
 

 

آداب رفتار با فرزندان
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 جواد نوري، سيداحمد ميراحمدي، جعفر صبوري، 

 مولفين: محمد 

 شعاعي، ميثم بيگدلي، با سرپرستي علي شيرازي 

 حسين شيخ 

 ويراستار: محمود طرازكوهي 

 طراحي جلد و صفحه آرايي: ميثم گل بابايي 

 ، قم 
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 ناشر: عابد انديش، 

 نسخه 
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 شمارگان: 
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  -اول نوبت چاپ: 

 كاري از: مؤسسه فرهنگي هنري حيات طيبه صالحان/ مركز 

 فرهنگ عمومي و سبك زندگي اسالمي ايراني 

 هاي اسالمي 

 پژوهش 

 نشاني: قم /خيابان ساحلي/ ساختمان ارشاد/ طبقه سوم 
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 تلفن: 

 اشد. كليه حقوق اين اثر متعلق به مؤسسه حيات طيبه صالحان مي ب

 عنوان و نام پديدآور: آداب رفتار با فرزندان/ مؤلفين محمدجواد نوري... )و ديگران(؛ با 

 سرپرستي علي شيرازي؛ )به سفارش( شوراي فرهنگ عمومي كشور؛ )تهيه كننده( موسسه 
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 يادداشت: مؤلفين محمدجواد نوري، سيد احمد ميراحمدي، جعفر صبوري، حسين شيخ 

 شعاعي، ميثم بيگدلي. 

 ايران  --سبك زندگي اسالمي  --موضوع: اسالم و مسائل اجتماعي 

 ايران  --موضوع: مسائل اجتماعي 

 اسالم  --جنبه هاي مذهبي  --سرپرستي  --موضوع: كودكان 

 اسالم  --جنبه ها مذهبي  --كودك موضوع: والدين و 

 جنبه هاي اخالقي  --موضوع: شهروندان ايراني 
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 شناسه افزوده: نوري مطلق، محمدجواد، 

 سرپرست  -
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 كليات واژه شنايس

 

 

 آداب و رفتار در دستور زبان فاريس به معاين زير به كاررفته اند: 

 الف. آداب 

 ب. رفتار

--------------------------- 

 الف. آداب

 

 

لغت نامه دهخدا: جمع اََدب. رسوم: نرص احمد ساماين ... سخت نيكو برآمد و 

]دزدي[ مي خواهد ... آداب  بر همه آداب ملوك سوار شد. )تاريخ بيهقي(. گفت

 طريقت آموزم. )كليله ودمنه(. 

 آداب فاضله؛ اخالق ستوده. محاسن. 

 فرهنگ عميد: رسوم، عادات. 

فرهنگ لغت عميد: عادات و رسوم كه در يك جامعه پذيرفته شده؛ روش هاي 
 نيكو. 



 

 

فرهنگ واژگان مرتادف و متضاد: ترشيفات، رسم، رسوم، سنت، سنن، شعاير، 

 ت، قواعد، مراسم، مناسك.عادا

 ب. رفتار
 

 دهخدا: روش. شيوه... سريت. 

 جز از نيكنامي و فرهنگ و داد/ز رفتار گيتي مگرييد ياد. 
 فرهنگ فاريس معني: روش. طرز حركت، سلوك. 
فرهنگ واژگان مرتادف و متضاد: اقدام، حركت، سلوك، سريه، صفت، عمل، فعل، 

 سري، طريقه، ميش، هنجار.  كردار، كنش، روش، سبك، سلوك، روال،
با توجه معاين لغوي، مي تواند گفت آداب رفتار با فرزند از سوي والدين در سبك 
زندگي اسالمي مرتادف با شيوه تربيتي اسالم در مورد فرزندان است؛ به عبارت 

 ديگر نحوه رويكرد اخالقي با فرزندان كه مورد سفارش و ماييد اسالم باشد

 

--------------------------- 

 رضورت آشنايي با آداب رفتار با فرزندان

 

 

وظيفه انسان در دنيا، استفاده از مهارت ها بر مبناي سبك زندگي است و 
ازجمله مهم ترين وظايف، ايجاد زمينه براي سري خلقت در مسري هدف از آن و 

 ايجاد زمينه مساعد براي هدايت ديگران و جلوگريي از انحراف و فساد در اين
چه زن و چه مرد و چه مادر و  –مسري است. اين وظيفه مراتبي دارد و انسان 



 

 

در مرحله اول نسبت به خود و در مراحل ديگر نسبت به نزديك ترين  -چه پدر 

كسان خود و در مراحل بعد نسبت به ديگران، مسئوليت تربيتي و اخالقي دارد 

 چنان كه پيامرب اكرم فرمود: 

َو كلُّكْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعيِتِه فَاْْلَِمرُي َعََل النَّاِس َراٍع َو ُهَو َمْسئُوٌل َعْن أَََل كلُّكْم َراٍع 
َرِعيِتِه َو الرَُّجُل َراٍع َعََل اهل بيتِه َو ُهَو َمْسئُوٌل َعْنُهْم فَالَْمْرأَُة َراِعيٌة َعََل اهل 

لَْعبُْد َراٍع َعََل َماِل َسيِدِه َو ُهَو َمْسئُوٌل بيت بَْعلَِها َو ُولِْدِه َو ِهي َمْسئُولٌَة َعْنُهْم َو ا
 [؛ 1َعْنُه أَََل فَكلُّكْم َراٍع َو كلُّكْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعيِته .]

 

بدانيد كه هركدام از شام به منزله شباين هستيد و متام شام نسبت به رعيت 
يت خود خود مورد بازخواست قرار مي گرييد، بنابراين فرمانرواي مردم از رع

بازخواست مي شود و مرد نسبت به خانواده اش رسپرست است و مسئول و زن 

رسپرست اهل خانه شوهر و فرزندانش و مسئول آن هاست و خدمتكار، ناظر بر 

مال آقاي خود و مسئول آن است. هان، همه شام شبانيد و متام شام از رعيت 

 خود بازخواست مي شويد. 

 

الم در مسئله امربه معروف و نهي از منكر به خويب اين ادعا از دستور اكيد اس

روشن مي شود چنان كه تربيت ديگران و در وهله اول خانواده و فرزندان، خود 
به نوعي در محدوده و فضاي امربه معروف و نهي از منكر مي گنجد چون 

درنهايت، موجب نهادينه شدن فضاي تربيتي و اخالقي در سطح عمومي است. 
نيز در قرآن رشيف، مسئله تربيت خانواده را بالفاصله پس از توجه خداي متعال 

 به تربيت خود ذكر كرده است: 



 

 

 

 [؛ 2يا أَيَها الَِّذيَن آَمُنوا قُوا أَنُْفَسكْم َو أَْهلِيكْم نَاراً َوقُوُدَها النَّاُس َو الِْحَجارَُة.]

كه هيزم آن اي كساين كه اميان آورده ايد خود و خانواده خويش را از آتيش 
 انسان ها و سنگ هاست نگه داريد. 

 

البته در ميان خانواده، فرزندان بيش ترين نياز را به تربيت والدين دارند و از 

 همني روي تربيت و تأديب آنان بسيار مورد سفارش اولياي الهي بوده است. 

 

ا َحقُّ َولَِدك فَتَْعلَُم أَنَُّه ِمْنك َو ُمَضاٌف إِلَيك ِِف  نْيا ِبَخريِِه َو رَشِِّه َو أَنَّك أَمَّ َعاِجِل الدُّ
ََللَِة َعََل َربِِّه َو الَْمُعونَِة لَُه َعََل طَاَعِتِه  َمْسئُوٌل َعامَّ ُولِّيتَُه ِمْن ُحْسِن اْْلََدِب َو الدَّ

ِن تََزيِن ِبُحسْ ِفيك َو ِِف نَْفِسِه فَُمثَاٌب َعََل َذلِك َو ُمَعاقٌَب فَاْعَمْل ِِف أَْمرِِه َعَمَل الْمُ 

ِر إََِل َربِِّه ِفياَم بَيَنك َو بَيَنُه ِبُحْسِن الِْقياِم َعلَيِه َو  نْيا الُْمَعذِّ أَثَرِِه َعلَيِه ِِف َعاِجِل الدُّ
 [؛ 3اْْلَْخِذ لَُه ِمْنه ]

 

اّما حّق فرزندت؛ توّجه بدين امر است كه او از تو هست )يعني: شاخه اي از 
و در چند روز اين دنيا خري و رشش وابسته به تو است؛  شاخسار وجود تو است(

و بداين كه يقيناً ازجمله وظائفي كه بر عهده ات گذاشته شده؛ از قبيل تربيت 

درباره  -نيكو، راهناميي به سوي پروردگارش، ياري و مساعدتش در طاعت خدا

 مسئول هستي و در اين تكليف به ثواب مي ريس و يا مجازات مي -خود و او
گردي، پس دراين باره همچون افرادي كه توّسط حسن اثرشان بر فرزند؛ نامه 



 

 

عمل خود را در اين چند روز دنيا مي آرايند رفتار كن و در تربيتش آن نوع 

ازآنچه بني تو و او عمل شده و براي او از خدا مدد  -بكوش كه نزد پروردگارش

 معذور بايش و َل قّوة إَّل باللَّه.  -گرفته اي

 

اهميت اين مسئله تا جايي است كه در برخي روايات، به اهتامم و جديت در 

 آن دستور داده شده است. ازجمله امام صادق مي فرمايد: 

 [؛ 4تَِجُب لِلَْولَِد َعََل َوالِِدِه ثَ اَلُث ِخَصاٍل: ... َو الُْمبَالََغُة ِِف تَأِْديِبِه .]

 بسيار زياد در تأديب او بناميد.  فرزند نيز بر پدر سه حق َلزم دارد: ... سعي

 

البته بر تربيت فرزند، آثار مباريك مرتتب مي شود كه درنهايت سود و فايده آن 
به خود پدر و مادر برمي گردد كه در رأس آن ها مغفرت الهي و عاقبت به 

 خريي است. پيامرب اكرم مي فرمايد: 

 [؛ 5ْغَفْر لَكم. ]أَكرُِموا أَْوََلَدكْم َو أَْحِسُنوا أََدبَُهْم ي

 فرزندانتان را گرامي داريد و خوب تربيت كنيد تا خداوند شامرا بيامرزد. 

 

از نگاه قرآن، فرزند صالح موهبتي از ناحيه خداست و همسان با آن، ابزار 

عاطفي و فيزييك موردنياز را هم به والدين مي بخشد. پدر و مادر بايد بدانند 

اي محبوبشان كه خداوند است، بنده اي عاشق و فرصتي به كف آورده اند كه بر 
شايسته بسازند و با اين ديدگاه، خانه عبادتگاهي مقدس و والدين پيامربان مهر 

و رحمت هستند بوده و عطر و بوي معنويت و خدايي بودن همواره در فضاي 



 

 

اين خانه و خانواده خواهد پيچيد. بر همني اساس رفتار با فرزندان، آداب خايص 

طلبد كه آشنايي با آن ها گام اول در پروسه تربيت فرزندان و انجام وظيفه مي 

اصَل والدين است. امام عَل عليه السالم، تربيت نيكو را سبب تزكيه اخالق و 
تيزهويش مي داند كه مردم به آن از زر و سيم محتاج ترند و ييك از بهرتين 

 [ 6چيزهاي سه گانه در عامل است.]
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 [ هامن. 4.]

 



 

 

 . 222[. طربىس، حسن بن فضل، مکارم اْلخالق، ص 5]

 

  99ص  1[. ميزان الحکمه، ج 6]

--------------------------- 

 بخش اول: وضعيت موجود در تربيت فرزندان

 

 لش هاي رفتار با فرزندانچا

 

 

مهم ترين آسيب ها و محدوديت هايي كه والدين امروز با آن روبرو هستند 

 چنني است: 

 بدآموزي هاي رسانه اي 

 

هرچند الگوي اصَل رفتار كودك، پدر و مادر هستند اما اين روزها بسياري از 
برنامه هاي كودك، به جهت اينكه مختص دوره سني خايص تهيه مني شوند و 
طيف گسرتده اي از كودكان ييك دو ساله تا نوجوانان اين برنامه ها را مي بينند، 

مي كنند. بازي هاي رايانه اي و كارتون ها  ادبيات نامناسبي را به بچه ها منتقل
هم گهگاه كلامت نامناسبي را به بچه ها آموزش مي داند. از سوي ديگر كودك 
ممكن است در مهدكودك يا حتي در جمع هاي فاميَل كلامت نامناسب را بياموزد. 



 

 

ديدن فيلم ها و مجموعه هاي بزرگ ترها كه مختص سنني كوديك نيست هم قطعاً 
 دآموزي ها و انتقال ادبيات نامناسبي به بچه ها مي شودباعث ب

 

 

 فرزند كم و امكانات فراوان 

 

كمي فرزندان به همراه افزايش و تنوع امكانات و موضوعات در زندگي امروزي 
موجب عدم متركز در مسائل و رشد ناقص فرزندان مي شود. تنوع طلبي انسان 

اگرچه باعث رسعت و تحرك بيشرت در زندگي مي شود اما در مقابل عجله امروزي 
و كم حوصلگي نيز به بار مي آورد. اين چنني است كه انگيزش و روش هاي ايجاد 

 انگيزه به موضوعي پيچيده و دشوار در تربيت تبديل شده است.

 

 

 آگاهي كم از آداب رفتار با فرزند 

 

امن موجب مي شود آنان نادانسته و ضعف دانش تربيتي در والدين و معل
ناخواسته به روش هايي در تربيت روي آورند كه در عمل مانع و مخل انگيزه 
محسوب مي شوند. هر كس كه قابليت ايجاد انگيزه و تحرك داشته باشد به خويب 
مي داند كه ايجاد خودانگيختگي در ديگران، به كيفيت رابطه بستگي دارد. فرد 

رآمد، هر جا كه امكان داشته باشد به كودك اعتامد مي كند، انگيزه دهنده كا
احرتام مي گذارد، گوش فرا مي دهد، مسئوليت پذيري را تشويق مي كند به او 



 

 

اجازه انتخاب مي دهد، شايستگي را در وي پرورش مي دهد و در گرفتاري ها، 
زد. نگراين ها، تالش ها اقدامات، موفقيت ها و شكست هاي او مشاركت مي ور 

بسياري از رفتارهاي فرهنگي ما مانند متايل به ايجاد محدوديت و كنرتل، غلبه 
احساسات بر منطق، آسان گريي و عدم جديت، استمرار وابستگي ها و امثال آن، 

 آشفتگي و افت در انگيزه ها را به همراه مي آورد.

 

 

 ضعف در تقويت انگيزه هاي بريوين 

 

عمده روش هاي انگيزيش، بريوين است و در هنوز هم در فرهنگ ما جهت گريي 
ايجاد و تقويت انگيزش دروين ضعف ها و كاستي هاي فراواين داريم. تالش در 

 جهت تقويت انگيزه هاي بريوين، موجب تزلزل و ناپايداري انگيزه ها مي شود.

 

 

 فرهنگ آپارمتاين 

 

 د.ندان مي شو زندگي هاي آپارمتاين، مانع بروز خالقيت ها و نيازهاي طبيعي فرز 

 

 

 انواده ها تغيري اولويت در خ



 

 

 

 

تغيري اولويت خانواده ها از فرزند پروري به ديگر مسائل و رقابت ها مانند مسائل 
اقتصادي، اشتغال و ... مانع ديگري بر رس راه تربيت شايسته و موفقيت در فرزند 
پروري است كه متأسفانه مسئله چشم وهم چشمي و مرصف گرايي و مرصف 

 گي و آسايش جويي نيز به اين رويكرد دامن مي زند.زد 

 

 ملزومات آفت گونه عرص شتاب و لذت 

فرزندان ما در عرص لذت و شتاب زندگي مي كنند و مستعد يب حوصلگي، پرتوقعي 
و ديگر آسيب ها هستند. دشواري كنرتل اطالعات نامناسب در دهكده اطالعات 

 سبب رشد نامتقارن كودكان شده و حريم سازي را دشوار مي كنم.

 

 

 افتادن در رويكردهاي رفتاري نادرست 

ن در دام هاي تربيتي نادرست، ناكامي در فرزند پروري است. افتادن والدي
 برخي از اين دام ها به رشح زير است: 

 الف. انتقاد و خرده گريي 
 ب. تنها گذاشنت و وانهادن 

 ج. زندگي فقط به خاطر بچه ها 
 د. تفكر يب نقص بودن پدر و مادر 

 هـ. فدا شدن براي فرزند

 



 

 

 

 

 الف. انتقاد و خرده گريي

 

 

كه به  شامل درگريي هاي فراوان و معموَل غريرضوري جنگ قدرت با فرزند
طورمعمول شامل برخورد پدر و مادر با بدرفتاري هاي فرزند است. از قبيل دعوا 

يا رويش « دست از رس برادرت بردار!»يا بحث كردن با رويش انتقادي مثل: 
 .يا فرياد يا تنبيه بدين« اگر اين كار را تكرار كني من مي دانم و تو!»تهديدآميز: 

--------------------------- 

 تنها گذاشنت و وانهادنب. 

