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 ،از ديدگاه اسالم سالم يروابط جنسردهاي كاركآداب و 

 شناختي آنروانهاي و آسيب
 *زادهعلي حسين

 يدهكچ
ر احسرم  جنسري ارم م د ةيم، ترثيرد راب رپرددا بدان ميه در اين پژوهش كاي مسئله 

آرامشرردي  ،كشتدرل  ندگي مكهمي تشتدين فلسفهممندي ا   ندگي اات. ا  مهرضميت

ي ا  كره يكرابسرته اارت يرد اات. اين آرامش بره ورواملي ودكنسبت به ي ن و شوهد 

نسي جراب ة جنسي ام م اات. آرامش در  ندگي  نمشويي يم معلول  ةراب  ،همبمر تدين آن

ديرد جردا كر  ياهرم را توان آننميدو به نحوي تال م وجود دارد و ام م اات يم مرمن اين

 يرد آن درروابط جنسي، بستدام ي روانري برداي ترثهش بدراي انواع دد. هدف اين پژوك

جنسري ارم م ا  نمارم م،  ةاي تشرير  راب رمندي ا   نردگي، معرمرهرميي بردرضميت

انجرمم  دايي آن اارت. رو  منردي و آارربد مقدممتي برداي بهد شنماي و تمهرآارب

رهرمي مكهرم و را نري و مهمر ا  مترون دين در آه كتحلرلي اات  -توصرفينرز پژوهش 

 اات. گدفته شد  كمكشنمختي روان

دهد روابط جنسي ام م در آرامرش و ارم گمري  ن و شروهد اين پژوهش نشمن مي ةيمفت

 ، نتردل نررمك، كددن آن به فضمي  ندگي مشتدكنتدل جنسي و محدود ك .تثيرد جّدي دارد

و  احسم  بدتدي در شيصّرت، پردايش مصرونرت و امنررت اجتمرموي را بره همردا  دارد

ي، نرم  وجه به نمهممهنري جنسند. تكجنسي اين آيمر را تقويت مي ةمداوم  آداب در راب 

مرل جنسري  مهشكجم، مقمبله بم هويت جنسي خويش، همي نمبهاوية به آن، محدوديتكي

ا به ميرمرد  ره آرامش  ندگي كهميي اات و تصويد ذهني نمام م ا  روابط جنسي، آارب
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 مقدمه
و  آرامـ  زن ةاست تا زمينـ بر انس، محبت و عاطفه بنا شده كاساس و پايه زندگي مشتر

ه براي كهاي خداوند اين است و از آيات و نشانه»فرمايد: ريم ميكد. قرآن شوشوهر فراهم 

رحمـت  وها آرام بگيريد و در ميان شما مودت قرارداد تا پي  آنودتان همسراني شما از خ

 (21 :روم).«ه بينديشندك اي آنانهايي است برار نشانهكه در اين كقرارداد. به درستي 

سـامم و مطوـو   يجنسـ ةرابط داشتنمندي از زندگي، رضايتاز عوامل  يشك، يكيب
بـه سـازگاري تـن  و اياـاد ميـل از  يتواند به صـورت پيشـگيرياست. اين رابطه هم م

ود. شـموجود باشد و در درمان آن مـثثر واقـ   يهاتن  ٔ  كاهندهتأثيرگذار باشد و هم فرو

تـوان بـه يران را مـها و احساس فاصوه ميان همسـاختالف يگراز موارد، جووه يدر بسيار

ن يـامكـرد.  ياا بررسريشه مشكل را آن ،يست و با حدس قوها مربوط دانآن يجنس ةرابط

ان، عان فراوامّا در ميان مراج ؛سويه وجود داردسامم ارتباط دو ياخالق ةو رابط يرابطه جنس
ز نگـاه اده است. شناسامم مطرح  ياخالق ةرابط ةزمينمنزمة نامطوو  بيشتر به  يجنس ةرابط

 .را ناديده گرفتتوان اهميت آن و نمي دارد ياسامم اهميت ويژه يجنس ةنيز رابط يدين

، واباط جنسايراهنماي  ر، روابط جنسي المعارفدايرةين زمينه تحقيقاتي با عناوين در ا

ارتباي  ، ويينييزهي در روابط جنسي و زنيش، ه تحريم جنسيكشنيسي شبجيمعه ةبيرگفتير  در
تاون منگرش قدسي به رواباط جنساي در ، شنيسينميين عشق و روابط جنسي از ديدگيه روان

 است. در جايگاه خود قابل استفاده كه هر يكاناام گرفته است  مدرنديني و روابط جنسي 

مندي از زنـدگي، جنسـي در رضـايت ةه نقـ  رابطـكاصوي پژوه  اين است پرس  

 ةي رابطـسثال از آثار و پيامـدها نيز به دنبال آن ؟سازگاري و رف  تن  در خانواده چيست

