزند استفاد

ا استفاده ههای دیگری برای اعمال این محدودیتاست را نباید مستند به امر الهی بکنند بلکه باید از روش

 کنند تا ذهنیت سختگیرانه و محدودکننده بودن دستورات دینی در کودك شکل نگیرد.

 آموزش بدون ايجاد عالقه

غیر از مواقعی که خود کودك سائل و طالب فهم مطلبی باشد، استفاده از آموزش زبانی به طور کلی، 

کودك در ارتباط با مدرسه و دوستان و خویشاوندان به طور  مستقیم باید به حداقل برسد، چرا که اوالً

مستقیم  راگر والدین زیاد بخواهند به طو تواند کسب کند و ثانیاًها را میطبیعی بسیاری از این بینش

شود و این ذهنیت کننده میدرباره امور مذهبی و معنوی سخن بگویند، برای کودك تکراری و کسل

 های معنوی از بین ببرد. ینده هم رغبت آنها را در شنیدن حرفآتواند در می

دهند و در واقع پرورش را فدای های دینی بها میبرخی والدین نیز بیش از حد به آموزش مهارت

های آموزشی فشرده در زمینه امور مذهبی مثل کنند. کودکانی که به مدارس خاص با برنامهش میآموز

شوند و انتظارات والدین نیز از آنها باال است، اگر احساس فشار کنند ممکن است حفظ قرآن فرستاده می

یزه براساس عالقه و انگ الًها باید کامینده به طور کلی از امور معنوی بیزار شوند. لذا اینگونه برنامهآدر 

 خود کودك طراحی شود.

ناسازگاري آموزش با رفتار والدين

کنند نه کید و تمرکز والدین باید بیشتر به ذهنیاتی باشد که در ضمن تکلمشان به کودك منتقل میأت

ه فعل ب، به عبارت دیگر کودك بیشتر از آنکه به محتوای کالم والدین بیندیشد محتوای مستقیم کالمشان

گویند اما خود، آن کار را انجام وقتی والدین عواقب بد کاری را می مثالً کند.گفتاری آنها توجه می

 کنند که ذکر عواقب بد آن کار صرفاًآورند، این ذهنیت را القاء میدهند و برای کار خود توجیهاتی میمی
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چنین عواقبی در کار باشد. در نتیجه کودك جنبه ابزاری برای محدود کردن افراد را دارد نه اینکه واقعا 

 این سخن والدین را باور نخواهند کرد. تالش والدین باید در ایجاد باور باشد نه انتقال اطالعات.

 استفاده نابجا از باورپذيري كودك

آسیب دیگری که ذکر آن ضروری است این است که کودك در این سن هم به خاطر اعتمادی که به 

پردازی، سخنان والدین خود را به لاه خصوص والدینش دارد و هم به خاطر گرایش به خیبزرگترها و ب

پردازانه باشد؛ اما این اعتماد و باورپذیری پذیرد حتی اگر سخنانی غیرعلمی، خرافی و خیالراحتی می

طرح  گویی وورایی، به خرافه باالی کودك نباید باعث شود والدین در بیان اسباب نامحسوس و امور ما

منطقی روی بیاورند، چرا که فرزند وقتی به سن نوجوانی رسید و رشد عقالنی بیشتری کردن مطالب غیر

پیدا کرد، به خرافی بودن این مطالب پی خواهد برد و در نتیجه اعتمادش به سایر سخنان درباره امور 

 معنوی نیز از بین خواهد رفت.

 شي مناسبهاي آموزبه كارگیري ابزارها و قالب .3

ارد. های معنوی وجود دهای روزمره خانوادگی، بسترهای دیگری نیز برای انتقال بینشعالوه بر صحبت

بینی و بینش معنوی است. قرآن کریم نیز بسیاری از ها زمینه مناسبی برای آموزش جهانها و داستانقصه

کند. از طریق ها بیان مینسانهای معنوی و توحیدی خود را در قالب داستان و بیان سرگذشت اپیام

توان بسیاری از معارف معنوی را به صورت عینی و عملیاتی و متناسب با ظرفیت شناختی داستان می

عی مل در آنها سأدهند و با تشنوند اهمیت زیادی میهایی که میکودك به او انتقال داد. کودکان به داستان

 کنند، امریها القاء میهایی که این داستانوالدین در پیام کنند معنای زندگی را دریابند و لذا دقتمی

ی ای ابزارهای رایانههای تلویزیونی و بازیها، برنامهها و انیمیشنها، کارتونامروزه فیلم 1ضروری است.

بینی توحیدی و معنوی را به توانند جهانهایی است. این ابزارها همانطور که میمهم در چنین آموزش

 آلود و ضد معنویت را ترویج دهند. لذا الزمبینی شركتوانند به طور نامحسوس، جهانبکشند می تصویر

                                                           
 119، صروانشناسی تحول دینداری نوذری،1
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ها دست بزنند. از آنجا که در بسیاری از موارد است والدین با هوشیاری کامل به انتخاب اینگونه برنامه

ن اشف نیست، رجوع به متخصصهای پنهان قرار دارد و به راحتی قابل کها در الیهها و بازیهای فیلمپیام

ای این فن و مشورت کردن با آنها در این زمینه بسیار ضروری است، زیرا ممکن است یك بازی رایانه

یا یك انیمیشن در ظاهر محتوای منفی و ضد معنوی نداشته باشد اما در تحلیل کارشناسانه، مشتمل بر 

 های غیرمستقیم ضد معنوی باشد.پیام

 محور سبك زندگي معنويت .4

ر شود، بلکه رفتار آنها و تفسیوالدین نیست که منبع اطالعاتی کودك محسوب می این تنها گفتار

 کید شده است که به جایألذا در روایات تشود. های کودك میبینشأ رفتارشان از سوی کودك نیز منش

رفتار والدین را به کودك  1دعوت با زبان، با عمل خود افراد را به سمت دین و معنویت جذب کنید.

واند تهای درونی این رفتارها را کشف کند. او میکند و این توانایی را داراست که ریشهدقت بررسی می

او وقتی ببیند که  2بین قصد و عمل تفکیك کند و با درك دیدگاه دیگران، به انگیزه رفتار آنها پی ببرد.

کند ممکن است به این نتیجه برسد که اش به کودك، عمل میهای اخالقیپدرش خود برخالف توصیه

ثار بد و مخربی نیستند. آهای اخالقی در پی دارد، آن چنان هم ثار بدی که عمل بر خالف آن توصیهآ

اداش دیگران باعث خشنودی خدا و پ اگر پدر یا مادر به کودك بگویند بخشیدن و گذشتن از اشتباه مثالً

شود ولی خود حاضر به گذشتن از اشتباه هم دیگر و یا دیگران نباشند، کودك با خود ویژه الهی می

ثار مهم آی ثار خیلآشود خیلی صحت ندارد یا اینکه این ثاری که برای بخشش گفته میآگوید: یا این می

هل نماز و روزه باشند اما اخالق اسالمی را رعایت نکنند، و درخور توجهی نیستند. همچنین اگر والدین ا

ثر در سالمت و بهداشت روانی ؤمد در بهبود روابط زندگی و مآکودك دینداری را به عنوان عنصری کار

کام ها و رعایت احبیند. اگر والدین بخواهند این ذهنیت و بینش را به کودك انتقال دهند که عبادتنمی

                                                           
؛ مردم را با اعمالتان )به دین حق( فرا بخوانید نه اینکه با بألسنتکمبأعمالکم، و ال تکونوا دعاة  فرمایند: کونوا دعاة الناسمی (ع)امام صادق  1

 .(49ص مشکاه االنوار فی غرر االخبار،و  11، صقرب االسنادزبانتان انها را دعوت کنید.)
 .41ص، روانشناسی اخالقکدیور، ؛ 491ص ،روانشناسی رشد برك،2
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شود، بهترین راه این است که خود در عمل و در زندگی و لذت بیشتر از زندگی میدینی، موجب آرامش 

 خود مصداق واقعی این گزاره را به نمایش بگذارد.

 يابيموقعیت .5

 ثیرگذار باشد و صرف داشتن اطالعاتأهای ماندگار و تدر تربیت معنوی، تمرکز باید بر ایجاد بینش 

رسد، فرزندان کافی نیست. وقتی انسان به سن نوجوانی و جوانی می زیاد در این زمینه، برای رشد  معنوی

های او در ها و تجربیاتش در ذهنش حضور دارند. والدین و معلمها و دیدهتنها بخش اندکی از شنیده

اد او به ی اند، اما شاید جمالت معدودی باشد که تا نوجوانی و جوانیکودکی سخنان زیادی را به او گفته

شوند. در واقع ذهن او در کودکی هنگام دریافت این جمله یا تجربه، در گوش او تکرار می د وماننمی

ه ها و نیازهای خود دیدآن را بسیار مهم تلقی کرده است زیرا ارتباط شدیدی بین آن تجربه و خواسته

 انتقال مطالب است و از این رو آن را در ذهن خود به نیکی نگهداری کرده است. بنابراین والدین برای

های ناب باشند. موقعیت ناب زمانی است که کودك در مواجهه با مهم و کلیدی باید به دنبال موقعیت

 .پردازدیك تجربه خاطره انگیز و به یاد ماندنی قرار دارد و با تمام حواسش به درك یك واقعیت می

قاء معارف دینی به صورت ماندگار های خاص و به یادماندنی برای الپیشوایان دینی ما نیز از موقعیت

مت کنار یارانش بود که مردی به س (ص)در حدیثی نقل شده است که روزی پیامبر  اند. مثالًاستفاده کرده

مد در حالی که چیزی را در لباسش پیچیده بود. آن مرد گفت ای رسول خدا من داشتم به سمت شما آاو 

در میان درختان شنیدم. آنها را برداشتم و در لباس خود ای را های یك پرندهآمدم که صدای جوجهمی

چرخید، لذا من لباسم را باز کردم و آن پرنده آمد و مد و باالی سر من میآها گذاشتم. مادر آن جوجه

و من همگی را در لباس پیچیدم و به اینجا آمدم.  [شوددانست گرفتار میبا اینکه می] ها نشستکنار آن

ها را بر زمین بگذارد. آن مرد آنها را بر زمین گذاشت و دید مادر آنها به هیچ وجه د: آنفرمو (ص)پیامبر 

به اصحابش فرمود: آیا از مهربانی و شفقت مادر این جوجه  (ص)شود. پس پیامبر ها جدا نمیاز جوجه

ه کحضرت فرمود: قسم به کسی ، شوید؟ گفتند آری ای رسول خدانسبت به فرزندانش شگفت زده می
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دانش ها به فرزنتر و دلسوزتر از مادر این جوجهمرا به حق مبعوث کرده است، خداوند به بندگانش مهربان

 1 شان بر گردان.است. ای مرد اینها را همراه مادرشان به مکان ابتدایی

برای اینکه مهربانی بی حد و حصر خداوند به بندگانش را به اطرافیان نشان  (ص)در این روایت پیامبر 

انگیز شدند. موقعیتی که اصحاب همگی از شدت مهربانی مادر آن دهد، مترصد موقعیتی ناب و خاطره

 (ص)ها در یاد آنها خواهد ماند و سخن پیامبر این شگفتی تا مدت ها، شگفت زده بودند و طبعاًجوجه

گر ا ای آنها تداعی خواهد شد. در سخن گفتن با کودك نیز همین اصل باید رعایت شود. مثالًنیز بر

توانند مترصد موقعیتی باشند که کودك از عظمت خواهند قدرت خدا را به کودك بفهمانند میوالدین می

، به او قعیتآن را مشاهده کرده است، به تعجب وا داشته شود و در آن مو یك پدیده طبیعی که مستقیماً

ور شوند که این پدیده شگرف ناشی از قدرت خداست. این روش نقش مهمی در تبدیل اطالعات آیاد

 به باور و اعتقاد پایدار دارد.

 سازيموقعیت .6

های مناسب، خود نیز خلق موقعیت کنند. این روش نیز توانند عالوه بر پیدا کردن موقعیتوالدین می

ان هنگامی که ماه رمض (ع)العابدین به کار گرفته شده است. برای مثال امام زین (ع)در سیره ائمه طاهرین 

 کرد و در یكزد، او را تنبیه نمیخطا یا گناهی سر می خدمتکاران و اطرافیانشانکرد، اگر از حلول می

ها آنکرد و نوشت که فالنی در فالن روز خطایی کرده است. حضرت این موارد را جمع میای میدفترچه

خواند و دور رسید و حضرت همه آنها را فرا میخرین شب ماه رمضان میآکرد تا اینکه را تنبیه نمی

. ای و من تنبیهت نکردمفرمود: فالنی تو این کارها را کردهکرد و میکرد و دفترچه را باز میخود جمع می

پرسید و از همه اقرار تك تك آنها میال را از ؤ. ایشان همین سگفت بلهآیا این را به یاد داری؟ او می

ود با صدای بلند این مطلب را تکرار کنید: ای ـفرمیـستاد و مـایان آنها میـس در میـت. سپـگرفیـم

ای بر شمرده است همانگونه که تو تمام اعمال ما را الحسین، پروردگار تو هر آنچه عمل کردهبنعلی

                                                           
 .412، ص1، جدر مسند البزارو مانند آن  146، ص3، جداودابی سنن 1
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گوید و هیچ عمل کوچك و بزرگی را فروگذار سخن می برشمردی و نزد او کتابی است که به حق

ای در آن حاضر خواهی یافت همانطور که همه اعمال ما را نزد خود حاضر کند و هر آنچه عمل کردهنمی

در این روایت امام  1یافتی، پس ببخش و در گذر همانگونه که امیدواری پادشاه عالم تو را ببخشاید...

خود بگوید خداوند در قیامت تمام اعمال  خدمتکاران و اطرافیانبه  اینکه صرفاًبه جای  (ع)العابدین زین

آن شرایط را درك کنند و چه بسا ترس  دهد که دقیقاًکند، آنها را در موقعیتی قرار میشما را محاسبه می

فراموش  اابتدایی آنها از تنبیه شدن باعث شود این منظره برای همیشه در ذهنشان بماند و این موقعیت ر

 نکنند. 

جمله بسترهای  از ها بپردازند.توانند به صورت خالقانه به ابداع اینگونه موقعیتوالدین می

سازی، بازی است. کودك در بازی به دلیل هیجان و عالقه شدید، تمام حواس خود را برای درك موقعیت

وشیده ای پچشم کودك از طریق پارچهگیرد. مثالً اگر یك بازی طراحی شود که در آن اتفاقات به کار می

ای را که به صورت برجسته و برآمده نگاشته شده است، شود و او برای بردن در بازی الزم باشد نوشته

از طریق لمس کردن حدس بزند و بخواند، کودك تمام تالش خود را برای حدس زدن آن نوشته به کار 

ا ه، این جمله برای مدت«بینایی نعمت خداست»که:  برد. حال اگر نوشته مورد نظر این جمله باشدمی

حس کرده است و این جمله  شود، زیرا او در همان حال ارزش بینایی را نیز کامالًدر ذهن او حك می

 انگیز و به یادماندنی به او القاء شده است. در موقعیتی خاطره

مذهبی و معنوی است. اگر والدین  سازی، ایفای نقش در تئاترهایهای عملی برای موقعیتیکی از راه

های کودکان را تشویق کنند تا در این تئاترها شرکت کنند و نقش ایفا کنند، آنها به خوبی در موقعیت

کنند. در برخی از مساجد، تر دریافت میهای معنوی را بهتر و دلنشینگیرند و پیاممختلف قرار می

کنند. والدین مختلف این گونه تئاترها را برگزار میهای فرهنگی های فرهنگی و مدارس گروهکانون

                                                           
 (114و113، ص: 49ج بحار األنوار)9
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 ها مرتبط، فرزندان خود را با این گروهی که اهداف ارزشی دارندهای مطمئنتوانند با شناسایی گروهمی

 ها را فراهم کنند. کنند و زمینه مداخله فرزندشان در این برنامه

 اهداف گرايشي

کودك  هایثیرگذاری بر بینشأتربیت و تمنظور از اهداف گرایشی هدایت عواطف معنوی کودك است. 

یز فراهم او به سوی معنویت ن برای تحقق سالمت معنوی کافی نیست. بلکه باید زمینه هدایت گرایشات 

یم که هدف های قلب سللفهؤدر ادامه برخی از م 1شود تا در موقع مناسب به قلب سلیم قرآنی برسد.

 شود.مورد نظر والدین و مربیان است مطرح می

 ريزي هرم محبتپايه .1

ترین است به نحوی که او را بر همه من این است که خدای متعال برای او محبوبؤترین شاخصه ممهم

س هرم محبت قرار أمن، خدای متعال در واقع در رؤدر قلب م 2های دیگر مقدم کند.ها و مطلوبخواسته

ابراین شود. بنگیرد و تنظیم میهای دیگر براساس و مبنای این محبت، شکل میگیرد و تمام محبتمی

هایی که بیشترین قرب و قرابت را به خدای متعال دارند، باید بیشترین سهم از احساسات قلبی انسان

شق به خدا، در ، پس از دوستی و ع(ع)محبت به اهل بیت  رو ایناز من را به خود اختصاص دهند. ؤم

قوا و ها در مسیر تمرتبه بعدی قرار دارد. و به همین صورت محبت به اولیاء الهی که بیش از بقیه انسان

کند این سیر محبت ادامه پیدا می 3اند، در رتبه بعدی محبت قرار دارند.طاعت خدای متعال قدم برداشته

                                                           
( )روزی که نه مال نفعی دارد و نه فرزند، جز کسی که با قلب سلیم نزد 96و99)شعراء سَلیمٍ إاِلَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ یَوْمَ ال یَنْفَعُ مالٌ وَ ال بَنُون1َ

.خدا بیاید(
()برخی از مردم غیر از خدا همتایانی را 194)بقره ا لِلَّهِ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْداداً یُحِبُّونَهُمْ کَحُبِّ اللَّهِ وَ الَّذینَ آمَنُوا أَشَدُّ حُب2ًّ

 اند خدا را بیشتر )از هر چیز( دوست دارند.(وردهآدارند اما کسانی که ایمان ها را همچون خدا دوست مینآگزینند که برمی
نهاست و نسب و نژاد او در ارزشمندی او تاثیری ندارد. آهمواره تاکید داشتند که ارزش حقیقی انسانها به میزان دین داری و تقوای  (ص)پیامبر 3

ن جمع شدند فرمودند: بدانید که شرافت گفتند. وقتی رسول خدا وارد آدرباره حسب و نسب یك دیگر سخن می (ص)روزی اصحاب پیامبر 

انسان به دین اوست و مردانگی او به اخالقش است و ریشه و اصل او عقالنیت اوست. خدای متعال می فرماید: ... ارزشمندترین شما نزد خدا 

ا برتری داری. قَالَ رَسُولُ نهآبود تو بر با تقواترین شماست. پس بدان که هیچ کس بر تو فضیلتی ندارد مگر با تقوای الهی و اگر تقوای تو بیشتر 

اً وَ وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوب إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى -وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مُرُوءَتَهُ خُلُقُهُ وَ أَصْلَهُ عَقْلُهُ اللَّهِ ص یَا مَعْشَرَ قُرَیْشٍ إِنَّ حَسَبَ الرَّجُلِ دِینُهُ
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 که اچر گیرد،برمی در -باشد داشته گناهانی و خطاها گرچه ˚منی را ؤتر، هر انسان مو در مرتبه پایین

از سوی دیگر فرد  1.دارد دوست را آنها متعال خدای که است داده قرار افرادی زمره در را فردآن  ایمان،

تواند هم خدای متعال را دوست ای ندارد. انسان نمیدین و غیرمذهبی، عالقهسالم معنوی، به افراد بی

خواست  اعتنایی بهکنند و با بیداشته باشد و هم افرادی را دوست داشته باشد که به اوامر خدا پشت می

 معرفی کند و (ع)کنند. همچنین ممکن نیست کسی خود را دوستدار اهل بیت خدا، حق او را پایمال می

 2وست بدارد و یا با دوستان اهل بیت)ع( دشمنی کند.ن ایشان را نیز دادر عین حال، دشمنان و مخالف

 شود و تا محبتغاز میآن، آبنابراین هرم محبت در قلب انسان معنوی، از محبت به خدای متعال در راس 

ان شود، چرا که انسدین و غیرمومن نمییابد و شامل افراد بین با کمترین درجات ایمانی ادامه میابه مومن

غاز آریزی هرم محبت باید از دوران کودکی کند. پایها براساس سنجه الهی تنظیم میمعنوی، قلب خود ر

 شود. 

 گرايش به اماكن و اجتماعات معنوي .2

د کند، در موربندی میها، با معیار الهی آنها را ردهانسان سالم معنوی، عالوه بر اینکه در عالقه به انسان

ها و اجتماعاتی که منسوب به خدا و اولیاء او را دارد. مکاناماکن و نهادهای اجتماعی نیز همین شیوه 

و  (ع)اهل بیت  أت، هی(ع)هستند مورد گرایش و محبت انسان معنوی است. مسجد، حرم مطهر ائمه 

شوند، مورد عالقه و باب میل انسان معنوی من و مذهبی بیشتر در آن حاضر میؤاجتماعاتی که افراد م

                                                           
كَ لَ ص لِسَلْمَانَ لَیْسَ لِأَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ عَلَیْكَ فَضْلٌ إِلَّا بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ کَانَ التَّقْوَى ثُمَّ قَالَ النَّبِی أَتْقاکُمْ عِنْدَ اللَّهِ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ بائِلَقَ

.(191، ص9، جیکافعَلَیْهِمْ فَأَنْتَ أَفْضَلُ.)
را دوست بدارید و لو گنهکار باشند و دشمنانشان را دشمن بدارید و لو اهل عبادت  (ص)در روایات تاکید شده است که دوستداران آل محمد  1

 .(39، صبشاره المصطفیو  414، صامالی طوسیباشند.)
فرمایند: من والى أعداء اهلل فقد عادى أولیاء اهلل و من عادى أولیاء اهلل فقد عادى اهلل و حق على اهلل أن یدخله نار جهنم؛ کسی می (ع)امام رضا  2

که با دشمان خدا دوستی کند با دوستان خدا دشمنی کرده است و کسی که با دوستان خدا دشمنی کرده باشد با خدا دشمنی کرده است و بر 

فرمایند: من عادى شیعتنا فقد عادانا و من واالهم فقد واالنا؛ کسی که با شیعیان ما دشمنی کند می (ع)ا وارد جهنم کند. امام کاظم خداست که او ر

فرمایند: من أحب کافرا فقد أبغض اهلل و من می (ع)با ما دشمنی کرده است و کسی که با آنها دوستی کند با ما دوستی کرده است. امام صادق 

کافرا فقد أحب اهلل ثم قال ع صدیق عدو اهلل عدو اهلل؛ کسی که کافری را دوست داشته باشد خدا را دشمن داشته است و کسی که بغض أبغض 

 .191تا116، ص19، جوسائل الشیعهکافری را داشته باشد، خدا را دوست داشته است. سپس ایشان فرمودند: دوست دشمن خدا، دشمن خداست. 
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هستند، مورد نفرت  (ع)ن و دشمنان خدا و اهل بیت ای که منسوب به مخالفاست و از سوی دیگر اماکن

کنند از خانواده مستقل شوند و وابستگی خود را چنین انسانی است. در دوره نوجوانی فرزندان سعی می

کم کنند و بدین منظور آنها تمایل دارند عضویت در نهادهای اجتماعی را تجربه کنند تا هویت مستقل 

بازیابی کنند. بنابراین اگر گرایش به برخی نهادهای اجتماعی در دوران کودکی شکل گرفته باشد، خود را 

های تر گرایش خواهد داشت و از گروههای سالمبه سمت گروه یشنوجوان خود به خود در انتخاب خو

 شد اوهای منفی در او شکل گرفته باارزش، فاصله خواهد گرفت، اما اگر گرایشمعنویت و ضدضد

های صحیح نسبت به ارزشی را در نوجوانی ترجیح خواهد داد. بنابراین ایجاد گرایشهای ضدگروه

 ینده با آنها مواجه خواهد شد بسیار ضروری است.آنهادهای اجتماعی که کودك در 

 گراييآخرت .3

به  است،های بهشتی شاخص دیگر سالمت معنوی اسالمی، میل زنده و پویا به پاداش اخروی و نعمت

های ناشی از آن نحوی که این میل برای او محرکی قوی در اطاعت از دستورات الهی و تحمل سختی

تواند محرکی برای رفتارهای معنوی نیز اند میل به بهشت در کودکان میپژوهشگران نشان داده 1است.