 

 

اگر رفتار شايسته فرزند مورد يب توجهي و يب مهري قرار گريد، در آينده چنني 
رفتاري كمرت از او رس ميزند و متأسفانه اين روش بسيار مورداستفاده قرار مي 

گريد درحاَل كه ييك از اصول مهم در رفتار با فرزند اين است كه اگر مي خواهيد 

ه بيشرت از فرزندتان رسبلند به هامن رفتار او توجه خاص نشان رفتاري در آيند

 دهيد.

--------------------------- 



 

 

 ج. زندگي فقط به خاطر بچه ها

 

 

با باَل رفنت آمار طالق و ناسازگاري هاي همرسان اين مورد نيز زياد به چشم مي 

فراواين كه با  آورد كه والدين ازدواج ناموفقي دارند و باوجود دعوا و جر و بحث
يكديگر دارند، به جاي اينكه روش هايي را براي برطرف كردن اختالفات خود 

بياموزند، فقط به خاطر بچه ها با يكديگر زندگي مي كنند. فرض بر اين است 
كه فرزند هم به پدر و هم به مادري باثبات نياز دارد. فرزندان در خانواده 

شار رواين بسيار وجود دارد بيشرت دچار هايي كه ميان پدر و مادر برخورد و ف
مشكالت رفتاري و عاطفي هستند تا آن آن كه تنها با پدر يا فقط با مادري 

باثبات زندگي مي كنند؛ بنابراين مشكالت جدي زناشويي را نبايد ناديده گرفت. 

جدال و اختالف نظر بر رس روش هاي تربيت فرزند ميان پدر و مادر منجر به 

تضاد مي شود كه به نوبه خود مشكالت رفتاري را وخيم تر مي  ناسازگاري و

 سازد. 

--------------------------- 

 د. تفكر يب نقص بودن پدر و مادر

 

 



 

 

اين گرايش نتيجه عالقه ما به كامل بودن است و نه صالحيت داشنت و باكفايت 

ايي در رس، بودن. ازآنجايي كه پدر يا مادر كامل وجود ندارد، پروردن چنني سود

 منجر به نااميدي، تنفر و احساس گناه و ناتواين است.

--------------------------- 

 هـ. فدا شدن براي فرزند

 

 

به اين معنا كه والدين خود را چنان درگري تربيت فرزند مي كنند كه نيازهاي 
عاطفي و رواين خود را فراموش مي كنند و همني كمبود، به مرورزمان آفتي 

 د شد كه رفتار شايسته و تربيت با فرزند را به تخريب مي كشاند.خواه

--------------------------- 

 آفات فضاي مجازي

 

 

بهره مندي افراطي و غريمنطقي و مديريت نشده از امكانات مجازي مانند 

رسانه ها، رايانه و ديگر ابزار روز، سبب رشد مجازي فرزندان مي شود. ميزان 

ان در فضاي مجازي و پرسه زدن آن ها در شبكه هاي حضور دانش آموز 

اجتامعي از مهم ترين چالش هاي تربيتي فرزندان است. موضوعي كه شايد 
بتوان نام اعتياد اينرتنتي را هم بر آن گذاشت. آسيب جدي كه بايد بيش از 

گذشته موردتوجه باشد، نفوذ شبكه هاي اجتامعي مانند فيسبوك، وايرب، واتس 



 

 

در خانواده هاست. منودار سني استفاده كنندگان از شبكه هاي  آپ، َلين

اجتامعي رنگارنگ با كاهش مواجه شده و سن كاربران اين شبكه ها را كمرت از 

گذشته نشان مي دهد. بخش هايي از چالش هايي كه اينرتنت مي تواند در 
 حوزه هاي تربيتي براي فرزندان ما ايجاد كند: 

 ي مذهبي و اعتقادي ايجاد شبهات و چالش ها

 جدايي انداخنت و شبهه افكني در اصول انقالب اسالمي 

 خرافه گرايي و عرفان هاي كاذب 

 تشكيك در فرهنگ مهدويت و انتظار 

 رويكرد چاليش در مسائل جنيس 

 اختالل در روابط فرزندان با والدين 

 تشويق به هنجارشكني اجتامعي 

 اعتياد اينرتنتي 

 رتنتيدوست يايب هاي اين

--------------------------- 

 ايجاد شبهات و چالش هاي مذهبي و اعتقادي

 

 



 

 

فضاي مجازي، محَل است كه همه افراد و گروه ها با گرايش هاي گوناگون و 

پريوان اديان و مذاهب مختلف در آن حضور فعاَل دارند و مطالب و عقايد 

فرزندان ما را كه در سن خويش را در دسرتس همگان مي گذارند و در اين ميان، 
الگو گزيني و تأثريپذيري هستند، به سوي خويش جلب منوده و عقايد و نظرات 

مغاير دين و مذهب را به آنان تحميل مي كنند. آنان در ذهن فرزندان شبهه 
هاي معرفتي ايجاد مي كنند و شخصيت ها و الگوهاي ديني را در اذهان آنان 

 .موردنقد و تشكيك قرار مي داند

--------------------------- 

 جدايي انداخنت و شبهه افكني در اصول انقالب اسالمي

 

 

از ديگر شگردهاي تبليغي و تربيتي موجود در اينرتنت مي توان به پايگاه هايي 

اشاره كرد كه به نقد دروغني انقالب شكوهمند اسالمي ايران به رهربي حرضت 
ي آن پرداخته اند. ازجمله اين راه ها مي امام خميني )ره( و اهداف و آرمان ها

توان به فضاي اينرتنت اشاره كرد كه با پخش مطالب، تصاوير، كاريكاتورها و 
فتوكاتورهاي ساختگي، اهداف و اركان نظام مقدس اسالمي مان را زير سؤال 

برده، سعي در تخريب آن دارند. به همني جهت، فرزندان و نسل جديد و نوپاي 
انقالب اسالمي تحريك منوده، آن ها را به اعامل خرابكارانه بر ضد ما را عليه 

 نظام اسالمي تشويق مي كنن

--------------------------- 

 خرافه گرايي و عرفان هاي كاذب



 

 

 

 

ييك ديگر از تعاليم فضاي نوپديد اينرتنت، ترويج خرافه گرايي است. پايگاه 
، اذهان كودكان و نوجوانان را به هايي با انتشار داستان ها و تصاوير ساختگي

مسائَل خراِف مشغول مي كنند كه مانع از درك واقعيت مي شود. انتشار 

خرافات در موضوعات عرفاين و خداپرستي را مي توان ييك ديگر از اين بدآموزي 

ها نام برد كه توجه جوانان را به خود جلب منوده و آنان را با كلامت و جمالت 

 ود فرامي خوانند.فريبنده به سوي خ

--------------------------- 

 تشكيك در فرهنگ مهدويت و انتظار

 

 

دشمنان معنويت در فضاي سايرب متام توان خويش را به كار بسته اند تا فرهنگ 
مهدويت و انتظار و اعتقاد به وجود منجي به ويژه حرضت مهدي )عج( را كم 

 ي بر ذهن فرزندان ما تأثري منفيرنگ ساخته و با طرح سؤاَلت و شبهايت ساختگ

گذاشته و عقايد و نظرات منحرف خويش را با انتشار مطالب و فيلم هاي 
تخيَل، نام حرضت مهدي )عج( را با خشونت و خونريزي و ناامني مأنوس سازند 

و بر طبق اصل رشطي سازي در روان شنايس، به فرزندان القا كنند كه با شنيدن 
ياد خشونت افتاده، همواره از اين شخص در هراس  نام حرضت مهدي )عج( به

 باشند.



 

 

--------------------------- 

 رويكرد چاليش در مسائل جنيس

 

 

سوق دادن فرزندان به سمت پديده پورنوگراِف و مسائل جنيس، از ديگر 

ترفندهاي پايگاه هاي اينرتنتي است هدف اين پايگاه ها سست كردن بنيان 

فرهنگ فساد و فحشا در جامعه است؛ زيرا اين رهيافتي  خانواده ها و اشاعه
است كه براي برچيدن فرهنگ هاي اصيل ديني و اخالقي و براندازي نظام هاي 

 ديني همچون كشور اسالمي اندلس درگذشته تجربه شده است.

--------------------------- 

 اختالل در روابط فرزندان با والدين

 

 

نت به فرزندان ياد مي داند كه به نصايح و صحبت هاي برخي پايگاه ها در اينرت 
والدين خويش اهميت نداده و به بهانه هاي مختلف ازجمله قدميي بودن اين 

سخنان و حضور در عرص فضاي مجازي و ديجيتال در مقابل آنان بايستند. 

همچنني به نوجوانان آموزش مي داند كه چگونه به اهداف خود دست يابند و 
كه مي خواهند، خارج از قواعد خانواده، برسند. اينرتنت به آنان تعليم به چيزي 

مي دهد كه چطور مطالبات خود را از پدر و مادر درخواست منايند و از چه 
طريقي شانه از زير بار خواسته هاي والدين خويش خاَل كنند. فضاي مجازي به 



 

 

ش دهند و بر آنان ياد مي دهد كه فقط به حرفه اي به اصطالح امروزي گو 

هدِف كه مقصودشان است، ارصار ورزند. برخي صفحات وب در اينرتنت 

راهكارهاي مخالفت با والدين و فرهنگ فرزند ساَلري را به آنان تعليم داده، در 
 پاره اي اوقات به طور غريمستقيم خشونت عليه والدين را نيز توصيه مي كنند.

--------------------------- 

 جارشكني اجتامعيتشويق به هن

 

 

از ديگر آموزه هاي برخي از پايگاه ها در اينرتنت، تشويق نوجوانان و جوانان به 

اعامَل برخالف هنجارهاي جامعه است. ازجمله: دزدي، آدم ربايي، قتل، آشوب 
گري، نرش اكاذيب و يا مهامين هاي شبانه و سكس و آموزش خودكيش تحريك 

 مي كنم

--------------------------- 

 اعتياد اينرتنتي

 

 

بسياري از معتادان به اينرتنت، در دوره هايي از زندگي خود دچار افرسدگي، 

استعامل مرشوبات اليك و آشفتگي هاي رواين بوده اند. معتادان به اينرتنت 
همچنني نسبت به تحصيل علم يب ميل مي شوند و همني امر موجبات دلرسدي 

 درنهايت، ترك تحصيل مي كنندآنان از ادامه تحصيل گرديده، 



 

 

--------------------------- 

 دوست يايب هاي اينرتنتي

 

 

دوست يايب اينرتنتي، فرهنگ دوست يايب بدون هويت و منطق را رواج مي دهد 

و زمينه روابط نامرشوع و خارج از ضوابط و عرف را فراهم مي سازد؛ بدون آن 

 ند. كه والدين از اين رشايط آگاهي داشته باش

 

به تعبري ديگر در فضاي مجازي امروزه چهار حوزه آسيب وجود دارد كه 
بيشرتين جرائم و تخلفات سوءاستفاده ها در راستاي اين چهار حوزه انجام مي 

 شود: 

 

 حوزه خشونت كه از طريق بازي هاي رايانه اي، روان فرزندان را تهديد مي كنم. 

 

 باري را ترويج مي كنم.  حوزه فحشا و فساد كه يب عفتي و يب بند

 

حوزه اعتياد و گرايش به سوءمرصف مواد مخدر و داروهاي روان گردان و حتي 

 اعتياد ورود به فضاي مجازي است

--------------------------- 



 

 

 بخش دوم: وضعيت مطلوب در تربيت فرزندان

 

 

تربيت فرزند رويكرد مقديس است كه روش ها و اسلوب هايي دارد كه مي 

يست در عمل آن ها را به كار زد. اين موارد در دو بخش علمي و رفتاري قابل با
 تقسيم است.

--------------------------- 

 آداب علمي

--------------------------- 

 آگاهي از فلسفه فرزند آوري

 

 

در سبك زندگي اسالمي، دنيا مزرعه آخرت معرِف شده و آدمي در زندگي دنيايي 
له باغباين است كه وظيفه اي جز كاشت محصول و تالش پيگري خويش به منز 

براي حفظ و تقويت آن ندارد تا هنگام برداشت كه آخرت است، دست پر باشد 

و كامياب و سعادمتند گردد. اين ديدگاه همه رويكردها و جوانب زندگي را 

شامل مي گردد ازجمله فرزند آوري را كه ييك از نقاط عطف و اسايس زندگي 

رش است. انسان فرزند مي آورد كه عالوه بر ابقاي نسل و ارضاي نياز آن در ب
وجود خويش، به وظيفه تربيتي خود نيز قيام منوده صفت مريب بودن كه از 

اوصاف خداوند است را در وجود خود به ظهور برساند و كامل گردد. پس انسان 



 

 

براي جامعه انساين فرزند مي آورد تا براي خداوند بنده اي خوب و شايسته و 

همنوعي بااخالق و فاضل تربيت منايد و بدين ترتيب هم آخرتش را آباد سازد و 

 هم دنيايش را.

--------------------------- 

 شناخت علل و عوامل نادرستي هاي رفتاري فرزندان

 

 

ازجمله موارد مهمي كه مي تواند در سعادت يا شقاوت فرزند تأثري داشته باشد، 
چالش هاي اخالقي است كه با توجه به اهميت و جايگاه آن از جهات مسئله 

گوناگون و گسرتدگي كه ازنظر تأثريات مخرب دنيوي و اخروي و فردي و 
اجتامعي دارد، در مسئله تربيت فرزند از اولويت خايص برخوردار است و بايد 

تا والدين نسبت به آن حساسيت خاص و ويژه اي داشته باشند. در همني راس

َلزم است ابتدا علل و عوامل آن ها را بشناسند و در مرحله بعد از مهارت هاي 
 پيشگريي و مقابله استفاده كنند. 

 

اين مسئله تا حدود شش سالگي طبيعي است و جاي نگراين نيست؛ زيرا بناتر 
آموزه هاي ديني، اين دوره زمان آزادي است و روشن است اگر خطري جدي و 

مي داشت، مجوز چنني آزادي نيز صادر مني شد. امام عَل  حائز اهميت وجود
 مي فرمايد: 

 



 

 

ِبي َسبْعاً ...]  [؛ 7يرَْخي الصَّ

 كودك تا شش سال آزاد است و بايد به او آسان گرفته شود... 

 

علت اين گونه رفتارها در كودكان تا اين سن )حدود شش سالگي( تخيل قوي 

و حقيقت و مجاز فرق بگذارد. كودك در  است. او مني تواند بني بيداري و رؤيا
اين سن، جاندار پندار است و به اشيا جان مي دهد؛ اما از اين سن به بعد، 

 جنبه ي اخالقي مي يابد كه بايد با راهكارهاي درست، جلو آن را گرفت. 

 

به عنوان مثال مي توان مسئله دروغ را مدنظر قرارداد كه در بسياري موارد 

در والدين ايجاد مي كنم و آداب رفتاري در مقابل آن را مني نگراين هاي جدي 
دانند؛ اما بايد دانست دروغ زماين بيامري محسوب مي شود كه فرد بدون نياز و 

از روي عادت دروغ مي گويد. كودكان معموَلً بر اساس خشنودي والدينشان 

وب است رفتار مي كنند. بدين معنا كه هر كاري مادر و پدر را خوشحال كند خ
و هر چيز باعث عصباين و ناراحتي بشود بد است؛ بنابراين كامالً طبيعي و عادي 

است كه كوديك درحاَل كه دور لب و دهانش مربايي است به طور مستقيم به 
مادرش نگاه كند و بگويد كه اصالً خربي از وجود مربا نداشته! اگرچه ممكن 

قت و َل يادگرفنت تفاوت بني حقياست دانسنت اين واقعيت عصباين كننده باشد و
دروغ و افسانه نياز به زمان دارد. حتي كودكان كالس اول هم ممكن است به 

 خويب اين تفاوت ها را درك نكرده باشند. 

 



 

 

اما اگر دروغ گويي بعد از حدود ? سالگي درمان نشود همزمان با رشد كودك 

ي شود. چنانكه در شاخه و برگ بيشرتي پيدا مي كنم و درمان آن دشوارتر م

 ادامه حديث فوق آمده است: 

يَن َو َعْقلُُه ِِف  َو يؤَدَُّب َسبْعاً َو يْستَْخَدُم َسبْعاً َو يْنتَِهي طُولُُه ِِف ثَ اَلٍث َو ِعرْشِ
 [؛ 8َخْمٍس َو ثَ اَلثنَِي َو َما كاَن بَْعَد َذلِك فَِبالتََّجارِب .]

 

ال بعد به كار گامرده شود و هفت سال دوم تحت تربيت قرار گريد و هفت س
سالگي كامل شود و بعدازاين آنچه  35سالگي و عقلش در  23طول قامتش در 

 به دست آرد باتجربه است. 

 

البته اين به آن معنا نيست كه كودك زير هفت سال رهاشده و هيچ عكس 

العمَل در برابر دروغ او نشان داده نشود بلكه مهارت هاي خاص خود را مي 

ما به اين معناست كه جاي نگراين نيست. وَل پس ازآن بايد با جديت و طلبد ا
 نگراين مورد دقت قرار گريد. 