آيـات امهـي،  ةچـه نتياـآن شـود.هاي آن پاسـ  داده ميو آسـي  هاجنسي، آدا ، مهارت
، ه اسـت و منـ  دينـي نـداردشـدتوجّه بدان است يا در عووم معاصر  ناروايات معصوم

 در اين تحقيق باشد.هاي پرس تواند پاسخي به مي

 سالم ياهميت رابطه جنس
ه از نظـر كـاي اسـت در اين تحقيـق، رابطـه جنسي سامم ميان زن و شوهر ةمنظور از رابط

سو نگري باشد و بـراي زن و شـوهر كشد؛ دور از هرگونه خودخواهي و يبا شرعي مااز
 دي جنسي را به همراه داشته باشد.منباالترين رضايت
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زن و مـرد  يو همـوار كـردن مسـير ارتبـاط يسـاز، زمينهياجتمـاع يهاير ميان آزادد

بـه  ورا بشناسـند  ياهميّت غريزه جنسـ ،امور يچه اومياشك، چناني. بزيادي دارداهميّت 

ويژه بـه ،هاانسـانانديشـند تـا يمخاصي صحيح آن آگاه باشند، تدابير  يآثار مثبت و ارضا

مـوارد  زابسياري در  يجنس ةغريز ؛ زيرادننكاز اين غريزه استفاده  يابه شكل ويژهجوانان 

 با ساير غرايز قابل مقايسه نيست.
نسـي جرابطـه  ةگويد، در زمينـيخن مبشر س يفطرهاي گراي از كه اا آنقرآن كريم 

 فرمايد:يم
هاي  آن را روزه كاه روزرمضاين  كهي  مايه مبايربي همسرانتين در شا  يآميزش جنس

دانست )اگار يهيييد. خداوند مگيريد، حالل است، آنهي لبيس شمي هستند و شمي لبيس آنيم

ا )و اين كير ممناو  ركنيد ياين ايّيم را حرام كند( شمي به خود خيينت م  هيآميزش ش 

 وهاي آميازش كنياد نيرفت و شمي را بخشيد. اكنون بي آدهيد( پس توبه شمي را پذيانجيم م

 (178)بقره: شمي مقرّر داشته است، طل  نميييد.  چه خدا براآن

مضـان راين بود كـه در تمـام مـاه و متعامي  امعادهانگر آن است كه مصوحت فوقاين آيه بي

 وم مـردمزيرا عمـ ؛تشري  نشد يامّا با اين حال، چنين حكم ؛كنند يخوددار ها از آميزشمسومان

 داونـدخاست،  يكنند و از آناا كه دين اسالم دين سهل و آسانيرا تحمّل نم يچنين قانون
 ماه مبارك رمضان حالل اعالم كرد. يهاها در ش مسومان ة،هم يرا برا يآميزش جنس

طـالق  ةاند وعـدّكه از شوهرانشان جدا شده يدرباره زناندر همين سوره خداوند متعال 

 فرمايد:يآنان به سر رسيده است، م
شاويد نهاي ود را به پييين رسيندند، مينع آنكه زنين را طالق داديد و آنين عدّه خ يو هنگيم

توافق و   اپسنديده كسبكه ميين آنين به  يدر صورت ؛كه بي همسران خويش ازدواج كنند

 از شمي كه ايماين باه خادا و روز  است كه تنهي افراد  قرار گردد. اين دستوربر يتراض

هاي يشساتن آلاودگ  ثرتر و باراؤرشد شمي م  گيرند. اين برايند مقييمت دارند، از آن پ

 (232)بقره: دانيد.يداند و شمي نميمفيدتر است و خدا م

انـد، كـه طـالق گرفتـه يزنان از ازدواج يقديم، مردم بر اساس تعصّبات جاهو يهادر زمان
حق نـدارد  يرا تخطئه كرد و هشدار داد كه كس يدند. قرآن اين رسم جاهوكرمي جووگيري

از  ننـد وكدوباره ازدواج  است كهمطوقه  نزناكند. اين حقّ  ياز ازدواج مادّد آنان جووگير

باعـ  طهـارت و وه ئهاست، بوكه اين مسنه تنها حق آن ؛م برخوردار باشندسام يجنس ةرابط

. در پايان اين اناامدميجامعه  يبه آمودگ ،چه رعايت نشودو چنانشود ميها نيز آن يپاكيزگ
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كنيـد كـه ازدواج يفهميد و به اشتباه فكـر مـينممردم شما »فرمايد: يميم كحخداوند  ،آيه

 ينفـتبعـات ماز  ،آگاه از اسرار و رموز يخدا يوم ؛چندان مهم نيست يهايمادد چنين زن

 ،دنيـا يهاترين شهوتقرآن كريم در ميان پرجاذبه ،ديگر ياز سو .«تارّد زنان با خبر است

 كند:يابتدا از زنان ياد م
  هاي زنين، فرزندان و اموال هنگفت از طال، نقره، اسقبيل از   ميدّنسبت به امور محبّت 