ا یکی از مهمترین موانع در مقابل امیال اخروی، امیال دنیوی قرار دارند. طبق روایات، حب دنی 2باشد.

توان در مورد کودکان با این حال نمی 3های معنوی است.بسیاری از بیماری أسالمت معنوی است و منش

ای نداشته باشند زیرا این یك گرایش طبیعی و غریزی است که توقع داشت که به مظاهر دنیوی عالقه

ی دنیوی هاتربیتی خود را طوری تنظیم کنند که گرایشتوانند برنامه اما والدین می 4گیرد.در آنها شکل می

                                                           
شمرده شده است. شرح نهج البالغه البن ابی الحدید،  (ع)های فرد مومن و پیرو اهل بیت ی شوق به بهشت یکی از نشانهدر روایات متعدد1

 .91، صجامع االخبار للشعیریو  119، ص4ج
 .219، آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشدباهنر، 2

ها و منشا همه خطاها است و موجب در متون دینی، حب دنیا نشان دهنده فریب خوردگی، فاسد کننده عقل و کر کننده قلب از شنیدن حکمت 3

و  414، صغررالحکم؛ 131، ص2، جکافی.)استبسیاری از بیماریهای قلبی مثل افسردگی و حرص برطرف نشدنی و ارزوی دست نیافتنی 

 .(419ص، نهج البالغه؛ 346ص
. مردم فرزندان دنیا هستند و هر فرزندی بر محبت مادرش سرشته شده أمّه : ألنّاس أبناء الدّنیا و الولد مطبوع على حبّ(ع)امیرالمومنین 4

.(111ص غررالحکماست.)
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در کودك به طور افراطی و بیش از حد تقویت نشود تا در بزرگسالی او بهتر بتواند در این زمینه خود را 

 مد.آهای بعدی مطالبی خواهد له، در بخشأبه تعادل برساند. درباره راهکارهای عملی این مس

 چگونگي ايجاد گرايشات معنوي

های معنوی است. چرا که بین بینش گیری گرایشات معنوی در کودك، یك راه اعطای بینشرای شکلب

ر ثؤدر عالقه به آنها م (ع)و گرایش رابطه وجود دارد. شناخت صفات خداوند و خصوصیات معصومین 

گان بندهای خدا به است. برای مثال هر قدر از مهربانی خدا به خصوص به کودکان، گفته شود و نعمت

همینطور کودکی که بداند امامان  1محبت خدا در کودکان بیشتر تقویت خواهد شد. بیان شود، طبیعتاً

طبق تحقیقات،  2ورد.آحتی از خودش به او مهربانترند، قطعا محبت او را بدست خواهد  (ع)معصوم 

اره ( هستند و در این بدخترها پسرها( یا زیباترین )معموالً کودکان در جستجوی قدرتمندترین )معموالً

دهنده عالقه فطری و طبیعی آنها به این صفات است. بنابراین شناخت این نشان 3االت زیادی دارند.ؤس

 تواند محبت به خدا را در کودکان تقویت کند. خداوند با این صفات، می

ش به آموزهای اعطای بینش معنوی در عناوین پیشین بحث شد و بیان شد که منحصر در مورد روش

های ، راهافزاییکنیم. اما عالوه بر بینشگفتاری و زبانی نیست. لذا در اینجا از تکرار مباحث پرهیز می

 پردازیم.های معنوی وجود دارد که در این بخش به آنها میدیگری نیز برای تقویت گرایش

                                                           
بدار و مرا برای بندگانم چنانکه از رسول اکرم ص روایت شده است: خداوند عزوجل به موسی بن عمران ع وحی کرد: ای موسی مرا دوست 1

ی ها یاداورنآمحبوب کن. موسی گفت: پروردگارا من تو را دوست دارم. اما چگونه تو را برای بندگانت محبوب کنم؟ فرمود: نعمتهایم را به 

 .(494، صامالی طوسیکن.)
، دالئل االمامهو  294، ص1، جبصائر الدرجاتستیم.)فرمایند: انا ارحم بکم من انفسکم؛ ما به شما مهربانتر از خودتان همی (ع)امام صادق  2

 .(292ص
 36 -41، ص1391یاب، 3
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 خوشايندسازي .1

نی بر اصل تداعی است. در این روش های ایجاد عالقه، خوشایندسازی است. این روش مبتیکی از راه

های مثبت در ذهن کودك ارتباط بر قرار شود، تا با تصور آن کار شود بین یك کار و محركسعی می

مند شود. این روش در احادیث اهل بیت حس خوبی در کودك ایجاد شود و خود به خود به آن عالقه

کنند که: هر روز جمعه برای نقل می (ص)از رسول خدا  (ع)امام صادق  نیز توصیه شده است. مثالً (ع)

در  1مدن روز جمعه خوشحال شوند.آخانواده خود چیزی مثل میوه یا گوشت ارمغان بیاورید، تا آنها از 

شود. در این حدیث برای ایجاد عالقه به روز واقع روز جمعه در اسالم یکی از اعیاد دینی محسوب می

 هایی استفاده شده است و توصیه شده است که بین روز جمعه و محركجمعه، از روش خوشایندساز

مند کردن کودك به بسیاری از نمادهای توان برای عالقهمثبت، تداعی ذهنی ایجاد شود. از این روش می

برای اینکه فرزند به مسجد عالقه مند شود، باید مسجد رفتن  دینی، اماکن معنوی و ... استفاده کرد. مثالً

تواند مسیر رفت و برگشت و همراه با اموری باشد که برای او مسرت بخش هستند. این امور می کودك

همچنین داخل مسجد را در برگیرد. خوش اخالقی در طول مسیر و یا خریدن خوراکی مورد عالقه، 

های مناسب سن کودك در مسجد و شرکت دادن کوتاه بودن مدت اقامت در مسجد، رصد کردن برنامه

 است.سازی برای پیدا کردن دوست مسجدی از مصادیق این خوشایندسازی در آنها و زمینهوی 

هایی که از سوی افراد دیگر به کودك ارسال برای رعایت اصل خوشایندسازی، والدین باید به پیام

اگر در فامیل و خویشان خانواده، فردی وجود داشته باشد که به ظاهر  شود نیز توجه داشته باشند. مثالًمی

التزام به دین و شریعت دارد اما از لحاظ اخالقی، پردافعه و بدخلق و عصبانی مزاج باشد، تعامل با چنین 

تواند دید منفی به دین و افراد مذهبی را در کودك شکل دهد. بنابراین اگر در خویشان یا فردی می

                                                           
 ء من الفاکهة أو اللحم حتى یفرحوا بالجمعة.اند: أطرفوا أهالیکم فی کل جمعة بشیفرموده (ص)دا ـول خـد رسـاینـفرمیـم (ع)ادق ـامام ص1

 .(266، ص9، جکافی)
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 ای دارند،کنندهن والدین، افرادی هستند که هم مذهبی و معنوی هستند و هم اخالق نیکو و جذبدوستا

 باید ارتباط و معاشرت با آنها بیشتر تقویت شود و جایگزین ارتباط با افراد دسته نخست شود.

 نیزآموزد را به کودك می (ع)های معنوی که صفات دوست داشتنی خداوند متعال و اهل بیت موزشآ

 (ع)ها گرچه به لحاظ محتوایی، عالقه به خداوند و اهل بیت باید با این اصل هدایت شود. این آموزش

دهد اما اگر هنگام آموزش دیدن، کودك شرایط روحی نامناسبی داشته باشد ممکن است را افزایش می

ها بدهد و یا اینکه مهاینکه به صورت اجباری و از روی اکراه تن به این برنا نتیجه عکس بدهد. مثالً

ی هاآموزش همراه با سرزنش و توبیخ باشد، از اموری است که مخالف اصل خوشایندسازی است. آموزه

 معنوی نباید به ابزاری برای محدود کردن و بایکت کردن کودك مبدل شود.

 مسئولیت دهي .2

است. کودکان دهی مناسب کودك کند، مسئولیتز اموری که گرایش کودك را تقویت مییکی ا

های اجتماعی محدود و تحت نظارت والدین، عالقه در اواخر دوره کودکی، به کسب مسئولیت مخصوصاً

های خود را ابراز کنند و اعتماد والدین و دیگران را توانند تواناییدهند چرا که به این شیوه مینشان می

وجود  هاییت مذهبی، مسئولیتأو هی جلب کنند و ستایش اطرافیان را برای خود کسب کنند. در مساجد

 توانند زمینه چنین قبول مسئولیتی را فراهمتوانند آن را بر عهده بگیرند و والدین میدارد که کودکان می

کنند و به این صورت عالقه کودك به این اماکن را دوچندان کنند. در این دوره کودکان تا حدودی از 

د و با کنها را به کودك محول میلدین کارامد، بسیاری از مسئولیتشوند و لذا واوالدین خود مستقل می

گیری کند. بدین صورت رابطه والدین و فرزند به یك تنظیم دهد خود تصمیمنظارت کلی به او اجازه می

پیوند دادن کودك با  1کند.مادگی بیشتری پیدا میآرسد و فرزند برای دوره نوجوانی مشترك می

دهد و هم مسیر استقالل اعی در نهادهای معنوی، هم به کودکان هویت معنوی میهای اجتممسئولیت

کند. همچنین در محیط خانه نیز والدین با اعتماد یافتن آنها در نوجوانی را به طور غیر مستقیم هدایت می

                                                           
 491ص، کودکیاز لقاح تا روانشناسی رشد، برك، 1
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 الًمث، مند کنندهای معنوی عالقهتوانند او را به سمت نقشهایی به او، میبه کودك و دادن مسئولیت

ای که پدر و مادر به محض تواند در خانه به عنوان مسئول اذان و برپایی نماز باشد، به گونهکودك می

ه البت .شنیدن صدای اذان کودك، از کارهای دیگر دست بر دارند و برای نماز خواندن خود را آماده کنند

 کودك القاء کنند تا او با شوق و عالقهابتدا والدین باید مهم بودن و ارزشمند بودن این مسئولیت را به 

گیرد تواند ابتدا برای مدتی خودش این مسئولیت را بر عهد ببیشتری این مسئولیت را بپذیرد، مثالً پدر می

خواهد این کار را انجام دهد، و به شکل جذاب و شیرینی آن را اجرا کند. بدین وسیله وقتی کودك می

 دهد.ر گرفته و دارد همان کار جذاب پدر را انجام میکند در جایگاه پدر قرااحساس می

 سازينوسأم .3

ر انسان به اگ گذارد، همنشینی و انس گرفتن است. مثالًثیر میأیکی از عواملی که در گرایشات انسان ت

داب و رسوم و ... بسیار آیك کشور سفر کند که مردمانش از نظر شکل ظاهری و رفتارهای اجتماعی و 

ین شود و امردم کشور خودش باشد، ابتدا احساس غربت و تفاوت فرهنگی در او ایجاد میمتفاوت با 

شود. اما پس از اینکه انسان مدتی در این احساس باعث فاصله گرفتن از آنها و مانع گرایش به آنها می

شود وس مینأم کشور جدید اقامت پیدا کرد و به تدریج با افراد آن کشور تعامل برقرار کرد، کم کم با آنها

ر ها ددهد. به همین ترتیب هر یك از انسانو احساس غرابت جایش را به احساس قرابت و نزدیکی می

های فرهنگی خاص های شخصیتی و عادتمحل زندگی خود نیز عادت به معاشرت با افرادی با تیپ

ر در نشگاه یا راننده کامیون، اگکند. یك پلیس یا استاد دادارند که نوعی قرابت و عالقه بین آنها ایجاد می

 کند چرا کهخود بیابد، با او با گرمی و حرارت بیشتری تعامل میو هم کسوت جمع، فردی هم شغل 

احساس انس و قرابت بیشتری به او دارد. بر همین اساس بسیار مهم است که والدین در سنین کودکی، 

ه در لأکنند. اهمیت این مسی شخصیتی مانوس میهافرزند خود را با چه نهادهای اجتماعی و با چه تیپ

ستانه ورود به نوجوانی قرار دارد. او وقتی به آشود، چرا که کودك در دوره اخیر کودکی دوچندان می

عضو نهادهای اجتماعی  گیرد از نهاد خانواده کمی جدا شود و خود را مستقالًنوجوانی برسد تصمیم می

ه در های شکل یافتنهاد اجتماعی را برگزیند، بستگی کاملی به عالقهگوناگون کند. اینکه نوجوان چه 
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دوران کودکی دارد و اینکه او در این دوران به چه نهادهایی انس پیدا کرده است. اگر والدین در این 

های گوناگون و همراه با رعایت اصل خوشایندسازی، همراه با کودك به اجتماعات دوران، به مناسبت

های مذهبی و مد داشته باشند و یا در تعامالتشان، با انسانآها و مساجد، رفت و هیئتمذهبی، مثل 

ابالی و دور از دین، تا حد ممکن پرهیز کنند، خود به های المعنوی معاشرت کنند و از معاشرت با انسان

ی هاه با انسانکند و در مواجهها و نهادهای معنوی پیدا میخود، فرزند احساس قرابت فرهنگی با انسان

نها ای به تحکیم ارتباط با آکند و عالقهدین و نهادهای غیردینی، احساس غرابت و فاصله فرهنگی میبی

گیری گرایشات معنوی در کودك مدهای خانودگی در شکلآها و رفت و کند. بنابراین معاشرتپیدا نمی

رت معنوی دارند، معاشگرایشات ضدمذهبی و غیرنقش بسیار مهمی دارند. اگر در فامیل افرادی باشند که 

ه ب شود. بنابراین اینگونه روابط باید به حداقل برسد.با آنها موجب انس کودك با این سبك فرهنگی می

ها و ارتباطات، انسان باید سعی کند با افراد دیندار کید شده است که در معاشرتأهمین دلیل در روایات ت

امام صادق )ع( به  1گذارد.خواه در انسان اثر مینا ه دین و آیین همنشین خواهو معنوی تعامل کند چرا ک

ایشان همچنین  2فرمایند: انسان بر دین دوست و قرین خود است.در این باره می (ص)نقل از رسول خدا 

فرمایند: همنشینی با اهل دین موجب شرافت کنند و میبه آثار همنشینی با افراد دیندار و معنوی اشاره می

از سوی دیگر همنشینی با اهل دنیا و کسانی که از معنویت دور هستند سالمت  3خرت است.آدر دنیا و 

 (ع)منین ؤاندازد و لذا در روایات نسبت به آن هشدار داده شده است. امیرالممعنوی انسان را به خطر می

 4شاند.کسپارد و انسان را به پیروی از شیطان می، ایمان را به فراموشی میفرمایند: همنشینی با اهل دنیامی

                                                           
 (ع)منین ؤ( امیرالم4ص 1فرمایند: همنشینی با اهل دین موجب شرافت در دنیا و اخرت است.)روضه الواعظین جمی (ص)رسول اکرم  1

 (ع)( امام صادق 111کشاند.)غررالحکم صسپارد و انسان را به پیروی از شیطان میفرمایند: همنشینی با اهل دنیا، ایمان را به فراموشی میمی

ین انسان بر د فرمایند:ها شوید. رسول خدا مینآها همنشینی نکنید تا نزد مردم یکی از نآفرمایند: با اهل بدعت هم مصاحبت نکنید و با می

فرمایند: شایسته نیست که مسلمان با انسان فاجر یا احمق یا دروغگو دوستی ( ایشان همچنین می314، ص2، جکافیدوست و قرین خود است.)

 (319، ص2، جکافیند.)ک
، کافیو قرینه.) خلیله :ال تصحبوا أهل البدع و ال تجالسوهم فتصیروا عند الناس کواحد منهم قال رسول اهلل ص المرء على دین(ع)امام صادق2

(314، ص2ج
 (4ص 1ج روضه الواعظینمجالسة أهل الدین شرف الدنیا و اآلخرة.) : قال رسول اهلل ص(ع)امام صادق  3

 (111ص غررالحکم: مجالسة اهل الدنیا منساة لإلیمان و قآئدة إلى طاعة الشیطان.)(ع)امیرالمومنین 4
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لذا  1فرمایند: شایسته نیست که مسلمان با انسان فاجر یا احمق یا دروغگو دوستی کند.ایشان همچنین می

یت وتواند به تدریج انسان را از معنهای معنوی فاصله دارند میدوستی و معاشرت با کسانی که از شاخص

دور کند.

 گذاري الهيارزش .4

دهد چه یی از سوی محیط است که به او نشان میهاو مشوق هاکودك همواره در حال دریافت پیام

رزش ابرانگیز و مهم هستند و چه چیزهایی کم اهمیت و بیتحسین ، دوست داشتنی،چیزهایی ارزشمند

گیری فراخود و نهادینه کردن هستند. بدین ترتیب از اوائل کودکی، شکل و مورد تنفر ارزشیا ضد

ها در اواسط کودکی نیز ادامه دهی فراخود بر اساس این ارزششود. شکلهای اجتماعی آغاز میارزش

های مشابهی در مسائل های مختلف، استداللالبته کودکان در فرهنگ 2کند.یابد و رشد بیشتری میمی

 3نند.کاسی دارند و عمل غیراخالقی را حتی از سوی معلم یا ناظم به صورت منفی ارزیابی میاخالقی اس

های اجتماعی، یك درك درونی از ارزش و خوب و بد دارند دهد آنها عالوه بر درك ارزشاین نشان می

این در واقع ریشه در فطرت الهی مشترکی است  کنند.و در مقابل القائات اجتماعی، منفعالنه عمل نمی

اما به هر حال قابل انکار نیست که دریافت محیطی  که در آنها به صورت خدادادی نهادینه شده است.

رمانی در آدهی وجدان اخالقی و حالت مطلوب و های اجتماعی، نقش پر رنگی در شکلآنها از ارزش

ند ورآهای اجتماعی را بیشتر از طریق والدین بدست مین ارزشنظر آنها دارد. در اوائل کودکی، فرزندا

 ها در دسترس کودكهای دبستان، عالوه بر والدین منابع دیگری نیز برای دریافت این ارزشاما در سال

گیرد. بدین ترتیب والدین هم باید بر القائات خود دقت داشته باشند و هم اینکه با انتخاب محیط قرار می

کند نیز نظارت داشته باشند. هرگاه والدین ی کودك، بر القائات محیطی که کودك دریافت میمناسب برا

ارزش کنند، ارزشمندی یا ضدشوند یا او را تحسین یا مذمت میاز کار کودك خوشحال یا ناراحت می

                                                           
 (319، ص2ج کافی،) : ال ینبغی للمسلم أن یواخی الفاجر و ال األحمق و ال الکذاب(ع)امام صادق 1
 29ص،از لقاح تا کودکی، روانشناسی رشد، برك2
 411همان، ص3
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ار د ککنند. همچنین هرگاه کودك در محیط، تشویق یا حمایت اجتماعی ببینبودن آن کار را اعالم می

هایی به خود را مطلوب و ارزشمند تلقی خواهد کرد. معلمان و مربیان کودك همواره در حال ارسال پیام

دهی نظام ارزشی کودك هستند. به همین صورت دوستان و همساالن کودك در مدرسه و کودك و شکل

دك، والدین دهنده نظام ارزشی دریافتی خود هستند. با گسترش سطح روابط کومحله نیز انعکاس

توانند بر تك تك افرادی که با کودك ارتباط دارند نظارت دقیق داشته باشند. بنابراین مهمترین کاری نمی

 های فوق برنامه کودك، سالمتکه باید بکنند این است که از ابتدا در انتخاب محله یا مدرسه یا کالس

های دینی و معنوی در کل به ارزش هایی را انتخاب کنند کهکلی آن محیط را بررسی کنند و محیط

 کنند. ها دوری میگرایش دارند و از ضد ارزش

والدینی که دغدغه تربیت معنوی دارند، به طور طبیعی کارهای معنوی کودك خود را تشویق و تحسین 

. استگذاری کنند و از این نظر نیاز به آموزش ندارند. آنچه نیاز به تذکر دارد، رعایت مراتب ارزشمی

گذاری والدین بر کار فرزند باید براساس درجه خداپسند بودن آن کار باشد نه براساس درجه ارزش

گرفتن نمره خوب در کالس، لباس مرتب و تمیز پوشیدن، پیشرفت در  ن. مثالًآدرجه مردم پسند بودن 

میزان پسندیده ای هستند اما ورزش، کمك کردن به هم کالسی و قرآن خواندن همگی کارهای پسندیده

گذاری جامعه، شاید گرفتن نمره خوب در گذاری ما دارد. از نظر ارزشبودن آنها بستگی به معیار ارزش

تر ها کاری معنویکمك کردن به هم کالسی کالس ارزشمندتر از کمك کردن به هم کالسی باشد اما قطعاً

خوشحال شوند و هم این خوشحالی خود است و لذا والدین هم باید واقعا از این کار کودك خود بیشتر 

 را بیشتر ابراز کنند تا سلسله مراتب ارزشمندی کارها نزد کودك به درستی شکل بگیرد.