 

يك دانش آموز دبريستاين ناخواسته دروغ مني گويد بلكه باظرافت و زيريك 
واقعيت را طور ديگري جلوه مي دهد. اغلب اين دانش آموزان براي فرار از 

گويند. اين امر حايك از آن است كه شالوده  تنبيه يا دريافت پاداش دروغ مي
رفتار اخالقي در دوران كوديك آن ها به درستي پي ريزي نشده است و حاَل در 

دوران بزرگ ساَل براي رسيدن به اهداف خاص دروغ مي گويند. در اين سنني 
فشارهاي والدين موقعيت را بدتر مي كنم و راهي جز دروغ گويي برايشان باقي 



 

 

؛ بنابراين آگاهي از مهارت هاي پيشگريي و مقابله با دروغ در تربيت مني ماند

 فرزند، خود نوعي مهارت قبَل به شامر مي رود.

 

 

 

 

 

 . 223[. هامن، ص 7]

 

 . 223[ هامن، ص 8.]

--------------------------- 

 عدم توقع ادب و اخالق بيش از رشايط سني و ادرايك

 

 

مشرتك هستند و آن هم مؤدب بودن بچه همه مادر و پدرها در يك آرزو 

هاست؛ اما براي باادب شدن بچه ها چه مقدمايت َلزم است و به چه نكته هايي 
بايد دقت داشت؟ رشايط محيطي و رفتاري كه منجر به مؤدب شدن بچه ها مي 

شود چيست؟ بعيض از خانواده ها گاهي آن قدر به مؤدب بودن بچه هاي خود 
ادي افراط و تفريط كشيده مي شوند و مني دانند كه حساس مي شوند كه به و 



 

 

 8فرزند آن ها در چه رشايط سني قرار دارد و چه اقتضائايت دارد؟ شايد بچه 

اما به مرورزمان و با شيوه هاي … ساله هنوز آداب مراسم ختم را نداند و

تربيتي و رفتار شامست كه بايد درك كند، چه رفتاري مناسب كجاست. اين ادب 
مه عاقل بودن بچه ها و تقوا پيدا كردن آن ها در دوران بعد از كوديك مقد

 است. مؤدب بودن از همني فهم رعايت قانون رشوع مي شود.

--------------------------- 

 آگاهي بخيش با توضيح علمي و معريف الگو

 

 

از مهم ترين و كارآمدترين مهارت ها براي مقابله و پيشگريي از چالش هاي 
قي در فرزندان، گفتگو و آگاهي بخيش به اوست. البته در هر سني بايد از اخال 

نوع و روش خايص در القاء و تفهيم استفاده شود كه متناسب با سطح فهم و 

درك او باشد؛ اما درهرحال انتقال مطالب و القاي مفاهيم درست و حق، در سن 
لياي الهي نيز به اين كوديك تأثري حريت انگيزي دارد كه قابل انكار نيست. او 

 مطلب صحه گذاشته اند ازجمله امام عَل مي فرمايد: 

َغِر كالنَّْقِش ِِف الَْحَجر.]  [؛ 9الِْعلُْم ِِف الصِّ

 دانش آموخنت در خردساَل، از جهت پايداري چون نقش بر سنگ است . 

 

 [ 11َمْن َسأََل ِِف ِصَغرِِه أََجاَب ِِف كرَبِِه.]

 كند، در بزرگي پاسخ گويد! هر كه در كوديك سؤال 



 

 

 

آموزش خويب ها به خانواده و فرزندان، از ابتدايي ترين وظايف ديني و عقَل 
والدين است كه مورد سفارش اهل بيت بوده است. حرضت امرياملؤمنني مي 

 فرمايد: 

 َعلُِّموا أنُفَسكم و أهليكم الَخرَي و أدِّبُوُهم. 

 [ 11و آنان را تربيت كنيد.]به خود و خانواده خود خويب بياموزيد 

 

براي مثال كوديك كه در اثر اشتباه در بيان تخيل و واقعيت، حرف نادرست و 
خالف واقعي گفته است بايد بفهمد كه واقعيت چيست و خواب و خيال 

چيست و بايد به او تفهيم شود كه در بيان آن مسئله دچار اشتباه شده است. 
ايد تفهيم شود كه سخني را كه گفته، به فرزندي كه در سن تشخيص است ب

ناپسند بوده است و موردقبول و پذيرش پدر و مادر و ديگران نيست و ممكن 

است روزي اين گونه سخنان، زيان و خطري پديدآورند كه براي خودش و 
 ديگران مشكل ساز مي شود. 

 

ز كودكان در اين دوران، هنوز با فطرت خود فاصله چنداين نگرفته اند و هنو 
درون و ضمريشان پاك و صاف است و بيان اين كه خدا از اين كار رايض نيست 

و آدم به جهنم مي رود، براي بازداشنت بچه ها مؤثر است. القاي اين مطلب كه 
اين كار را خدادوست ندارد و چيزي كه خدادوست ندارد در مقابلش عقوبت و 

رت محروم مي شود، مجازات است و او از لذت ها و محبت ها در دنيا و آخ
روش خويب است؛ زيرا به دليل محبت فطري و ذايت كه نسبت به خداوند در 



 

 

وجود او هست، مي تواند با اين گونه سخنان به خويب رابطه برقرار كند و اثر 

 بپذيرد. 

 

ذكر محتواي برخي احاديث معصومان عالوه بر نورانيت ذايت كه دارد و به 
ي رود، باعث مي شود مفاهيم درست و حق خودي خود نوعي ذكر به شامر م

در وجودش القا شود و با آن ها انس بگريد و در آينده وقتي نسبت به گوينده 

اين احاديث، شناخت و معرفت و ارادت و محبتي پيدا كرد، خيَل گواراتر به 

جانش نشسته و در مقام عمل، بيشرت از آن ها استقبال مي كنم. امام صادق 

پدرم امام محمدباقر واردشده و گفت: خدا تو را رحمت كند و فرمود: مردي بر 

درود فرستد؛ من براي اهل و خانواده ام گفتار خدا و احاديث را بازگو مي كنم 
 نظرتان چيست؟ پدرم فرمود: 

 النَّاُس وَ  نََعْم إِنَّ اللََّه يُقوُل يا أَيَها الَِّذيَن آَمُنوا قُوا أَنُْفَسكْم َو أَْهلِيكْم ناراً َوقُوُدَها

الِة َو اْصطرَِبْ َعلَيها.]  [؛ 12الِْحجارَُة َو قَاَل َو أُْمْر أَْهلَك ِبالصَّ

 

آري خوب كاري است، زيرا خدا مي فرمايد: اي كساين كه اميان آورده و گرويده 
ايد خودتان و كسانتان )زن و فرزندتان( را )به سبب اطاعت و پريوي از خدا و 

كردن و امربه معروف و پسنديده و نهي از منكر و رسول و معصيت و گناه ن
ناشايسته( حفظ كرده و نگهداريد از آتيش كه هيزم و افروزنده آن مردم اند و 

سنگ ها؛ و فرموده: و اهل و خويشاوندان خود را به مناز امر منوده و فرمان ده 
 و بر آن صرب و شكيبايي داشته )ثابت و پابرجا( باش. 

 



 

 

اين مهارت در ضمن مهارت ديگري به كار گرفته شود كه بسيار مناسب است 

مؤثرتر واقع شود ازجمله مهارت قصه گويي. كودك، گاهي كار زشتي مي كنم تا 

از ديگري انتقام بگريد. به عنوان مثال پرويز و رادين دو برادرند. پرويز، رادين را 
ا نزد پدر خطاكار كتك مي زند و چون رادين، توان مقابله با پرويز را ندارد، او ر 

 معرِف مي كنم تا پدر او را توبيخ يا تنبيه كند و به اين صورت، انتقام بگريد. 

 

در اين صورت، مي تواند ضمن قصه اي عاطفي كه كيس برادرش را به كتك داد 

و بعد دچار پشيامين شد، به او درس انصاف داد كه پسنديده نيست كيس براي 

 متوسل شود. انتقام از ديگري، به كار زشتي

 

 

 

 

 . 319، ص 1[. کراجکى، محمد بن عىل، کنز الفوائد، ج 9]

 

 . 447[. ليثى واسطى، عىل بن محمد، عيون الحکم و املواعظ، ص 11]

 

 [. ريشهري، محمد، ميزان الحکمه، ح ???. 11]

 



 

 

 . 25، ص 2[. مجلىس، محمد باقر، بحار اْلنوار، ج 12]

--------------------------- 

 دوم: آداب رفتاريبخش 

 

 

ايجاد محيط سامل تربيتي در خانه و رعايت ابتدايي خويب ها محيط خانواده، 
اولني فضاي تربيتي فرزند است كه بر اساس رفتاري كه از اولني الگوهاي زندگي 

مشاهده مي كنم و بيش ترين تعلق و عالقه را به آن ها دارد، شاكله اخالقي و 
 ت امام صادق فرمود: وقتي اين آيه نازل شد: رفتاري او شكل مي گريد. حرض 

 [؛ 13يا أَيَها الَِّذيَن آَمُنوا قُوا أَنُْفَسكْم َو أَْهلِيكْم ناراً.]

اي كساين كه اميان آورده ايد، خودتان و كسانتان را از آتيش كه سوخت آن، مردم 

 و سنگ هاست حفظ كنيد. 

 

از آتش جهنم حفظ كنيم؟  مردم گفتند: چگونه ما خودمان و خانواده مان را
پيامرب اكرم جواب دادند:اْعَملُوا الَْخرَي َو ذَكُروا ِبِه أَْهلِيكْم فَأَدِّبُوُهْم َعََل طَاَعِة 

 [؛ 14اللَّه.]

)ابتدا خود( كارهاي خري انجام دهيد و )در مرحله بعد( خانواده هايتان را به آن 

 . يادآور شويد و آن ها را بر بندگي خدا ادب مناييد

 



 

 

بنابراين والدين اگر خودشان هم عالقه چنداين به تغيري روش رفتاري و اصالح آن 

ندارند و در تفاهم با رشايط موجود در كنار هم زندگي مي كنند، اما اگر اصالح 

و تربيت فرزندشان برايشان مهم است، بايد در مقابل ديدگان او، رفتاري درست 
د در ابتدا بر اساس تقليد و شبيه سازي از و مناسب ارائه كنند زيرا رفتار فرزن

آنان شكل مي گريد و اگر مشكَل در رفتار آنان وجود داشته باشد، در آينده اوَل 
بايد بفهمد اين اخالق كه از پدر و مادر آموخته و به ارث برده است، نادرست 

ان و بوده و بايد تغيري كند و ثانيا بايد با زحمت بسيار آنچه در دل وجانش به عن

ملكه رفتاري ثابت شده را تغيري دهد و اصالح كند. حرضت امام صادقي مي 

 فرمايد: 

الَِح َحتَّي يْدِخلَُهُم الَْجنََّة َجِميعاً  ََل يزَاُل الُْمْؤِمُن يورُِث اهل بيتِه الِْعلَْم َو اْْلََدَب الصَّ

 َخاِدماً َو ََل َجاراً َو ََل يزَاُل الَْعبُْد َحتَّي ََل يْفِقَد ِفيَها ِمْنُهْم َصِغرياً َو ََل كِبرياً َو ََل 
يَئ َحتَّي يْدِخلَُهُم النَّاَر َجِميعاً َحتَّي ََل يْفِقَد ِفيَها  الَْعايِص يورُِث اهل بيتِه اْْلََدَب السَّ

 [؛ 15ِمْنُهْم َصِغرياً َو ََل كِبرياً َو ََل َخاِدماً َو ََل َجارا.]

 

را در خانواده خود به عنوان ارث مي گذارد  فرد مؤمن هميشه علم و ادب نيك

تا همه آن ها را داخل بهشت كند تا حدي كه از اين خري بزرگ دسته جمعي 
كوچك و بزرگ و خادم و همسايه محروم مني شوند و نيز بنده گنه كار، يب اديب 

و عادت زشت را در اهل خانه خود به عنوان ارث باقي مني گذارد تا همه آن ها 

تش )جهنم( وارد كند تا حدي كه كوچك و بزرگ و خادم و همسايه از آن را در آ 
 محروم مني شوند. 

 



 

 

البته اين مهاريت است كه با يك تري دو نشانه مي رود، يعني انسان هامن وظيفه 

اخالقي كه بايد انجام دهد را مراعات مي كنم و از طرِف چون فرزند به او نگاه 

اثر تربيتي نيز خواهد داشت و محيط خانه و  مي كنم و الگو مي گريد، كار او
خانواده عطر و بوي فضايل و ملكات خوب نفساين خواهد گرفت و درهرصورت، 

نفع مسئله از چند سو به خود شخص برمي گردد. انساين كه در اين مهارت، متام 
رشايط در جمع خانواده برايش فراهم است اما به دليل رعايت اين مهارت، از 

ست رصف نظر مي كنم باعث تثبيت صداقت در خانواده مي شود و كار ناشاي

چون قصد تربيت فرزند را هم داشته، همني انگيزه به عنوان يك توفيق اجباري 

موجب اصالح نفس خود او نيز شده است؛ بنابراين بايد محيط خانه و تربيت 
وي كودك را از ريا و نرينگ دور ساخت و از اين كه گاهي به شوخي يا از ر 

توريه كارهاي نادرست انجام شود نيز پرهيز منود؛ چراكه كودك جنبه نقش 

 پذيري و تقليد دارد و متايز را درك مني كند. 

 

در مقابل، بدكاري اعضاي خانواده، كودك را هم هامن گونه مي كنم. والدين، 

معلم هاي نخست فرزند هستند و محيط خانه و منزل اولني مدرسه و آموزشگاه 
ت. طفل هم در آماده ترين دوران يادگريي و تعليم است، اما گاهي پدر و او اس

مادر در محيط خانه از تأثري رفتار خود بر فرزندان غفلت مي كنند. سريه عمَل 
والدين در زندگي خانوادگي، اگر صحيح و سنجيده و بر اساس معيارها و موازين 

ر دارد و برعكس اگر د درست تربيتي باشد، در فرزند هم تأثري تربيتي صحيح

سلوك با يكديگر يا با ديگر اعضاي خانواده، يا در رفتار با كودك خود، روش 
نامطلويب را پيش گريند، اثرات منفي آن در روح و روان كودك ماندگار خواهد 

بود؛ مثالً اگر كيس در بزند و پدر براي آسايش خود، مهامن را نپذيرد و به دروغ 



 

 

ه پدرم خانه نيست؛ اين رفتار از هامن آغاز بر روح به فرزند بگويد بگو ك

مستعد كودك اثر منفي مي گذارد. در اينجا پدر به طور غريمستقيم، دروغ گويي 

را به فرزند خود منتقل مي كنم. حتي اگر فرزند به طور مستقل مخاطب نباشد 
 و فرزند مشاهده كند كه مادر به پدر دروغ مي گويد، يا در ضمن صحبت تلفني

به ديگران دروغ مي گويد و از طرِف مادر دوست داشتني ترين موجود دنيا و 
الگوي مهربان و مقدس اوست، نتيجه اين فرآيند، تلقني و جاگري شدن دروغ در 

جان فرزند است و البته اسفبارتر اين است كه فرزند در كنار دروغ، نفاق را هم 

دروغ گفته و درعني حال مي آموزد؛ زيرا مشاهده مي كنم كه مادر به پدر 

 هميشه خود را دوستدار و وفادار به او جلوه مي دهد! 

 

گاهي هم از همني دروغ براي تربيت فرزند و حتي براي اينكه بفهامنند كه او 

دروغ گفته و كار خويب نكرده است استفاده مي كنند. مثل جايي كه كودك 
خرب آورده كه چنني كاري  مرتكب خالِف شده و پدر يا مادر مي گويد: آقا كالغه

كرده اي! او به تدريج خواهد فهميد كه اين مسئله دروغ است و خود نيز دروغ 

مي گويد. افزون بر اين، اعتامدش نيز از والدين سلب خواهد شد. امام باقر مي 
 فرمايد: 

ُنوا الّناَس فَيكِذبُوَن فَإنَّ بَِني يعُقوَب لَْم يعلَُموا إِنَّ الذِّ   فَلاَّم ئَب يأَكُل اإلِنسانَ َل تُلَقِّ
ئُب.] ئُب، قَالُوا أَكلَُه الذِّ َنُهم إِينِّ أَخاُف أَْن يأَكلُُه الذِّ  [؛ 16لَقَّ

 -اثر منفي تلقني زشتي اين است كه  -دروغ گويي را به فرزند تلقني نكنيد. 

فرزندان يعقوب تا زماين كه يعقوب نگفته بود: مي ترسم گرگ او را بدرد، مني 
ند كه گرگ انسان را مي درد. بعدازاين آموختند كه به دروغ به پدر خود دانست

 بگويند ما بازي مي كرديم، گرگي آمد و يوسف را دريد. 