پسات  يزنادگ  هايزيناتهي ت در نظر مردم زينت داده شد. اينممتيز، چهيرپييين و زراع

 (14عمران: )آلواال و جيويدان( نزد خدا است. ي( است و سرانجيم نيك )و زندگ )ميدّ

كـدام ها بهتـرين مـذّت دنكياز اصحا  خود سثال م امام صادق يدر ذيل همين آيه، وقت

ضية  اَلذّ االشياء  باء»فرمايد: يها فراوانند، حضرت مشنود كه بهترين مذّتياست و پاس  م

بهتـرين مـذّت آميـزش  1؛الدناء و االخرة بلذّةٍ اكثر لهم بن لذّة النسء  يالنسء  بء تلذّذ النّءسِ ف

ان بـه نيازمندي مـرد  .«باالتر از مذّت زن نيست يدر دنيا و آخرت مذّت؛ با زنان است يجنس

انـد. هآمدشـمار ه آنان مظهر نياز و زنـان مظهـر نـاز بـه كااست ارتباط جنسي با زنان تا آن
 اسالم ياست كه پيامبر گرام يبه حد ينسجروابط  يسازضعف مردان در كنترل و سامم

مـردان  يبـرا ياهـي  فتنـه 2؛الرّجيء  بين النّسيء  يفتن  اضرّ عل يبء تركت بةد» فرمايد:يم

حيثيت خود را ضاي   يرويكه در دام عشق ماه يبارتر از زنان نيست. چه بسيار سالطينزيان

از قومرو كشور  يبخ  وسيع يبه دختر زيباروي ييابدست يكه برا يو چه پادشاهانردند ك
، در شوده ميدر آن ديد انزن يكه ردّ پا يبزرگهاي را به دشمن واگذار كردند. جنايت خود

 .«مردان است ياز طغيان غريزه جنس يحقيقت گزارش

كـه بـا مقصـد  يرداست و جـز در مـوا يوجود ارتباط سامم جنس يو طبيع ياصل اوّم

آخـر عمـر بابركـت رسـول  يهـادر سال د.شودر تعارض قرار گيرد، نبايد ممنوع  يترمهم

كـه از مكّـه دور هسـتند،  يحج و عمره تمت  تشري  شد و اين نوع حج بـه كسـان اعظم
شد. اگر قرار بود ميان عمـره يها فاصوه مميان عمره و حجّ تمت  ماه ياختصاص يافت. گاه

را  يتحمّـل چنـين امـر ياناام نگيرد، بسيارميان زن و شوهر  يآميزش جنس ،تمت و حجّ 

حجّ تمت  را تشري  فرمود، پس از عمـره  كه پيامبر اكرم ينداشتند. به همين دميل، در سام

بـه اعمـال حـج  ي بيشـتركه چند شبارج شوند و با اينتمت  دستور داد همراهان از احرام خ

از  يبا همسـر نداشـته باشـند. يكـ يارتباط و آميزش جنس يبرا يهي  محدوديّت ،نبود يباق
د كـراعتـراض  به پيامبر اعظم شايستياصحا  از اين دستور پيامبر بر آشفت و با تعبير نا
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عمويـات حـج را  يبر ما روا باشد، در حام يكه اگر ما از احرام خارج شويم و آميزش جنس

طور ممكـن ابت مرطو  خواهد بود. چه  غسل جنما از آ يشروع خواهيم كرد كه سرها

بـا شـنيدن ايـن اعتـراض از جـا  خدا باشـد؟ رسـول خـدا ياز سو ياست چنين حكم

وترين شما هستم. اين فرمـان گو راست من پرهيزكارترين»فرمود:  يبرخاست و ضمن سخنان

شك بي. «داشته باشيم يبيشتر ياز ناحيه خداست و ما نبايد از خدا نسبت به دين خدا ادعا
بنـابراين، خداونـد  3داند.يمهربان كه انسان را آفريد، مصوحت او را از خود او بهتر م يخدا

ها بـه اننياز انسـصادر فرموده است. م كها ديده و مناس  با آن حمنان اين نياز را در انسان

 ،سو و تقـدس بـرآوردن آن در ديـدگاه اسـالم از سـوي ديگـركارضاي غريزه جنسي از ي

 فرمايد:يم ند. خداوند متعالكتر ميمسئوه را حسّاس
و  نيدكتوانيد بي آنهي آميزش يكه بخواهيد م يهستند. پس هر زمينشتگيه كبرايتين زنين شمي 

نيد و بدانياد حتمايا او را مالقاي  كيشه ا  پيش فرستيد؛ تقوا  خدا را پبرا  خود ذخيره

 (.223: بقرهرد و مؤمنين را بشير  دهيد.)كاهيد خو

 يرابـآخرت دانسـته و از مـردان خواسـته اسـت  ة، خداوند متعال زنان را مزرعآيهدر اين 