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که فرهنگ جامعه و محیط ممکن است برخی 

ی کند که به لحاظ ارزشی خنثی ارزش هستند را تبدیل به اموراموری که به لحاظ معنوی و دینی، ضد

 ارزش بودن آنها را به کودك القاء کنند. مثالًهستند. والدین باید نسبت به این امور هشیار باشند و ضد

های ها و موسیقیها، پوشش نامناسب زنجویی از دیگران، توهین و تمسخر انسانغیبت کردن و عیب
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محسوب شود و قبحی نداشته باشد، اما والدین باید ها امری عادی حرام ممکن است در برخی فرهنگ

روحیه  و نگذارند را برای کودك ابراز کنندو ناپسند بودنشان ارزش بودن این کارها در شرایط مناسب ضد

های غلط جامعه در کودك شکل بگیرد، چنانکه امام صادق)ع( گذاریمنفعل و پذیرا بودن نسبت به ارزش

، یعنی اینگونه نباشید که هر چه در جامعه رواج یافت شما نیز تابع آن جو نباشید« امعه»فرمایند می

 1.اجتماعی بشوید

 مادي رفاه كردن فراهم در تعادل .5

 در که عواملی از یکی. است معنوی سالمت موانع مهمترین از دنیا حب شد، اشاره پیشتر چنانکه

 اگر .آنهاست دنیوی هایخواسته و مادی رفاه حصر و حد بی کردن فراهم است، مؤثر فرزندان دنیاگرایی

 شدن برآورده مکان عنوان به را دنیا شود، فراهم برایش زودی به باشد داشته ایخواسته هر کودك

 از پر دنیا که شد نخواهد حقیقت این متوجه و کرد خواهد تلقی آرزوهایش تحقق محل و هاخواسته

 معنی این به دنیوی زندگی به شدن راضی. است ناچیز انسان بیکران تمایل به نسبت و است محدودیت

 هاینشانه از غفلت کنار در کریم قرآن در باشد، نداشته فراتری آرزوی و کند پیدا طمأنینه دنیا به انسان که

: باشدیم انسان سعادت برای اساسی هشداری و است گرفته قرار گراییآخرت روحیه رفتن میان از و الهی

 أْواهُمُمَ أُولئِكَ. غافِلُونَ آیاتِنا عَنْ هُمْ الَّذینَ وَ بِها اطْمَأَنُّوا وَ الدُّنْیا بِالْحَیاةِ رَضُوا وَ لِقاءَنا یَرْجُونَ ال الَّذینَ إِنَّ

 دنیا زندگى به و ندارند ما دیدار روز به انتظاری و امید که کسانی( )9و1یونس) یَکْسِبُونَ کانُوا بِما النَّارُ

 تشآ جایگاهشان غافلند، ما آیات از که کسانى و یافته، آرامش پست مادیات همان به دلهایشان و راضى

 که دباش ایگونه به نباید خانواده در زندگی سبك بنابراین.( کردندمی که اعمالی خاطر به بود خواهد

 باشند هداشت را برجستگی بیشترین زندگی در دنیوی مظاهر و باشند دنیوی هاینعمت در غرق فرزندان

 .نشود نهادینه کودکان در دنیاگرایی تا

                                                           
 .299ص، معانی االخبار 1 
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 و هاخواسته بیشتر از آنها کردن محروم و کودکان رفاه بر حد از بیش محدودیت اعمال دیگر، سوی از

( ص)رماک پیامبر چنانکه کند، دنیا بر حریص بیشتر را آنها و بگذارد عکس اثر تواندمی آرزوهایشان،

 1(است حریص شود، ممنوع آن از آنچه بر آدم فرزندان) .منع ما على لحریص آدم ابن إن: فرمایندمی

و  ودکمب احساس فرزند نه که ایگونه به کنند رعایت زمینه این در را تعادل حد باید والدین بنابراین

 .شودمی فراهم برایش فوراً خواهدمی هرچه کند احساس نه و محدودیت بیش از حد بکند

 معنويايجاد عادات 

دیل های مثبت که تبکنش شود؛ اما تثبیتهدایت بینش و گرایش کودك منجر به هدایت کنش او می

ی های رفتاری در کودکگیری برخی عادتریزی است. شکلرفتار به عادات مطلوب است نیازمند برنامه

ن عادات ین توجه به ایشود. بنابراتواند باعث آسان یا کند شدن رشد معنوی انسان در سنین باالتر میمی

ردازیم پریزی برای آنها در کودکی الزم است. در بخش اول به بیان مصداق برخی از این عادات میو برنامه

تواند به عنوان گام مقدماتی برای سالمت معنوی دهی این عادات در کودکی میدهیم که شکلو نشان می

 کنیم. این عادات معنوی را بررسی می های ایجاددر سنین باالتر باشد. در بخش بعدی راه

 آماده شدن براي تكالیف شرعي

های مهم، نماز خواندن است. گرچه کودك تکلیف شرعی ندارد اما در احادیث توصیه یکی از عادت

نماز در واقع خود یك عمل عبادی  2شده است که به خواندن نماز و حتی گرفتن روزه سوق داده شوند.

 این طور نیست که کسی که تربیت یافته باشد نماز بخواند، بلکه خود نماز یعنی صرفاًکننده است. تربیت

خواندن موجب تربیت شدن انسان است. بنابراین عامل و مشوقی که والدین برای کودك در مورد نماز 

                                                           
 .291ص نهج الفصاحه،1 

کنیم. شما نیز در هفت سالگی فرزندانتان را به نماز امر کنید. فرمایند: ما فرزندانمان را در پنج سالگی به نماز امر میمی (ع)مثال امام صادق  2

ند، نیمی از روز، کمتر یا بیشتر. و آنگاه که توانند روزه بگیرخوانیم به مقداری که میمی همچنین ما فرزندانمان را در هفت سالگی به روزه فرا

کنیم تا به روزه عادت کنند و بر آن توانا شوند. شما نیز در نه سالگی فرزندانتان دهیم. چنین میتشنگی و گرسنگی بر آنها غالب آید، افطارشان می

 (291، ص1، جفقیهمن الیحضره ال، افطارشان دهید.)نگاه که عطش بر آنها غلبه کردآرا به روزه فرابخوانید به مقداری که توان دارند و 
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اما ند کثر میأهای غیر معنوی کودك را متهایی باشد که انگیزهدهند ممکن است تشویقخواندن قرار می

 کند. های معنوی کودك را تقویت میبه مرور زمان، خود نماز انگیزه

بلی مادگی ذهنی و روحی قآشوند گاه نیاز به تمرین و واجبات دینی که از سن تکلیف بر انسان الزم می

 دارد. لذا والدین باید به این واجبات توجه داشته باشند و پیش از سن تکلیف، به تدریج عادت به آنها را

در کودك ایجاد کنند. اینکه کودك به یك باره در سن تکلیف، یك ماه کامل روزه بگیرد که گاه در 

روزهای گرم و طوالنی تابستان هم قرار دارد و اینکه از آن روز به بعد در روز پنج بار نماز بخواند، 

اند و اینکه رو رفتهها در خواب عمیق فانسان نماز صبح که در زمانی قرار دارد که معموالً مخصوصاً

دختران از سن تکلیف به یك باره وارد یك پوشش جدید و نامانوس بشوند و ... توقع بسیار سنگینی از 

ماده شود. رعایت اصل تدریج در عادت آکودك است. بنابراین باید مقدمات این وظایف دینی پیشتر 

تذکر داده شده است،  (ع)صومین دادن کودك به وظائف دینی معنوی بسیار مهم است و در روایات مع

دهی عادت به نماز بیان یك برنامه تدریجی و گام به گام برای شکل (ع)و امام صادق  (ع)امام باقر  مثالً

کله  هایدر مورد روزه نیز همین نکته باید رعایت شود. کودك باید پیش از بلوغ، تجربه روزه 1اند.کرده

و یا به فرموده امام  در بعضی روزهای ماه رمضان را تجربه کندهای کامل گنجشکی و هر از گاهی روزه

 صادق)ع( از ابتدای روز روزه بگیرند تا زمانی که تشنگی یا گرسنگی بر آنها غلبه کند و آنگاه افطار کنند

و این مسیر رو به رشد ادامه یابد تا در سن بلوغ با روزه گرفتن یك ماه کامل، غریبه نباشد و تا حدودی 

ن عادت کرده باشد. این نکته در روایتی که در ابتدای بحث اشاره کردیم، به وضوح بیان شده بود. به آ

                                                           
ا شود هفت بار ال اله اال اهلل بگو. سپس کودك رهفرمایند: وقتی که کودك به سه سالگی رسید، به او گفته میمی (ع)و امام صادق  )ع(امام باقر1

شود هفت بار بگو محمد رسول اهلل. سپس کودك رها شود. در این سن به او گفته میشود تا اینکه سه سال و هفت ماه و بیست روزش میمی

ود و به شود تا پنج ساله ششود هفت بار بگو صلی اهلل علی محمد و آله. سپس کودك رها میشود تا به چهار سالگی برسد و به او گفته میمی

خواهیم که کنیم و از او میبه قبله می شود سمت راست و چپت کدام است؟ وقتی که او راست و چپ خود را شناخت، او را رواو گفته می

شود صورت و دستهایت را بشور. وقتی این کار را کرد به شود تا به هفت سالگی برسد. در این سن به او گفته میسجده کند. باز کودك رها می

ه شود و امر بشود و بر آن بازخواست میشود تا نه ساله شود. در این سن به او وضو آموزش داده میشود نماز بخوان. سپس رها میاو گفته می

شود. پس وقتی که کودك وضو و نماز را یاد گرفت خدای عز وجل هم او و هم والدینش را بیامرزد ان شاء شود و بر آن بازخواست مینماز می

 (291، ص1، جفقیهمن الیحضره الاهلل.)
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به  -های گوناگونی دارند و ممکن است کودکی حتی پس از بلوغ ها و ظرفیتالبته افراد مختلف توانایی

لذا  روزه گرفتن را نداشته باشد و توانایی متعهد و متخصص پزشك تشخیص به ˚خصوص در دختران 

له أسازی و تمرین پیش از بلوغ در این مستکلیف شرعی نیز از او برداشته شود، اما به هر حال زمینه

له این نباشد که همواره به دنبال أثر است. این بسیار مهم است که رویکرد والدین در این مسؤبسیار م

ای بلکه به این اعمال و دستورات دینی به عنوان غذ ؛باشند پیدا کردن یك توجیه شرعی برای رفع تکلیف

ضروری روح و عامل سالمتی فرزند خود نگاه کنند و همانطور که برای سالمتی جسمی فرزند خود 

کنند برای سالمتی معنوی او نیز دلسوزی کنند و موانع عمل به این دستورات دینی را با تدبیر دلسوزی می

برند. به همین صورت حجاب دختران نیز باید در یك روند تدریجی پیش از بلوغ خود به تدریج از بین ب

تبدیل به یك عادت در آنها شود تا هنگام بلوغ از عمل به این دستور دینی احساس سختی در آنها ایجاد 

 نشود. 

داب ديني معنادارآانس گرفتن با 

شود و عادت به آنها از کودکی نهادینه تواند از سنین کودکی آموزش داده داب دینی میآبسیاری از 

کید زیادی بر یاد دادن آداب اسالمی و اجتماعی به فرزندان شده است به طوری که أشود. در احادیث ت

عادت به این آداب کودك را در شرایط مناسبی برای  1به عنوان بهترین میراث پدران شمرده شده است.

 اد کند باـود ایجـد این عادات را در خـالی بخواهـبزرگس دهد. چه بسا کسی که دررشد معنوی قرار می

های معنوی را به صاحب خود ها و گرایشهای معنوی مدام بینشسختی بیشتری مواجه بشود. عادت

سازند. می ترها، فرد را به سالمت معنوی نزدیكها و گرایشکنند و با تقویت و تعمیق این بینشالقاء می

 انعکاس دهندگی جهان بینی معنوی در ثانیاً اند وبسیار ساده اوالًغاز کرد که آدابی آ برای کودکان باید از

داب دینی چنین خاصیتی را دارا هستند. آشکار باشد. بسیاری از آآنها پررنگ باشد و جنبه نمادین آنها 

                                                           
؛ میراثی ( قال االمام الصادق ع: ال میراث خیر من االدب96ص تحف العقول) است؛ ادب بهترین میراث : االدب خیر میراث(ع)منین ؤامیرالمقال1

؛ بهترین چیزی که پدران برای فرزندانشان به ارث ( و قال ع: خیر ما ورث االباء البنائهم االدب ال المال249ص االختصاص) برتر از ادب نیست

 (141ص 9ج کافی) گذارند، ادب است نه ثروت.می
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ام نوشیدن ( در هنگغاز سفره، الحمدهلل گفتن در پایان آن، سالم کردن بر امام حسین )عآبسم اهلل گفتن در 

دابی آو سالم کردن به شیوه اسالمی، از جمله  (ص)آب، صلوات فرستادن هنگام شنیدن نام مبارك پیامبر 

کننده جهان بینی اسالمی اند و هم جنبه نماد بودن آنها قوی است و منعکسهستند که هم بسیار ساده

 هستند. 

 گیري عادات منفيجلوگیري از شكل

کند، عادات غلط و مخالف عادات دینی زمینه را برای رشد معنوی در سنین باالتر فراهم میهمانطور که 

ر تاندازد و مسیر اصالح را برای او در سنین باالتر سختمعنویت نیز سالمت معنوی کودك را به خطر می

عادات در  فرسا خواهد بود و از سویی اینینده مشکل و طاقتآکند. از طرفی ترك این عادات، در می

کننده حتی در میان محارم گذارند. پوشش نامناسب و تحریكثار مخربی را برجای میآگاه کودك آناخود

های مستهجن از طریق ماهواره ها و صحنهشود. عادی شدن فیلمساز عادات منفی در سنین باالتر میزمینه

سنین نوجوانی و جوانی چند برابر و فضای مجازی و ... برای کودك، سختی مبارزه با این عادت را در 

 کند. می

 چگونه در كودك عادات معنوي ايجاد كنیم؟

برای هدایت عادات کودك، پدر و مادر باید راهکارهایی را در پیش گیرند و نکاتی را رعایت کنند. در 

 شود.این بخش برخی از این امور ذکر می

 انگیزه سازي

های های گوناگونی وجود دارد. یك روش، استفاده از مشوقبرای ایجاد عادات معنوی در کودك راه

های کالمی و شود. تشویقها شامل مصادیق زیادی میمختلف و مورد عالقه کودك است. این مشوق

سازی والدین برای تحسین کودك از سوی افراد دیگر مثل اعضای فامیل، مدح و تحسین والدین و زمینه

ها نیز ها و امتیازات و پاداشهاست. جایزهمسجد و ... از جمله این مشوقن مدرسه، امام جماعت مسئوال

ساماندهی  ایها باید به گونهمشوق بزرگی در این زمینه هستند. نکته مهم در این مساله این است که مشوق
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تار ها، این رفشوند که کودك نسبت به آنها شرطی نشود و طوری نشود که تنها در صورت وجود مشوق

های معنوی دهی بینشدهی عادات معنوی همسو با شکلاز خود بروز دهد. بدین منظور باید شکل را

باشد و به کودك توضیح داده شود که چرا این رفتارها پسندیده هستند تا او خود یك انگیزه درونی برای 

نین وند. همچتر شهای بیرونی کمرنگعمل پیدا کند و به تدریج با تقویت این انگیزه درونی، مشوق

باید هر  نجا که ممکن استآمند و از پیش تعیین شده باشند، بلکه تا ضابطه ها نباید دائمی و کامالًمشوق

 منتظره باشند تا مانع شرطی شدن کودك شوند.از گاهی، تصادفی و غیر

 كتوان از روش تشویق معکوس استفاده کرد. در این روش به جای تشویق کردن کودگاهی اوقات می

وقتی کودك از طریق القاءات غیر  شویم. مثالًبه انجام کار، با منع کردن او باعث تقویت انگیزه او می

مستقیم والدین و محیط پیرامونش، یك انگیزه ابتدائی برای انجام رفتار معنوی مثل روزه گرفتن یا بیدار 

به طور موقت او را از این کار منع  توانندکند، والدین میشدن برای نماز صبح یا چادر سر کردن پیدا می

های بزرگ است و تو هنوز به سن مناسب برای این رفتار بگویند این کار مخصوص آدم کنند و مثالً

بیند و شود و آن کار را نشانه بزرگی میبه این صورت کودك بیشتر بر این کار حریص می !اینرسیده

 کار را به بهترین نحو انجام دهد.کند این لذا برای اثبات بزرگی خود تالش می

 هاي محیطيهدايت دريافت

گیری عادات کودك، رفتار خود والدین است. چرا که کودك به دقت یکی از عوامل بسیار مهم در شکل

کند و لذا عادات خوب آنها خود به خود تبدیل به عادات به رفتار والدین خود نظاره و از آنها تقلید می

بهترین راه برای فراخواندن کودك به کارهای نیك و معنوی، دعوت های دینی آموزه طبقشوند. کودك می

ند. خوانمی آنها با رفتارهای معنوی، خود به خود کودك را به این الگوی رفتاری فرا 1عملی والدین است.

گفتن  نشوند. اگر والدین در سخو همچنین عادات منفی والدین نیز به تدریج تبدیل به عادات کودك می

                                                           
فرمایند: انسانها را بدون زبانهایتان فرا بخوانید. باید از شما پرهیزگاری، تالش معنوی، نماز و کار نیك را ببینند. این خود می (ع) امام صادق 1

 (19، ص2، جکافیدعوت کننده و جذب کننده انسانهاست.)
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به  قادیاعت کنند و اگر پدر یا مادررعایت ادب را نکنند، کودکان نیز از این نوع سخن گفتن تبعیت می

مسائل شرعی نداشته باشند، کودك نیز به همین سبك زندگی عادت خواهد کرد اما اگر سبك زندگی 

اسالمی بر رفتار والدین حاکم باشد، کودك از این سبك زندگی الگوبرداری خواهد کرد. بنابراین والدین 

گیری دهند تا زمینه شکلداب اسالمی قرار آباید با دقت در رفتار خود، آن را مطابق با دستورات دینی و 

 رفتار سالم در کودك را فراهم کنند. 

پذیرد. عالوه بر والدین، کودك از الگوهای رفتاری دیگر افرادی که در محیط با آنها معاشرت دارد اثر می

 ها ول کودکی، پدر و مادر الگوی اصلی فرزند هستند اما با ورود به دوره دوم کودکی، معاشرتیدر اوا

شود و او استقالل فکری بیشتری نسبت به والدین خود پیدا تر میتر و گستردهکودك متنوع ارتباطات

یابند.  کند و در نتیجه دایره الگوهای کودك و افراد مؤثر در شکل گیری عادات رفتاری او، افزایش میمی

هم هستند. کودك ها و گروه دوستان در این زمینه بسیار مها و مربیان، همکالسیاعضای فامیل، معلم

ریزی کند و در نتیجه تأثیرات مهمی از آنها ممکن است با هر یك از این افراد روابط عمیقی را پایه

 دریافت کند. 

تر و پایدارتر هستند و لذا پس از ایجاد رابطه دوستی، های کودك در این سنین، انتخاب شدهدوستی

نابراین والدین باید از ابتدا برای کودك محیطی را فراهم توانند آن را تغییر دهند. بوالدین به راحتی نمی

کنند که او بیشتر در معرض ارتباط با افراد سالم معنوی و در عین حال دارای جذابیت الزم برای ایجاد 

های سالم برای کودك شکل بگیرد. بر این اساس در ارتباط دوستانه باشد تا خود به خود دوستی

 های معنوی را در اولویت قرار دهند. انتخاب مدرسه، والدین باید مالكهای فامیلی و در معاشرت

های معنوی مثل مساجد و هیئات مذهبی نیز زمینه مناسبی است برای اینکه آشنا ساختن کودك با محیط

کودك دوستان معنوی پیدا کند و از آنها عادات و آداب معنوی را بیاموزد. لذا امیرالمؤمنین )ع( یکی از 

های انسان، پیدا کردن دوست مناسب ها و گرایشد رفت و آمد به مسجد را عالوه بر تأثیر در بینشفوائ
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شود، کودك ها و کارهای معنوی دسته جمعی که در این اماکن انجام میهمچنین خود عبادت 1اند.شمرده

دین کند. والت میرا به مشارکت در این رفتارها تشویق  و خود به خود عادات معنوی را در کودك تثبی

برای  های خاصیجمعی داشته باشند که خود جذابیتهای معنوی دستهتوانند در محیط خانه نیز برنامهمی

دسته جمعی، جلسه قرآن تواند شامل نماز جماعت خواندن در خانه، دعای ها میکودك دارد. این برنامه

 .و ... باشد

 ايجاد صفات معنوي

ه او است ک هایییك شخصیت معنوی است. چنین شخصیتی دارای ویژگیمده از آ سالمت معنوی بر

رایشات ها و گیند بینشآها یا روحیات معنوی در واقع برکند. این ویژگیها متمایز میرا از سایر شخصیت

ه رابطه در اینجا باید ب کند.شکار میآها و رفتار فرد گیریتثبیت شده است که خود را در قالب تصمیم

المت اخالقی و سالمت معنوی توجه کرد. یك ویژگی اخالقی خوب مانند بخشندگی، اگر برآمده بین س

ای برای رشد معنوی و توحیدی انسان را فراهم نکند، های معنوی نباشد و وسیلهها و گرایشاز بینش

ایش رصرفاً شاخصی از سالمت اخالقی خواهد بود. اما گاه یك صفت اخالقی از دل بینش توحیدی یا گ

ی های معنوای برای رسیدن به برخی ارزشآید و یا اینکه به عنوان زمینه و سرچشمهالهی به دست می

 شود که در این صورت آن صفت اخالقی شاخصی از سالمت معنوی را در بر خواهد داشت.دیده می

ها برخی از این ویژگیتوان مورد بحث قرار داد لکن در این نوشتار تنها های معنوی متعددی را میویژگی

شوند. پس از بیان هر ای هستند و در کل شخصیت انسان تأثیرگذارند مطرح میکه دارای اهمیت ویژه

 گیرد.دهی این صفت در کودك مورد بحث قرار میها، راهکار مناسب جهت شکلیك از این ویژگی

                                                           
شود: دوستی قابل استفاده در مسیر الهی، دانشی : کسی که به مساجد رفت و آمد کند، یکی از این هشت فایده، نصیبش می(ع)امیرالمؤمنین 1

من ای بازدارنده از پلیدی، جمله ای راهنماگر، دوری از گناهان از روی خشیت یا از روی حیاء.)ای محکم، رحمتی مورد انتظار، جملهگزیده، آیه
(246، ص3، جتهذیب االحکامو  234، صتحف العقولو  231، ص1، جیحضره الفقیه ال
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 بخشندگي و همدلي .1

، روحیه بخشندگی است. بخشندگی رابطه عمیقی سازی شودیکی از روحیاتی که باید از کودکی زمینه

ترین صفات انسان و از با فضیلت 1شودبا معنویت دارد و صفتی است که باعث خشنودی خداوند می

ی فرمایند: دو ویژگی بخشندگمی (ع)منین ؤاست و موجب زیبایی ایمان و معنویت اوست، چنانکه امیرالم

 های توچرا که این دو، زینت ایمان هستند و از بهترین ویژگیو پرهیز از گناه را در خود پدیدار کن 

بنابراین کسی که  3کننده ایمان و معنویت انسان است.از سوی دیگر بخل و خساست ویران 2هستند.