 

 

 

پس هر كاري كه نتيجه آن اين اثر منفي تربيتي باشد كه فرزند روش اشتباه 
كاري را بياموزد، اشتباه است. از فرمايشات اهل بيت عليهم السالم به خويب 

برمي آيد كه اگر مي خواهيم ديگران و ازجمله فرزندامنان را درست تربيت 
كنيم، ابتدا بايد خود را اصالح كنيم و اين قاعده استثنا ندارد. امام عَل مي 

 فرمايد: 

أِْديبُُه تَ  َمْن نََصَب نَْفَسُه لِلنَّاِس إَِماماً فَلْيبَْدأْ ِبتَْعلِيِم نَْفِسِه قَبَْل تَْعلِيِم َغريِِه َو لْيكنْ 

 ِس ِبِسريَتِِه قَبَْل تَأِْديِبِه ِبِلَسانِِه َو ُمَعلُِّم نَْفِسِه َو ُمؤَدِّبَُها أََحقُّ ِباإْلِْجاَلِل ِمْن ُمَعلِِّم النَّا

 [؛ 17َو ُمؤَدِِّبِهم. ]

آن كه خود را در مرتبه پيشوايي قرار مي دهد بايد پيش از مؤدب منودن مردم 
ام كند و پيش از آنكه ديگران را به گفتار ادب منايد، به مؤدب منودن خود اقد

بايد به كردارش مؤدب به آداب كند و آن كه خود را بياموزد و ادب منايد به 

 تعظيم سزاوارتر است از كيس كه فقط ديگران را بياموزد و تأديب كند. 

 

قابل قبول نيست كه پدري در خانه دروغ گويي، يب اديب، عهدشكني و ظلم و 
دي را سريه خود قرار دهد، اما از فرزندش توقع داشته باشد به او دروغ تع

نگويد و اين كارها را نكند! اگر پدر و مادر، داخل خانه به يكديگر دروغ بگويند 
يا به ديگران دروغ بگويند، به فرزند قول بدهند و به آن وفا نكنند، خلف وعده 

وعده هايش يب توجه بود. كنند، كودك هم دروغ گو تربيت خواهد شد و به 
 امام صادق فرمود: 



 

 

اَلَة َو الَْخرَي؛  كونُوا ُدَعاًة لِلنَّاِس ِبَغريِ أَلِْسَنِتكْم؛ لرِيَْوا ِمنْكُم الَْوَرَع َو اَِلْجِتَهاَد َو الصَّ

 [؛ 18فَِإنَّ ذلِك َداِعية.]

 

شش و و كو  مردم را با غري زبانتان )يعني با كردارتان( بخوانيد تا از شام پارسايي
 مناز و خويب را ببينند؛ زيرا اين امور آنان را ]به سوي حق [ فرامي خواند. 

 [؛ 19امام عَل مي فرمايد:فضل اْْلََدِب َما بََدأَْت ِبِه نَْفَسك.]

 بهرتين ادب آن است كه از خود آغاز كني. 

 

كودكان همچون دوربني فيلم برداري هستند هر چه را كه مي بينند يا مي 
اجرا مي كنند به ويژه اگر فيلم را از « آن را عيناً »ند ضبط مي كنند؛ و بعد شنو 

اعامل كيس كه دوستشان دارند ضبط كرده باشند. روشن است كه والدين 

نخستني كساين هستند كه كودك از آن ها تقليد مي كنم بنابراين بكوشيد تا 
سن  يد بليت بخريدالگوي راست گويي براي كودكتان باشيد. اگر در مكاين كه با

كودك را دروغ بگوييد تا پول بليت ندهيد يب ترديد كودك به اين موضوع توجه 
من كه سه سامل نيست »خواهد كرد حتي ممكن است كه او با گفنت اين جمله 

 شامرا رشمسار كند. « پنج سامله!

 

كودك شاهد يب انصاِف هاي والدين است. او مي بيند كه پدر يا مادر در اثر 

تباه ظرِف از دستشان مي افتد و مي شكند و كيس نيست آن ها را مورد اش
بازخواست قرار دهد، وَل همني كه منونه اين لغزش توسط كودك انجام شود، او 



 

 

را به باد ناسزا گرفته، متهم به رس به هوايي مي كنند. در اين حالت چون كودك 

ه شكست و تحقري انصاِف از پدر و مادر مني بيند و از سوي ديگر مايل ب

 شخصيت خود نيست، تن به دروغ مي دهد. 

 

گاهي والدين خودشان به وضوح دروغ مي گويند اما ناديده گرفنت حقيقت از 

سوي كودك را بر مني تابند. در صوريت كه چنني انتظاري يب جاست. حرضت امام 

بْياَن ، فَُفوا كاظم به عنوان ذكر مصداق در اين زمينه مي فرمايد:إَِذا َوَعْدتُُم الصِّ 

 [؛ 21لَُهْم ...]

 اگر به فرزندان خود وعده چيزي مي دهيد، حتامً به وعده خود وفا كنيد ... 

 

و يا دروغ نبايد در خانواده رواج داشته « شوخي»، «اليك»استفاده از واژه هاي 

باشد و كودك بايد بداند دروغ در هر شكَل ناپسند است. گاهي والدين از دروغ 

قابل كودك اجتناب مي كنند اما در عوض پنهان كاري را به او ياد مي گويي م
داند. پنهان كاري هم شكل ديگري از دروغ است و در طول زمان كودك ياد مي 

 گريد كه چه طور حرف بزند تا متهم به دروغ گويي نشود. 

 

 دوالدين در حقيقت نقش گلخانه اي رادارند كه بايد فرزندان در دامان آنان مانن

گل هايي معطر و شاداب با رنگ و بوي اخالق و فضيلت و معنويت پرورش پيدا 
كنند. امام صادق مي فرمايد:انَّ اللَّه لَيفلُِح بَفالح الرَّجل املؤمن ولََدُه و ولَدُه 

 [ 21ولِدِه.]



 

 

خداوند با رستگاري و سعادت يك مؤمن، رستگاري و سعادت فرزند او و 

 مني مي كنم. فرزندان فرزند او را هم تأ 

 

راز رستگاري و سعادت در اينجا فقط رستگاري و سعادت تكويني نيست. اين 
طور نيست كه اگر پدري خوب بود، بچه هايش هم به طور تكويني همه خوب 

مي شوند. ظاهر معني فرمايش امام اين است كه روش و شيوه تربيتي يك پدر 

واسطه يا باواسط او خواهد خوب، سعادمتند و صالح باعث رستگاري فرزندان بال 

 شد. 

 

 [ 22دراين باره امام باقر فرموده اند:يحَفُظ اَلطفال بصالح آبائهم.]

 مصونيت فرزندان از لغزش، خطا و اشتباه، با صالح بودن پدران تأمني مي شود. 

مصونيت فرزندان از خطرات و محفوظ ماندن آن ها از آفات، تاحد بسياري 
. اگر والدين داراي صالحيت اخالقي و رستگاري باشند، درگرو اصالح والدين است

تأثري مستقيمي در تربيت فرزند داشته، آن ها را از سقوط در ورطه مهالك 
اخالقي حفظ مي كنم. والدين با به كارگريي روش ها و شيوه هاي صحيح و 

كارساز تربيتي، فرزندان را با آداب و تعليامت اخالقي مأنوس كرده، مصونيت مي 
خشند. ازجمله اين روش ها، فراهم كردن محيط اخالقي و تربيتي سامل و ب

آرامش بخش است تا بتواند در اين محيط، به فرزند بقبوَلنند كه او هم انساين 

است داراي قدرت و استعداد كه با شكوفايي و فعليت يافنت اين استعدادها، مي 
ورد و بدون وابستگي، تواند از هامن دوران كوديك استقالل خود را به دست آ 



 

 

طفيَل بودن و متلق و دروغ، در سايه تالش و كوشش شخيص خود، نيازها و 

 احتياجاتش را تأمني كند.

 

 

 

 

 . 6[. سوره مبارکه تحريم: 13]

 

 . 82، ص 1[. ابن حيون، نعامن بن محمد مغرىب، دعائم اإلسالم، ج 14]
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 . 625، ص 3[. متقي هندي، کنزالعامل، ج 16]

 

 . 481[. رشيف الرىض، محمد بن حسني، نهج البالغة، ص 17]

 

 . 212، ص 3[. کلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، کاِف، ج 18]



 

 

 

[ متيمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، تصنيف غرر الحکم و درر الکلم، ص 19.]
247.  

 

 . 451، ص 11[. کلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، کاِف، ج 21]

 

 . 312، ص 13[. مجليس، محمد باقر، بحار اْلنوار، ج 21]

 

 . 236، ص 68[. هامن، ج 22]

 

 . 271[ ابن شعبه حراىن، حسن بن عىل، تحف العقول، ص 23.]

--------------------------- 

 فراگريي بخشش

 

 

بط اخالقي در خانه و خانواده و تربيت فرزندان رضوري رعايت انضباط و ضوا

است وَل زياده روي در اين امر درست نيست. براي واداشنت طفل به راست 
گويي رضوري است در مواردي از بعيض لغزش ها كه گاهي خودمان هم مرتكب 



 

 

آن مي شويم، چشم پويش كنيم و او را ببخشيم. حرضت امام سجاد چنني چشم 

 يش را حق فرزند دانسته و مي فرمايد: پويش و بخش

رْتُ َعلَيِه َو الرِّفُْق ِبهِ  ِغريِ فَرَْحَمتُُه َو تَثِْقيُفُه َو تَْعلِيُمُه َو الَْعْفُو َعْنُه َو السَّ ا َحقُّ الصَّ  أَمَّ

رْتُ َعََل َجرَائِِر َحَداثَِتِه فَِإنَُّه َسبٌَب لِلتَّْوبَِة وَ  رْك الُْمَداَراُة لَُه َو تَ  َو الَْمُعونَُة لَُه َو السَّ
 [؛ 23ُماَمَحكِتِه فَِإنَّ َذلِك أَْديَن لِرُْشِده ]

 

أّما حّق فرد خردسال: مهرباين منودن با او، پرورش او، آموزش او، گذشت و 
بخشيدن از او، پرده پويش ]بر عيوب [ او، مالميت با او و ياري كردن او و 

طرز رفتار موجب توبه و بازگشت است پوشاندن خطاهاي كودكانه او؛ زيرا اين 
و مداراي با او و عدم تحريكش ]با عيب جويي و خرده گريي [ كه يب شك اين 

 برخورد به هدايت و رشد او نزديك تر است. 

 

حتي رعايت انصاف ايجاب مي كنم كه او در مواردي كارهاي جزيئ خود را كه 
د. البته به رشطي كه علني كردن آن موجب رشم و حياست، از شام پنهان دار 

مخالف با رشع و اخالق نباشد. فرزندان ما بايد در خانه احساس آرامش و 
اطمينان كنند و مطمنئ باشند كه خطاهاي يب اختيار بخشوده مي شود. تنبيه و 

رسزنش براي مواردي است كه تعمدي در كار باشد و تازه اگر در هامن كار 
 يف در عقوبت بايد باشد. عمدي هم سخن راست گفته شود موجب تخف

 

اگر كودكان، از تنبيه بدين در امان باشند، دروغ مني گويند و اگر كودك بداند در 
صورت ارتكاب خالف و عمَل ناپسند، والدين يا معلم، او را تنبيه مني كنند، بلكه 



 

 

به او آگاهي مي داند و در صورت نياز، از او شكوه خواهند كرد، حقيقت را 

نتيجه مراعات اين ادب تربيتي، زمينه سازي براي اصالح كار و خواهد گفت و 

 پرهيز از تكرار آن توسط فرزند مي شود. 

 

ض  ين َمِتني فَاَوِغل فيه ِبرِفق و َل تُبَغِّ رسول اكرم به امرياملؤمنني فرمود:انَّ َهَذا الدِّ

[.  [؛ 24اَل نَفِسك عبَاَدِة ربِّ

ست. مبادا مسائل دين را طوري به خود اين دين، داراي متانت و رفق و مدارا ا
و ديگران القا كني كه از مسائل مربوط به خدا و دين گريزان شويد و نسبت به 

 آن ها بغض پيدا كنيد. 

در روايتي از امام صادق نقل شده است كه فرمود:اْجتََهْدُت ِِف الِْعبَاَدِة َو أَنَا 

، فََقاَل َِل أيَِب : يا بَُني ، ُدوَن مَ  ا أََراك تَْصَنُع؛ فَِإنَّ اللََّه عز و جل إَِذا أََحبَّ َعبْداً َشابٌّ
[؛من در دوران جواين، خيَل عبادت مي كردم. روزي پدرم 25ريَِض َعْنُه ِبالْيِسري.]

امام باقر به من فرمودند: اگر خدا بنده ايرا دوست داشته باشد، به كمرت از اين 

 كه من از تو مي بينم رايض مي شود. 

 

ن روش تربيتي صحيحي است كه امام نسبت به فرزندش اتخاذ مي كنم؛ گرچه اي
آن فرزند هم امام است؛ اما اين نكات براي آموزش ديگران است. كار خوب يا 

ترك بدي هايي كه تحميَل باشد كه با ترس پدر و مادر انجام گريد، به طور 

د:رَِحَم اللَُّه َمْن مطلق و هميشه باعث تكامل فرد نخواهد بود. رسول اكرم فرمو 
أََعاَن َولََدُه َعَل ِبرِّه ِ... يْقبَُل َميُسورَُه، َو يتََجاَوُز َعْن َمْعُسورِِه، َو ََل يرِْهُقُه ، َو ََل 

[؛خدا رحمت كند كيس را كه در انجام خويب ها ياور فرزندش باشد 26يْخرَُق ِبِه.]



 

 

و بگذرد )كارهاي سخت را از او ... كارهاي آسان او را بپذيرد، از كارهاي دشوار ا

نخواهد(، او را ]با امر ونهي هاي خود[ خسته نكند و يب احرتامي به وي روا 

 مدارد. 

 

اگر پدر و مادر به يكديگر يا به كودك خود ستم كنند، كودك هم با ستم خو 

خواهد گرفت و ظلم مدار تربيت خواهد شد؛ بنابراين، اگر حالت وحشت و 

به وجود آورد كه هميشه در محيط خانه، مرعوب و  دهشتي براي فرزند

وحشت زده باشد اين رفتار باعث مي شود كودك، خجول و رشمسار تربيت 

 شود. چنني كوديك هميشه در حال حيا، خجلت و ترس خواهد بود. 

 

پدر و مادر بايد براي فرزند محيطي به وجود آورند كه او ازنظر روحي، در ترس، 
اري قرار نگريد. بايد محيط رشد و پرورش كودك را، خوف يا خجلت و رشمس

فارغ از هرگونه هراس، وحشت و انفعال روحي فراهم كنند. در دين اسالم حتي 

از تربيت و ادب در حال خشم و غضب نيز نهي شده است چنانكه در كاِف نقل 
ب كردن [؛ رسول خدااز اد27شده است:نَهي رسول اللهَعِن اْْلََدِب ِعْنَد الَْغَضِب.]

 هنگام غضب نهي فرمود. 

 

بعيض از والدين، به خصوص پدران، چون خود را متوَل و مدير خانواده مي 

دانند، تصور مي كنند كه بايد با به وجود آوردن يك محيط ارعاب و ترس و 
توسل به ابزار خوف و وحشت، سالمت زندگي را تأمني كنند و هرگز براي وصل 



 

 

م و تربيت زحمت آموخنت و يادگريي مديريت در به هدف بسيار ارزشمند تعلي

 خانه و تربيت فرزند را به خود نداده اند. 

 

عجيب تر اين است كه بدون اين كه به كودك خود بياموزند كه كار خوب و بد 
كدام است، از او توقع دارند كه خالف نكند. آنچه مسلم است كودك بايد ابتدا 

ي ها نشود و به نوبه عمل كند. اين پدران زشتي و نييك را بشناسد تا مرتكب بد

بدون توجه به كوتاهي خود، به محض اين كه فرزندشان مرتكب خالِف شد، 

تأديب، به تأديب جسمي و رضب وجرح مي بدون تفكر در انتخاب بهرتين روش 

پردازند؛ در حاَل كه در معارف ديني اين روش مطلقاً ممنوع است. در صورت 

زوكارهاي بازدارنده، يعني رو ترش كردن، محروميت، تحريك ارتكاب خالف، از سا
 عواطف، قهر و ... استفاده كرد و از تنبيه بدين جدا پرهيز منود. 

 

بُْه َو اْهُجرُْه َو  فردي گويد: نزد امام كاظم از فرزندم شكايت كردم، فرمود: ََل ترَْضِ

ن او( با او قهر كن؛ اما [؛مبادا فرزندت را كتك بزين. )براي ادب كرد28ََل تُِطْل.]
 دوران قهر تو به طول نينجامد. 

 

 در بعيض از روايات واردشده است كه فقط سه روز مي تواين قهر كني. 