 ي ،و براي آخرت خـو»؛ زيرا پس از آن فرموده است: آخرت از اين مزرعه توشه برگيرند

سازي بـراي آخـرت دهد ميان رابطة جنسي سامم و ذخيرهاين نشان مي«. اي برگيريدذخيره

 ارد.ارتباطي وجود د
 يبـه كثـرت رابطـه جنسـدين مبين اسالم، توصيه  يهااز نكات جام  توجه در توصيه

در  يروو زيـاده يانـدوز، ثروتيل جنسـئمسـاتوجّه بـه  يكه مردم به طور كوّبا اين ؛است

ل رت عمـالم به كثامّا اس ؛نندكي ميها نهو از آن دداننميخوردن و خوابيدن را از يك مقومه 

ه اسـت. كـرد ينهـ يانـدوزدر خوردن، خوابيدن و ثـروت يروو از زياده ،توصيه يزناشوي

 و و اشـباع نيـاز خـوردن ،مايـه آرامـ  يجنسـ ةاشباع غريـزه كمت  اين باشد كشايد ح
ارتبـاط ه كـها باور نكنند از انسان يخيوبسا چه طغيان است. ةماي ثروت اندوزي خوابيدن و

مـورد توصـيه  .مطـرح اسـت عـرفه در كـ يبي  از حدّ معمـوم ،ميان زن و شوهر يجنس

 يه زندگهم يجنس ةكه غريز يبه حدّ يرونه افراط و زيادهامبته  .بوده است يپيشوايان دين

 امشعاع قرار دهد.را تحت

از  فـراوان( يعطر زدن، ناخن گرفتن و عمـل زناشـوي)سه چيز » فرمايد:يم امام رضا
 از اصحا  خود فرمود: يبه يك يادر روز جمعه رسول اعظم 4.«سنّت پيامبران است
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؟ او گفات:  ااهلل. حضر  فرمود: آيي صادقه دادهل؟ او گفت: نه، يي رسو اآيي روزه گرفته

 يفرمودند: برخيز برو و بي همسر  آميزش كان كاه عمال زنيشاوي پس پييمبر اعظم .نه

 5تو پيداش صدقه دارد.  برا

م اـا استشـمارا آن يخوش ي سومه وارد شد و بوه امّبه خان رسول اعظم يروزهمچنين 

 :گاه رو كرد به امّ سومه و فرمودكرد. آن
ياي   جي باوده اسات؟ امّ سالمه در پيسار حضار  گفات: آرفروش اينگويي زين  عطر

گايه دمت حضر  رسيد و عرض ادب كرد. آنجي است. زين  خاللّه، او اكنون نيز اينرسول

نادارد و از مان رو گاردان اسات. حضار   يهمسرم به من توجه !رسول خدا  گفت: ا

نيسات مگار  يهيچ عطر خوش بوي او بيشتر آرايش و زينت كن. زين  گفت:  فرمود: برا

گاردان اسات. رساول همسرم بايز از مان رو يول ؛امكردهكه من خود را بي آن خوشبو اين

او پيداش ثبات   قدر براآيد چهيتو م  به سو يدانست وقتيم يشكا   فرمودند: رمكا

 يدارد؟ حضر  فرمود: وقت يچه پيداش آيدميمن   او به سو يزين  پرسيد: وقت !شوديم

است كه در راه خدا  يكس ةگيرند و او به منزليدو فرشته او را در بر م ،دآييتو م  به سو

شاود و يكند گنيهينش آمرزيده ميبي همسر خود آميزش م يشمشير كشيده است. پس وقت

 6ميند.ينم يدر نيمه عمل او بيق يد هيچ گنيهكنيگيه كه غسل مآن

. رده اسـتكـرده و جز در موارد خـاص از آن منـ  نكاسالم به ارتباط جنسي سامم توصيه 

اسـت كـه انسـان در حـال  ياست، زمـان شده ينه يكه از آميزش جنس يترين زمانيطوالن

حتـي مسـتح ّ اسـت.  يكشد، امريز طول نماعتكاف است و اين عمل كه بي  از سه رو

 كشـد.يحدود سه روز بيشتر طول نم شانحا ،ه باشدها واج  شدنكه حج بر آنيز  يكسان

 را سركو  يجنس ةغريزه كمناس  آن است ، يدينهاي آموزهاز نظر قرآن كريم و  بنابراين،

ميّت آن بـه رسـوجود بوكه  ؛نشوند كو ديگران با ژست موعظه به مقابوه با آن تحري نشود

 ةها بـه رابطـي انسـانگد. با توجّه به شدت وابسـتشوو از مسير صحيح ارضا خته شود شنا

 جنسـي ناسـامم ةبايد مسيرهاي مناسبي بـراي ارضـاي آن تعريـف و از رابطـ ،جنسي سامم

 .جووگيري شود

 سالم يرابطه جنس يردهاكارك
در ايـن ، ردهاي فراوان آنكاركردان و زنان و م يسامم برا يبا توجه به اهميّت روابط جنس