 اش دچار خلل شده است. ای از ویژگی بخشندگی ندارد در واقع در سالمت معنویبهره

گرچه این دو صفاتی درونی هستند اما تا  4فطری هستند. های غریزی وبخل و بخشندگی دارای ریشه

ق روایات، ، لذا طبتوان بر اثر تربیت عقالنی و معنوی باعث غلبه ویژگی بخشندگی شدحدود زیادی می

بنابراین والدین باید  4.تواند در رشد صفت بخشندگی مؤثر باشدبه کارگیری عقالنیت و رشد عقالنی می

ت کنند که باعث تقویت روحیه بخشندگی در او شوند. صفت دیگری که با طوری کودك خود را تربی

 بخشندگی نیز ارتباط دارد، روحیه همدلی و همدردی با دیگران و خود را جای دیگران گذاشتن است

بسیاری از  أاین روحیه خود منش 9.شودکه به فرموده امیرالمؤمنین)ع( موجب استواری در دیانت می

                                                           
ست کند را دوای که از دین خود محافظت می؛ خدای متعال انسان بخشندهإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ یُحِبُّ کُلَّ سَمْحِ الْیَدَیْنِ حَرِیزِ الدِّین: (ع)مومنین امیرال1

 (319ص غرر الحکم،دارد.)
خاللك؛ دو ویژگی بخشندگی و پرهیز از گناه را در خود پدیدار فرمایند: تحل بالسخاء و الورع فهما حلیة االیمان و اشرف می (ع)امیرالمومنین 2

 های تو هستند.)همان(کن چرا که این دو، زینت ایمان هستند و از بهترین ویژگی
( 231ص مشکاه االنوار،شوند.)ای جمع نمی: ال یجتمع الشح و االیمان فی قلب عبد ابدا؛ بخل)شدید( و ایمان هرگز در قلب بنده(ص)قال النبی 3

 (44، ص4، جکافیکند.)ایشان همچنین می فرمایند: ما محق االسالم محق الشح شیء؛ هیچ چیز مسلمانی فرد را به اندازه بخل )شدید( نابود نمی
ستند ه : السخاء و الشجاعه غرائز شریفه یضعها اهلل سبحانه فیمن احبه و امتحنه؛ بخشندگی و شجاعت ویژگیهای فطری شریفی(ع)امیرالمومنین  4

 (314ص غرر الحکم،دهد.)که خدای سبحان آنها را در هر که دوست داشته باشد و آزمایش کرده باشد، قرار می
: الحرص و الشره و البخل نتیجه الجهل؛ حرص و طمع و (ع)امیرالمومنینطبق روایات، عقالنیت و نادانی می تواند منشا سخاوت و بخل شود. 4

 ،غررالحکم( علیك بالسخاء فانه ثمره العقل؛ سخاوتمند باش که این خصلت، میوه عقالنیت است.)262، صغررالحکمبخل نتیجه نادانی است.)

 (319ص
، 9غرر الحکم، ج تمیمی، آمدی، : پیوستگی و استواری دیانت به دو چیز است: انصاف داشتن و همدردی با برادران دینی)(ع)امیرالمومنین 9

 (116ص
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 شود. به طورها میی از جمله کمك به دیگران و افزایش صبر و تحمل در معاشرترفتارهای نیك معنو

ن، از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که انسان معنوی با اخاص همدلی و مواسات با شیعیان و مومن

 ، به طوری که به فرموده امامتری داردافرادی که بیشتر مورد عنایت خداوند هستند رابطه عاطفی عمیق

در ادامه به  1.توان آنها را شیعیان حقیقی نامیداقر)ع( اگر این رابطه عاطفی عمیق بین مؤمنان نباشد نمیب

 شود:برخی از راهکارهای مؤثر در تقویت روحیه بخشندگی و همدلی در کودکان اشاره می

 ي بخشیدن توسط كودك تجربه

دارد. اگر والدین بخواهند فرزندشان های گوناگونی برای تقویت روحیات معنوی کودك وجود راه

روحیه بخشندگی داشته باشد، در درجه اول خودشان باید این روحیه را داشته باشند و آن را در معرض 

توانند کودك را در این گونه کارها شریك دید کودك قرار دهند تا کودك از آنها الگو بگیرد. والدین می

اگر قرار است پولی به فقیر بدهند یا آن را در صندوقی بیندازند، آن پول را به کودك بدهند تا  کنند. مثالً

کنند، کودك در پذیرایی مهمانان نقش داشته باشد. کودکان او این کار را انجام دهد. اگر مهمانی برگزار می

کنند که توجه به می کنند و دركتری در باب مفهوم عدالت پیدا میدر هشت سالگی دیدگاه متعادل

از سوی دیگر در دوره دوم کودکی، او قابلیت  2محرومان و افراد کم توان جزئی از مفهوم عدالت است.

هایش توانند برای او صندوقی را تهیه کنند که او داراییکند. لذا والدین میفهم مسائل اقتصادی را پیدا می

ها، انواع مختلف کارهای اقتصادی را تجربه کند، دارایی تواند با ایننجا نگهداری کند. کودك میآرا در 

های شخصی خود، قرض دادن به والدین و ... انداز کردن، خرج کردن برای خواستهکارهایی چون پس

آموزند که با دارایی خود چگونه باید عمل کند. آنها های خود به او میدر این میان والدین با راهنمایی

یق کنند که بخشی از دارایی خود را صرف صدقه دادن به نیازمندان یا هدیه دادن به توانند او را تشومی

                                                           
یا ورزند و اعرضه داشت: شیعیان زیادی در دیار ماست. حضرت فرمود: آیا ثروتمندانشان به فقرایشان عطوفت می (ع) فردی به امام باقر1

کنند؟ او گفت: نه. حضرت فرمود: اینها شیعه نیستند. شیعه کسی است که این گذرند و آیا با هم همدردی مینیکوکارانشان از بدکردارانشان درمی

 (113، ص2، جکافیدهد.)کارها را انجام می
 496ص، از لقاح تا کودکی، روانشناسی رشد، برك2
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یاد  یابد،اش افزایش میدوستان و اعضای خانواده کند. بدین ترتیب او در عین حال که فهم اقتصادی

گیرد که چگونه در کنار کارهای اقتصادی با اغراض شخصی، سهمی از دارایی خود را برای خوشحال می

و همانطور که خدای متعال توصیه نموده، تعادل در بخشندگی  کردن دیگران و رفع نیازهای آنها قرار دهد

چشد و گرایش به . به این صورت او لذت کمك رساندن و خوشحال کردن دیگران را می1آموزدرا می

 شود.این رفتار در او تثبیت می

هدايت غیرمستقیم رفتار كودك در مدرسه

هایی را در کیف فرزند مادرها خوراکی رود. معموالًاین سنین روزهای هفته را به مدرسه میکودك در 

دهند تا او در مدرسه استفاده کند. برخی مادران از روی دلسوزی به فرزند خود توصیه خود قرار می

کان او کود ها را خودش به تنهایی بخورد و یا حتی به مکان خلوتی برود تا دیگرکنند تمام خوراکیمی

ها شاید به غرض تغذیه هرچه بهتر جسم کودك باشد را نبینند و از او چیزی طلب نکنند. اینگونه توصیه

فرمایند: غذا، خوراك جسم در این باره می (ع)منین ؤشود. امیرالماما موجب غفلت از تغذیه روح او می

ادران هم باید نگران خوراك جسم لذا م 2انسان است و غذا دادن به دیگران خوراك روح انسان است.

کودك باشند و هم نگران خوراك روح او، بلکه به خوراك روح او اهمیت بیشتری بدهند. مادران باید 

انند توهای خود شریك کند. آنها میکودك خود را تشویق کنند که دیگر همساالن خود را نیز در خوراکی

مقدار بیشتری از آن خوراکی را در کیف کودك قرار دهند پیش بینی چنین رویدادی را کنند و از پیش، 

شود و هم کودك در اجابت کردن خواسته همساالنش به تا هم مطمئن شوند که تغذیه او ناقص نمی

رای رفع شان تنها بکنند که از پول توجیبیافتد. برخی پدران نیز به فرزند خود گوشزد میسختی نمی

ه شدت از وسائل و ابزاری که در اختیارشان هست محافظت کنند و آنها نیازهای خود استفاده کنند و ب

                                                           
در انفاق به محتاجان زیاده روى مکن( نه بخل بورز که گویى ) ؛عُنُقِكَ وَ ال تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً وَ ال تَجْعَلْ یَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى1

دست بنشینى و خود را مالمت اند و نه آن چنان باز کن که چیزى )براى روز مبادا( نزد خود نگذارى آن وقت تهىبستهدستت را به گردنت 

 (26، اسراء)کنى
 (142، صالدعوات للراوندی: قوت االجسام الطعام و قوت االرواح االطعام.)(ع)قال امیرالمومنین  2
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ها به مالحظات اقتصادی نظر دارند و توجه دارند که برخی را به دیگران ندهند. البته پدران در این توصیه

اند در پی استفاده حداکثری از فرزندشان هستند. با این از همساالن فرزندشان با تربیت غلطی که داشته

توانند در عین توصیه فرزندان به محافظت از اموال، به آنها اجازه دهند مقدار اندکی از پدران میحال 

اشیاء خود را در شرایط خاصی به دوستان خود ببخشند و اگر چنین کاری از او سر زد به جای سرزنش 

ودك خود اط نزدیکی با کو توبیخ، در عین تذکر دادن نکات الزم، تشویق و تحسین کنند. اگر والدین ارتب

داشته باشند به طوری که دوستان او را هم بشناسند و محیط پیرامون کودك را زیر نظر داشته باشند 

تر به کودك خود راهنمایی کنند که به چه کسانی و در چه شرایطی تر و مصداقیتوانند به طور جزئیمی

 بذل و بخشش کنند.

آشنايي با آثار بخشندگي

ثار دنیوی و اخروی بخشندگی، مشوق بزرگی در این زمینه هستند که والدین آهای دینی با بیان موزهآ

پدر و مادر همچنین  1توانند آنها را به زبان کودکانه و در قالب داستان و مثال به فرزند خود بیاموزند.می

را  ك شرایطی که فرزند چیزیدر ی ثار بخشش را به صورت عینی به فرزند نشان دهند. مثالًآتوانند می

ابل قدهد، به صورتی که برای کودك غیرمنتظره و غیردهد یا به نیازمندان صدقه میبه کسی هدیه می

 بینی باشد کاری کنند که پول بیشتری به فرزند برسد و جایگزین آن پول بخشیده شده بشود، مثالًپیش

وارد شود و پول بیشتری به او بدهد بدون اینکه دهد، پدر وقتی کودك در حضور مادر بخششی انجام می

کودك احساس کند این کار از پیش هماهنگ شده بوده است. بدین ترتیب والدین این ذهنیت را به 

                                                           
توان به محبوبیت نزد خدا و اهل آسمان، برگزیده شدن نزد اهل شده است. از جمله آنها می آثار زیادی برای بخشندگی در معارف دینی مطرح1

ای بیت )ع(، محبوبیت در جامعه، جلب محبت دوستان، حفظ آبرو، دوری از آتش جهنم و بخشیده شدن گناهان، ورود به بهشت و داشتن خانه

ات یافتن، مشابهت با رفتار انبیاء و الگوهای دینی، زینت انسان بودن، معدن کارهای در بهشت، به خاك مالیدن شیطان، لذت بردن خود انسان، نج

شده  رخیر بودن، نشانه عقالنیت و شجاعت و اعتماد به خدا، جایگاه اجتماعی باال و ... اشاره کرد. در مقابل برای بخل هم آثار منفی زیادی ذک

هایی اعتمادی به خدا بودن و ... نمونهبدترین انسانها، حسرت و پشیمانی، نشانه نادانی و بیاست. مبغوضیت نزد خدا و مردم، شمرده شدن در زمره 

توان این آثار را با زبان ( می262و  319تا314، ص غرر الحکمو  41تا36، ص2ج کافی،و  94تا92، ص2جمن ال یحضره الفقیه، از آنهاست.)

 زش داد.های زیبا به کودکان آموکودکانه و در قالب داستان
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که باعث شود بلکنند که بخشیدن و کمك به دیگران نه تنها باعث کم شدن مال انسان نمیکودك القاء می

 . شودافزایش ثروت مادی و معنوی او می

ايجاد محیط عاطفي در خانه

اگر والدین خود احساس همدردی با دیگران داشته باشند و به خاطر مشکالت اطرافیانشان ناراحت 

گیرد. هرچه اعضای خانواده با محبت و شوند، کودك نیز در کسب این روحیه از والدین خود وام می

گیرد و مهربانی کردن را بیشتر یاد می شفقت بیشتری با هم دیگر معاشرت کنند، کودك مهربان بودن و

نوعان خود مهربانی و دلسوزی و ینده نسبت به اطرافیان و همآکند و در تری پیدا میروحیه عاطفی

کند. سخنان و حرکات والدین در خانه اگر خودمحورانه و از روی منیت باشد، همدلی بیشتری ابراز می

ر دهد؛ اما اگر گفتاعاطفگی را انتقال میبلکه خودخواهی و بیموزد، آهمدلی با دیگران را به کودك نمی

مند بودن نسبت به مشکالت دیگران باشد، این و کردار والدین دگرگرایانه باشد و بازتاب دهنده دغدغه

کند. کودك وقتی روابط زیبا و فداکارانه والدین با هم را ببیند، خود به روحیه را در کودك تقویت می

ز های والدین را نیر ارزشیگیرد، بلکه ساشود و خود نیز از آن الگو میین نوع رابطه میخود شیفته ا

ت. اگر های سالمت معنوی اسن یکی از شاخصهامنؤپذیرد. چنانکه پیشتر گفتیم محبت به شیعیان و ممی

یز شیعیان ن والدین با رفتار خود این محبت را در کودك نهادینه کنند، خود به خود همدردی و همدلی با

 شود. ریزی میدر کودك پایه
 

 تقويت درك ديدگاه ديگران

کند، خود را جای دیگران به طور کلی یکی از عواملی که همدلی با دیگران را در انسان تقویت می

ه دیگران تواند دیدگاگذاشتن و از زاویه دیگران به دنیا نگریستن است. کودك در اواسط کودکی بهتر می

ط موجود را از دیدگاه و احساسات دیگران بسنجند. طبق تحقیقات، کسانی که دیدگاه یو شرا را درك کند
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این  1دهند.کنند، به احتمال زیاد همدلی و همدردی بیشتری از خود نشان میدیگران را خوب درك می

های سختیحالت اگر در انسان ایجاد شود، انسان عالوه بر اینکه درك بهتری از عمق و اهمیت مشکالت و 

د چرا که دهکند، در تعامل با دیگران به انسان توانایی برقرار کردن ارتباط دوستانه میدیگران پیدا می

ی در روایت (ع)مام صادق . اکندقدرت گذشت کردن و نادیده گرفتن اشتباهات را در انسان تقویت می

انستند د، لم یلم احد احدا؛ اگر مردم میفرمایند: لو علم الناس کیف خلق اهلل تبارك و تعالی هذا الخلقمی

که خدای تبارك و تعالی چگونه بندگان را خلق کرده است، هیچ گاه کسی، دیگری را مالمت و سرزنش 

کند و ها و استعدادهایشان اشاره میها در ظرفیتهای انسانایشان در ادامه روایت به تفاوت 2 کرد.نمی

ا توجه هداشتند. اگر انساندانستند، با هم سازگاری بیشتری میرا می هافرمایند اگر مردم این تفاوتمی

های ها و روحیات و تواناییبه شرائط درونی و بیرونی حاکم بر هم نوعان خود باشد و تفاوت شخصیت

تواند منشأ و ریشه رفتار و منش آنها را در یابد و با درك بهتر از توجیه کار ها را درك کند، بهتر میانسان

ن همچنیآنها، به جای سرزنش و مالمت و توبیخ دیگران، به درك متقابل و همدردی با آنها می پردازد. 

رو به  نکند با دیگران به انصاف رفتار کند و حق آنها را نادیده نگیرد. از ایبه انسان کمك میاین روحیه 

شود درکی که از دیدگاه دیگران دارند را برای کودك بازگو کنند تا قدرت درك دیدگاه والدین توصیه می

انجامد، افزایش قدرت هایی که به تقویت این روحیه میاز جمله روش 3دیگران در کودك افزایش یابد.

ز به قدرت قایع پیرامون بپردازد نیاتخیل کودك است. برای اینکه انسان بتواند از دید دیگران به تفسیر و

اند که خواننده در آن بارها به طور عملی های کودکانه طوری طراحی شدهتخیل دارد. برخی از داستان

یار از این لحاظ بس از زاویه نگاه آنها واقعیت را ببیند و کند که به جای دیگران قرار گیرد وتمرین می

ن تواند برای کودکان جذاب باشد و در عیجان نیز میزبان اشیاء بی مؤثر و مفید هستند. انشاء نوشتن از

 حال به تقویت این روحیه کمك کند.

                                                           
 499ص، روانشناسی رشدبرك، 1
 44، ص2، جکافی2
 499ص، روانشناسی رشد، برك3
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 تمرين فرهنگ دعا براي ديگران

یکی از عناصر مهم در معنویت، روحیه دعا کردن است که نوعی ابراز نیاز به درگاه الهی است و به 

دعا بستری است که  1نامیده شده است.« عبادت هسته و مغز» در حدیث پیامبر اکرم)ص( همین دلیل

گیرد و ابزاری مهم در انتقال مفاهیم معنوی است. یکی از بسیاری از معارف معنوی در قالب آن جای می

های اسالمی و آداب دعا این است که انسان ابتدا برای دیگران دعا کند. این خود یکی از اسباب توصیه

ه تواند آثار تربیتی داشتعمل به این توصیه عالوه بر آثاری که در اجابت دعا دارد، می 2اجابت دعا است.

توانند در باشد و روحیه همدلی با دیگران و به فکر دیگران بودن را در انسان تقویت کند. والدین نیز می

 های گوناگونیتبرنامه تربیتی خود آموزش این فرهنگ زیبا در دعا کردن را مد نظر قرار دهند. موقعی

، (ع)وجود دارد که دعا کردن در آنها توصیه شده است، مثل موقع باریدن باران، رفتن به حرم اهل بیت 

توانند ضمن توصیه کودك به دعا کردن، به ها میبعد از نماز، ماه رمضان و ... . والدین در این موقعیت

افراد جامعه دعا کند و سپس برای خود دعا کند. او گوشزد کنند که ابتدا برای دوستان و نزدیکان و سایر 

 ها و نیازهای دیگران را به کودك آموزش دهند.به این صورت دغدغه مند بودن نسبت به خواسته

 اطاعت از والدين و احترام به بزرگترها .2

ویژگی دیگری که باید در کودکی تثبیت شود روحیه اطاعت پذیری کودك از والدین است. اطاعت 

شود و طبق احادیث، بین خشنودی والدین و میاز پدر و مادر موجب خشنودی والدین فرزند پذیری 

                                                           
 ،الدعوات للراوندیشود.)فرمایند: الدعاء مخ العباده و ال یهلك مع الدعاء احد؛ دعا مغز عبادت است و با دعا کسی هالك نمیمی (ص)پیامبر اکرم1

 (19ص
احدکم فلیعم فانه اوجب للدعاء و من قدم اربعین رجال من اخوانه قبل ان یدعوا لنفسه استجیب له فیهم و فرمایند: اذا دعا می (ص)رسول خدا 2

 شود و کسی که چهل نفر از برادرانش را بر خود مقدمفی نفسه؛ هرگاه خواستید دعا کنید، دعا را عمومی کنید که این بیشتر باعث اجابت دعا می

(29ص الدعوات للراوندی،شود.)نها و هم در مورد خودش مستجاب میآها دعا کند دعایش هم در مورد نآی کند و قبل از دعا برای خود، برا

دعا کردن برای  برایمنی، ملکی را ؤمن و مسلمانش دعا کند، خدای متعال به ازای هر مؤفرمایند: کسی که برای برادران منیز می (ع)امام کاظم 

 (191، صاالعمال ثواب االعمال و عقابگمارد.)او می
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های توان از جمله شاخصپذیری را میبنابراین روحیه اطاعت 1 خشنودی خدای متعال رابطه وجود دارد.

ارتقاء دهد. تواند جایگاه فرد نزد خداوند را سالمت معنوی کودك به شمار آورد زیرا این روحیه می

اقع کند. در وفراهم می نیز زمینه را برای اطاعت پذیری فرزند از خدای متعال عالوه بر اینکه این روحیه،

ترین، داناترین و قدرتمندترین افراد در حیطه اطاعت از والدین و به خصوص پدر که از نظر کودك کامل

ی کند. در مقابل کسای انسان تسهیل میشناخت او هستند تمرینی است که اطاعت از کامل مطلق را بر

که در کودکی همواره در حال سرکشی و سرپیچی از دستورات والدین باشد و یا هیچ امر و نهی جدی 

شود، زمینه اطاعت از دستورات خواهد برایش فراهم میاز والدین به او نرسیده باشد و هر آنچه می

ای کودك شرائطی را ایجاد کنند که در عین اطاعت از خداوند در او ایجاد نشده است. والدین باید بر

های خود را پیگیری کند. اگر کودك چنین فضائی را تجربه کند، در تعامل ها و لذتوالدین بتواند خواسته

های خود را با دستورات الهی سازگار کند. ویژگی دیگری با خداوند نیز قادر خواهد بود پیجویی خواسته

الدین باید به آن توجه شود، روحیه احترام به بزرگتر از خود است. این ویژگی بسیار که در کنار اطاعت و

یگر دبه فرموده پیامبر اکرم)ص( است به نحوی که اگر کسی آن را رعایت نکند  (ع)کید اهل بیت أمورد ت

ت کردن این روحیه در واقع رعای 2که قله معنویت هستند نخواهد بود. (ع)همسو و هم گروه با اهل بیت 

تواند زمینه را برای رعایت کند و میها را در فرزند تقویت میهنجارهای اجتماعی و نگه داشتن حرمت

 های الهی در بزرگسالی فراهم کند. هنجارهای معنوی و حفظ حرمت

 تربیت مقتدرانه

برای اینکه فرزند روحیه اطاعت از والدین پیدا کند، باید از کودکی این عمل را تمرین کرده باشد. اگر 

والدین همواره خواست کودك را مقدم بر امور دیگر کنند و به اصطالح فرزندساالری در خانه حاکم 

گیرد. ستور دادن را یاد میگیرد، بلکه امر کردن و دباشد، کودك هیچگاه اطاعت کردن از والدین را یاد نمی

                                                           
فرمایند: رضا اهلل مع رضا الوالدین و سخط اهلل مع سخط الوالدین؛ خشنودی خدا در پی خشنودی پدر و مادر است و می (ص)پیامبر اکرم  9

 (399، ص2، جروضه الواعظینخشم و غضب خدا در پی خشم و غضب پدر و مادر است.)
 (994ص، نهج الفصاحهالکبیر...؛ کسی که به بزرگتر احترام نگذارد از ما نیست. ): لیس منا من لم یوقر (ص)پیامبر اکرم 2
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موزند و فاقد آپایبندی به قانون را میهدف بودن و عدمانگاری، بیهایی سهلفرزندان چنین خانواده

فته ای باشد که کودك با خود پذیربنابراین تعامل والدین با کودك باید به گونه 1.قدرت خودکنترلی هستند

ین و اجازه آنها را در کار خود لحاظ کند. بدین منظور والدین باشد که در برخی امور باید امر و نهی والد

بیش از حد دستور ندهند که باعث طغیان فرزند  باید در کنار مهربانی، اقتدار خود را حفظ کنند یعنی اوالً

شود در آن جدی باشند و تا اگر امر و نهی از آنها صادر می در کودکی و یا در سنین باالتر شود و ثانیاً

عمل  هایی را برایندارند و تنبیه و تشویق ا که ممکن است به اصرار و التماس کودك، از آن دست برنجآ

تری دارند و هم زمان بیشتری با کودك در ارتباط مادران که هم روحیه لطیف به آنها قرار دهند. معموالً