 

البته اين بستگي به سن كودك هم دارد؛ گاهي كوديك در سنني پايني و نوباوه 
است و شايد تحمل يك ساعت قهر كردن پدر را ندارد، اما همني مقدار قهر 



 

 

ردن او را متنبه مي كنم و متوجه مي شود كه عمل او، ناپسند بوده كه موجب ك

پدر شده است. در روايت ديگري از امرياملؤمنني واردشده است كه  رنجش 

 فرمود: 

ب.] [؛ حيوان است كه 29فانَّ العاقَل يتَِّعُظ ُ ِباْْلَداب و البَهائَِم َل تَتَِّعُظ اَل بالرضَّ
رد و فقط با كتك مي شود به كاري وادارش ساخت؛ اما موعظه در او اثر ندا

انسان عاقل كه خداوند به او نريوي عقل عنايت كرده، هرگز نياز به تنبيه و كتك 
 ندارد. 

 

نريوي عقل، ملكه اي است در انس آن كه بايد آن را با آداب صحيح شكوفا كرد. 
اقدام كند، در  حال اگر پدري به جاي توسل به روش هاي صحيح، به زدن فرزند

اصل به تحقري و خوار كردن او همت گامشته است. اين كار، ايذا و حرام است و 

اگر به حد ديه برسد بايد ديه را به كودك بپردازد. نقل است كه مردي نزد 

پيامربآمد و گفت: اي رسول خدا! خانواده ام مرا خشمگني مي كنند. به چه 

سپس بار دوم گفت تا اينكه « ْعُفو؛ درگذر.تَ »چيزي آنان را مجازات كنم؟ فرمود: 
نِْب، َواتَِّق  سه بار تكرار كرد. حرضت فرمود:إِْن َعاقَْبَت، فََعاِقْب به قدر الذَّ

[؛ببخش و اگر مجازات مي كنم به قدر گناه مجازات كن و از )زدن 31الَْوْجَه.]
 به( صورت بپرهيز. 

 

ف( موجب طغيان و تجري رعب و وحشت براي كودك دو عارضه در پي دارد:ال
كودك مي شود و به محض اين كه رشد كرد و پا از محيط خانه بريون گذاشت، 

در اجتامع و در برابر خطاهاي ديگران، هامن روش پدر را به كار خواهد گرفت. 



 

 

يعني او در مقابل خالف هم بازي اش، دست به كتك دراز خواهد كرد؛ اما اگر 

ام خطا با لبخند، نصيحت و ارشاد و يا درنهايت پدر او در محيط خانه و به هنگ

با قهر كردن با او مواجه شد، وي هم در مواجهه با خطاهاي ديگران همني كار 
را خواهد كرد و اين طبيعي است كه جامعه پذيراي خشونت نيست و اگر فردي 

به چنني روش هايي روي آورد، او را عنرص نامطلويب شناخته كه به مرورزمان 
 او را تربيت خواهد كرد.  اجتامع

ب ( كوديك كه پدر و مادر با او اين گونه برخورد كرده اند و در مقابل هر 

خطايي او را تحقري كرده، كتك زده و يا با او قهر مي كرده اند و او را مورد يب 

مهري و يب اعتنايي قرارداده اند، عنرصي جبون و ترسو تربيت خواهد شد كه با 
جنب رسارس وجودش را فرا خواهد گرفت. حتي اگر كار خوب هر خطايي، ترس و 

هم انجام دهد، جرئت اظهار كردن آن را نخواهد داشت كه اين دو عارضه 
 مذموم است و همني عوامل است كه موجب عقوق والدين مي شود. 

 

تجربه نشان داده است فرزنداين كه پدراين سختگري و خشن دارند و محيط 
ونت است و به جاي طنني صداي مهرباين و وقار پدر، ترس خانواده همراه با خش

و وحشت حاكم است، در بزرگ ساَل افرادي ترسو، خجالتي و گريزان از مواجهه 
 و رويارويي با مشكالت خواهند بود. 

 

اصل مسئله تشويق در مقابل انجام كار خوب مهم ترين جلوه تربيت ديني و 
ازآنجاكه انجام وظايف عبوديت و  مورد ماييد عقل است و شايد بتوان گفت

بندگي، وظيفه انسانهاست، متامي وعده هاي الهي در مورد ثواب و پاداش اين 



 

 

اعامل، در حقيقت تشويقي است براي انجام اين امور و خداي متعال خود از 

شيوه تشويق در مورد بندگان استفاده فرموده است. هم چنني اين شيوه در 

يده مي شود. ازجمله عالمه مجليس در كتاب رشيف سريه عمَل اهل بيت نيز د
بحاراَلنوار مرفوعا نقل مي كنم كه عبدالرحمن سلمي به فرزند حرضت امام 

حسني سوره حمد را آموخت. وقتي كودك در حضور پدر، سوره حمد را خواند، 
حرضت حسينعالوه بر پول نقد و پارچه اي كه از راه حق شنايس به معلّم داد، 

گار را از ُدّر پركرد. عرض شد اين همه پاداش براي يك سوره؟! فرمود:َو دهان آموز 

[؛ اين پاداش كجا و اهميت آموخنت سوره حمد 31أَيَن يَقُع َهَذا ِمْن َعطَائِه .]

 كجا! 

 

محدود كردن توقعات از فرزندان و پرهيز از زمينه سازي براي خالف والدين 

خواسته هاي آن ها را برآورده كند يا  نبايد از فرزند انتظار داشته باشند همه
كاري كه آن ها در انجامش ناتوان هستند يا حوصله انجام آن را ندارند، او 

نسبت به آن ها اقدام كند. تحميل كارهاي طاقت فرسا و وظايف سنگني و توقع 

به جا آوردن همه خواسته ها، درست نيست و او را به سمت توجيه و وامنود 
مي كشاند. براي مثال، برخي والدين به كودكان خود فشار مي كردن خالف واقع 

آورند تا حتامً دكرت يا مهندس شوند، بدون اينكه استعداد، توانايي و عالقه او را 
در نظر بگريند و اين امر موجب مي شود تا كودك يا نوجوان براي فرار از فشار 

انان از اينكه آنان را يا توجيه به انواع خطاها روي آورد; زيرا كودكان و نوجو 

تنبل يا يب عرضه خطاب كنند، واهمه دارند. پيامرب اكرمدر حديثي براي والديني 
كه آنچه را كه كودك در قوه و قدرت داشته و انجام داده، از او قبول كنند و 



 

 

آنچه را كه انجام آن براي كودك سنگني و طاقت فرساست، از او نخواهند دعا 

 فرموده است. 

 

بايد ابتدا به كودك مسؤوليت هاي كوچك و ساده واگذار كنند، به طوري والدين 
كه كودك توانايي انجام آن ها را داشته باشد؛ چنانچه توانست اين مسؤوليت را 

انجام دهد، او را تشويق منايند و مسؤوليت هاي ديگري به عهده اش بگذارند؛ 

صميمي و مهربان، بدون اما چنآنچه از عهده اين كار برنيامد، مانند يك دوست 

رسزنش به او بگويند كه با كمي كوشش و دقت مي تواند آن كار را انجام دهد. 

با چنني شيوه اي بعدها كودك از عهده كارها و مسؤوليت هايي بر خواهد آمد 

كه انتظار آن را نداشته اند. بدين ترتيب، هم در او احساس مسؤوليت و اعتامد 
و هم او ديگر نيازي به اظهار وجود خويش از راه  به نفس را تقويت كرده اند

 هاي نادرست نيست. 

 

اكرام و همدردي با فرزند و پرهيز از بازجويي و سوال پيچ كردن وقتي كودكان 
كار خالِف را انجام مي داند والدين از خشم برافروخته مي شوند، به خصوص 

به رنگ دست نزده  وقتي كه آشكار است؛ مثالً شنيدن پافشاري كودك در اينكه
است يا شكالت نخورده است، وقتي كه صورت و پرياهنش خالف گفته اش را مي 

رساند براي والدين بسيار خشم آور است. در تربيت فرزند بايد مهارت اكرام 

اصل اسايس باشد تا او دچار عقده حقارت نشود و بعد به طور ناخود آگاه و 

ود احساس مي كنم، به انواع دروغ چنگ اتوماتيك براي جربان خألهايي كه در خ
بزند و نقص خويش را كامل كند. پيامرب اكرمبه اين نكته كليدي و طاليي در 

تربيت فرزند اشاره مي فرمايد كه گل ادب و تربيت در گلدان اكرام و احرتام به 



 

 

شخصيت فرزند مي رويد و اول بايد گلدان را آماده منود و آنگاه به تربيت و 

[؛ فرزندانتان را 32ت:أَكرُِموا أَْوََلَدكْم َو أَْحِسُنوا أََدبَُهْم يْغَفْر لَكم ]ادب پرداخ

 گرامي داريد و خوب تربيت كنيد تا خداوند شامرا بيامرزد. 

 

احرتام به اظهار عقيده و انتخاب فرزند تا جايي كه خود مخالف رشع و عقل و 

آن از سوي والدين،  به خالف مصالح وي نباشد، نوعي اكرام اوست و رعايت

موجب احساس شخصيت در وي مي گردد و اين حس خوب كه اعتامد به نفس 

و قوت اراده را در پي دارد، مانع از متسك و توسل به امور نادرست و خالف 

واقع براي اظهار عقايد خويش مي گردد. اين نكته وقتي زيباتر جلوه مي كنم كه 

جلوه كند ذاتاً با كرامت نفس و  معلوم گردد رش و خالف، در هر شكَل كه
شخصيت واَلي امياين و انساين منافات دارد و هر جا كرامت نفس باشد، 

جايگاهي براي نادرستي و خالفكاري باقي نيست. پس بسيار َلزم است كرامت 
فرزند را حفظ كنيم تا او از زشتكاريها مصون مباند و در مقابل خودمان و 

گناه آلود نداشته باشد. حرضت امام عَل مي  ديگران موضعگريي هاي خالف و

[؛ كيس كه براي خود ارزش و 33فرمايد:َمْن كَرَُمْت نَْفُسُه قَلَّ ِشَقاقُُه َو ِخاَلفُُه.]
 عظمت ببيند، دشمني و مخالفت او )با ديگران( كم خواهد بود. 

 ْت و در فرماييش ديگر به اصل و ريشه اين رويكرد اشاره فرموده است:َمْن كَرُمَ 
[؛ كيس كه براي خود ارزش و عظمت ببيند 34َعلَيِْه نَْفُسُه َهانَْت َعلَيِْه َشْهَوتُه ]

 شهوات و خواسته هاي نفس در نظرش پست است . 

 



 

 

بهرت است اگر در مواردي والدين نسبت به كار خالِف از فرزند مطمنئ هستند، 

ه كار اشتباهش كنند. بدون اشاره مستقيم و استفاده از واژه آن خالف او را متوج

گاهي رسزنش و مالمت فرزند تا جايي كشيده مي شود كه مبدل به رسكوفت و 
زمينه ساز عقده مي شود. در دستورات ديني نيز چنني سؤال پيچي ها ممنوع 

شده است چنانكه امام عَل لجاجت را نتيجه اين اصالح گري غلط دانسته و مي 
[؛زياده روي در مالمت آتش 35ِة يِشبُّ نِريَاَن اللََّجاَجِة.]فرمايد:اإْلِفْرَاُط ِِف الَْماَلمَ 

 لجاجت را برافروزد. 

 

در حديثي ديگر آن حرضت به رصاحت دستور مي دهد كه حتي اگر كودك 

اشتباه هم كرده و اكنون به تناسب تربيت و ادب مورد مواخذه قرار مي گريد، 
بگذاريد تا احساس نكند حتامً راهي براي عذرخواهي و بازگشت برايش باقي 

شخصيتش خرد شده و ازدست رفته است. حرضمتي فرمايد:إذا عاتَبَت الَحَدَث 
 [ 36فَاترُك لَه َموِضعاً ِمن َذنِبه لئاَّل يُحِملُه اإلخراج َعََل املُكابَرة.]

 

والدين مي توانند بدون سؤال پيچ كردن يا بازجويي از كودك طي چند سؤال و 

ند واقعيت يا بخيش از آن را از زبان كودك بشنوند، جواب كوتاه سعي كن
موضوع را بزرگ و مهم جلوه ندهند و با قاطعيت اما واضح و شفاف درباره 

 موضوع با كودك صحبت كنند. 

كودكان از اينكه پدر و مادر از آن ها سؤال و پرس جو كنند، متنفرند به خصوص 
ها را مي دانند. كودكان از  هنگامي كه گامن مي كنند والدينشان از قبل پاسخ

سؤاَليت كه نقش دام رادارند بيزارند. سؤاَليت كه وادارشان مي كنم دروغ بگويند 



 

 

و يا حقيقت را بر زبان بياورند و خجالت بكشند. در اين صورت كودك مي 

خط ميش « پدر درك مي كنم. من مي توانم مشكالتم را به او بگويم.»آموزد 

فكاري فرزند اين است كه از يك طرف ما نبايد روشن و صحيح در برابرخال 
بازپرس بازي در بياوريم و كودك را سؤال پيچ كنيم و موضوع را بزرگ جلوه 

دهيم، از طرف ديگر بايد حتامً و بدون ترديد، رك و پوست كنده و البته با 
 احرتام و حفظ شخصيت، با كودك حرف بزنيم. 

ند، در كنار محبت و ارضاي احساس نياز البته روشن است كه اكرام و احرتام فرز 

به عشق در وجود او كارساز خواهد بود در غري اين صورت خوِد همني اكرام اگر 

خاَل از مهر مادري و به دوراز گرماي محبت پدرانه باشد، به دروغي مناييش 
شبيه مي شود! به فرزندان بايد محبت كرد به گونه اي كه او گرمي و لذت آن را 

حساس كند، وجود محبت سبب مي شود كه كودك نيازي به تظاهر و بچشد و ا
تصنع نداشته باشد و به فريب رو نياورد. البته َلزمه اين محبت آن است كه در 

مواردي لغزش او را ناديده بگريند و اگر هم خطايي مستحق تنبيه انجام داد، او 

 تايب هاي فرزندان را ببخشند. شايد احاديثي كه به رضورت مدارا و اغامض با كج

 سفارش مي كنم ناظر به اين مسئله نيز باشد. حرضت امام سجاد مي فرمايد: 

رْتُ َعلَيِه َو الرِّفُْق ِبِه َو الَْمُعونَُة لَه.  ِغريِ رَْحَمتُُه ِِف تَْعلِيِمِه َو الَْعْفُو َعْنُه َو السَّ َحُق الصَّ

وزشش دهد با او مهر [؛حّق خردسال اين است كه آن كس كه مي خواهد آم37]
 ورزد و از خطايش درگذرد و چشم پويش كند و با او مدارا كند و ياري اش سازد.

--------------------------- 

 مهرورزي متعادل با فرزندان

 



 

 

 

بسياري از كارهاي ناشايست فرزندان، ريشه در كمبود محبت والدين در 
بت به مهرورزي و محبت فرزندان دارد. به همني جهت در احاديث تربيتي، نس

بْياَن َو  به كودكان سفارش فراوان شده است. پيامرب اكرم مي فرمايد:أَِحبُّوا الصِّ
 [؛كودكان را دوست داشته باشيد و به ايشان رحم كنيد! 38ارَْحُموُهم. ]

 

عجيب تر آنكه محبت شديد به فرزند، درواقع امري فطري است و به همني 
دارد هرچند غري اختياري و غريارادي به نظر مي  جهت نزد خداي متعال فضيلت

رسد. حرضت امام صادق فرمود:قَاَل ُمويَس يا رَبِّ اي اْْلَْعاَمِل فضل ِعْنَدك قَاَل 
ُحُب اْْلَطَْفاِل فَِإينِّ فَطَرْتُُهْم َعََل تَْوِحيِدي فَِإْن أََمتُُّهْم أَْدَخلْتُُهْم َجنَِّتي ِبرَْحَمِتي. 

 [؛ 39]

داوند متعال عرض كرد: خداوندا، كدام اعامل در نزد تو افضل است؟ مويس به خ

خداوند فرمود: دوست داشنت اطفال. چون من آن ها را فطرتاً موحد آفريدم. 

پس اگر آن ها را در كوديك مبريانم، با رحمت خودم آن ها را داخل بهشت مي 
 كنم. 

 

شديد به فرزند،  اهميت اين مسئله تا جايي است كه خداوند براي رصف محبت

ِة  پاداش خاص در نظر گرفته است. امام صادق فرمود:إِنَّ اللََّه لرَيَْحُم الَْوالَِد لِِشدَّ

[؛خداي تعاَل به خاطر شدت عالقه پدر به فرزند، به پدر رحم 41ُحبِِّه لَِولَِدِه.]
 مي كند. 