 كنيم:يآن اشاره م يپيامدها و كاركردهاترين محوريبه قسمت، 
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 بهترين جايگاه و سرآمدي نسبت به ديگرانه يابي بدست. 1

 يال فطـرافراد است. اين ميـل از اميـ ةهم يامگو بودن و در جايگاه برتر قرار گرفتن آرزو

ايـن اسـت كـه در تشـخي   ،ميان افراد متفاوت باشـدچه ممكن است در . آنهاستانسان

ر اين د ند و روايات اهل بيتشويدچار اشتباه م يها گاه، انسانيو جايگاه امگوي يبرتر
خواهـد ينمـ يهمانند اين است كه هي  انسان يپذيربسيار كارساز است. داستان امگو زمينه

  در تشـخي يامّـا گـاه ؛آيـديكشيده شود و ذاتاً از رذل بودن بدش مـ يبه رذامت و پست

توانـد يحساس، به مدد روايـات، مـ يهاشود و در موقعيتيدچار اشتباه م يذامت و پستر

 را بفهمد. يعزّت و برتر ،و در مقابل يرذامت و پست

 يمـگرا ، پيـامبريدر روايتـرده اسـت. كشخصيّت برتر را تعريف  روايات معصومان
با شوهر خوي  است، زينت  ي... وقت است كه يبهترين زنان شما كس» فرمايد:يم اسالم

او بخواهـد در اختيـارش  كنـد هـر چـهيكـه شـوهر بـا او خوـوت مـ ي... و زمـان كنديم

 كـه امـام صـادق يتا جاي ؛ده استشزن نكوه   يحيا برا ،در خووت شوهر 7.«گذارديم

، مبـاس حيـا كنديبا شوهر خود خووت م ياست كه وقت يكس بهترين زنان شما» فرمايد:يم
دانـد كـه در برابـر يمـ يبـدترين زن را زنـ اكـرمدر مقابل نيز پيامبر  8«.را از تن دور كند

 9شوهرش استنكاف داشته باشد.

 ه از بزرگتـرينكـينزي ك، مثسسه دشويمرد مطرح م ياصوالً از سو يجنس ةدرخواست رابط

ند، در تحقيقـات خـود نشـان داده كدر موضوع مسائل جنسي تحقيق ميه كنهادهايي است 

ثر جانوران ميل جنسي كاست. در اميل به ارتباط با زنان متعدد در نهاد مرد تعبيه شده  است

تر و با فراواني تر، آسانجنسي مردان در مقايسه با زنان سري  كنر بي  از ماده است. تحري

شوند و بيشتر از طريق بينايي اين مي كتر از زنان تحريري گيرد. مردان سبيشتر صورت مي

هاي جـذا  و زنـان افتد. به همين دميل، تصاوير جنسـي و صـحنهپذيري اتفاق ميكتحري

پـذيري آنهـا كشوند و تحريمي كنند. زنان غامباً دير تحريكمي كزيبا، آنان را بيشتر تحري

ات كـآميز و تحريومـات محبـتكايـن روي،  بيشتر از طريق قوة شنوايي و المسه است. از

 10.تر استند. بنابراين، شهوت آنان عميقكمي كبدني آنان را بيشتر تحري

 .ه خداوند متعال براي زن صبر ده مـرد را قـراردادكبه درستي »فرمايد: مي امام صادق
 11.«شهوت ده مرد خواهد بود ةه زن تهييج شود، براي او قوكپس زماني 
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ان  مـ يكه در وجود آنها بيشـتر اسـت، گـاه يمختوف از جموه حياي يهاانگيزهزنان با 

 ةدر قضاوت خودشان اين اسـتنكاف را نشـان يشوند و به نحويممردان اجابت درخواست 

دانـد و بـه يم هتريك ةزمينها را ناصوا  و اين انگيزه نادانند. روايات معصوميم يبرتر

 رماكـپيـامبر  يدر روايتـ د.نرا بهتـر بشناسـ يبرتر ييقحق يهامونهنكند يزنان توصيه م

 :فرمايديم
.... اصاحيب  هساتند «نمجاو»همسرانشين   ... برا بهترين زنين شمي زنين قريش هستند كه

شاوهرش   برداركه از بهره يكيست؟ حضر  فرمودند: زن «مجون»پرسيدند: يي رسول اهلل 

 12.كنديممينعت نم

 شخصيت است. يسامم عامل برتر يدر روابط جنس ايااد تسهيالت بنابراين،

 . سالمت2

ان بـه وجود دارد و اين نياز به خصوص در مـرد يها به طور طبيعانسان ةدر هم ينياز جنس

، دانمـروه پرداخته است كه به طور معمـول ئكند. روايات ما نيز به اين مسيسرعت ظهور م

 يبـرا يزنشـكند. در ايـن روايـات هـي  سريرو، نيازشان ظهور مبا ديدن زنان زيبا ويژهبه

