پایگاه مخلصین
Mokhlesin.ir
سبک زندگی ما ،نشان دهندۀ هویت و شعار ماست.
با سالم خدمت شما مادر گرامی؛
اعالم میداریم که مجموعه مخلصین با توجه به دغدغه مندی در مورد ترویج سبک زندگی اسالمی ایرانیی ایین نریارا را
برای استحضار و استفادا حضرتعالی تهیه نمودا ،باشد که مطلوب نظر شما واقع گردد.

نقش مادران در قبال تربیت فرزندان

هرچند همه اديان الهي براي مقام مادر ارزش قائلند ،ولي اسالم بيش از ديگر مكتب هاي ديني به اين مسئله توجه كرده و به مادر
احترام و عظمت بسياري بخشيده است .حقوقي را كه اسالم براي مادران در نظر گرفته ،بسيار فراتر از حقوق ديگران ،حتي پدران
است؛ زيرا مادر ،مربي انسان و در حقيقت ،پرورش دهنده جامعه است و اوست كه مي تواند جامعه را به سوي سعادت يا شقاوت و
بدبختي بكشاند .ازاين رو ،به بررسي جايگاه مادر در قرآن و احاديث مي پردازيم .
خداي متعال در آيه  41سوره لقمان ،پس از سفارش به احسان والدين ،در آيه اي ديگر به رنج و زحمت هايي كه مادر براي فرزند متحمل
مي شود ،اشاره مي كند و مي فرمايد :
حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْها وَ وَضَعَتْهُ كُرْها وَ حَمْلُهُ فِصالُهُ ثَالثُونَ شَهْرا حَتّي إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً(.احقاف )41:مادرش او (فرزند) را با ناراحتي حمل
مي كند و با ناراحتي بر زمين مي گذارد و دوران حمل و از شير باز گرفتنش سي ماه است تا زماني كه به كمال و رشد برسد و به چهل سالگي
برسد.
با توجه به نقش مهم تربيتي مادر ،به برخي از نقش هاي وي كه در پرورش فرزند باتربيت ،كاردان و باايمان مؤثر است ،اشاره كوتاهي
مي كنيم .سپس در بخشي جداگانه و در طول چند فصل مراحل تربيت ديني كودك را پي مي گيريم.


تربيت جسماني:تربيت جسماني كودك از ديگر جنبه هاي تربيتي وي كم اهميت تر نيست؛ زيرا به گفته روان شناساان عقال
سالم در بدن سالم است .اگر بدن انسان سالم نباشد و جسم به طور طبيعي و كافي رشد نكند ،فرد از نظر روحاي و رواناي،
سالم نخواهد بود.



تربيت ديني:تربيت ديني از ديدگاه اسالم و قرآن اهميت بسياري دارد و از آغاز زندگي فرزند بايد بادان توجاه كارد .نقاش
مادر در پرورش ديني و مذهبي فرزند روشن است .اين نقش ،دوران پيش از تولاد و نياپ پاس از آن؛ يعناي دوران كاودكي،
نوجواني و جواني را دربرمي گيرد.



تربيت عاطفي:اسالم به ويژگي عاطفي و رواني مادران توجه ويژه اي داشته و به اين جنبه از وجود آنان اهميت فاراوان داده
است ،چنان كه رسول اعظم صلي اهلل عليه و آله دراين باره فرمود :خداوند با زنان و مادران ،مهربان تر از مردان اسات .ايان
توجه ويژه خداوند به عواطف مادران ،مسئوليت آنان را در برابر فرزندانشان افپون تر مي
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تربيت اخالقي :اگر مادر به وظيفه خويش عمل نكند و در برابر چشمان كودك ،دست به رفتارهاي نامناسب و ناشايست
بپند ،كودك از وي پيروي مي كند و در نتيجه ،آدمي پست و منحرف تربيت خواهد شد .امام خميني قدس سره در اين باره
ميفرمايد:
مادر خوب ،بچه خوب تربيت مي كند و خداي نخواسته اگر مادر منحرف باشد ،بچه از همان دامن مادر ،منحرف بيرون مي
آيد و چون بچه ها تمام ،آر زوهايي كه دارند ،خالصه مي شود در مادر و همه چيپ را در مادر مي بينند
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تربيت عقالني :مادران در تربيت عقالني فرزندان ،همانند ديگر جنبه هاي تربيتي ،نقش بسپايي دارند .انتخاب و به كارگيري
روش مناسب ،در شكوفاسازي نيروي انديشه و تعقل فرزندان بسيار اثرگذار است .پرسش و پاسخ ،طار مساابقه هماراه باا
تشويق ،تفريح كردن و رفتن به دل طبيعت و متوجه سااختن فرزنادان باه قادرت آفريادگار جهاان از روش هااي ما ثر در
پرورش عقل و انديشه آنان است .



تربيت جنسي :انسان از بدو تولد ،غريپه جنسي دارد و اين غريپه ،به تدريج رشد مي كند و خود را نشان مي دهد .ازاين رو،
مادر مي تواند در اين زمينه نقش م ثري ايفا كند و غريپه جنسي كودك را به صورت طبيعاي و هماراه باا افاپايش شاناخت
ديني و اخالقي ،تربيت و هدايت كند.بنابراين ،مادر بايد از همان آغاز به اين امر توجه كند و فضاي خانه را به گونه اي آماده
سازد كه موجب تحريكات جنسي كودك نگردد.



تربيت سياسي:اگر تاريخ زندگي رهبران و شخصيت هاي بپرگ دنيا را بررسي كنيم ،درمي يابيم كه بيشتر آنها از همين خانه
هاي به ظاهر محقر بيرون آمده اند و بي ترديد ،مادران در تربيت چنين افرادي نقشي واال و بساپا داشاته اناد .اماام خميناي
قدس سره مي فرمايد :يك مادر ممكن است يك بچه را خوب تربيت كند و آن بچه ،ياك امات را نجاات بدهاد و ممكان
است بد تربيت كند و آن بچه ،موجب هالكت يك امت
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نقش ويژه مادر در تربيت ديني دختر:نقش مادر در پرورش حس ديني و مذهبي دختر ،بيشتر از پسر اسات؛ زيارا ماادر باا
دختر ،وجوه اشتراك فراواني دارد كه موجب اثرپذيري بيشتر دختر مي شود .عواطف و احساسات مشابه مادر و دختر كاه از
سرشت زنانگي آنان سرچشمه مي گيرد ،بستر مناسبي براي پرورش روحيه دين باوري در دختر ،به كمك مادر خواهد بود.
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