 



 

 

چنني شيوه عمَل خود آن بزرگواران به عنوان مربيان كامل برشيت، حايك از 

محبت خاص و عميقي نسبت به كودكان است هرچند فرزند خودشان نباشد و 

اين مسئله گويي به هامن فطري بودن موضوع برمي گردد و اهميت آن را 
صدچندان مي كنم. حرضت امام صادق مي فرمايد:كاَن النَِّبي إَِذا أَْصبََح َمَسَح َعََل 

َف ِِف الرَّكَعتنَِي اْْلَِخريَتنَِي فَلاَمَّ رُُءوِس ُولِْدِه َو ُولِْد ُولِْدِه َو َصَلَّ   ِبالنَّاِس يْوماً فََخفَّ
اَلِة أَْمٌر فََقاَل َو  ْفَت َهْل َحَدَث ِِف الصَّ انرَْصََف قَاَل لَُه النَّاُس يا رسول الله َرأَيَناك َخفَّ

ْفَت ِِف الرَّكَعتنَِي اْْلَِخريَتنَِي فََقاَل أَ وَ  ِبي. ] َما َذاك قَالُوا َخفَّ  [؛ 41َما َسِمْعتُْم رُصَاَخ الصَّ

پيامرب وقتي صبح مي شد دستش را بر رس فرزند و فرزند فرزندش مي كشيد و 

روزي با مردم مناز مي گذاشت وَل دو ركعت آخر مناز را كوتاه منود وقتي متام 
شد مردم عرضه داشتند: اي رسول خدا! ديديم كه مناز را كوتاه كردي آيا به 

مناز كاري پيش آمد؟ فرمود كار چه بود؟ گفتند: در دو ركعت آخر، مناز را هنگام 
 كوتاه كردي. حرضت فرمود: آيا ناله طفل را نشنيديد! 

 

مردي از انصار به آن حرضت گفت: به چه كيس نيكويي كنم؟ فرمود: به پدر و 
 [ 42مادرت. عرضه داشت: آن دو مردند. فرمود: به فرزندت نيكويي كن.]

به فرزندان در نظر خداوند، چنان اهميت دارد كه جلوه هاي گوناگون محبت 
آن مانند نوازش؛ بوسه؛ شاد كردن و رايض منودن آنان هركدام به طور جداگانه 

مورد عنايت قرارگرفته و داراي پاداش مجزا معرِف شده است و نبوسيدن فرزند، 

ين احاديث اشاره مي با عقاب الهي روبه رو خواهد شد. در زير به مواردي از ا

 شود: 



 

 

پيامرب خدابر عثامن بن مظعون وارد شد درحاَل كه او كودك خردساَل كه 

همراهش بود را مي بوسيد. به وي فرمود: اي عثامن! آيا او را دوست داري؟ 

گفت: آري، به خدا اي پيامرب خدا! من او را دوست دارم. فرمود: آيا محبتت را 
آري، پدرم و مادرم فداي تو باد! فرمود:إنه من نسبت به او زياد كنم؟ گفت: 

يريض صبيا له صغريا من نسله حتي يريض ترضاه الله يوم القيامة حتي 
 [ 43يريض.]

 

كيس كه كوديك از نسلش را خشنود سازد تا اينكه او خرسند و رايض گردد، 

 خداوند روز قيامت او را خشنود مي سازد تا آن جا كه او خرسند شود. 

 

 ادق فرمود: امام ص

 [؛ 44َمْن قَبََّل َولََدُه كاَن لَُه َحَسَنًة َو َمْن فَرََّحُه فَرََّحُه اللَُّه يْوَم الِْقياَمة.]

هر كس فرزندش را ببوسد حسنه اي براي او نوشته مي شود و هر كس او را 

 خوشحال سازد، خداي تعاَل او را خوشحال مي كند. 

 

 و سلم فرمود:  پيامرب اكرم صَل الله عليه و آله

اكِِثُوا ِمْن قُبْلَِة أَْوََلِدكْم فَِإنَّ لَكْم ِبكلِّ قُبْلٍَة َدرََجًة ِِف الَْجنَِّة َمِسريََة َخْمِساِمئَِة 
[؛فرزندانتان را بسيار ببوسيد كه براي شام در قبال هر سه بوسه درجه 45َعاٍم.]

 يي در بهشت است كه اندازه آن پانصد سال راه است. 

 



 

 

به خدمت پيامرب آمد، عرضه داشت من هرگز فرزندم را نبوسيدم. وقتي  مردي

 [؛ 46بازگشت پيامرب فرمود:َهَذا رَُجٌل ِعْنَدنَا ِمْن أَْهِل النَّاِر.]

 اين در نزد ما مردي از اهل آتش است. 

 

رََّحُه ، فَرََّحُه لَُه َحَسَنًة؛ َو َمْن فَ  -عز و جل -پيامرب فرمود:َمْن قَبََّل َولََدُه، كتََب اللَّهُ 
[؛كيس كه فرزندش را ببوسد، خداوند برايش پادايش مي 47اللَُّه يْوَم الِْقياَمة.]

 نويسد و هر كس شادش كند، خداوند متعال روز قيامت او را شاد خواهد منود. 

 

بي پيامرب فرمود:إنَّ ِِف الَجنَِّة دارا يقاُل لََها: الَفَرُح، َل يدُخلُها إَلّ َمن فَرَّحَ   [؛ 48اَن]الصِّ

خانه اي در بهشت است كه به آن ]خانه[ شادي گفته مي شود و جز كيس كه 
 كودكان را شاد كرده باشد، وارد آن مني گردد. 

 

از ظاهر احاديث فوق روشن مي شود كه مسئله توجه مهرآميز به فرزند، داراي 
و  ين هاي رواينآثار بابركت و يب توجهي در اين زمينه، منشأ بسياري از نابساما 

 اخالقي است كه دروغ گويي ييك از آن هاست. 

كودكاين كه موردتوجه والدين و اطرافيان قرار مني گريند، به خاطر خودمنايي و 

جلب توجه، به هر كاري دست مي زنند تا موردتوجه قرار گريند. اين امر در 
الت خانواده هايي كه پدر و مادر به علت گرفتاري هاي شغَل و يا مشك

خانوادگي به كودكان خود توجهي ندارند، زياد ديده مي شود؛ زيرا در اين 



 

 

خانواده ها كودك خود را طرد شده احساس مي كنم و فكر مي كنم كه حرف ها 

 و كارهايش مورد پسند نيست و كيس او را دوست ندارد. 

 

دنظر روشن است در اين مورد نيز مانند ساير موارد بايد اعتدال و ميانه روي م
باشد و چنان نباشد كه محبت موجب جرئت و جسارت كودك نسبت به پدر و 

مادر و يا ديگران باشد. محبت تا حدي مورد نظر است كه حريم و حدود 

احرتامات حفظ شود و چنان نباشد كه فرزند نسبت به ديگران جسور و جري 

 باشد. 

 

قائل شدن به  محبت در اسالم، نوعي تربيت صحيح و درست و منطقي و حريم

رفتار و كردار متقابل فرزند به والدين و ديگران است و بهرت اينكه محبت به حّد 
افراط و تفريط نرسد كه آنگاه نه تنها به نفع كودك نيست، بلكه به رضر اوست 

 و در دين مبني اسالم نيز ازاين گونه محبت نهي شده است. 

 

 [؛ 49الرِْبُّ إَل اَلفْراِط.]امام صادق فرمود:رَشُّ اَلباِء َمْن َدعاُء 

كساين هستند كه نسبت به فرزند در محبت افراط  -والدين  -بدترين پدران 
 كنند. 

ما مي توانيم فرزند توامنند به جامعه دهيم و يا فردي لوس كه از پس انجام 

هيچ كاري بر مني آيد. همه پدر و مادرها به فرزندشان عالقه دارند و اين عالقه 
راز محبت خود به آن ها نشان مي داند؛ اما گاهي اوقات پيش مي آيد كه را با اب



 

 

اين محبت كردن جنبه افراطي به خود مي گريد و جاي محبت كردن با لوس 

 كردن عوض مي شود. 

 

لوس شدن بچه ها خطرايت را براي آينده آن ها به وجود خواهد آورد. خطرايت 
ي، حريص بودن، عدم پذيرش همچون، متوقع بودن از ديگران، يب مسئوليت

سخنان ديگران و ... به همني دليل بسياري از والدين اين نگراين را در خود 

احساس مي كنند كه شايد به طور نا خواسته با محبت هاي خود باعث لوس 

 شدن فرزندشان شود و در آينده نتوانند جلوي اين مسري را بگريند.

 

 

 

 

 . 88عدة الداعي و نجاح الساعي، ص [ ابن فهد حىل، احمد بن محمد، 38.]

 

 . 237[ طربىس، حسن بن فضل، مکارم اْلخالق، ص 39.]

 

 . 88[. ابن فهد حىل، احمد بن محمد، عدة الداعي و نجاح الساعي، ص 41]

 

 . 89[. هامن، ص 41]



 

 

 

 [ هامن. 42.]

 

 . 585، ص 16[ کنز العامل، ج 43.]

 

 . 88داعي و نجاح الساعي، ص [ ابن فهد حىل، احمد بن محمد، عدة ال44.]
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 . 89[ ابن فهد حىل، احمد بن محمد، عدة الداعي و نجاح الساعي، ص 46.]

 

 . 448، ص 11[. کلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، کاِف، ج 47]

 

 . 171، ص 3[. متقي هندي، کنز العامل، ج 48]

 

 .53، ص 3احمد بن ايب يعقوب، تاريخ يعقويب، ج [. 49]

--------------------------- 



 

 

 رضورت اعتدال در آزادي و محدوديت

 

 

بعيض از والدين به غلط چنني مي پندارند كه َلزم? عقده اي نشدن فرزندانشان 

اين است كه آنان را به حال خود واگذارند. اين دسته از والدين اغلب سبك 
گريانه را پيش گرفته و از امر و نهي به فرزندان و جديت در برابر تربيتي سهل 

آنان غفلت ورزيده اند. اينان آزادي يب حدي را به فرزندان خويش داده و از 
مشخص كردن انتظارات تربيتي خود غافل مانده اند. نتيج? آشكار اين سبك 

 عه به فرزندانتربيتي، غفلت والدين از آموزش و انتقال ارزش هاي حاكم بر جام
خويش است. اين گونه والدين متأسفانه از سبك تربيتي دقيق و صحيح تري به 

نام سبك تربيتي قاطع و اطمينان بخش كه َلزم? آن داشنت انتظارات مشخصاز 

فرزندان، وقت گذاشنت براي آنان و محبت و نوازش يب دريغ است، غفلت 

ل ارزش هاي فرهنگي و تربيتي ورزيده اند. اين روش تربيتي مطمئناً در انتقا

جامعه به فرزندان خويش كمرت مشكل ساز مي شود و فرزندانشان از يك سو 
احساس آرامش و آسايش مي كردند و از سوي ديگر ارزش هاي جامعه را دروين 

 مي ساختند. 

 

در نقطه مقابل، گاهي اوقات والدين به اين فكر مي افتند، حاَل كه بچه ها 

 متام ابزار قدرت براي بزرگ شده اند و 

 



 

 

كنرتل آن ها ازدست رفته، بهرت است به تهديدشان بپردازند. نظري اينكه بگويند: 

تا وقتي در خان? من هستي، بايد از قوانني من پريوي كني. اگر مني تواين، فوراً 

بايد خانه را ترك كني و از اينجا بريون بروي، اين والدين تهديدشان را به جايي 
كه بعد بايد هزينه گزاِف )ترك خانه و خانواده توسط نوجوان(  مي رسانند

بپردازند. رضر آزادي بيش ازحد، به اندازة محدوديتهاي يب مورد و غريمنطقي 
است كه به هر حال همچون زخمي چركني، زماين رسباز خواهد كرد. اگر خانواده 

اي را از او  از ترس اينكه مبادا فرزندش اشتباهي مرتكب شود امكان هر تجربه

گرفته و همچون كوديك خردسال با نوجوان خود رفتار كند، اعتامد به نفس را 

براي او معني نكرده است. نوجواين كه هميشه با محدوديت رفتاري مواجه بوده 
و فرصتي براي رشد اجتامعي به دست نياورده، اگر با وضعيتي چون شكست يا 

از خود نشان خواهد داد؟ او تحت  عدم توفيق در كارها روبرو شد چه واكنيش

هيچ رشايطي تصميم گريي و برخورد با مشكالت را تجربه نكرده است و طبيعي 
است كه نه تنها در زمان حال بلكه در آينده نيز به جاي تجربه اندوزي و قرار 

گرفنت در جريان مواجه زندگي، به دنبال يك حامي، يك نكت? اتكا و و ساحَل 
بود چنني نوجواناين تغيري را به ندرت مي پذيرند و هميشه  امن و آرام خواهد

سعي در حفظ وضعيت باثبات دارند و آيا چنني كيس در دنياي رسارس تغيري و 
تحول امروزي كه هر لحظه، حادثه اي ثبات را بر هم زده و دگرگوين هاي كَل يا 

 جزيئ را سبب مي شود جايي براي موفقيت و كاميايب خواهد داشت؟

--------------------------- 

 هم بازي شدن با فرزند

 

 



 

 

بازي هرچند رفتاري ساده است، اما مي تواند مسائل زيادي را به فرزند بياموزد. 

وقتي فرزند انسان كوديك خود را به وسيله بازي ارضا نكرده باشد در بزرگساَل 

ما به رفتارهاي كودكانه از او رس مي زند. در آموزه هاي ديني ضمن تشويق 
بازي با كودكان، خواسته اند كه مثل خودشان بازي كنيم و نيز مانعي براي بازي 

كودكان نباشيم. امام عَل عليه السالم مي فرمايد: هر كس كوديك دارد با او 
[ و امام كاظم عليه السالم مي فرمايد: بازيگويش )شيطنت( پرس 51كوديك كند.]

 [ 51ه در بزرگساَل بردبار شود.]در دوران كوديك پسنديده است براي اينك

 

 

 

 

 

  48ص  6[ کاِف ج 51

 

 493ص  3[ من َليحرضه الفقيه ج 51]

--------------------------- 

 متركز خاص بر مسئله فضاي مجازي

 

 



 

 

نيز ناميده اند؛ تحول در « عرص جريان هاي اجتامعي و تحول»عرص حارض را 

چنني برهه اي از زمان كه فضاي مجازي عقايد، انگاره ها، پيام ها و ارزش ها. در 

جهان را به دهكده اي كوچك مبدل كرده و مردم جهان را از كوچك و بزرگ 
بافرهنگ و باورهاي متفاوت با يكديگر مرتبط منوده، مباحث تربيتي فرزندان را 

با چالش روبه رو ساخته است. اكنون نسل كنوين در رشايطي قرار دارد كه 
و به خصوص اينرتنت در زندگي شان اجتناب ناپذير است. در استفاده از رايانه 

ميان فناوري هاي نوين ارتباطي و اطالعايت كه ساختار اطالعايت جوامع امروز را 

تغيري داده اند، رسانه اينرتنت كه فضاي مجازي را در زندگي واقعي انسان وارد 

بخش هاي كرده، از ويژگي هاي خايص برخوردار است و تأثريگذاري آن در 
مختلف زندگي انسان، روزبه روز در حال افزايش است. شبكه اينرتنت به نوعي 

توانسته همه رسانه هاي نوين را در خود جاي دهد. اينرتنت به علت دارا بودن 

ويژگي هاي خايص مانند دسرتيس به فضاي مجازي رسگرمي و تفريحي، ظرفيت 
ه از بايگاين هاي عظيم و غني باَلي نگهداري اطالعات، قابليت استفاده گسرتد

رسانه هاي متني، صويت و تصويري، تعامل دوسويه، متركززدايي، چندرسانه اي 
بودن، جمع زدايي، عدم پايبندي به زمان و رسعت دسرتيس به اطالعات بدون 

كنرتل، فرزندان را بيشرت از رسانه هاي ديگر به خود جلب منوده است. اين ابزار 
ند رقيبي براي والدين محسوب شده و فرزندان را از به خودي خود مي توا

بسرتهاي تربيتي والدين جدا سازد. اگر قصد داشته باشيم كه بر اساس موازين 

اسالم تربيتي صحيح و هدفمند را براي فرزندامنان در پيش بگرييم، نخست بايد 

م يمانع دسرتيس فرزندان به اطالعات و آموزه هايي شويم كه با روش ها و مفاه

تربيتي اسالم مغاير و در تضاد است. برخي از اين اطالعات، موجب خنثي شدن 
تالش هاي تعليم و تربيتي والدين شده، با اهداف گوناگون و بعضاً انحراِف روي 

اينرتنت قرار مي گريد. در فضاي وب، فرزندان ما با مسائل جذايب روبه رو مي 



 

 

و همني جذابيت است كه احتامل شوند كه توجه آنان را به خود جلب مي كنند 

 الگو قرار گرفنت آن ها از سوي فرزندان ما را افزايش مي دهد. 

 

بنابراين در مسئله فضاي مجازي نه بايد و نه مي توان فرزند امروزي را از آن 
دور نگه داشت و نه مي تواند او را با آفات و خطرات آن تنها گذاشت بلكه بايد 

 منطقي، رفتار فرزند در قبال آن را مديريت كرد.با روش هاي پيشگريانه و 

--------------------------- 

 بخش سوم: راهكارها و راه حل هايي درباره تربيت فرزندان

--------------------------- 

 راهكارهاي اسايس

 

 

 آداب رفتاري مختص به نوجوانان

--------------------------- 

 ان به فرزنداختصاص زم

 

 



 

 

با توجه به اوضاع حاكم اقتصادي به ويژه در جامعه امروزي كه والدين هر دو 

به اشتغال در بريون از خانه مشغول اند، قرارداد زمان خاص براي فرزندان و 

توجه همه جانبه به آنان بسيار كمرنگ شده است؛ اما درهرحال رضورت 
نم كند و اين مهم بايسته هايي  روزمره، اهميت و اصالت اين موضوع را منتفي

 مي طلبد ازجمله: 

 

باكيفيت و پرمحتوا باشد و در آن خدمات جسمي و عاطفي و رواين به فرزند 

داده شود؛ در كنار زمان اختصايص به همه فرزندان براي رسگرمي و صحبت و ... 