پاسـ  بوكه  ؛ار ساز نيستك توجهي به اين نيازبيو  يسركوب ؛ زيرامردان مطرح نشده است

 اسـتثنن نيـز از ايـن قاعـده مامعصـوم يطوبد و بايد اين نياز را ارضـا كـرد. حتـيم يناسبم

 يسـجن ةغريز يارضا يبرا يبه دنبال راه صحيح ،مصونيت و سالمت خود يو برا اندنبوده

 فرمايد:يم اند. امام صادقبوده
افتيد كه او را متعج  سيخت. پس حضر  بر امّ سالمه  يرسول خدا نگيهش به زن  روز

به ميين مردم آماد  ،خود رسيد. پس از آن تةخصوص او بود، وارد شد و به خواسكه روز م

ماردم، نگايه از   ود: اريخت و فرمايكه قطرا  آب غسل از سر مبيركش فرو م يدر حيل

پس به اهال خاود رو آورد.  ،ييفت  شيطين است. پس هر كس از اين مقوله در خود چيز

را از طرياق  يهي در روابط جنسسيلم ميندن از خطرا  شيطين الزم است درخواست  برا

 13د.شوسيلم و به هنگيم ارضي 

 . آرامش3

از بيشـترين مـذّت  يمنـدبهـره رسيدن به آرام  و ،مشترك يزندگ يهاترين هدفاز مهم

رود آرامشـگر شـوهر يو از زن نيز انتظار مـ زنرود آرامشگر ياست. اصوالً از مرد انتظار م

در  يبيشـتر يزمينـه سـازگار ،كنـديمرد اوج مذّت را از همسر خود دريافت م يباشد. وقت
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رسيد و خواست كـه از  خدمت رسول اهلل يكند. در روايت است كه زنيخود مشاهده م

 ه مـردكروي از آن را بر زنان حقوق مرد بر زن باخبر شود. حضرت از جموه حقوق مردان 

بايد صبحگاهان و شبانگاهان زن » :فرمودندگونه بيان ست، اينا يمظهر نياز در مسايل جنس

كـه صـبح و شـ  آرامـ  پيـدا  ياست مرد يطبيع 14.«دكنخود را بر شوهر خوي  عرضه 

 .شوديم يدچار ناآرامكمتر ر طول روز كند، د
وارد نكنـد و بهتـرين مـذّت و  يكـه بـه زن آسـيب ي، هر مسيريجنس ةغريز يدر ارضا

 ةدربـار مرد ايااد كند، مااز و مطوو  شمرده شـده اسـت. امـام صـادق يآرام  را برا

نـدارد،  ينه تنها اشكام»د، فرمود: نكيكه به همسر خود در حامت عريان نگاه م يمردسثال 

 15.«همانند آن وجود ندارد يبوكه مذّت

 ي در مسـيره آسيبي در روابط زن و مرد پديد نيايد و خووكدر دين مبين اسالم تا زماني 
اي بـر، خداونـد متعـال از ايـن رويجنسي من  نشـده اسـت.  ةامل آنان پيدا نشود، رابطكت

 ها كشتزار شمازن» فرمايد:يجنسي م ةردن رابطكناصوابي براي محدود  ةمقابوه با هر انديش

خـي مبـادا بـا بر .(223 :بقـره).«درآييـد به هر طريق كه بخواهيـد بـه كشـتزارپس  ؛هستند

 يد.كنرنگ مكمندي خود از رابطه جنسي را حذف يا بهره ،اساسهاي بيسنت

 سالم يروابط جنس يبرا يهايآداب و مهارت
ار را افـزاي  دهـد.  كـمندي فـرد از تتواند احساس رضـاياري ميكتوجّه به آدا  در هر 

قـ  نه كـجنسي سامم نيز آدابي معنوي و مادي، گفتاري و رفتاري وجـود دارد  ةبراي رابط

 نيم:كاره ميها اشبه بخشي از آنه كمندي از رابطه دارد مثثري در رضايت

 با خداارتباط . 1

دا و ميـان همسـران، ارتبـاط بـا خـ ياز عوامل مثثر در ايااد امفت، محبّت و سازگار ييك

 يهـاكه چندان بـه ظـاهر زمينـه يدر موارد ياز اوست. گاه يدرخواست تفاهم و سازگار

و  يگگو بـا خـدا در اياـاد همـاهنونماز و گفت ينداشته است، برپايتفاهم و مودّت نمود 

 ثـوقبصير كه از اصـحا  مـورد ويداشته است. اب يميان همسران نق  فراوان يرضايتمند
 گويد:ياست، م امام صادق

گفت: فدايت گردم، مان يرسيد و من شنيدم كه به حضر  م خدمت اميم صيدق  مرد 

ام و هناوز باي او ازدواج كارده يبي دختر كم سنّ و سايل ،امكه پي به سن گذاشته يدر حيل
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مان از مان  سنّ  بي او به بستر روم، به دليل زييد يترسم كه وقتيام. از آن مآميزش نكرده