جدی بودن دستورات پدر  توانند این جدیت را در خود حفظ کنند، از این رو آنها بایدهستند کمتر می

را به فرزند گوشزد کنند. بنابراین بسیار مهم است که والدین در تعامل با یکدیگر در حضور فرزند، احترام 

ت کند تا جدییك دیگر را حفظ کنند و مادر در حضور فرزند وانمود کند که از خواست پدر تخطی نمی

طی را برای کودك فراهم کنند که او احساس یید شرادار نشود. والدین بادستورات پدر برای فرزند خدشه

 (ص)بدی از اطاعت کردن پدر و مادر خود نداشته باشد و خود را تحت فشار نبیند و به تعبیر پیامبر اکرم

های ها و خواستههای کودك و درك کردن تواناییهای خود و ظرفیتوالدین با ایجاد تناسب بین خواسته

بدین  2نیکو در مقابل آنها یاری کنند و مانع سرکشی و سرپیچی کودك شوند.او، کودك را در رفتار 

نند. در تربیت انگارانه کگرانه و یا سهلترتیب پدر و مادر باید تربیت مقتدرانه را جایگزین تربیت کنترل

به کودك  هکنندکنند و توصیات خود را همراه با دلیل قانعو مثبت برخورد می زآمیمقتدرانه، والدین محبت

ر غیر کنند و دها را به خود او واگذر میدهند و با اعتماد به کودك، به تدریج بسیاری از انتخابانتقال می

دهند و در عین حال با در نظر گرفتن امیال و عقاید کودك، انتظارات اساسی موارد ضروری دستور نمی

                                                           
 492، ص6، ج1312نژاد، شعاری1
خدا رحمت کند والدینی را که فرزندش را در نیکی کردن به آنها یاری کند. فردی پرسید چگونه والدین چنین فرمایند: می (ص)رسول خدا  2

سانش را بپذیرند و از کاری که برای او سخت است درگذرند و او را بیش از حد توانش تکلیف نکنند و بر او کاری کنند؟ حضرت فرمود: کار آ

 خْرَقُ بِهِعْسُورِهِ وَ لَا یُرْهِقُهُ وَ لَا یَمَیْسُورَهُ وَ یَتَجَاوَزُ عَنْ مَسختگیری نکنند؛ رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَى بِرِّهِ قَالَ قُلْتُ کَیْفَ یُعِینُهُ عَلَى بِرِّهِ قَالَ یَقْبَلُ 

 (49و41ص 9ج کافی)
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. شوندلیم قهر و التماس کودك نمیکنند و تسجدی به کودك گوشزد می امالًـورت کـود را به صـخ

و تمرد از  کند و کمتر به فکر سرکشیبدین ترتیب کودك سازگاری بیشتری با دستورات والدین پیدا می

کنند و سرزنده و پویا هستند، افتد. چنین کودکانی، عالوه بر اینکه اعتماد به نفس پیدا میا میـآنه

ی توانند مقابله کنند و هنجارهابا فشارهای روانی بهتر می دهند،داری بیشتری از خود نشان میخویشتن

تواند این کودکان را برای اطاعت از این وضعیت می 1کننداخالقی و اجتماعی را بیشتر رعایت می

دستورات الهی و هنجارهی دینی نیز آماده کند و چنانکه گذشت این کودکان با به دست آوردن روحیه 

های سالمت معنوی از دیگر کودکان شوند و لذا در شاخصتر میی الهی نزدیكاطاعت از والدین، به رضا

 گیرند. پیشی می

 الگوي محیطي مناسب

به طور کلی اطاعت از والدین با ویژگی احترام گذاشتن به بزرگترها نیز ارتباط دارد. باید در روابط 

بزرگتر رعایت شود تا کودك نیز آن را های روزانه، سلسله مراتب احترام گذاشتن به فامیلی و معاشرت

پدر و مادر خود باید به والدین خود احترام بگذارند و تا  به صورت یك قاعده کلی دریافت کند. مثالً

قدر امکان به سخنانشان عمل کنند تا کودك نیز این روش را یاد بگیرد. اگر کودك در ارتباط با بزرگتر 

ودك به ک کار برد که مناسب شأن مخاطب نیست، والدین باید فوراًای را به از خود الفاظ غیرمحترمانه

اش وری کنند نه اینکه این کار او را پای بچگیآتر را یادتذکر دهند و به او الفاظ جایگزین و محترمانه

ن بخندند. والدین خود باید در حالت عصبانیت به همدیگر و به فرزندان و حتی افراد آبنویسند و به 

رام بگذارند و حتی در حالت دلخوری و ناراحتی از همسر، هرگز اجازه ندهند فرزندشان به او غریبه احت

 احترامی کند. بی

                                                           
 919، ص2و دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ج 339، ص1، ج شناسی رشد از لقاح تا کودکیروانبرگ، 1
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 بیني به خداقدرداني و خوش .3

شامل  در دین اسالم بینی است. ویژگی قدردانیاز جمله روحیات معنوی، روحیه قدردانی و خوش

طبق احادیث،  1شود.های بندگان خدا مینیکی های خدا و قدرشناسی و تشکر ازاری از نعمتزشکرگ

خوش گمانی به فرموده امیرالمؤمنین)ع( و  2شوداری موجب خشنودی و محبت خداوند میزشکرگ

گمانی بنابراین خوش 3شود.موجب آسایش دل و سالمتی دین و کم شدن ناراحتی و اضطراب انسان می

 کند، با سالم نگه داشتنوانی انسان را تقویت میدر عین حال که با رفع اضطراب و ناراحتی، سالمت ر

روحیه شود. اما باید توجه داشت که های سالمت معنوی نیز محسوب میدین انسان، از جمله شاخص

، به طوری که به شودخوش بینی در فرهنگ اسالمی ذیل حسن ظن به خدا و ایمان به او تعریف می

انی نداشته باشد در واقع در ایمان او به خدای مهربان فرموده امام باقر)ع( کسی که روحیه خوش گم

نجا که همه وقایع را از سوی خدای حکیم و مهربان آیعنی انسان مومن و معنوی از  4.خللی وارد است

د. کسی شمارکند و انتهای مسیر را روشن و امیدبخش میبیند، از شرایط پیرامونش ابراز خشنودی میمی

 شود.شود و بر معنویتش افزوده میباشد همواره امید و محبتش به خدا بیشتر می ای داشتهکه چنین روحیه

 عادت دادن به تشكر از ديگران

 وقتی فردی به غاز کرد. مثالًآتوان از مسائل ساده روزمره ها میبرای تقویت روحیه قدردانی از نعمت

کر ر دهند که در قبال کار او، با زبان تشکند، والدین باید به او تذککند یا به او نیکی میکودك کمکی می

ی هاکند و در مقام عمل، کار او را جبران کند. والدین باید او را نسبت به این گونه رفتارها به شیوه

                                                           
، 2ج ی،کافبه مردم است.) ارترین شما نسبت به خدا، قدردان ترین شما نسبتز: اشکرکم هلل اشکرکم للناس؛ شکرگ(ع)امام زین العابدین  1

 (66ص
ار باشد و منفورترینشان نزد خداوند کسی است که ز: محبوبترین انسانها نزد خداوند کسی است که در نعمتهای الهی شکرگ(ع)امیرالمومنین 2

 (211، صغررالحکمنعمتهای الهی کفران کند.)
( ایشان همچنین 243، صغررالحکممانی آسایش دل و سالمت دین است.): حسن الظن راحه القلب و سالمه الدین؛ خوش گ(ع)امیرالمومنین  3

 دهد.)همان(فرمایند: حسن الظن یخفف الهم؛ خوش گمانی غم و اندوه را کاهش میمی
ه گمانش بفرمایند: یا رب ما امن بك من عرفك فلم یحسن الظن بك؛ پروردگارا! کسی که تو را شناخت اما می (ع): حضرت داود (ع)امام باقر4

 (66، صجامع االخبار للشعیریتو نیکو نشد، به تو ایمان نیاورده است.)
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اگر کسی از مخلوقات خدا قدردانی نکند، از خدا نیز به فرموده امام رضا)ع( مختلف تشویق کنند زیرا 

  1قدردانی نکرده است.

 جمعي قدرداني از خدا هتمرين دست

 هایعمتنهای گوناگون، مترصد شرایط مناسبی باشند که پدر و مادر باید در طول زندگی و در موقعیت

شود را از جانب خداوند بدانند و به موجود در اطراف خود و حاالت خوشی که برایشان حاصل می

ا ها، هنگام میل کردن ناهار یاز این موقعیتبگوید. یکی « الحمدهلل» کودك نیز بیاموزند که در قبال آنها 

تواند در این موقعیت به همه اعضای شوند. پدر میشام است که اعضای خانواده سر سفره جمع می

ها از طرف خداوند است و از آنها بخواهد در پایان سفره از خداوند وری کند که این نعمتآخانواده یاد

د اگر فرماینمی (ص)رسول خدا  .و بدین ترتیب روحیه شکرگزاری را در آنها تقویت کند تشکر کنند

اهلل بگوید و اعضای مردی خانواده خود را جمع کند و غذا را جلوی آنها بگذارد و ابتدای سفره، بسم

مع شود، ج خانواده نیز بسم اهلل بگویند و در پایان سفره، حمد خدای عز و جل را بگویند تا اینکه سفره

دعاهای مربوط به سفره نیز مضامینی دارند که روحیه توجه به  2خدای متعال گناهانشان را بیامرزد.

توانند اعضای خانواده می 3کنند.الهی و برجسته کردن نقاط مثبت را در انسان تقویت می هاینعمت

های الهی را به نعمت ترجمه فارسی این دعاها را پس از صرف غذا به صورت دسته جمعی بخوانند و

 خود یادآوری کنند.

                                                           
 (24، ص2ج عیون اخبار الرضا،: من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اهلل عز وجل )(ع)امام رضا 1
 (269، ص9ج کافی،) 2
سبحانك اللهم ما احسن ما تبتلینا، سبحانك ما اکثر ما تعطینا،  فرمودند:شد میغذا پیش رویشان قرار داده می که هنگامی (ص)مثال پیامبر 3

چه نیکوست  نقصی،سبحانك ما اکثر ما تعافینا. اللهم اوسع علینا و علی فقراء المومنین و المومنات و المسلمین و المسلمات؛ خدایا تو پاك و بی

ای. تو بی نقصی، چقدر زیاد است رفاه و آسودگی که دست آنچه به ما ارزانی داشتهای. تو پاك و بی نقصی، چقدر زیاآنچه ما را دچار آن کرده

 (263، ص9، جکافیتر کن و همینطور بر نیازمندان مومن و مسلمان.)ای. خدایا نعمتت را بر ما گستردهبه ما داده

ارکت فاشبعت و ارویت. الحمد هلل الذی یطعم و ال یطعم؛ فرمود: اللهم اکثرت و اطبت و بدر روایت دیگر آمده است که ایشان در پایان سفره می

 یراب کردی. ستایش خدای را که روزی دهد و روزی داده نشود.ـر کردی و سـی. سیـاختـر برکت سـوارا کردی و پـردی و گـدایا زیاد کـخ

 (264، ص9، جکافی)
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 هاپرهیز از اسراف و هدر دادن نعمت

ها را کوچك نشمارد های الهی، عالوه بر تشکر زبانی الزم است انسان آن نعمتبرای قدردانی از نعمت

 در مورد همین نعمت خوراك و تغذیه، انسان اگر اسراف و در عمل نیز این دیدگاه را نشان دهد، مثالً

کند و مواد اضافی سفره را با اینکه قابل استفاده است، دور بریزد به نوعی کفران نعمت کرده است. لذا 

تا  ها و خرده غذاهای باقیمانده خورده شودندر روایات تأکیدات زیادی وارد شده است که خرده نا

در خانواده نیز این فرهنگ باید جا بیفتد که هر یك از اعضای  1.های خداوند کوچك شمرده نشوندنعمت

های الهی مثل له در سائر نعمتأریز را داشته باشد. این مس خانواده طوری غذا بخورد که کمترین دور

ها و وسائل کودك نیز باید مد نظر قرار گیرد که در عین تأمین نیازهای کودك، از پوشاك، اسباب بازی

های میتی به محافظت از آنها جلوگیری شود. در رعایت این نکته نباید فرقی بین خانوادهاهاسراف و بی

های توانمند باشد. توانمندی و ثروتمندی خانواده نباید باعث ترویج اسراف و بضاعت و خانوادهکم

. از بردکه سالمت معنوی انسان را زیر سؤال می ها شودهای الهی و کفران این نعمتتوجهی به نعمتبی

سوی دیگر ریخت و پاش بیش از حد و فراهم بودن همیشگی همه امکانات برای کودك، در او این توقع 

کند که همیشه بهترین شرائط مادی برایش آماده باشد و لذا اگر در زندگی دچار سختی بشود را ایجاد می

ناعت ورزد و سازگاری تواند به وضعیت موجود رضایت بدهد و قیا در محدودیتی قرار بگیرد نمی

 افتد.در خطر میهم سالمت روانش اش، لذا عالوه بر سالمت معنویدهد و کمتری از خود نشان می

 نگاه مثبت به زندگي و انتقال آن به كودك

ای هاین بسیار حائز اهمیت است که خود والدین این دید مثبت به زندگی را داشته باشند و همه خوبی

ا به هو همواره به رحمت و عنایت خداوند امید داشته باشند و در مشکالت و سختی آن را از خدا ببینند

                                                           
فرمودند خورند و میکردند و میهای غذای باقیمانده را جمع میخواست جمع شود، خردهوقتی سفره می (ع)در روایت است که امام صادق 1

به خانه عائشه رفتند و دیدند که تکه  (ص)( همچنین روزی پیامبر 311، ص9، جکافیکند.)برد و فرزندان را زیاد میاین کار فقر را از بین می

مه را برداشتند و خوردند و سپس فرمودند: ای عائشه با نعمتهایی گذارد. حضرت آن تکه لقای روی زمین است و عائشه دارد روی آن پا میلقمه

 که خدای عز و جل به تو داده است به نیکی رفتار کن که اگر این نعمتها از قومی گرفته شود دیگر بعید است که به آنها بازگردد.)همان(
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حکمت و شفقت الهی ایمان داشته باشند. آنها در سخنان روزمره خود به طور ناخودآگاه این دیدگاه را 

تد، افبه کودك بازتاب می دهند. کودك ممکن است به خاطر برخی از رویدادهایی که برایش اتفاق می

رزوهایش داشته باشد. والدین در این موارد باید او را آها و احساس شکست یا از دست دادن خواسته

متوجه نکات مثبتی کنند که در آن رویداد بوده است و بدین ترتیب به او بیاموزند که همواره در تفسیر 

ر دهند ن باید به او تذکوقایعی که در زندگی برایش رخ می دهد، سعی کند نقاط مثبت آن را ببیند. والدی

که شاید حکمت و منفعتی در این رویداد بوده است و خداوند برای او شرایط کسب آن منفعت را فراهم 

ای است که کرده است. بدین ترتیب والدین، حسن ظن به خدا را به او القاء خواهند کرد. این شیوه

ون ت است که روزی حضرت عیسی ع با حواریگرفتند. در روایپیامبران نیز در تربیت یاران خود پیش می

خود حرکت می کردند که از کنار مردار سگی گذشتند. اطرافیان گفتند: چقدر بوی این مردار بد است. 

به این صورت حضرت به آنها گوشزد کردند که در مورد  1!هایش سفید استحضرت فرمود: چقدر دندان

خلقت خدا همیشه خوبی را ببینند.

الهي و عزت نفس احساس كرامت .4

 و کرامت نفسانی از دیگر صفات معنوی است که طبق احادیث مانع صدور کارهای پست از انسان

کسی که کرامت خود را درك کرده طبق فرموده امام کاظم)ع(  2.است های نفسانیکننده خواستهکنترل

منافع دنیوی و مادی داند و به اهداف و است، هر رفتار و هر هدف و سودی را مناسب شأن خود نمی

بیند و تنها تالش خود را با بهشت شود و تنها اهداف متعالی و الهی را در خور شأن خویش میقانع نمی

چنین کسی حاضر به زیر پا گذاشت عزت نفس خویش نیست و ذلت اطاعت  3کند.کران معاوضه میبی

                                                           
11، صکشف الریبه1
، 4، ج(شرح آقا جمال بر غررغررالحکم، .)باشد، آن را با گناه خوار نخواهد کرد: کسی که نفسش برای او کرامت داشته (ع)امیرالمومنین 2

، 4شود.)همان، جفرمایند: کسی که نفسش برای او کرامت داشته باشد، شهوتش برای او خوار و کم اهمیت می( ایشان همچنین می341ص

 (394ص
ت، های شما را بهائی کمتر از بهشت نیسی خود کوچك ببیند. آگاه باشید که تنترین انسانها کسی است که دنیا را برا: با ارزش(ع)امام کاظم 3

 (396، صتحف العقولپس آن را به غیر بهشت نفروشید.)
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 دهد. او درد و هیهات منا الذله سر میایستاز زورگویان و سلطه جویان را نمی پذیرد، در مقابل ظلم می

 افتد چرا که ثروت و جایگاه نفسکند و به خضوع نمیمقابل ثروت و جایگاه اجتماعی افراد کرنش نمی

خویش را بسیار برتر از آن می بیند. کرامت انسان از نظر دین اسالم، یك عطیه خدادادی است نه اینکه 

و هرچه  1.برای آن به کار رفته است« کرامت الهی»ریم تعبیر و لذا در قرآن ک خصوصیت ذاتی او باشد

های بنابراین کرامت انسان، به معنای ظرفیت 2شود.بیشتر بشود کرامت الهیش بیشتر می نسانتقوای ا

ای است که خداوند در او قرار داده است و دستاورد خود او نیست. آن کرامت انسانی که سجده ویژه

نجا که کرامت انسان در سایه اراده و عنایت آاز  3حاصل نفخ روح الهی در اوست.مالئك را در پی دارد 

شود، به انسان امید و انگیزه بینی نمیالهی تعریف می شود، در عین حال که موجب غرور و خود بزرگ

هد. دهای پست نفسانی خود و دیگران را میو قدرت مقابله با مشکالت و قدرت نه گفتن به خواسته

ها از سوی ها و دعوتدان وقتی به سن نوجوانی برسند در خیل اماجی از پیشنهادات و درخواستفرزن

کرامت و عزت نفس او مهمترین عاملی است که در چنین شرایطی گیرد. همساالن و بزرگترها قرار می

دیگران  هایهگاهانه بدهد و مانع تسلیم شدن در مقابل خواستآتواند به او قدرت خودکنترلی و انتخاب می

ریزی این کرامت و عزت نفس باید در سنین کودکی انجام گیرد. گفتنی است در نگاه سکوالر، شود. پایه

 شود. چنین نگاهی زمینه را برای کبرارزش انسان به صورت استقاللی و نه در سایه عنایت الهی دیده می

اما در فرهنگ دینی،  4ت معنوی هستند.کند که یکی از بزرگترین موانع سالمو خودبزرگ بینی فراهم می

شود و عنایت الهی جایگزین عزت نفس دنیوی توکل و اعتماد به خدا جایگزین اعتماد به نفس می

                                                           
 (11ما بنی آدم را کرامت بخشیدیم...)اسراء  1
(13ان اکرمکم عند اهلل اتقاکم)حجرات2
 (26فاذا سویته و نفخ فیه من روحی فقعوا له ساجدین؛ وقتی که کامل درست کردم و از روح خود در ان دمیدم، پیش او به سجده درافتید.)حجر: 3
فرمایند: خداوند ( ایشان همچنین می312، ص2، جکافیبیند.)ای که در خود میورزند مگر به خاطر خواری: هیچ کس تکبر نمی(ع)امام صادق 4

، کافیشود.)شد. کسی که غرور او را فرا گیرد هالك میفرماید گناه برای مومن بهتر از غرور است و اگر چنین نبود هیچ مومنی مبتال به گناه نمییم

فرمایند: کسی که بگوید من بهترین مردم هستم، او بدترین مردم است و کسی که بگوید من در بهشتم او در می )ص(( رسول خدا313، ص2ج

 (11، صالنوادر للراوندیهنم است.)ج
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شود. به این صورت هم آثار مثبت این کرامت و عزت نفس را در پی دارد و هم آفات آن مثل غرور می

 برد. و فخر فروشی را از بین می

 تكريم شخصیت كودك

محبت کردن و تکریم شخصیت کودك و تشویق کارهای خوب او باعث تقویت روحیه کرامت نفس 

نچه حاصل آجدیت گوش دهند تا به او نشان دهند  اشود. والدین باید به نظرات کودك بدر کودك می

افکار اوست، ارزشمند است. اگر خالقیتی ولو ساده از او صادر شد، والدین با تشویق و حمایت او، 

ارزش کارش را اعالم کنند. خالقانه بودن یك سخن یا کار باید نسبت به اطالعات محدود کودك سنجیده 

شود نه نسبت به اطالعات و تجارب والدین. اگر از کودك اشتباهی سر زد، والدین به جای نکوهش 

دار اتی او را خدشهکردن او، باید به نکوهش کردن کار او و پیامدهای منفی آن کار اشاره کنند تا کرامت ذ

 دهی یك شخصیت منفی سوقنکرده باشند و با زدن برچسب های منفی بر کودك، او را به سوی شکل

 ندهند. 