 زماين نيز )هرچند كوتاه( براي هركدام از فرزندان در نظر گرفته شود؛ متنوع

 باشد و شامل زمان آموزش، بازي، همراهي با كودك، خريد و ... باشد

--------------------------- 

 جايگاه تنبيه و معناي دقيق آن

 

 

هرچند تأديب جسامين و كتك زدن، مردود است اما تنبيه به عنوان يك عنرص 

او، با بازدارنده و انذار دهنده، جاي خود را در آداب رفتار با فرزند و تربيت 
رعايت رشايط خاص و اعتدال و نيز با نيت و انگيزه الهي دارد. البته در موارد 

حادتر، مي تواند موضع شديدي گرفت و پس از بيان خطاهاي فرزند، آن را به 
رخش كشيد و به او تفهيم كرد كه ما مي دانيم! َلزم است اين مرحله پس از 

چنان نباشد كه در حضور جمعي همه تذكرات، اخطارها و اندرزها باشد و آن 



 

 

صورت گريد و او در اين زمينه احساس حقارت كند، چون هنگامي كه كودك 

 خود را رسوا ببيند رس از كارهاي خطرنايك درمي آورد و حرفه اي مي شود. 

به عنوان مثال وقتي فرزند به فحش دادن رو مي آورد سعي كنيد در مراحل 

ده بگرييد اما اگر راهكار يب توجهي جواب نداد ابتدايي، فحايش فرزندتان را نادي
و در دفعات بعدي هم شاهد تكرار كلمه ناسزا از سوي فرزندتان بوديد، چاره 

اي نداريد جز اينكه خيَل جدي با فرزندتان صحبت كنيد. با كودك صحبت كنيد 
و به او بگوييد كه در صورت فحايش و استفاده از كلامت نامناسب، او را تنبيه 

كنيد. اين تنبيه بايد با توجه به سن كودك و ميزان ارصار او بر رفتار  مي

نامناسبش تعيني شود. مي توانيد پس از هر بار فحايش از او بخواهيد دقايقي به 
دقيقه اي سپري شود. يا مي  11يا  5اتاقش برود و در آنجا تنها مباند تا مثال زمان 

براي او محدوديت هايي در نظر توانيد درصوريت كه به رفتارش ادامه داد 
بگرييد؛ مثال از ديدن برنامه موردعالقه اش محرومش كنيد يا برنامه تفريح و 

 پاريك را كه داشته لغو كنيد. 

در مواردي هم كه فرزند مشغول كار خطا شده و مستقيم به چهره والدين نگاه 

ابراز يب  مي كنم، مي تواند از مهارت هايي همچون: مديريت نگاه به فرزند؛
توجهي به گفته او؛ اظهار كاهش محبت موقتي نسبت به فرزند و مچ گريي 

 محرتمانه )در حد نياز( استفاده كرد. 

هم چنني مي تواند از وقوع همني اندازه تنبيه معقول و منطقي نيز تا حدي 

جلوگريي كرد، آن هم با استفاده از سياست هشدار و تهديد قبَل. به اين معنا 
د هرازگاهي در امواجي از پيام هاي هشداردهنده در مورد كار نادرست كه فرزن

دروغ »او و زيان ها و پيامدهاي آن قرار گريد. مي تواند از پيام هايي با مضامني 
من هرگز بچه هاي يب ادب را »و يا « گو دشمن خدا و دوست شيطان است.



 

 

در چشم قشنگ  هر بچه اي متيزتر باشه پيش من عزيزتر و»يا « دوست ندارم.

 و ... استفاده كرد.« تره.

 

 اصالت دادن به تشويق
 

هراندازه عنرص بازدارندگي در تنبيه وجود دارد، بايد از مهارت تشويق و ترغيب 
نيز استفاده كرد و اگر يك بار به خاطر دروغ گويي، تنبيه معتدَل صورت گرفت 
بايد درازاي آن اگر صداقتي مشاهده شد و به ويژه درجايي كه مي توانست دروغ 

ل محبت صميميت مورد تشويق قرار بگويد، اما راست گفت، بارها و بارها و باكام
گريد و جو تشويق و ترغيب بايد به گونه اي در فضاي عمومي خانواده حاكم و 
منودار باشد كه فرزند يقني داشته باشد اگر بخواهد بيشرت از پيش در دل والدين 
و ديگران جا كند و بيشرت دوستش بدارند، بايد از بدي ها دوري كند و به نوبه 

. والدين َلزم است به طور مشخص نشان دهند كه عالقه خاص آنان روي بياورد
به فرزندشان به ميزان خويب ها و رعايت اخالقيايت است كه انجام مي دهد و هر 
بار كه كار بدي را كنار مي گذارد، بالفاصله مزه شريين تشويق را مي چشد ولو با 

لدين. البته مهارت يك بوسه و نوازش و لبخند و تجربه آغوش گرم و پرمهر وا
تشويق سازوكارهاي گوناگوين دارد به عنوان منونه والدين مي توانند تفريحات 
برنامه ريزي شده بني خودشان را تحت عنوان جايزه راست گويي فرزند اجرا كنند 

 و ...

 

--------------------------- 

 اكرام و پرهيز از سؤال پيچ كردن



 

 

 

 

وقتي پرسبچه اي به ما خرب مي دهد كه براي عيد، فيل زنده اي را به عنوان 
تو دلت مي خواست اين طور »هديه سال نو دريافت كرده، اگر پاسخ دهيم 

مفيدتر خواهد بود تا اينكه با « د يك فيل داشتي؟تو دلت مي خواه»يا « بود؟

سؤال پيچ كردن و رديف كردن پرسش هاي بازجويانه، دروغ گويي او را ثابت 

 كنيم و دست به انكار گفته او بزنيم

--------------------------- 

 روش هاي صحيح حرف زدن

 

 

آداب درست  ييك از روش هاي ارتباطي با كودكان، حرف زدن است. والدين بايد

 اين رويكرد با بشناسند كه زيال به برخي از اصول آن اشاره مي شود.

--------------------------- 

 پرهيز از اعرتاض پياپي

 

 

بسياري از والدين براي اين كه فرزندشان تكاليفش را درست انجام دهد يا 

ن رفتار به غذايش را كامل بخورد، مدام رس او غر مي زنند و اعرتاض مي كنند. اي



 

 

هيچ عنوان مناسب و پاسخ گو نيست. اين كار باعث مي شود تا كودك لج كند و 

درست برعكس آن را انجام دهد. اين مسئله همچنني باعث مي شود تا فرزند از 

زمان هايي همچون غذا خوردن فرار و سعي كند خودش را به كاري ديگر 
 مشغول كند.

--------------------------- 

 وتاهپاسخ ك

 

 

والديني كه با پاسخ كوتاه، فرزند را مجبور مي كنند از آن ها اطاعت كند، به 

هيچ عنوان روش درستي براي تربيت كودك خود انتخاب نكرده اند. با گفنت 
باعث مي شويد تا كودك هرگز به چرايي مسائل « براي اينكه من ميگم!»عبارت: 

و مي گرييد. يا گفنت عباريت فكر نكند. قدرت تحليل و پرسش گرايي را از ا

به اين مفهوم است كه « هر چه من مي گويم را بايد انجام دهي.»همچون: 
هيچ احرتامي براي فرزند خود قائل نيستيد و او نيز در مقابل، به شام احرتام 

نخواهد گذاشت. براي تربيت صحيح فرزندان، براي پاسخ به سوا َلت او زمان 
 مرتبط به او پاسخ بدهيد. بگذاريد و با صرب كامل و 

 

بسيار مهم است كه واقعاً براي كودكان ارزش قائل شويد. هنگام صحبت با 
فرزند خود، گويش موبايل را كنار بگذاريد و باهم حواس به حرفه اي او گوش فرا 

 دهيد و به چشامن او نگاه كنيد. اين باعث مي شود تا اعتامدبه نفس پيدا كنند.



 

 

--------------------------- 

 رفتار كودكانه

 

 

كودكان بسيار باهوش تر از آن هستند كه تصور مي كنيد. َلزم نيست صداي 

خود را كودكانه كنيد يا با كلامت خيَل بچه گانه با او حرف بزنيد تا به حرف 

هايتان گوش كنند. كودكان مكاملات مردم با يكديگر را مي شنوند و كودكانه 
 ه خود مي دانندحرف زدن را نوعي اهانت ب

--------------------------- 

 اظهار توجه خاص در هنگام صحبت

 

 

كودكان دوست دارند براي آن ها ارزش قائل شويد. به همني دليل بسيار مهم 

است كه واقعاً براي آن ها ارزش قائل شويد. هنگام صحبت با فرزند خود، گويش 
اي او گوش فرا دهيد. اين باعث موبايل را كنار بگذاريد و باهم حواس به حرفه 

مي شود تا اعتامدبه نفس پيدا كنند و آن حس ارزشمندي كه دنبالش هستند را 

 از شام بگريند.

--------------------------- 

 زياد حرف زدن



 

 

 

 

تحقيقات كارشناسان ثابت كرده است كه مغز هر انساين مي تواند در هر مرتبه، 
به خاطر بسپارد. به همني دليل است كه موضوع را  9تا  5به طور متوسط 

كودكان وقتي بيشرت از ظرفيت خود مي شنوند، ديگر متايَل به گوش كردن ادامه 

حرف ها ندارند. اگر مي خواهيد مسائل زيادي به فرزند خود بياموزيد، آن را به 

 چندين بخش كوتاه تقسيم كنيد تا نتيجه بهرتي داشته باشد.

--------------------------- 

 عدم استفاده از واژه هاي محكوم يا رسزنش كننده

 

 

هرگز از واژه هايي كه باعث ايجاد حس گناه در كودك مي شود، استفاده نكنيد. 

كودكان از هامن ابتدا حس همدردي ندارند و بسياري از چيزها را مني توانند 
مواخذه و  درك كنند. نبايد براي اشتباهايت كه انجام مي داند، خيَل آن ها را

 رسزنش كنيد.

--------------------------- 

 عدم تهديد غريمنطقي

 

 



 

 

هدف از بزرگ كردن كودك، اين نيست كه او را مطيع و فرمان بردار خود تربيت 

كنيم. بايد به كودكان فرصت فكر و خطا كردن بدهيد. تهديد كردن كودك باعث 

 گ ساَل دچار مشكل بشود.مي شود تا اعتامدبه نفس او از بني برود و در بزر 

--------------------------- 

 فراگريي گفتگو

 

 

گفتگوي طرفيني با فرزند بايد ازجمله آداب روزمره زندگي باشد. منونه هاي يك 
گفتگوي خوب مي تواند چنني باشد: استفاده از جمالت تحسيني؛ استفاده از 

ن به سوا َلت و تشويق كالمي؛ دادن اجازه اظهارنظر به كودك؛ پاسخ داد
 كنجكاوي ها؛ گفتگوي هدايت شده براي حل مسائل و ...

--------------------------- 

 فراهم منودن فعاليت هاي رسگرم كننده

 

 

ييك از وظايف والدين فراهم منودن زمينه هاي رسگرمي سامل براي كودكان است. 

 ي منوده واگر چنني فضايي در نظر گرفته شود كودك كمرت اظهار يب حوصلگ

نسبت به مديريت والدين احساس بهرتي خواهد داشت. برخي از اين فعاليت 
ها مي تواند چنني باشد: تدارك و طراحي بازي هاي فكري؛ يس دي هاي مناسب 

و محدود همراه با وضع قوانني استفاده از آن ها؛ ايجاد فضاي رسگرمي كنرتل 



 

 

فرزند همسال او دارند و ازنظر  شده؛ ارتباط با ييك از اقوام يا همسايگاين كه

فرهنگي نزديك هستند؛ داشنت برنامه بردن به پارك؛ به كارگريي خالقيت درروش 

 و برنامه هاي رسگرم كننده و ..

--------------------------- 

 حاكميت منطق در اجابت خواسته ها

 

 

بايد فرزند در يك خانواده بايد بر اين مسئله آگاهي داشته باشد كه هر كس 
مسئوليتي را بر عهده داشته باشد. پس والدين بايد مسئوليت هايي مطابق با 

 توانايي هاي كودكشان بر عهده او بگذارند. 

 

والدين بايد بتوانند ميان خواسته هاي فرزندشان و نيازهاي اسايس او تفاوت 

 بگذارند. زماين كه فرزند از كوديك عادت كرده است كه هر آنچه را كه خواسته
در اختيار داشته باشد با بزرگ شدن او دچار مشكَل جدي خواهند شد؛ زيرا 

ديگر مني توانند اين روند را متوقف منايند. اين مسئله بايد در هامن دوران كه 

كودك زبان باز نكرده و با گريه و نق نق كردن به خواسته هايش رسيده است، 
رك كنند كه آيا خواسته اي كه متوقف شود. والدين بايد بتوانند اين موضوع را د

فرزندشان دارد از روي نياز است و يا از روي يب نيازي؛ و همچنني بايد به اين 
گفت؛ و در « نه»مسئله واقف باشند كه گاهي اوقات بايد به خواسته كودكان 

بعيض مواقع خواسته آن ها را با تأخري اجابت منوده تا به اين وسيله خويشنت 
 كودكان افزايش يابد.  داري و صرب را در



 

 

والدين بايد اين توانايي را در خود تقويت منايند كه در مقابل درخواست هاي 

حريصانه فرزندشان پاسخ فوري ندهند. بهرت است در اين مواقع به كودك گفته 

ي عزيزم م»و يا اينكه « شايد دفعه بعد برايت اين اسباب بازي را خريدم.»شود 
و جمع كني و اون چيزي رو كه مي خواي بخري من توين پول توجيبي هايت ر 

 و مثال هايي ازاين دست.« هم كمكت مي كنم.

--------------------------- 

 آگاهي بخيش غريمستقيم

 

 

مناسب است والدين در مورد بهرتين و بدترين كارهاي اعضاي بدن كه مي تواند 
رروزه خودتان مثل مناز، انجام بدهد، از فرزند سؤال كنند. ييك از دَليل رفتار ه

را رعايت ادب بدانيد و دليل اين كار را براي او … سالم كردن به ديگران و

 توضيح بدهيد.

--------------------------- 

 قانومنندي

 

 

خوب است والدين و فرزندان باهم چند قانون ساده براي آنكه رابطه شان خوب 
ر كيس خالف آن عمل كرد معلوم مباند تنظيم كنند و در اتاقي نصب كنند تا اگ



 

 

شود و تذكر بگريد؛ و البته َلزم است والدين هم اگر خالف كردند باكامل 

 صداقت و جديت تاوان آن را بر عهده بگريند.

--------------------------- 

 ادب عميل

 

 

در اوقات فراغتتان مهامين بگريند يا مهامين برويد، به خانه ساملندان رس بزنند و 

ايگاه هاي مختلف خانوادگي و اجتامعي رشايطي متنوع فراهم آورند و در در ج
منظر ديدگان فرزندان آداب را مراعات كنند تا بچه ها ادب عمَل شامرا 

 بياموزند.

--------------------------- 

 تقويت احساس مفيد بودن

 

 

 َلزمه موفقيت اين است كه فرزند در ميان همگنان خود احساس مفيد بودن

كند و اين احساس كه بايد در محيط طبيعي و در خالل بازي هاي گروهي و 

فعاليت هاي دسته جمعي خلق شود، چيزي نيست كه به طور تصنعي به او 

تزريق كنيم. شايسته است نقاط مثبت رفتاري فرزند را بزرگناميي منوده و اثرات 
را موردگفتگو قرار  مفيدي كه كارهايش احيانا براي خود؛ خانواده و ديگران دارد



 

 

دهيم و حتي والدين مي توانند با توافق پنهاين، زمينه كاري كه فرزند به خويب از 

 پس آن برميايد را فراهم منوده و آنگاه از آثار و فوايد آن اظهار خوشحاَل منايند.

--------------------------- 

 پرهيز از دين زدگي فرزند

 

 

رت از ديگر خانواده ها َلزم است كه روح گاهي در خانواده هاي مذهبي بيش

حاكم بر خانواده، رسشار از شادي و نشاط و رسگرمي و تفريحات سامل باشد. در 
كنار توجه تام و اصالت گونه به امور مذهبي مثل رفنت به مسجد و رشكت در 

جلسات مذهبي و زيارت ها و ... رويكرد خايص نسبت به تفريحات سامل َلزم 
نت به سينام و پارك و گردش هاي شاد و مسافرت هاي تفريحي و است مانند رف

ديدار از آثار باستاين و ... تا فرزند بداند كه دين اسالم و آموزه هاي آن، تنها به 

جنبه باطني توجه ندارد و بلكه جنبه جسمي و لذايذ مادي به عنوان پَل براي 
 رسيدن به معنويات مطرح است.