اتفيق نيفتد؟ حضر  به او فرمودناد: قبال از   كراهت و تنفّر پيدا كند. چه كنم چنين چيز

دو ركعت  ؛آميزش او را بگو كه وضو بگيرد. سپس خود نيز قبل از آميزش بي او وضو بگير

بر محمّد و آل او درود فرست و سپس همراهين او را بگو  ؛خدا را ستييش كن ؛نميز بخوان

  وزالفت، ماودّ  و رضاييت او را ر !خدايي»تو آمين بگويند. پس بگو:   از دعيكه پس 

ماي را رابطاه  يساپس باي بهتارين ارتباي  و همايهنگ ؛سايزمن سيز و مرا بي او رضييتمند

گيه حضار   آن.  و از حرام بيزار  دار كه تو امر حالل را دوست يبه درستسيز. برقرار

از  شاوهر و، تنفّار و بضاز زن  رخادا و بيازا ةكه الفت از نيحي يفرمود: به درستبه او 

خدا حالل كارده  چهخواهد مردم را از آنيكه شيطين مچرا  ؛از نيحيه شيطين است ديگركي

 16.«است، بيزار كند

 اهلل گفتن قبل از آميزش. استعاذه و بسم2

مشـروع  يهـاارتبـاطدر  يو ناسـازگار يتنفر، بيزار»فرمودند:  گونه كه امام صادقهمان

 ةناحيـ در ايـن نـوع ارتبـاط از يو امفـت، مـودّت و سـازگار ،فعاميّت شيطان اسـت ةنتيا

شروع كرد تا از مواهـ  او  خدا ارتباط رابا نام  وخداست. پس بايد از شرّ شيطان گريخت 
ترسـد يكـه قصـد آميـزش دارد و مـ يمرد»فرمود:  امام صادقهمچنين . «برخوردار شد

 17.«اهلل بگويد و از شرّ شيطان به خدا پناه ببرداو در امر آميزش مشاركت كند، بسمشيطان با 
را فرامـوش « بسـم اهلل امـرحمن امـرحيم»ياد خداوند الزم است و نبايد  يدر هر ارتباط

كاهد يانسان م ياز شهوت حيوان ،ه با باور قوبي همراه باشدكدر صورتي فكر نوع كرد. اين 
كـه تركيـ  آن بـا مـذّات  به همـراه داردانسان را براي  يمذّت معنو رقّت قو  و يو قدر
كند تـا يخوشايند است. همچنين اين شكل از ياد خداوند به همسران كمك مبسيار  يجنس

مناس  مذّت نيز  يديگر يخود بدانند كه برا ةاز يكديگر را پايمال نكنند و وظيف يهي  حقّ
نيـز غيرجنسـي  يهـاكند تا بـه زمينـهيبه انسان كمك م« استعاذه و بسموه» 18فراهم كنند.را 
 بينديشد. يسازگار يايااد و ارتقا يبرا

 روحي يسازآماده. 3

آميزش را داشته باشند.  يادگ، الزم است همسران آميبيشتر در روابط جنس يمندبهره يبرا

مواجه شوند. وجود  يوه و ناپسندهر يك با امر مكربسا نداشته باشند، چه يآمادگ چهچنان

تدارك ديده بودند كه هر يـك از همسـران  ياگونهخود را به ةبرنام پيامبر اعظمپربركت 

همسـر از  يحضـرت  را دارد. آگـاه يو همبسـتر يافتخار همراهـ يدانست چه شبياو م



  89شناختي آن روانهاي ، و آسيباسالم از ديدگاه سالم يجنسروابط آداب و کارکردهاي 

ن سـازد. ايـياجابت بهتر در برابر درخواسـت او را فـراهم مـ ةزمين ،حضور همسر خوي 

 يبـرا»فرمايـد: يم بوده است كه امام صادق معصومامامان مورد توجه  يقدروه بهئمس

مگـر اينكـه  ؛گردد، بر اهل خود وارد شوديمشبانه از سفر خود بر ي  نيست وقتمرد مناس

اطالعي زن از بازگشـت شـوهر خـوي  ايـن ي از پيامدهاي بيكي 19.«صبر كند تا صبح شود

 .ندارد همسراجابت درخواست  يالزم را برا يكه آمادگاست 

 . نظافت و زينت4

سـر، اصـالح صـورت،  يزايـد، كوتـاه كـردن مـو يزدودن موها ،يرعايت بهداشت جنس

 يوهـامد. زدودن بايد مورد توجه قـرار گيـر اردساير مو مواد بهداشتي و آرايشي وانتخا  

نبايـد  يك از همسراندهد. هي يمرا افزاي   يميل جنس ،در مردانويژه به ،يدستگاه تناسو
م هم غسل كند و هـ ينسجگونه به همسرش بنگرد كه او منتظر است تا پس از آميزش ينا