اي كودكپرهیز از ارزيابي مقايسه

با اندازد، عالوه بر اینکه طبق احادیث پیش گفته سالمت معنوی کودك را به خطر میعزت نفس پایین 

ارتباط دارد. طبق تحقیقات انجام شده یکی از  نیز افزایش رفتارهای ضد اجتماعیاضطراب، افسردگی و 

ای وقتی کودك در یك زمینه مثالً 1اندازد، مقایسه کردن است.عواملی که عزت نفس کودك را در خطر می

ریق طضعف دارد، والدین نباید او را با یك کودك دیگر که در این زمینه توانمند است مقایسه کنند و از 

شد. خصوصی و شخصی با مقایسه اجتماعی به ارزیابی کودك خود بپردازند. ارزیابی کودك باید کامالً

یش هاشود که برای بهبود داشتهاز نظر دین اسالم ارزش هر انسان براساس میزان تالشی سنجیده می

ن به عنوا« نیت»بر « ملع»و لذا به جای  رسدای که به آن میدهد نه براساس دستاورد و نتیجهانجام می

                                                           
 491ص ،روانشناسی رشد برك،1



                                                               211                                                                               به سوی آسمان 

 

 

ممکن است کودکی در زمینه تحصیلی استعداد کمتری داشته  1.شودگذاری استفاده میشاخص ارزش

باشد اما برای رسیدن به یك نمره متوسط تالش زیادی کرده باشد. چنین کودکی شایسته تحسین است 

 ب کرده است مقایسه کرد. و نباید او را با کودك با استعدادی که با تالش کمتر نمره بهتری کس

 

 هاي مرتبط با پیشرفتنگاه معنوي به انتساب

 2است. «های مرتبط با پیشرفتانتساب»دهد، عامل دیگری که عزت نفس کودك را تحت تأثیر قرار می

، توان این نتیجه را به امور مختلفی نسبت داد، مثل شانسرسد، میوقتی کودك به موفقیت یا شکست می

ها و اند که موفقیترادی که عزت نفس باالیی دارند، یاد گرفتهـی و .... افـتعداد ذاتـاستالش فرد، 

به تالش خود  رسند آن راگرا تفسیر کنند؛ یعنی اگر به موفقیت میهای تسلطهایشان را با انتسابشکست

اما  دانند.میخورند منشأ آن را کم کاری خود کنند و اگر شکست میکه امری اختیاری است منتسب می

های خود را به شانس و شکست را به عدم هستند موفقیت« درمانده آموخته»افرادی که به اصطالح 

ها بسیار متأثر از فرهنگ جامعه و القائات محیطی است کنند. این انتسابتوانایی ذاتی خود منتسب می

زمینه نقش مهمی دارند. طبق ها و اطرافیان کودك در این کند. والدین و معلمکه کودك دریافت می

های دینی، شانس و اقبال نقشی در زندگی انسان ندارد و هر رویدادی که در زندگی انسان رخ آموزه

شود، ترین عناصری که در این طراحی الهی لحاظ میاز مهم 3دهد، حساب شده و طراحی شده است.می

اس ای است که انجام داده است نه بر اسهانهای فرد است و شایستگی فرد براساس تالش صادقشایستگی

                                                           
 «ما مرگ و زندگی را آفریدیم تا شما را بیازماییم که کدامتان بهتر عمل می کنید.»فرماید: ن که خداوند میآای از قریهآدرباره (ع )امام صادق  1

 است. درستی عمل به خشیت داشتن در قبال خدا و نیت صادق و نیکو عملفرمودند: منظور بیشتر عمل کردن نیست بلکه درست تر عمل کردن 

تر از خود عمل است...نیت برتر از عمل است. آگاه باشید که عمل تو در حقیقت همان کردن است. مداومت بر عمل تا اینکه خالص شود سخت

 (19، ص2ج کافی،هر کس بر اساس نیتش عمل می کند.)نیت توست. سپس ایشان این آیه را تالوت کردند: قل کل یعمل علی شاکلته؛ بگو 
 491ص روانشناسی رشد،، برك2

ه او کند مگر اینکای نعمت داده باشد، آن نعمت را از او سلب نمیفرمایند: قضاء حتمی خداوند  بر این است که اگر به  بندهمی (ع)امام باقر  3

فرماید: ان اهلل ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم؛ خداوند وضعیت هیچ قومی را میکاری کند که مستحق سلب آن نعمت شود. خدای متعال 

 (261، ص1، جالفصول المهمه فی اصول االئمهدهد مگر اینکه آن قوم خودشان را تغییر دهند.)تغییر نمی
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ی ها در عین الهی و آسماناستعدادهای ذاتی و از پیش تعیین شده. بنابراین در دیدگاه اسالمی، انتساب

د و های کودك نظر کننگرا هستند. اگر والدین با چنین دیدگاهی به فعالیتبودن، حساب شده و تسلط

های او را در قبال تالش صادقه او منتسب کنند و شکستهای الهی های او را به پاداشموفقیت

نند. کبه عزت نفس کودك کمك شایانی می کاری او تفسیر کنند، قطعاًهشدارهایی الهی در قبال کم

ر گویند تو از پس این کار بگیرند و مدام به کودك میوالدینی که معیارهای بسیار باالیی را در نظر می

ز منتسب های او را نیری، تأکید بر نمره گرفتن و امتیاز گرفتن دارند و موفقیتآیی و به جای یادگینمی

د. اندازنکنند، عزت نفس کودك خود را به خطر میبه امور خارج از اختیار مثل هوش ذاتی یا شانس می

الش چای است که کودك را به اما والدینی که به توانایی کودك خود اطمینان دارند و تکالیفشان به گونه

دهند که بین تالش و موفقیت رابطه هست و به آورد و به او نشان میکشد اما او را از پای در نمیمی

جای جلو بودن بر جلو رفتن کودك تأکید دارند و به جای کار انجام شده، انرژی مصرف شده را مالحظه 

 1کنند.کنند، به عزت نفس او کمك میمی

 افراطي هاي خالف واقع وپرهیز از تحسین

دهند باید از یك آفت مهم پرهیز کنند. تعریف و تمجید والدینی که به عزت نفس کودك خود بها می

نی و می تواند روحیه خودبزرگ بی بیش از حد و دور از واقعیت درباره کودك، آثار تربیتی مناسبی ندارد

طبق احادیث اهل بیت)ع( این روحیه هم ارتباط انسان با خداوند  .و خودپسندی را در کودك تقویت کند

طبق  .3دهدو هم مقبولیت اجتماعی او را کاهش می 2کند و نوعی بیماری معنوی استدار میرا خدشه

                                                           
ورند. مثال آای که بدست میدهند نه بر اساس نتیجهدر فرهنگ دینی، اجرت و ثواب انسانها بر اساس میزان سختی و تالشی است که انجام می 1

 فرمایند: برترین کارها آن کاری است که برمی (ع)ترین آنهاست و امیر المومنین که برترین عبادت، سخت (ص)در روایت است از پیامبر اکرم 

(44ص ح الفالح،مفتا؛ 93، ص16، جنهج البالغه البن ابی الحدیدهای نفست انجام دهی.)شرح خالف خواسته
 الحاد رجهد اولین پرسیدم( ع)صادق امام از گویدمی حکم بن ابان ؛أدناه الکبر إن فقال اإللحاد أدنى عن ع اهلل عبد أبا سألت: قال حکیم عن أبان2

 (316ص ،2ج ،کافی. )است الحاد مرتبه اولین بینی خودبزرگ و کبر: فرمودند حضرت چیست؟
 نفسه فی الناس أعظم یزال فال اهلل وضعك اتضع له قال تکبر فإذا یمسکها ملك و حکمة رأسه فی و إال عبد من ما: فرمایندمی( ع)صادق امام 3

 أعین فی ناسال أرفع و نفسه فی الناس أصغر یزال فال اهلل نعشك انتعش له قال ثم جل و عز اهلل رفعه تواضع إذا و الناس أعین فی الناس أصغر و

ای ریسمانی است که به دست یك ملك است. هر گاه بنده تکبر کند، ملك گوید سرت را پایین بیاور، خدا تو را پست کند، بر سر هر بنده؛ الناس
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س گیرند، اعتماد به نفهای افراطی قرار میتحقیقات انجام شده کودکانی که در معرض اینگونه تحسین

دهند و موفقیت کمتری در آینده رفتارهای ضد اجتماعی بیشتری از خود نشان می بیش از حد دارند و

های واقعی کودك و اهداف های بی مورد، باید تالشبنابراین پدر و مادر به جای تحسین 1کنند.پیدا می

 صحیح او را برجسته کنند.

 

 كشف استعدادهاي كودك

دیگر  هایتوانایی بیشتری داشته باشد و در زمینه ها استعداد ودر برخی زمینههر انسانی ممکن است 

توانایی کمتری داشته باشد. پدر و مادر باید سعی کنند زمینه مستعد بودن فرزند خود را کشف کنند و آن 

را به خود کودك معرفی کنند و شرایط را برای رشد کودك در آن زمینه و عرضه آن در اجتماع فراهم 

. اما اگر چنین شودبرد و اعتماد به نفسش تقویت میهای خود پی میتواناییکنند. بدین ترتیب کودك به 

اقدامی صورت نگیرد و کودك در مدرسه مواجه با موضوعاتی شود که در آنها استعدادش از بقیه کمتر 

دهد، در حالی که او تنها در است احساس می کند انسان ناتوانی است و اعتماد به نفسش را از دست می

 های دیگر استعداد خوبی دارد. برجسته شده کم استعداد بوده است و در زمینهای که در مدرسه زمینهآن 

 

 نگاه معنوي به كرامت انسان

های الهی به کودك معرفی کنند. همچنین آنها باید ارزش والدین باید این استعدادها را به عنوان موهبت

شود. ذکر گویند که محبت و توجه خداوند شامل او میوری کنند و به او بآمعنوی کودك را به او یاد

ای که شامل کودك شده است نشانه محبت و عنایت خدا نسبت به کودك است. باید به ویژه هاینعمت

ای که او در شکم مادرش به وجود آمده است از او محافظت وری کرد که خداوند از لحظهآکودك یاد

                                                           
پس همواره نزد خود بزرگترین مردم باشد و در چشم مردم کوچکترین انسانها باشد. و اگر تواضع کند، خداوند او را رفعت ببخشد. سپس ملك 

سر خود باال بگیر، خدا به تو برتری بخشد، پس همواره نزد خود کوچکترین مردم است و در چشم مردم بلندمرتبه ترین مردم خواهد  به او بگوید

 (312، ص2، جکافیبود.)
 491ص ،روانشناسی رشدبرك، 1
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این محافظت و رشد الهی استمرار دارد. پدر و مادر و امکاناتی  کرده و بزرگ و قویتر کرده و هر لحظه

و الطاف خدا به او معرفی شود. به این صورت هم  هانعمتکه در اختیار کودك است باید به عنوان 

یابد و هم اینکه او توجه خاص خداوند به خودش را درك خواهد کرد. محبت کودك به خدا افزایش می

توجه خداوند به او، تابع میزان توانایی او نیست بلکه مبتنی بر میزان تالش و نیت کودك باید بیاموزد که 

ها بیابد، عزت نفس در این صورت اگر کودك در خود ضعفی در برخی زمینه 1او برای کار نیك است.

ها موجب سلب عنایت خدا از او نیست و ها و کاستیداند این ضعفدهد چون میخود را از دست نمی

 االت ساده، کودك را متوجه کنند کهؤتوانند با برخی سمبنای سنجش ارزش رفتار او نیست. والدین می

یا حاضری در ازای دریافت یك خانه بسیار آاز او بپرسند که  ارزش او از امور دنیایی بیشتر است. مثالً

داد. بدین ترتیب او جواب منفی خواهد  لوکس و مجهز و مطابق میلت، چشم خود را بفروشی؟ او قطعاً

شود دارایی و ثروتی دارد که ارزشش از تمام دنیا بیشتر است. در روایت است که فردی نزد متوجه می

آمد و از فقر و تنگدستی خود گالیه کرد. حضرت به او فرمود: قضیه آن طور که تعریف  (ع)امام صادق 

دانی. سپس او من، به خدا حال مرا نمیبینم. او عرضه داشت: آقای کردی نیست و من تو را فقیر نمی

کرد. در نهایت حضرت به او فرمود: مقداری از فقرش را بازگو کرد و حضرت همچنان فقر او را انکار می

به من بگو اگر به ازای برائت جستن از ما به تو صد دینار بدهند، حاضر بودی این پول را بگیری؟ او 

ن گفت اید تا اینکه به هزاران دینار رسید و آن مرد همچنان میبرگفت: نه. حضرت مقدار را باالتر می

کنم. آنگاه حضرت فرمود: کسی که کاالیی این چنین دارد که در ازای چنین قیمتی حاضر به کار را نمی

هایی که دارد متوجه به ارزش داراییرا حضرت به این طریق آن فرد  2؟!فروش آن نیست آیا فقیر است

                                                           
ی تواند خونیست. و اخالق نیك می کند که در توان و طاقتشدر روایت است که نیت مومن بهتر از عمل اوست چرا که او چیزی را نیت می9

وب الی االمام الفقه المنستر است.)تواند از روی نیت و اختیار باشد. آن اخالق نیکی که از روی نیت و اختیار باشد شایستهو طبیعت باشد و می

 (319ع ص الرضا
 269، صامالی طوسی2
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های خدادادی کودك را به او بفهمانند تا عزت نفس توانند ارزشمندی داراییین نیز میساخته است. والد

 کودك را تقویت کنند.

حیاء .5

 و به فرموده امام صادق)ع( کندخصلت دیگری که زمینه را برای بهبود معنوی در بزرگسالی فراهم می

حیاء در واقع نوعی خودکنترلی است که ناشی از درك زشتی  1، حیاء است.با ایمان رابطه مستحکمی دارد

تواند ناظر تواند مردم و اطرافیان باشند و میاین ناظر می 2یك کار و شرمساری در مقابل یك ناظر است.

تواند زشتی و به همین ترتیب زشتی کار نیز می 3.تواند ناظر الهی باشددرونی و نفسانی باشد و می

. هر سه نوع از حیاء در روایات اهل بیت)ع( مطرح شده است و مورد ی و معنوی باشداجتماعی یا اخالق

. بنابراین حیاء به نوعی احساس دیده شدن و احساس زشتی و زیبایی کارها تأکید قرار گرفته است

گیرد اما به طور خاص به حیاء در گردد. حیاء همه رفتارهای فردی و اجتماعی انسان را دربر میبرمی

شود که باید مورد توجه خاص والدین باشد. حس حیاء از طرفی قدرت ائل جنسی اطالق میمس

خودکنترلی انسان را افزایش می دهد و لذا از نظر دین اسالم حتی حیاء از مردم ممدوح است چرا که 

نین مچاندازد. حیاء هتواند مانع بسیاری از کارهای زشتی شود که سالمت معنوی انسان را به خطر میمی

 های سالمت معنوی این استمهمترین شاخصز ا تواند به تقویت رابطه انسان با خدا بینجامد چرا کهمی

د. حیاء نیز احساس دیده شدن و مورد نظاره بودن ـاد او باشـکه انسان خود را در محضر خدا ببیند و به ی

اشته ریزی دبنابراین والدین باید برای ایجاد این صفت در فرزند خود برنامه 4 کند.را در انسان تقویت می

                                                           
 (119، ص2، جکافیکه حیاء ندارد، ایمان ندارد.)فرمایند: ال ایمان لمن ال حیاء له؛ کسی می (ع)امام صادق  1
 (241، صغررالحکم: حیاء مانع کار زشت می شود.)(ع)امیرالمومنین 2
( اهمیت و آثار حیاء از 241، صغررالحکماند.)حیاء انسان از خدا و حیاء انسان از خودش را از بهترین انواع حیاء برشمرده (ع)امیرالمومنین  3

های مردم هراسی نداشته باشد از خدا هم هراسی فرمایند: کسی که از چهرهمی (ع)ت اشاره شده است. مثال امام حسن عسکری مردم نیز در روایا

حیاء از مردم در کارهای اجتماعی تأثیرگذار است و حیاء از خدا در کارهای خصوصی. امام کاظم  (339، ص99، جبحاراالنوارنخواهد داشت.)

 (364، صتحف العقولکنید.)فرمایند: در خفاء از خدا حیاء کنید همانطور که در کارهای آشکارتان از مردم حیاء میدر این باره می (ع)
 (339، ص99، جبحار االنواراش به تو.): از خدا بترس به خاطر قدرتی که دارد و از او حیاء کن به خاطر نزدیکی(ع)امام زین العابدین 4
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یاء نابخردانه ح»باشند. البته روحیه حیاء نباید منجر به خجالتی و منزوی بودن کودك و به تعبیر روایات 

  1و باید برای جلوگیری از این آفت نیز تمهیداتی اندیشیده شود. «شود

 جاي مؤاخذه و توهینتغافل و عذرتراشي به 

 2رود.اهمیت حیاء به حدی است که مقرون ایمان شمرده شده است و با رفتن حیاء، ایمان نیز از بین می

رامت ترین نکات، رعایت کبرای تثبیت حیاء در کودکان، والدین باید نکاتی را رعایت کنند. یکی از مهم

انیت پدر و مادر یا خطای کودك باعث کودك در مواجهه با اوست. توهین به کودك در هنگام عصب

ر گونه برخوردها اگر دشود. اثر مخرب اینشکسته شدن شخصیت کودك و از بین رفتن پرده حیا می

شود. در برخورد با خطاهای کودك، تالش والدین باید بر تغافل و حضور فرد ثالث باشد دوچندان می

شود ترس از مؤاخذه شدن و مورد حد باعث می عذرتراشی تا حد امکان باشد. توبیخ و تنبیه بیش از

بازخواست قرار گرفتن در کودك از بین برود و نگاه توبیخ گرانه اطرافیان برای او عادی شود. اگر کودك 

های خود نخواهد احساس کند آبرو و شخصیتی نزد دیگران ندارد دیگر هراسی از علنی کردن ناهنجاری

شود. می ها برایش قابل تحملتوبیخ و مذمت دریافت کند تلخی این توبیخداشت و اگر از اطرافیانش مدام 

بنابراین والدین باید سعی کنند تا حد ممکن با تغافل و عذرتراشی از کنار خطاهای کودك بگذرند و 

 همچنین در حضور دیگران به توبیخ و تحقیر فرزند خود نپردازند.

 هارعايت حريم

فرمایند ، چنانکه امیرالمؤمنین)ع( میایت برخی حد و مرزها رابطه داردحیاء همواره با محدودیت و رع

ها را بیاموزند. اگر او از طریق کودکان باید به تدریج رعایت برخی حریم 3.حیاء با محدودیت قرین است

                                                           
گیرد و حیاء نابخردانه از د: حیاء دو گونه است: حیاء عاقالنه و حیاء نابخردانه. حیاء عاقالنه از آگاهی نشأت میفرماینمی (ص)پیامبر اکرم 1

مده است که حیاء دو گونه است. یك نوع آن ناتوانی است و نوع دیگر توانایی و آ( در روایت دیگر از ایشان 119، ص2نادانی است.)کافی، ج

 (44، ص1، جخصالایمان و مسلمانی است.)
الحیاء و االیمان مقرونان فی قرن فاذا ذهب احدهما تبعه صاحبه؛ حیاء و ایمان همراه هم هستند. اگر فرمایند: می (ع)یا امام صادق  )ع(امام باقر2

(234ص مشکاه االنوارو  119، ص2ج کافیرود. )ها برود دیگری هم به دنبالش مینآیکی از 
 (211، صتحف العقول.)... الحیاء بالحرمانقرنت : (ع)امیرالمومنین 3
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ر د ای داشته باشد، قطعاًهای جمعی مثل ماهواره و فضای مجازی دسترسی به هر صحنه و منظرهرسانه

حیائی حرکت کرده است. وقتی شنیدن صدا یا نفس کشیدن دو نفر که با هم عمل زناشوئی جهت بی

، چگونه 1دهدگری سوق میکودك را به سمت شقاوت و فاحشه (ع)دهند، به فرموده امام صادق انجام می

بر  ین بایدهای نامشروع در فضای مجازی چنین اثر مخربی نداشته باشد؟ بنابراین والددیدن صحنه

ای و اینترنتی کودك نظارت داشته باشند. خود پدر و مادر نیز هم در نوع پوشش و های رسانهدسترسی

ها و لباسشان در حضور فرزند و نوع سخن گفتنشان با هم دیگر باید حیاء را رعایت کنند و از واژه

ت خودداری کنند. در روایشود در حضور فرزند رفتارهایی که در فضای خصوصی زناشویی استفاده می

است که پدر و فرزند با هم به حمام نروند تا نگاه کودك به عورت پدر نیفتد. حتی پدر نیز نباید به 

 3مادر نیز از شش سالگی دیگر نباید تماس بدنی با شرمگاه دختر داشته باشد. 2عورت فرزندش نگاه کند.

هایی را بین خود و کودك قرار دهند تا اید حریماین روایات و امثال آن حاکی از آن است که والدین ب

فرهنگ حیاء در کودك شکل بگیرد و او بفهمد که بعضی از اعضای بدن خود را حتی به نزدیکترین فرد 

هایی به خودش یعنی پدر و مادر نیز نباید نشان دهد.  به همین صورت بین خود فرزندان هم باید حریم

دن رختخواب کودکان از هم دیگر، حتی اگر هر دو پسر یا هر دو دو قرار داده شود. توصیه به جدا کر

در خارج از خانه و در ارتباط با  4دختر باشند، از حدود هفت تا ده سالگی به همین نکته اشاره دارد.

هایی وجود دارد که باید رعایت شود. برای مثال در فرهنگ افرادی غیر از اعضای خانواده نیز حریم

شود مردان دختر باالی شش سال را بوسه نزنند و کنار هم نخوابند و زنان نیز پسران میاسالمی توصیه 

ها برای آن است که کودکان به تدریج هویت جنسی خود را این توصیه 4باالی هفت سال را نبوسند.

ا هحریم ها باعث شرمساری آنها شود.های الهی را بیاموزند به نحوی که تجاوز از این حریمبیابند و حریم

                                                           
 411، ص4، جکافی1
 413، ص9، جکافی2
 439، ص3، جمن ال یحضره الفقیه3
 223، صمکارم االخالقو  439، ص3، جمن ال یحضره الفقیه و 111، ص9، جتهذیب االحکامو  49، ص9، جفیاک4
 431و  439، ص3، جمن ال یحضره الفقیه 4
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شوند  هایی بردهبین افراد هم جنس نیز باید رعایت شود. فرزندان و به خصوص دختران نباید به محیط

 و لذا در روایات کنندهای الهی با هم دیگر تعامل برقرار میکه زنان بدون رعایت مسائل شرعی و حریم

های نازك السی بروند که زنان لباسها یا مجتأکید شده است که والدین نباید بگذارند دختران به عروسی

در این صورت با  زیرا 1کنند،گذارند و مسائل شرعی را رعایت نمیهای حرام میپوشند و موسیقیمی

شوند و زیر پا گذاشتن مرزهای الهی برایشان الگوبرداری از این افراد، از سبك زندگی معنوی دور می

 شود.آسان و عادی می

 

 خالصه و نتیجه

های سالمت )مانند سالمت جسم و روان( از اهمیت بیشتری معنوی در مقایسه با سایر عرصهسالمت 

برخوردار است چرا که در رتبه باالتری قرار دارد، به سطوح متعالی انسان مربوط است و برکات واالتری 

ادمی اثرگذار در نگرش اسالمی، معنویت با خدامحوری پیوند دارد و بر ذهن و دل و رفتار  در پی دارد.

سالمت معنوی وضعیتی است که در آن، بینش، »توان در تعریف آن می توان گفت: اساس می است. براین

( قرار است انسانی برتر گرایش و کنش فردی و اجتماعی انسان در راستای قرب و رضای الهی )که کمال

ز زندگی را در پی داشته گیرد و عالوه بر سعادت اخروی، برای وی امید، نشاط، آرامش و رضایت ا

 «باشد.

های آن، با دوران کودکی پیوندی عمیق دارد و از آن سرچشمه این عرصه از سالمت همچون سایر عرصه

زادی، دوره شیرخوارگی و گیرد. سالمت معنوی فرایندی است که از زمان انتخاب همسر، دوره پیشمی

کند. والدین برای موفقیت در مسیر امه پیدا میکودکی شروع شده و تا نوجوانی، جوانی و بزرگسالی اد

                                                           
 41تا46، ص2ج، وسائل الشیعه 1
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تحقق این سالمت در فرزند، باید پیش از تولد فرزند در خود بینش معنوی را تقویت کنند تا با کسب 

 آمادگی الزم بتوانند در این جهت اقدامات الزم را انجام دهند.  