--------------------------- 

 آداب رفتاري مختص به نوجوانان

--------------------------- 

 رشكت در گفتگوهاي خانوادگي

 



 

 

 

خانه اي كه در آن والدين و نوجوانان فرصت بيان نظرات خويش را نسبت به 
اشياء و موضوعات موردعالقه خود داشته باشند فرصت مناسبي براي يادگريي به 

اي مني تواند با آن برابري كند، نوجوانان از نوجوانان مي دهد كه هيچ مدرسه 
 گفتگوهاي رس غذا، بيش از متام مدت روز در مدرسه چيز ياد مي گريند.

--------------------------- 

 زمينه سازي مسري موفقيت

 

 

نوجوانان نيز مانند بزرگ ساَلن، در اثر موفقيت هاي متناوب به موفقيت خو 
نان پيداكرده و از خويشنت انتظار موفقيت دارند. مي گريند. آن ها به خود اطمي

اين گونه كودكان در مدرسه موفق و در خانه شاد و مرسور هستند. شكست نيز 
شكست هاي بعدي را به دنبال دارد. نوجوانان به موفقيت هاي روزانه احتياج 

دارند. آن ها بايد آگاهي يابند كه والدينشان از موفقيت آن ها اطالع حاصل 
ه و به وجودشان افتخار مي كنند. والدين بايد به نوجوانان بفهامنند كه كرد

موفقيت يك رؤياي دور و غريقابل دسرتيس نيست. بلكه موفقيت در زمان حال 
 هم موجود و ممكن است

--------------------------- 

 انجام هر كار به نحو احسن

 



 

 

 

او گسرتش مي يابد. اگر وقتي به نوجوان مسئوليت خيَل زياد بدهيد، نگراين 
مسئوليت خواسته شده از نوجوان بسيار اندك باشد، نوجوان وابسته و تابع بار 

مي آيد. بني اين دو يك محوطه وسيع و پهناوري وجود دارد كه نوجوانان در آن 
شاد، موفق و آرام مي باشند. اين هامن روابطي است كه والدين بايد براي دست 

 . يافنت به آن كوشش كنند

 

والدين در اعامل كنرتل و انضباط بايد تا جايي پيش روند كه نوجوانان اخذ 

تصميم را فرابگريند. همزمان با اين، نوجوانان بايد مسئوليت متيزي، نظافت و 
 نگهداري از اتاق وسائل شخيص خويش را به عهده بگريند.

--------------------------- 

 كاهش ترس از شكست

 

 

ن مسئوليت خيَل زياد بدهيد، نگراين او گسرتش مي يابد. اگر وقتي به نوجوا
مسئوليت خواسته شده از نوجوان بسيار اندك باشد، نوجوان وابسته و تابع بار 

مي آيد. بني اين دو يك محوطه وسيع و پهناوري وجود دارد كه نوجوانان در آن 

ايد براي دست شاد، موفق و آرام مي باشند. اين هامن روابطي است كه والدين ب

 يافنت به آن كوشش كنند. 



 

 

والدين در اعامل كنرتل و انضباط بايد تا جايي پيش روند كه نوجوانان اخذ 

تصميم را فرابگريند. همزمان با اين، نوجوانان بايد مسئوليت متيزي، نظافت و 

 نگهداري از اتاق وسائل شخيص خويش را به عهده بگريند.

----------------------------------------------------- 

 تشويق و تقويت استعدادهاي خاص

 

 

اگر نوجوانان به هرن عالقه مند است و تقريباًهمه وقت خود را رصف آن مي 
، متام اين كنم، يا عاشق آثار هرني بوده و خود به خلق آثار هرني مي پردازد

عالئق و فعاليت ها مفيد هستند. البته تا جايي كه به منرات مدرسه و توانايي 
تحصيَل اش لطمه اي وارد نشود. در غري اين صورت والدين بايد دست به اقدام 

بزنند. براي يك دخرت و پرس جوان اين امكان وجود دارد كه شانس موفقيت خود 

ست بدهند. نگذاريد كه اين اتفاق براي را در پي كسب چنني تجربه هايي از د
فرزندان شام پيش بيايد. اگر والدين سعي نكنند عالقه اي را كه نوجوان قبالً 

داشته از بني بربند، بيشرت موفق خواهد شد. بگذاريد كه او عالقه، خود را حفظ 
كند و در هامن موقع او را تشويق كنيد تا به موضوعات ديگر نيز عالقه مند 

 مخصوصاً به موضوعات درس مدرسه.گردد. 

--------------------------- 

 تقويت و تشويق خالقيت ها

 



 

 

 

نوجوانان گرايش و ميل پايدار و خاموش نشدين براي خالقيت، ساخنت و اكتشاف 
دارند. كنجكاوي خالقيت در وجود آن ها نهفته است و رشد طبيعي آن ها بدون 

 ه مي گردد. وجود اين عوامل و خصوصيات دچار وقف

وقتي نوجوان تصوير عجيب وغريبي به مادر خود نشان مي دهد، مادر مي 

گويد: عجب تصوير قشنگي! راجع به اين برايم صحبت كن. اين مادر هرگز اين 

اشتباه را مني كند كه بگويد: تو يك اسب كشيده اي درصوريت كه ممكن است 

 منظور نوجوان تصوير كشتي بوده باشد. 

اين اشتباهات را تكرار كنند، ممكن است نوجوان سعي خود را در  اگر والدين
ترسيم نقايش كنار گذاشته و يا نتيجه كوشش هاي هرني خود را ديگر به مادر 

 نشان ندهد.

--------------------------- 

 آموزش روش و سبك ارتباط ورزي

 

 

و افكارشان و نوجوانان نياز دارند تا در به هم پيوسنت نظريات، نيازمندي ها 

بيان آن ها به صورت كالمي، مترين كنند. خواندن كتاب، نوجوان را كمك مي 

كنم تا لغت هاي جديدتري ياد بگريد و مطالب و اهداف خود را بهرت بازگو كند. 

در گوش دادن داستان يب پايان نوجوان صرب و حوصله نشان دهيد. اين هامن 
مي گريد. زياد به او تذكر ندهيد  طريقي است كه نوجوان لغات تازه را ياد



 

 

)مطالب را دردهان او بگذاريد(. نوجوان بايد ياد بگريد كه در صورت لزوم 

 شخصاً مطالب خود را بيان منايد

--------------------------- 

 راهكار هاي اختصايص براي فضاي مجازي

 

 

ي ار گسرتش روابط اجتامعي و تقويت اين روابط با شيوه هاي مختلف )برگز 

جلسات، حل مسائل بدون وجود موبايل، خامويش موبايل در مهامين ها و 
 صحبت رو در رو و حضوري و...( است. 

آموزش هاي َلزم به خانواده و جوانان به خصوص آشنايي بيشرت والدين به اين 
فضاها و كنار گذاشنت ارتباطات سنتي، راهناميي و صحبت با فرزندان در 

ز شبكه ها مجازي و برقراري ارتباط محكم و استوار و خصوص استفاده بهينه ا
 صميمي با فرزندان. 

تقويت باورهاي ديني و اعتقادي خود در بني خانواده، با پررنگ شدن اين باورها 
 بچه ها كمرت در معرض آسيب هاي فضاي اينرتنت قرارمي گريند. 

و در دسرتس قراردادان رايانه خانوادگي در محَل كه براي همه قابل مشاهده 

 باشد. 

اختصاص يك ساعت مختص اينرتنت و بازي هاي رايانه براي فرزندان در طول 

 شبانه روز كه والدين خودشان بازي هاي رايانه اي را براي كودكان انتخاب كنند. 



 

 

جلوگريي منطقي و محبت آميز از بازي هاي رايانه خشن كه عامَل مهم 

اين رويكرد كه انتخاب برنامه ها درافزايش ميزان خشونت كودكان است با 

 متناسب با سن و موردعالقه فرزندان باشد. 

جايگزيني و پر كردن اوقات فراغت فرزندان با رسگرمي هاي سامل و شاد و نشاط 
 آور مانند ورزش، مهارت آموزي و ...؛ و دوري از ايجاد فرصت بيكاري براي آنان. 

ه كه َلزمه تحقق اين امر كسب رسمايه گذاري براي اشتغال كودكان در آيند

 مهارت ها در زمان اوقات فراغت است. 

آموزش علمي و عمَل آسيب ها و تهديد هاي فضاي مجازي به فرزندان براي 

كمك به استفاده امين از اينرتنت ازجمله اينكه در هيچ رشايطي اطالعات شخيص 
 خود و خانواده را در اختيار ديگران قرار ندهند. 

دين از عالئم اينرتنتي مثل كاهش روابط اجتامعي، عصبانيت و آشنايي وال
پرخاشگري در زمان قطع اتصال به اينرتنت، افت تحصيَل، اختالل درخواه، رفنت 

به رساغ اينرتنت در مواقع تنهايي، عدم متايل به بريون رفنت از خانه مشكالت و 

بياموزند كه اگر با  ناراحتي هاي جسامين و عضالين و ... والدين بايد به بچه ها
مشكَل در فضاي مجازي روبه رو شدند هرگز آن را با دوستان آنالين خود كه 

 غريبه اند مطرح نكنند و فقط به والدين اطالع دهند. 

غني سازي برنامه هاي فراغت دانش آموزان متناسب با رشايط سني و رسگرمي 
رش را مي طلبد كه تا هاي سامل به روز. در اين خصوص برنامه ريزي آموزش وپرو 

با مهياكردن برنامه هاي اوقات فراغت متناسب با رشايط سني، دانش آموزان 
شور و شوق در آن برنامه حضور يابند نسبت به دورهم بودن و باَل بردن 

 مشاركت هاي اجتامعي آن ها از حضورشان در فضاهاي مجازي كاسته شود.



 

 

--------------------------- 
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 . 1414قم، 

 

 -جلد، هجرت  1حمد بن حسني، نهج البالغة )للصبحي صالح(، رشيف الريض، م
 قم، چاپ: اول، 

 

شيخ عباس قمي، بيت اَلحزان ِف ذكر احواَلت سيده نساء العاملني فاطمه 
 ق(.  1414الزهراء، )قم: انتشارات سيدالشهدا،

 

 شيخ عباس قمي، بيت اَلحزان، تهران؛ مكتبه العلميه اَلسالميه. 

 

رضا عليه السالم؛ كنگره جهاين امام رضا عليه السالم ؛ مشهد، صحيفة اإلمام ال

 ق  1416

 

 ق.  1419طباطبايي، محمد حسني، سن النبي، قم، جامعه مدرسني، 

 

طربيس، حسن بن فضل، مكارم اَلخالق، مرتجم سيد ابراهيم مريباقري، انتشارات 
 فراهاين،}يب تا{، 



 

 

 

اْلخبار، كتابخانه حيدريه، نجف، طربيس، عَل بن حسن، مشكاة اْلنوار ِف غرر 
 ق.  1385

 

عَل اصغر حلبي، مقدمه اي بر طنز و شوخ طبعي در ايران، تهران، مؤسسه پيك 
 . 1365ترجمه و نرش، چ دوم، 

 

 . 1416اميني شيخ عبد الحسني، الغدير، نرش مركز الغدير، 

 

غات آُمدي، عبدالواحد بن محمد متيمي؛ غررالحكم و درر الكلم، دفرت تبلي

 . 1366اسالمي، 

 

غزاَل، ابوحامدمحّمد، احياء علوم الدين، مرتجم مويدالدين محمد خوارزمي، 

 انشارات علمي و فرهنگي،}يب تا{ 

 

قمي مشهدي، محمد بن محمدرضا، تفسري كنز الدقائق و بحر الغرائب، سازمان 

 ش.  1368چاپ و انتشارات تهران، اول، 

 



 

 

انگلسيي فاريس كاوويس برومند، تهران،  كاوويس برومند، عَل اصغر، فرهنگ

  1371انتشارات سكه، 

 

كليني، محمد بن يعقوب بن اسحاق، فروع كاِف، گروهي از مرتجامن، انتشارات 
  1388قدس، قم، پاييز 

 

  1391كياين، خديجه، لباس در قرآن و سّنت، قم، پيام حّجت، 

 

 . 1365ة، كليني، كاِف، ثقة اَلسالم تهران، دار الكتب اَلسالمي

 

 متقي هندي، كنز العامل ِف سنن اْلقوال و اْلفعال، بريوت، مؤسسة الرسالة. 

 

 . 1411ابوالفتح كراجيك، كنز الفوائد، دار الّذخائر، 

 

گابور، دون، مهارت هاي گفتگو، ترجمه مهدي قراچه داغي، تهران، پيك بهار، 

 ش.  1381

 

 ق 1312ارخانه عليقَل خان قاجار تويرسكاين، محمد نبي، ْلَل اَلخبار، تهران ك



 

 

 

لورش، ماكس، روان شنايس رنگ ها، ترجمه ويدا ايب زاده، تهران، نرش ين، چاپ 
  11372چهارم 

 

جلد، دار  1ليثي واسطي، عَل بن محمد، عيون الحكم و املواعظ )لليثي(، 
 ش.  1376قم، چاپ: اول،  -الحديث 

 

ري حيايت و شيخ صفوه السقا، متقي هندي، عَل، كنزالعامل، تحقيق: شيخ بك
 موسسه الرساله، }يب تا{ 

 

 قمري  1414مجليس، محمدباقر، بحاراَلنوار، بريوت، الوفا، 

 

جلد، دار إحياء الرتاث العريب  111بريوت(،  -مجليس، محمد باقر، بحار اْلنوار )ط 

ق برقي، احمد بن ايب عبداللّه، محاسن، دارالكتب  1413بريوت، چاپ: دوم،  -
 . 1371َلسالمّيه، قم، ا

 

فيض كاشاين، مالمحسن، املحجة البيضاء ِف تهذيب اْلحياء، انتشارات جامعه ي 
 مدرسني، چاپ دوم. 

 



 

 

  1389محدث قمي، كحل البرص، تهران، دارالثقلني، 

 

شيخ صدوق، محمد بن عَل بن بابويه قمي، من َليحرضالفقيه، بريوت، 
 ق  1415داراَلضواء، 

 

، محمد، ازدواج و شيوه همرسداري از ديدگاه اسالم، )تهران، محمدي اشتهاردي

 (، 1378انتشارات كتاب يوسف، 

 

 . 1385اصالين، محمدرضا، فرهنگ واژگان و اصطالحات طنز انتشارات كاروان،

 

  1376محمدي ري شهري، محمد، ميزان الحكمه، قم، مكتب اَلعالم اَلسالمي، 

 

 . 1375ات، انتشارات اخالق، چاپ اول، مليك تربيزي، مريزا جوادآقا، مراقب

 

عَّل بن حسن طربيس، مشكاة اَلنوار ِف غرر اَلخبار، كتابخانه حيدريّه، نجف، 

 ق.  1385

 

 شيخ عباس قمي، مفاتيح الجنان، برگردان قمشه اي، دفرت نرش فرهنگ اسالمي. 



 

 

 

 . 1412شيخ طربيس، مكارم اَلخالق، انتشارات رشيف ريض، قم، چاپ چهارم، 

 

مليك تربيزي، مريزا جواد آقا، ارسار الصاله، مرتجم: رضا رجب زاده، تهران، 

  1365انتشارات پيام آزادي، 

 

 . 1413شيخ صدوق، من َل يحرضه الفقيه، قم، انتشارات جامعه مدرسني، 

 

ابن شهر آشوب مازندراين، محمد بن عَل ، مناقب آل ايب طالب، عالمه ، قم 
 ق .  1379

 

 . 1375ري، محّمد، ميزان الحكمه، دارالحديث، چاپ اول، محمدي ري شه

 

 نعامين، عبدالحميد، الرتغيب و الرتهيب، موسسة الرسالة، بريوت، لبنان. 

 

راوندي كاشاين، فضل الله بن عَل ، النوادر )للراوندي(، دار الكتاب ، ايران؛ قم ، 
 يب تا 

 



 

 

 . 1371شارات رسوش، راغب اصفهاين، برگردان محمدصالح قزوين، نوادر، انت

 

جلد،  28نوري، حسني بن محمد تقي، مستدرك الوسائل و مستنبط املسائل، 
 ق.  1418قم، چاپ: اول،  -مؤسسة آل البيت عليهم السالم 

 

 . 1414فيض كاشاين، الواِف، كتابخانه آيت اللّه العظمي مرعيش نجفي، قم، 

 

 . 1419ت عليهم السالم، شيخ حّر عامَل، قم، وسائل الشيعه، مؤّسسه آل البي

 

هارجي، اون و كريستني ساندرز و ديويد ديكسون، مهارت هاي اجتامعي در 
ارتباطات ميان فردي، ترجمه خشايار بيگي و مهرداد فريوزبخت، تهران، رشد، 

 ش. 1377

--------------------------- 

 