زم انها در طول فرایند تربیت ال سالمت معنوی از نگاه اسالم بر مبانی خاصی استوار است که توجه به

پذیر نیست. در این مسیر، وحی منبع شناسی جامع و مطمئن امکاناست: سالمت معنوی بدون انسان

هنده دثر در سالمت آن است. درآیات قرآن روح، تشکیلؤمعتبری برای شناخت نفس و کشف عوامل م

رفی شده است. در تلقی اسالمی سالمت حساب آمده و بستر کماالت معنوی مع هویت انسانی انسان به

جسم و روان در طول سالمت معنوی قرار دارند. بدون سالمت معنوی سایر انواع سالمت هرچند مفید 

بخش نیست. بدن و نفس )روح( آدمی ارتباطی تنگاتنگ دارند. امور و الزم است اما کافی و رهایی

در کسب سالمت باشد. در این مسیر توجه به  تواند مددرسان مافرامادی همچون دعا و توسل نیز می

استمرار حیات بشر پس از مرگ و پیوند دنیا و آخرت نیز ضروری است. پیوند با خدا و درك رضای 

 گر است.الهی و تحقق قرب معنوی محدود به این جهان نیست؛ بلکه در جهان دیگر نیز جلوه
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 مرحله بیان كرد: 4فرآيند تحقق سالمت معنوي كودكان را میتوان در 

برای تأمین سالمت معنوی فرزندان، به زمانی ریزی برنامه ، آغازمطابق دیدگاه اسالمزادی: دوره پیش .1

گردد و لذا پیش از انعقاد نطفه را نیز در باز می« کودکی»و « تولد»، «انعقاد نطفه»تر از زمان پیش

. ها استتر از سایر دورهی برجستهزادساز سالمت معنوی در پیشگیرد. نقش عوامل زمینهبرمی

اند که در های ارثی و ژنتیکی، محیط خانواده، نحوه تغذیه، شیوه زندگی پدر و مادر عواملیآورده

زادی حـضور دارد. البتـه هیچـکدام از عوامل نقش انحصاری ندارد بلکه هر یك به دوره پیـش

 د.ثرنؤراده و اختیار انسان بر این سالمت مساز سالمت معنوی هستند که همراه با اای زمینهگونه

های پایدار معنوی است. سالمت معنوی کودکان چه قبل از تولد و چه بعد از تولد منوط به مراقبت

زندگی و سطح تعامل اجتماعی و زادی که بیشتر اخالق، منش، سبكها در دوره پیشاین مراقبت

  .دهد، باید قبل و بعد از ازدواج مورد توجه قرار گیردزناشویی والدین را تحت پوشش قرار می

 کودك معنوی سالمت بر ثیرگذارأت عوامل ترینمهم از والدیندو سال اول زندگی: در این سنین  .2

گذاری مفید در این مسیر، باید بتوانند احساسات و حاالت روحی آنها برای تأثیرشود. می محسوب

یه تغذ خود را مدیریت کنند، حمایت الهی را برای کودك جلب و شیطان را طرد کنند و کودك را از

مند سازند. برای تغذیه مناسب الزم است از شیرهای نامناسب و غذای حرام پرهیز شود. سالم بهره

همچنین از آنجا که طفل شیرخواره درك هشیارانه از دنیای اطراف ندارد، الزم است با تصرف در 

ت محبت و مودم با أسطح ناهشیار یا نیمه هشیار کودك، نگرش معنوی به وی القا شود. تعامل تو

سازی معنوی، از جمله عوامل داری وی، ایجاد فضای معنوی و خوشایندبا کودك، پروش خویشتن

  ثر در تحقق سالمت معنوی در این دوران است.ؤم

برای نیل به سالمت معنوی کودکان در تمام سنین از جمله در این از پایان دو تا هفت سالگی:  .3

این  در .مورد توجه قرار گیرد عاطفی و رفتاری کودکان، شناختی، هایدوران الزم است که قابلیت

ی اسنین آمادگی شناختی بیشتری نسبت به دوره قبل پیدا کرده است و ارتباط کالمی هم رشد شتابنده
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دهی ی وافری به کشف جهان اطراف خود دارد. در چنین شرایطی، جهتدارد. او در این سنین عالقه

آموزش  ثار مثبتی به دنبال داشته باشد.آتواند در بینش معنوی او یافتی وی میهای درمعنوی به پاسخ

تدریجی معارف و اعمال دینی، مدیریت مناسب در ساختن نظام ارزشی وی، استفاده از ظرفیت 

، یسرایهای داستانی و داستانکتابخودارزنده سازی کودك در مسیر سالمت معنوی، بکارگیری 

خداوند، توجه دادن به صفات  ایجاد ذهنیت مثبت نسبت بههای کودکانه، ازی بازیـسویـمعن

و ترغیب به سپاسگزاری از دیگر راهکارهای نیل به سالمت معنوی در این سنین های الهی، نعمت

 است.

ست شود کافی نیمیانجام برای سالمت معنوی اقداماتی که در سنین اولیه کودکی سالـگی:   12تا 1 .4

متناسب با همچنان ادامه دارد. در این دوران الزم است که خطرآفرین و زا یبعوامل آسزیرا 

در صورتی موجب سالمت معنوی نیز ها بینشبینش معنوی به وی داده شود.  های کودكظرفیت

 در سطح اطالعات ذهنی باقی نمانند و به باورهای قلبی راسخ تبدیل شوند. شوند که صرفاًمی

به حکمت و عدالت الهی از مقدمات مهم سالمت معنوی است. این  معرفتو  خداشناسی صحیح

 گیرد وهایی که کودك از والدین و محیط دارد، شکل میشناخت از همان کودکی و بر اثر دریافت

های شناخت جایگاه و نقش اهل بیت )ع( در ساحت شود.در بزرگسالی تقویت و تکمیل می

اندیشی عاقبت .استپاسخگوی نیاز کودك به داشتن الگو نها آو پیروان راستین گوناگون زندگی، 

 ، هموار کننده حرکت در مسیر سالمت معنوی است. اخروی اعمال ثارآبه باور و 

های مهم انتقال بینش معنوی به فرزندان مدیریت گفتگوهای خانوادگی برای ایجاد و یکی از راه

موزش زبانی است. برای نیل به این اهداف الزم آهای سیبآتقویت باورهای معنوی و اجتناب از 

صورت  سازییابی و موقعیتبکار گرفته شود، موقعیت های آموزشی مناسبابزارها و قالباست که 

های زبانی، سبك زندگی معنویت محور، نیز پیشه والدین شود. در بعد و عالوه بر روش گیرد،

سازی، هایی از جمله خوشایندفرزندان با روشریزی و تقویت محبت خدا در دل گرایشی، پایه
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سازی، ایجاد عادات و صفات معنوی، قدردانی از خدا و خوشبینی به او دهی و مانوسمسئولیت

 شود.میسر می
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سسه ؤم، قم: 1های خانواده مطلوب از دیدگاه اسالم، چ محبی، محمد عارف، شاخصقاسم؛ پور، ابراهیمی

 .1364آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 

اهلل ، قم: مکتبه آیه 21 و 4، 1، ج 1ابن ابی الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البالغة البن أبی الحدید، چ 

 ق. 1414مرعشی نجفی، 

 تا.تهران: مکتبه النینوی الحدیثه، بی ابن اشعث، محمد بن محمد، الجعفریات،

 (.1699) ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون، بیروت: دارالفکر،

 ق.1411الهادی، ، قم: مدرسه 1ابن شاذان، محمد ابن احمد، مائة منقبة من مناقب أمیرالمؤمنین و األئمة،چ 

 1393قم: جامعه مدرسین،  2چ ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول،

 ق.1416،  تهران: دارالکتب االسالمیه، 2ابن طاووس، علی، اقبال االعمال،ج 

 .1399ابن عربی، محمد ابن علی، الفتوحات المکیه، ترجمه محمدخواجوی، تهران: مولی، 

 کامل الزیارات.ابن قولویه، جعفر ابن محمد، 

 تا.ابن مسکویه، احمد، تهذیب االخالق، بیروت: مکتبه الحیاه، بی

 ق.1414بیروت: دار الصادر،  4و 11، ج  3ابن منظورف محمد بن مکرم، لسان العرب، چ 

 ق.1429، ،  بیروت: دار إحیاء التراث العربی1سینا، حسین بن عبداهلل، القانون فی الطب، چابن

 .1396بن عبداهلل، قانون، ترجمه عبدالرحمن شرفکندی، تهران: سروش،  سینا، حسینابن

 .1332، تهران: انجمن آثار ملی، 1سینا، قراضه طبیعیات، چابن

. تهران، ارجمند، 1شناسی اتکینسون و هلیگارد، ترجمة حسن رفیعی و محسن ارجمند، جزمینه روان

1361. 

، تهران: 4همکاران، ترجمه محمدنقی براهنی و همکاران، چ زمینه روانشناسی هیلگارد، اتکینسون و 

 .1394انتشارات رشد،

های شناختی و رفتاری در افزایش سطح خودمهارگری کودکان اخوی، ابراهیم، بررسی نقش مداخله

 .1396دبستانی با تکیه بر منابع اسالمی، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، 

دانشگاه ، مشهد مقدس: 2الطب، چ خوینی، ابوبکر ربیع بن محمداالحمد، هدایت المتعلمین فیاال

 .1311مشهد،
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موانع ارائه مراقبت معنوی به بیماران بستری در »نژاد، زهرا، یدـسن و سعـب حاج باقری، محـادی

 1364، پاییز 31، اخالق پزشکی، ش «های شهر کاشان از دیدگاه پرستارانبیمارستان

 ق.1391،  تبریز: بنی هاشمی، 1اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمه فی معرفه االئمه)ع(، چ 

 .1361، تهران: رشد، 1روانشناسی دین، اسپلیکا ، برنارد و همکاران، ترجمه محمد دهقانی، چ

 ق.1414، قم: مدرسه االمام المهدی)عج( 1اسکافی، محمد بن همام، التمحیص، چ 

دیقه؛ قلی زاده پاشا، نرگس؛ حسین پور حیدری، فاطمه؛ گلسرخ تبار امیری، معصومه؛ اسماعیل زاده، ص

، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل. دوره «خلقت انسان: رشد و نمو جنین از دیدگاه قرآن و علوم زیستی»

 .1361، 1پانزدهم، ویژه نامه

ی، تربیت، مجله مطالعات فقه تربیت اعرافی، علیرضا؛ مبلغ، محمدکاظم ، حکم فقهی استفاده از بازی در

 . 12-64، صص1364، پاییز و زمستان 24ش

مجله دانشکده ادبیات و علوم «. شناسی تأویلی مالصدراهستی»اعوانی، غالمرضا و بیدهندی، محمد. 

 .1392، 34و 34انسانی )دانشگاه اصفهان(، ش 

 .1364علم،  ، تهران: نشر1افروغ، عماد، شرحی بر آرای دیالکتیك بسکار، چ 

، قم: مدرسه االمام 1امام حسن عسکری، التفسیر المنسوب إلى اإلمام الحسن العسکری علیه السالم، چ

 . 1416المهدی، 

 .1316 ره(تهران : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)امام خمینی، روح اهلل، صحیفه امام. 

  .94-43ص  ،1399، پاییز 43ر فقه، ، ش امامی، مسعود، قصاص قتل عمدی جنین، فصلنامه کاوشی نو د

، 1، ش 1ای قرآن کریم، سهای میان رشتهها، پژوهشامیدواری، سپیده، سالمت معنوی: مفاهیم و چالش

 .19 - 4، ص 1391زمستان 

 ، بیروت: دار التعارف للمطبوعات، بی تا. 9امین، سید محسن، اعیان الشیعه، ج

  1312قم: سازمان تبلیغات اسالمی  ،3امینی، ابراهیم، انتخاب همسر، چ

 .1316آذر تاش، آذر نوش، فرهنگ معاصر، تهران:  نشر نی، 

 .1399، تهران: نشر بین الملل، 11باهنر، ناصر، آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد، چ

اسالمی)نشر شناسی رشد، تهران: سازمان تبلیغات باهنر، ناصر، آموزش مفاهیم دینی همگام با روان

 .1319الملل(، بین
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نامه کارشناسی ارشد، مشهد: شناسی، پایانبرادران عالف، حمیده، بازی کودکان از دیدگاه اسالم و روان

 .1361مدرسه علمیه فاطمه الزهراء ،استاد راهنما: سیدجمال وزیری محبوب 

 .1311االسالمیه، ، قم: دارالکتب1، ج2برقی، احمد ابن محمد، المحاسن، چ

، تهران: نشر 1[، ج1362شناسی رشد از لقاح تا کودکی، برك، لورا. ]ترجمه یحیی سیدمحمدی، روان

 (2111) ارسباران.

 .1361، تهران: ارسباران،  21روانشناسی رشد، برك، لورا، ترجمه یحیی سیدمحمدی، چ

 .1399ه، ، نشر اندیش6روان شناسی اجتماعی، برگ، اتوکالین، ترجمه کاردان، علی محمد، چ

 ق.1416البزار، احمد بن عمرو، مسند البزار، بیروت: مکتبه العلوم و الحکم 

 .111 -96ص  ،1362پاییز  39بهارنژاد، زکریا، فضیلت از دیدگاه فارابی، آینه معرفت، ش

، بیروت: 1بهائی، محمد بن حسین، مفتاح الفالح فی عمل الیوم و اللیلة من الواجبات و المستحاب، چ

 ق.1414ار االضواء، نشر د

 .1361، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب، 1بیات، محمدرضا، دین ومعنای زندگی درفلسفه تحلیلی، چ

 .1396،  قم: فردا، 1شناسی انتقادی حکمت صدرایی، چپارسانیا، حمید، روش

شی ، قم: موسسه آموزشی پژوه1هفت نظریه در باب دین، پالس، دانیل، ترجمه محمدعزیز بختیاری، چ

 .1392امام خمینی، 

 .1392، تهران: دنیای دانش، 4پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه، چ

، تهران: انتشارات رشد، 1نیازهای کودکان، پرینگل، میاکلمر، ترجمه نیره ایجادی و جواد شافعی مقدم، چ

1391. 

، 1دیس یانس، چژنتیك رفتاری، پالمین، رابرت و همکارن، ترجمه محمدرضا نیکخواه و هامایاك آوا

 .1391تهران: مهتاب،

 .1399، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى 1محمد، غررالحکم و دررالکلم، چبنتمیمى آمدى، عبدالواحد

 ق.1411، قم: دارالکتاب االسالمی، 2تمیمی آمدی، عبدالواحد، غرر الحکم و درر الکلم، چ

 ق.1331تمیمی آمدی، عبدالواحد، غرر الحکم، مصر،
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بررسی اثربخشی برنامه »کلی، الهام؛ پزشك، شهال؛ هاشمی آذر، ژانت؛ دالور، علی؛ صرامی، غالمرضا؛ تو

شاسی ، مطالعات روان«جنین در زنان باردار -های عصب نمایشی بر دلبستگی مادرای مبتنی بر بازیمداخله

 .132-113، ص 1369بهار  ،29بالینی، ش

 الفنون، لبنان: مکتبه ناشرونالتهانوی، محمد علی، کشاف اصطالحات 

 .1369، تهران: انتشارات بازار نیکان، 1ذهن ناهشیار، چ  تیرگری، میثم

 .1319، تهران: ققنوس، 1ی مهشید یاسایی[ ، چفیلد دوران شیرخوارگی، تیفانی، ]ترجمه

نشر ،  تهران: 1ج  ،21روانشناسی رشد )از لقاح تا کودکی(، لورا برك، ترجمه یحیی سیدمحمدی، چ

 . 1361ارسباران، 

، تهران: حکمت، 1معنای زندگی، کاتینگهام، جان، ترجمه امیرعباس علی زمانی، مریم دریانی اصل، چ

1363 . 

 .1361سسه احیاء طب طبیعی، ؤ، قم: م3، ج1اسماعیل، ذخیره خوارزمشاهی، چجرجانی، سید

 ق.1321جرجانی، میرسیدشریف، التعریفات، قاهره، 

 .1399، تهران: دانشگاه تهران، 4محمد، شرح بر غرر الحکم و درر الکلم، چجمال خوانساری، 

 .1393، تهران: کانون اندیشه جوان، 1جمشیدی، اسداهلل، نگاهی قرآنی به حیات معنوی، چ

جمعی از پژوهشگران، نفس و بدن در فلسفه مشاء و حکمت متعالیه، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ 

 .1362اسالمی، 

 .1311، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 2ویسندگان، فلسفه اخالق، چجمعی از ن

 .1314، قم: مرکز نشر اسراء، 12جوادی آملی، عبداهلل ، فطرت در قرآن تفسیر موضوعی قرآن، ج

 1319، قم: مرکز نشر اسراء،  4جوادی آملی، عبداهلل، تسنیم، ج 

جنس، سن و وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی در باورهای های تفاوت»چاری، حسین و نصیرزاده، راضیه، 

 .94ـ43، ص1399، 13، ش 4شناسان ایرانی،س ، فصلنامه روان«مذهبی کودکان

حاج اسماعیلی، محمدرضا و دیگران، تبیین مفهوم سالمت معنوی: یك مطالعه هیبرید، فصلنامه تاریخ 

 .41-14، ص1363، زمستان 21پزشکی، ش

تبیین مفهوم سالمت معنوی در جامعه ایرانی: تحلیل مفهوم »حاجی اسماعیلی، محمدرضا و دیگران، 

  .114- 16 ، ص1364بهار  ، 34ش ،  ISCپژوهشی-،علمیاخالق پزشکی مجله، «تکاملی و مرور روایتی

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1282/%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1282/%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/67274
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 .1311، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 14چ حجتی، محمد باقر، اسالم و تعلیم تربیت،

 ق.1416السالم ، قم: مؤسسه آل البیت علیهم1حر عاملى، محمدبن حسن وسائل الشیعة، چ

سسه معارف اسالمی امام رضا)ع(، ؤ، قم: م1حسن، الفصول المهمه فی اصول االئمه، چبنحر عاملی، محمد

1319. 

 .1319 ،4ج  حسینی صدر، مصطفی، معارف و معاریف،

 .1369سسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، ؤقم: مشناسی رشد، حقانی، ابوالحسن، روان

 ق.1419، قم: مدرسه االمام المهدی)عج(، 1حلوانی، حسین بن محمد، نزهه الناظر و تنبیه الخاطر، چ 

 ق1413سسه ال البیت)ع(، ؤ، قم: م1حمیری، عبداهلل، قرب االسناد، چ 

 .1319دفتر تبلیغات اسالمی، ، قم: 2بیت، چنژاد، امیرحسین، حقوق فرزندان در مکتب اهلخالقی

 .1399خمینی، روح اهلل موسی، تحریرالوسیله، تهران: پیام تهران، 

مقایسه سبك دلبستگی دانشجویان دارای »ای، جواد؛ مظاهری، محمدعلی، رجان؛ اژهـزاده، موانینـخ

، 1394، پاییز 34، شISCپژوهشی/-، مجله روانشناسی، علمی«گیری مذهبی درونی و بیرونیجهت

 . 241- 221ص

های حل مسأله و سالمت روانشناختی بررسی رابطه بین شیوه»خیرالدین جلیل باباپور و همکاران 

  4، ص1392، 24ش  ، روانشناسی،«دانشجویان

 .32-26دفتر تبلیغات اسالمی، مجموعه مقاالت معنای زندگی، فصلنامه نقد و نظر، ش 

 .1314اه، روانشناسی رشد، تهران: سمت، دفتر همکاری حوزه و دانشگ

 .1399روانشناسی ژنتیك، دوبژانسکی، تئودوسیوس گریگوریویچ، ترجمه ژ پرنده، امیر، 

 .1331، تهران: دانشگاه تهران دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دهخدا، علی اکبر، لغت نامه

 ه.ق.1412 ف الرضی،، قم: الشری1دیلمى، حسن بن محمد، إرشاد القلوب إلى الصواب، چ

،  قم: منشورات 1دیلمی، سالر محمد ابن حمزه، المراسم العلویه و االحکام النبویه فی الفقه االمامی، چ

 ق.1414الحرمین، 

 .1391، تهران: اهل قلم، 1طب الروحانی، رازی، محمد ابن زکریا، ترجمه پرویز اذکایی، چ

 .1412، دمشق بیروت: دارالعلم الدار الشامیة،القرآن راغب اصفهانى، حسین بن محمد، المفردات فی غریب
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 راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان داوودی، بیروت: ذوی القربی، الطبعه اولی،

 ق.1419

 تا.بی ، قم: دار الکتاب،1راوندی کاشانی، فضل اهلل، النوادر، چ

 .1399 تهران: انتشارات ارجمند. رشد انسان، رایس، فیلیپ، ترجمه مهشید فروغان، 

 .1362سسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(، ؤ، قم: انتشارات م19شناسی، چرجبی، محمود، انسان

 تا.، بیروت: دارالمکتبه الحیاه؛ بی 9الزبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج 

دی و معنوی جنین از دیدگاه شیعه و اهل نسب، عبدالجبار و زرگوش نسب، عمار؛ حقوق مازرگوش

 .119-91، ص 1361، تابستان 32سنت، فصلنامه فقه و تاریخ تمدل ملل اسالمی، ش 

 .1361، زمستان 34  ، ش،6فصلنامه معرفت فلسفی، چشناسی معنا، ساجدی، ابوالفضل، هستی

محمد، بهداشت روانی  فر، محمدرضا، شجاعی، محمدصادق؛ موسوی اصل، مهدی و دولتخواه،ساالری

 .1396تهران: سمت، اول،  -با نگرش به منابع اسالمی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

-241:، ص1391تابستان  ،96ها، ش سبحانی فخر، قاسم، تجرد خیال در فلسفه اسالمی، مقاالت و بررسی

299. 

 ربی.تا، بیروت: دار الکتاب العسجستانی، ابوداود سلیمان، سنن ابی داود، بی

 .1363، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، 1فر، محمدتقی، چیستی انسان در اسالم، چسهرابی

 ق.1411، قم: دار الذخائر، 1سید بن طاوس، علی بن موسی، مهج الدعوات و منهج العبادات، چ

 ق.1416، تهران: دار الکتب االسالمیه، 2سید بن طاووس، علی بن موسی، اقبال االعمال، چ

 ق.1414،  قم: هجرت، 1سید رضی، محمد بن حسین، نهج البالغه، چ

 ق.1412، 19ظالل القرآن، بیروت: دارالشرق، هفدهم، ج سیدقطب، فی

(. تهران: نشر 2شناسی یادگیری و آموزش )ویرایش شناسی پرورشی نوین، روانسیف، علی اکبر. روان

 .1399دوران، 

 1393های اسالمی صداوسیما، ،  قم: مرکز پژوهش1اسالم، چشجاعی، محمدصادق،  بازی کودك در 

مدصادق، نظریه نیازهای معنوی دراسالم و تناظرآن با سلسله نیازهای مازلو،مرکز نشر ـحـجاعی، مـش

 .1391الملل جامعه المصطفی،بین
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د(، ای بر دیدگاه اسالم در مورد رششرفی، محمدرضا، مراحل رشد و تحول انسان )به ضمیمه مقدمه

 .1314تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،

 ق. 1414، قم: هجرت، 1شریف الرضى، محمد بن حسین، نهج البالغة، چ

 .1312، تهران: اطالعات، 11شعاری نژاد، علی اکبر، روان شناسی رشد، چ

 تا.حیدریه، بی ،  نجف،:1محمد، جامع االخبار، چابنشعیری، محمد

 اهلل حاجبیقرار: مختصری از احواالت و بیانات حضرت آیت مطالعاتیسسه فرهنگیؤ، مالشموسشمس

 .1399الشموس، شمسسسه ؤم، تهران: 1تبریزی)ره(، چمیرزا جوادآقا ملکی

 ق.1361، تهران: المکتبه االسالمیه، 19شوشتری، نوراهلل؛ احقاق الحق و ازهاق الباطل، ج

 ق.1361، بی جا، دار المرتضوی للنشر، 3چ ثانی، زین الدین، کشف الریبه، شهید

 . 1413سسه المعارف االسالمیه، ؤ، قم: م14، ج1شهیدثانی، زین الدین ابن علی، مسالك االفهام، چ

 .1391شهیدی، شهریار و حمیدیه، مصطفی، اصول و مبانی بهداشت روانی، تهران: سمت، 

 ق.1413،  قم: دفتر انتشارات اسالمی، 4و3، ج 2بویه، من الیحضره الفقیه، چصدوق، محمد ابن با  شیخ

آل البیت سسه ؤم، قم: 21،26، 21، 14، 14 ،1، 9، ج1شیخ حر عاملی، محمدابن حسن، وسایل الشیعه، چ

 ق.1416السالم، علیهم

الیحضره الفقیه، ، قم:جامعه مدرسین، شیخ صدوق، من 3، ج1شیخ صدوق، محمد ابن بابویه، التوحید، چ

1396. 

 .1392،  قم: جامعه مدرسین، 1صدوق، محمد ابن بابویه، الخصال، چ شیخ

 ق. 1419قم: دار الشریف الرضی للنشر،  شیخ صدوق، محمد ابن بابویه، ثواب االعمال و عقاب االعمال،

 .1394، قم: داوری، 1الشرایع،  چشیخ صدوق، محمد ابن بابویه، علل

 ق.1413، قم: دفتر انتشارات اسالمی، 3و  1، ج2د ابن بابویه، من الیحضره الفقیه، جصدوق، محم شیخ

 ق.1413، مشهد: نشرمرتضی، 1شیخ طبرسی، احمد ابن علی، االحتجاج، چ

 . 1312، تهران: ناصرخسرو، 2شیخ طبرسی، فضل ابن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، چ

 ه.ش.1431نا، بی،  قم: 2شیخ طوسی، کلمات المحققین، چ

 .1314،  تهران: صدوق، 4،ج2شیخ طوسی، محمد ابن الحسن، المبسوط فی فقه االمامیه، چ
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تقی دانش پژوه، تهران: دانشگاه شیخ طوسی، محمد ابن الحسن، دو رساله دراخالق، به کوشش محمد

 تا.تهران، بی

 ق.1411دارالکتب االسالمیه، ، تهران: 11، ج4شیخ طوسی، محمدابن الحسن، تهذیب االحکام، چ

 ق.  1411، بیروت: مؤسسة فقه الشیعة، 2، ج1شیخ طوسی، مصباح المتهجّد و سالح المتعبّد، چ

 ق.1413، قم: کنگره جهانی شیخ مفید، 1شیخ مفید، محمد ابن محمد، االختصاص، چ

می(، در اخالق اسالهایی از نقش تخیل صادقی، مسعود و دیرباز، عسکر؛ تخیل و تخلق )تعریف و نمونه

 . 22-1، ص 1364، تابستان 29سال هشتم، ش  نامه اخالق،پژوهش

 .1391، تهران: مولی، 1صدر المتألهین، اسرار اآلیات، تعلیق و ترجمه خواجوی، چ

 .1691،یالتراث العرب اءی: دار احـروتیبصدر المتألهین، الحکمه المتعالیه فی اسفار االربعه العقلیه. 

سسه مطالعات و تحقیقات ؤ، تهران: م1، ج1ابراهیم، شرح أصول الکافی، چابنن، محمدصدرالمتألهی

 .1393فرهنگی، 

 ق.1419، قم: دار الشریف الرضی للنشر، 2صدوق، محمد بن علی، ثواب االعمال و عقاب االعمال، چ

 .1319، تهران: نشر جهان، 1صدوق، محمد بن علی، عیون اخبار الرضا)ع(، چ

 ق.1413، قم: انتشارات جامعه مدرسین، 1و2بن علی، من ال یحضره الفقیه، چصدوق، محمد 

 ق.1414یه اهلل المرعشی النجفی،آ، قم: مکتبه 2صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات، چ

 .1399طباطبایی، عالمه سیدمحمدحسین، مجموعه رسایل، تحقیق هادی خسروشاهی، قم: بستان کتاب، 

 ق(.1411، قم: جامعه مدرسین، )4المیزان فی تفسیر القرآن، چطباطبایی محمدحسین، 

، تهران: 4طباطبایی، عالمه محمد حسین، شیعه )مذاکرات و مکاتبات هانری کربن با عالمه طباطبایی(، چ

 .1392سسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، ؤم

، قم: 1ن محمدیوسفی(، چزاده و تدویطباطبایی، عالمه محمدحسین، معنویت تشیع )بامقدمه عالمه حسن

 .1394انتشارات تشیع، 

، قم: 14، 14ج  ،1المیزان، ترجمه سید محمدباقر موسی همدانی، چطباطبایی، محمدحسین، ترجمه تفسیر

 .1314دفتر انتشارات اسالمی، 

 ق.1412، قم: انتشارات شریف رضى، 1الدین حسن بن فضل مکارم األخالق، چطبرسى، رضى

 .1311، قم: الشریف الرضی، 4ل، مکارم االخالق، چطبرسی، حسن بن فض
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 .1344، نجف: المکتبه الحیدریه، 2طبرسی، علی بن حسن، مشکاه االنوار فی غرر االخبار، چ

 ق.1393، نجف: المکتبه الحیدریه، 2طبری آملی، عمادالدین، بشاره المصطفی لشیعه المرتضی،چ

 ق.1413قم: بعثت، ، 1طبری آملی، محمد بن جریر، دالئل االمامه، چ

 ق.1416، ، لندن: مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمی1طبری، علی ابن ربن، فردوس الحکمه، چ

 تا.، مکتبه المرتضویه، بی 4ج 1طریحی، مجمع البحرین، تحقیق سید احمد حسینی، چ

 ق(.1414، قم: انتشارات دارالثقافة، قم، )1محمدبن حسن األمالی، چ طوسى،

 ق.1411، تهران: دار الکتب االسالمیه، 4حسن، تهذیب االحکام، چطوسی، محمد بن 

 ق.1411سسه الفقه الشیعه، ؤ، بیروت: م1طوسی، محمد بن حسن، مصباح المجتهد و سالح المتعبد، چ

 «سازی سالمت معنوی: یك مطالعه روش شناختیتعریف مفهومی و عملیاتی»عباسی، محمود و دیگران، 

 .44-11، ص 1361، تابستان 21فصلنامه اخالق پزشکی، ش

، 2عباسی، محمود؛ شمسی گوشکی، احسان و ابوالقاسمی، محمدجواد؛ درآمدی برسالمت معنوی، چ

 .1363تهران: حقوقی، 

، تهران: انتشارات حقوق، 1عزیزی، فریدون و همکاران، سالمت معنوی چیستی، چرایی و چگونگی، چ

1363. 

 .1319، قم: نشرالهادی، 1السجادیه، چعلی ابن الحسین )ع(، الصحیفه 

علی ابن عثمان هجویری غزنوی، کشف المحجوب، ترجمه محمود احمد، القاهره: مکتبه الثقافه الدینیه، 

2111. 

 .1419سسه آل البیت، ؤ، مشهد: م1السالم، چعلی ابن موسی الرضا، الفقه المنسوب الی االم الرضا علیه

، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 4 رامون مبانی تعلیم و تربیت اسالمی، چاکبر، حسینی، مباحثی چند پیعلی

1313. 

 .1391، تهران: المطبعه العلمیه، 2، ج1عیاشی، محمد بن محمود، تفسیر العیاشی، چ

 .1633، قاهره: 4الدین، جغزالی، ابوحامد محمد، احیاء علوم

آموزشی پژوهشی امام سسه ؤم، قم: 1اعی دین، چهای اجتمحیدرکوشا، بررسی انتقادی مبانی نظریه غالم

 .1369خمینی، 

 .2119فارابی، ابونصر، رسائل فارابی، تحقیق: موفق فوزی الجبر، دمشق: دارالینابیع، 
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 .1314، قم:  انتشارات رضی، 1فتال نیشابوری، محمد، روضه الواعظین و بصیره المتعظین، چ

سازهای جنین دینی به نقش مادران در عملکرد کجرویکرد »فرهمندپور فهیمه و فیروزی، رضا، 

 . 43-24ص 1362، بهار 1، فصلنامه زن در فرهنگ وهنر، دوره پنجم ش«ها()تراتوژن

 .1392باقر ساعدی، پیام آزادی،فیض کاشانی، مال محسن، اخالق حسنه، ترجمه محمد

 .1311 ، تهران: بنیاد بعثت،4، ج3قرشی، سیدعلی اکبر، تفسیراحسن الحدیث، چ

 .1311، تهران: دارالکتب االسالمیه، 4و3،ج9قرشی، سیدعلی اکبر، قاموس قرآن، چ

 ق.1411)عج(،  ، قم: مدرسه امام مهدی1قطب الدین راوندی، سعید، الدعوات، چ 

 ق.1414، قم: دارالکتاب، 3قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، چ

 .1362تهران: نشرنی،  ،1دکارت، کاتینگم، ترجمه سید مصطفی شهرآیینی، چ

 .1363شناسی در قرآن، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، کاویانی، محمد، روان

 ،1399، تهران: آگاه، 3شناسی اخالق، چکدیور، روان

رست پفلسفه علوم اجتماعی )بنیادهای فلسفی تفکر اجتماعی(، کرایب، یان و تد بنتون، ترجمه شهناز مسما

 .1394ن: آگه، ، تهرا1و محمود متحد، چ

نژاد و علیرضا رجایی[، تهران: کرین، ویلیام، ]ترجمه غالمرضا خوی وکاربردها، مفاهیم رشد، هاینظریه

 .1363رشد، 

 ق.1416نشر دانشگاه مشهد، سسه ؤم،  مشهد: 1کشی، محمد بن عمر، رجال الکشی، چ

 1394، تهران: 1الکافی، دار الکتب اإلسالمیة چمحمدبن یعقوب،  کلینى

 ق.1413، 9کلینی، فروع کافی، بیروت، داراالضواء،ج 

 ق.1411، تهران:، دارالکتب االسالمیه، 11، 6، 1،9، 9، 4، 2، 1، ج4کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، چ

 .44 – 23ص  - 1396زمستان  4حیدر، نقش دین دراخالق، معرفت اخالقی، ش کوشا، غالم

 ق.1414مؤسسة اإلمام المهدی علیه السالم،  کوفى اهوازى، حسین بن سعید، المؤمن، قم:

هران: گهر، تروش تحقیق در علوم اجتماعی، کیوی، ریمون و کامپنهود، لوك وان؛ ترجمه عبدالحسین نیك

 .1394توتیا،

 ، تهران،:1گروه سالمت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی، چکیده مقاالت اولین همایش سالمت معنوی،چ

 . 1362حقوقی، 
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، تهران: مدرسه، 1نویسندگان، زیر نظر آیت اهلل مصباح یزدی، فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی، چگروه 

1361. 

گیویان، عبداهلل، کلیفورد گیرتز و دیدگاه تفسیری او در باب دین و فرهنگ، فصلنامه مطالعات فرهنگی و 

 .1399، زمستان 11ارتباطات، سال سوم، ش 

 . 1399دویج، ف، یا، ترجمه بهروز عزب دفتری، تبریز: نیما، زبان و ذهن کودك، لوریا، ا.ر؛ یو

، مشهد: انتشارات 1روانشناسی رشد، مارگارت، هریس وجرج باترورث، ترجمه غالمرضا تبریزی، چ

 .1394مرندیز، 

، تهران: شرکت انتشارات علمی 3بیوگرافی پیش از تولد، مارگرت شی گلیبرت، ترجمه محمود بهزاد، چ

 .1341فرهنگی،  و

 .1314، تهران: ماد، 9یاسایی،  چ رشد و شخصیت کودك، ماسن، پاول هنری، ترجمه مهشید

، تهران: نشر مرکز، 11ی مهشید یاسایی، چرشد و شخصیت کودك، ماسن، هنری پاول و دیگران، ترجمه

 .  1391کتاب ماد، 

 .1394الرساله، سسة ؤممتقی هندی، علی ابن حسام الدین، کنزالعمال فی سنن االقوال و االفعال، بیروت: 

 ق. 1423األعلمی للمطبوعات، سسة ؤم، بیروت: 1مفتاح الجنان، چ -مجلسى، محمد باقر، زاد المعاد 

 ق.1414ی. االوللبنان: الطبعة –مجلسى، محمدباقر، بحار األنوار، مؤسسة الوفاء، بیروت 

 ق.1413،  بیروت: دار احیاء التراث العربی، 2مجلسی، محمدباقر، بحار االنوار، چ

 .1423سسة األعلمی للمطبوعات، ؤم،  بیروت: 1مفتاح الجنان،چ -مجلسی، محمدباقر، زاد المعاد

ات ، تهران: انتشار1مجموعه نویسندگان زیر نظر مجتبی مصباح، سالمت معنوی از دیدگاه اسالم، چ

 .1362حقوقی، 

  ق. 1264 ،1، ج1چ بوالق، مجوسی اهوازی، علی ابن عباس، کامل الصناعه الطبیه، المطبعة الکبرى،

 ق.1419،  قم: اسماعلیان ،4، ج2حسن هذلى، شرایع االسالم، چجعفر بنالدینالقاسم نجممحقق حلی، ابو

سسه علمى فرهنگى ؤ، قم: م11شیخى، چالحکمة، ترجمه حمید رضا محمدى رى شهرى، محمد، میزان

 .1396دار الحدیث، 

 .1314، قم: دراالحدیث، 1الحکمه، جشهری، محمد، میزانمحمدی ری
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محمدی، غالمرضا؛ میرشاهی، فرشته؛ موحدی، علی؛ تقوی، محمدرضا؛ مقدم پاشا، اعظم؛ مردانی، محمد؛ 

ت های شهر نیشابوردرباره معنویارستاننگرش کارشناسان پرستاری و مامایی شاغل در بیم»کاوسی، علی 

 .44-9، ص 1364، پاییز 33، فصلنامه اخالق پزشکی، ش«و مراقبت معنوی

 ، مطالعات«خمس عشره»آبادی، محمد، نخستین تبیین احوال و مقامات عرفانی در مناجات مشهدی نوش

 .241-214، ص 1364، پاییز و زمستان 22عرفانی، ش

 . 1319اخالق، تهران: انتشارات اطالعات،مصباح یزدی، دروس فلسفه 

سسه آموزشی پژوهشی امام ؤ،  قم: م1مصباح یزدی، محمد تقی، آیین پرواز، تلخیص جواد محدثی، چ

 .1394خمینی، 

سسه آموزشی ؤ،  قم: م3ق محمود فتحعلی، چ+ شناسی در قرآن، تحقیمصباح یزدی، محمدتقی، انسان

 + .1362پژوهشی امام خمینی، 

، تهران : سازمان تبلیغات اسالمی یزدی، محمدتقی، فلسفة اخالق، تحقیق احمدحسین شریفی.مصباح 

 . 1391شرکت چاپ و نشر بین الملل ، 

سسه ؤ،  قم: م1مصباح یزدی، محمدتقی، نقد و بررسی مکاتب اخالقی، تحقیق احمدحسین شریفی، چ 

 .1394آموزشی پژوهشی امام خمینی، 

( با نگرش به منابع اسالمی، دفتر همکاری حوزه و 1روان شناسی رشد )مصباح، علی و همکاران، 

 .1314دانشگاه، تهران: سمت، 

 .1396،  زمستان 14مصباح، علی، واکاوی مفهومی معنویت و مسئله معنا، فصلنامه اخالق پزشکی، ش

همکاری رضا مهکام، جواد ها، مبانی(، با سالمت معنوی از دیدگاه اسالم )مفاهیم، شاخص یبتج، ماحبصم

سسه ؤ؛ ]برای فرهنگستان علوم پزشکی، مقمی. با دیباجه علیرضا مرندی مصلحی، محمدرضا جهانگیرزاده

 -سسه فرهنگیؤ، تهران: م1آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان[، چ

 .1362حقوقی حقوقی سینا، انتشارات

 .1391، تهران:  بنگاه ترجمه و نشر، 6مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن، ج

 .1396، 21مطهری، مرتضی، فطرت، تهران، صدرا، چ 

 . 1312تهران: صدرا،  ،24 ،23 ،22 ،3 ،ج 9 مطهری، مرتضی، مجموعه آثار شهید مطهری، چ

 .1399کتاب اراد، -معین، محمد، فرهنگ معین، تهران: فرهنگ نما



                                                               264                                                                                                     به سوی آسمان   
 

 

 .1391، تهران: امیرکبیر، 1معین، محمد، فرهنگ معین، محمد معین، ج

 ق.1413، قم، الموتمر العالمی اللفیه الشیخ المفید، 1مفید، محمد، االختصاص، چ

 ق.1413هانی هزاره شیخ مفید)ره(، ، قم: کنگره ج1مفید، محمد، کتاب المزار، چ

مقدادی، محمدمهدی، جوادپور، مریم؛ حمایت از تمامیت جسمی و روانی جنین در نظام حقوقی اسالم، 

 1362، زمستان 92مطالعات راهبردی زنان، ش

 .1314، تهران، 1مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، دارالکتب اإلسالمیة، چ

ال البیت علیهم السالم،  سسهؤم، مشهد:  1منسوب به امام رضا)ع(، الفقه المنسوب الی االمام الرضا )ع(، چ

 ق.1419

 ق.1411السالم، مصباح الشریعه، بیروت: اعلمی، منسوب به امام صادق علیه

 .1394 سمت: تهران ،1چ ژنتیك، شناسیروان محمود، منصور،

 . 1369، 1361تهران: سمت، 1،11شناسی ژنتیك؛ تحول روانی از تولد تا پیری ،چمنصور، محمود روان

 . 1394، تهران: انتشارات رشد،  1،چ 2شناسی ژنتیكرخ، روانمنصور، محمود؛ دادستان، پری

 . 1314موسن، پل هنری، رشد و شخصیت کودك، تهران: نشرمرکز، 

، مقاله منتشر 1361ای و استفاده از آن در تبلیغات، ادراك زیر آستانه موسوی، سیدرسول و بهرام موذنی،

 http://MarketingArticles.irشده در 

 .1399، قم: کانون اندیشه جوان، 1موفق، علیرضا، معنای زندگی: تأملی بردیدگاه دین و مکاتب بشری، چ

 . 9األصول و الروضه، ج-مولى صالح المازندرانی، شرح الکافی

،  قم: دارالنداء االسالم 1السالم، چلدین / زمانى، مصطفى؛ دیوان امیر المؤمنین علیهامیبدى، حسین بن معین

 ق.1411للنشر، 

 .1362، قم: بستان کتاب، 1میرعرب، فرج اهلل، تربیت اعتقادی و معنوی با نگاهی قرآنی، چ 

نگر، تناسی مثبش، احسان، معنویت درمانی و رویکرد رواننیا، مجید، شریفیمیرمهدی، سیدرضا، صفاری

 .1362تهران: آوای نور، 

های جنین در آیات قرآن و علم روز بررسی تطبیقی ویژگی»ناصح، علی احمد و اسفندیاری، خدیجه، 

 . 149-136، ص 1364، پاییز 21، مطالعات تفسیری، ش «باتکیه بر نگرش مفسران متأخر

 . 1311،  تهران:  مهشاد، 1نجاتی، حسین، روانشناسی رشد، چ



 منابع فارسی و عربی                                                                                                 269
 

 

های ، مشهد: بنیاد پژوهش2نجاتی، محمدعثمان، حدیث و روان شناسی، ترجمه حمیدرضا شیخی، چ

 .1391اسالمی، 

 ق. 1414، بیروت: داراحیاء التراث،  43، 31ج  نجفی، محمدحسن، جواهرالکالم،

 .1311، انتشارات هجرت،  4نراقى، مال احمد، معراج السعادة، چ

 1391قم: دارالتفسیر، ،1السعادات، جنراقی، مال مهدی، جامع 

، 1، چنری، آلن، ترجمه عماد افروغ ،(عدالت هایبنیان و دیالکتیکی انتقادی رئالیسم) تفاوت و دیالکتیك

 .1364تهران:  نشرعلم، 

پاییز  ،121ص29نصر، سیدحسین، حاالت و مقامات عارفان، ترجمه حسین حیدری، نامه پارسی، ش

1391. 

،  1نلسون، جیمز ام، ترجمه مسعود آذربایجانی و امیر قربانی، چ  معنویت، و دین روانشناسی بر درآمدی

 .1364قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 

-شناختینوذری، محمود، بررسی تحول ایمان خدا در دوره کودکی، نوجوانی و آغاز جوانی: رویکرد روان

 .  1396ژوهشی امام خمینی، سسه آموزشی پؤدینی، پایان نامه کارشناسی ارشد، م

 .  1361نوذری، محمود، روانشناسی تحول دینداری، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 

قم:  19 14، 11،14، 9، 1،4، ج ،1المسائل، چ الوسائل و مستنبطبن محمدتقی، مستدركنوری، حسین

 ق.1419آل البیت، سسه ؤم

 .1361پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمت، واعظی، احمد، انسان ازدیدگاه اسالم، سیزدهم، 

، 24وفائیان، محمد حسین، واکاوی مفهومی وجودی استکمال نفس در مراتب کمال، حکمت اسراء،ش،

 .49، ص 1364تابستان 

 .1399، تهران: انتشارات رشد، 1چ دین، ولف، دیوید ام، ترجمة محمد دهقانی، روانشناسی

 .1399، تهران: نشر ساواالن، 3مز، ترجمه دکترحمزه گنجی، چ، وندر زندن، جی(2 و1) رشد روانشناسی

زاده و امید گوران ترجمه فرید عبدالحسنی، غالمرضا حسن النگمن، وی سادلر، توماس، شناسیجنین

 .1394اوریمی، ویرایش دهم. تهران: انتشارات ارجمند، 

، 1دی، مجموعه مترجمان، چ  معاصر، هترینگتون، ای. میویس؛ پارك، راس دیدگاه از کودك روانشناسی

 .1313مشهد: آستان قدس رضوی،  ،2ج
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 .1391، تهران: نشر ثالث، 1دین، همیلتون، ملکم، ترجمه محسن ثالثی، چ شناسیجامعه

 زاده و محمدعلی اصالنخانی،عمر، هی وود، کاتلین ام، ترجمه مهدی نمازی طول در حرکتی تکامل و رشد

 .1393، تهران، سمت، 4چ

تهران: صابرین،  ،2خدا، یاب، آیریس، ترجمه: مسعود حاجی زاده، چ درباره کودکان به آموختن کلیدهای

  1391های دانه، کتاب

سسه امام خمینی، ؤ، قم: م1یوسفی، محمدتقی، رابطه نفس و بدن از دیدگاه مالصدرا و کتاب و سنت، چ 

1364. 
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