 يافقـط بـر يكه استحمام پس از آميزش جنسـبداند بوكه بايد چنين  ؛به نظافت خود برسد

از  قبـلبايـد را  يجنسـ ةرابطـ يبـرا يدر اناام غسل واج  است. آمادگاالهي  امتثال امر

مـردان از  اساسـاًتوجه كنند؛ زيـرا طور ويژه اين رسيدگي بهزنان بايد به آميزش ايااد كرد. 
 شوند.مي كطريق حس بينايي و بويايي تحري

 يجنس يساز. آماده5

اسـت كـه  يهمسـران امـر يبـرا يجنس يهاهر چه بهتر خواسته يارضا يبرا يساززمينه

خودخواهانـه هـر يـك از همسـران در  يگيرو پيو عاوه كردن در آن است مورد ترغي  
گـاه هر»فرمايند: يم قرار گرفته است. پيامبر اعظم نامعصومآن، مورد نكوه   يارضا

 20.«نكند هخودخواهانه عاو ،از شما اراده كرد كه با همسرش آميزش كند ييك

د تا آميزش در وقت خودش اناـام شـود و نكن يساززمينهاي زن و شوهر به گونهبايد 

بـا همسـر و مالعبـه پـذير اسـت. انكمقـدماتي امبـا فرآيند اين  ؛اناام نگيردقبل از موعد 

 آمـده اسـت. امـام صـادقشـمار الزم و مقـدّس بـه  يدر دين اسالم امـر ،سازي اوآماده
بـا  يتبـاط جنسـار يسـازاز جموه مالعبـه مـرد و آماده ياردمالئكه جز در مو»فرمايد: يم

شود مردان خود را موزم بداننـد در كنـار يمموج  اين تقدس  21.«شونديهمسرش حاضر نم

كس  كنند و هم اد  معاشرت را رعايـت كننـد تـا  يهم پاداش اُخرو ،امتذاذ از اين عمل

 فرمايد:يم اسالم يپيامبر گرام جفاكار نباشند.
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 ؛همراه شود و اسام و رسام او را نپرساد  بي ديگر ياينكه كس يسه چيز از جفيست؛ يك

سوم  ؛ل نكنددعو  شود پيسر مثبت نگويد يي اگر بگويد از غذا تنيو يديگر اينكه به طعيم

 22 ين پرجيذبه، بي همسرش آميزش كند.از طريق سخن  سيزاينكه قبل از آميده

 يمسايل جنس يشناسآسيب
 اند از:عبارتترين آنها هايي است كه مهمبراي روابط جنسي آسي 

 يجنسگاه مسموم بستري براي آسيب در روابط . ن1

ها و مقابوـه بـا آسـي  ،ناـات تـرين عامـلمهم ،يجنسـ يهـامصون ماندن از آسي  يبرا
ايـن اسـت كـه  بخ  زنـدگيسالمتاز عوامل  ييكاست.  شايستنا يهامحافظت از نگاه

 ينگـاه خـود محـدوديت يبـرابايد نگاه كند و به هر جايي انسان به چشم خود اجازه ندهد 

تعبيـر به ياد شده است. از جموه  يايااد كند. در آيات و روايات از اين كار با تعابير متفاوت

قـرآن  23شتن آن است.گبستن چشم، شكستن و فرو ياست. غض به معنااشاره شده « غض»

ا از نـامحرم خـود ر يهابه مثمنان بگو: چشم» فرمايد:يكريم خطا  به مثمنين و مثمنات م
اين  خود را از نگاه فروگيرند. يهاو به زنان با ايمان بگو: چشم (31و  30 :نور) «فروگيرند

شـود. خداونـد يچشم به خيانت مبـتال نمـ . در نتياه،را به همراه دارد يمحدوديت پاكيزگ

راهـه يكند و از بيمخيانت كه نگاهشان  يهايچشمبه » :دارد يمتعال از چشمان ناپاك آگاه

 24.«د، آگاه استپردازيممين نياز جنسي به تأ
از توجّـه و  ،مـوارددر بسياري ها مختوف، از جموه به انسان يافتادن نگاه انسان به اشيا

به وجـود  يفراوان يفسادها يتكرار يهاادامه دادن و نگاه ،پس از آن يوم ؛است يدقّت ته

د. دار يشـيطانمبـد  مردم، همانا نگـاه  يا» :فرمايديم كه پيامبر اعظم ياگونهبه ؛آورديم

بايـد بـه اهـل خـود )همسـر( رو  ،از آن را در وجـود خـود يافـت ياپس هر كس نمونـه

از  يااسـت و كمتـر طعمـه يشيطان بسـيار قـو ،نينديشد ياگر انسان چنين تدبير 25.«بياورد
اوّمـين نگـاه بـه » فرمايـد:يم برد. به همين دميل، امام صادقيدست او جان سامم به در م

 26.«دومين نگاه به ضرر تو است و در سوّمين نگاه هالكت است ؛سود تو است

 يا، محدود كردن آن نيـز اهميـت ويـژهاست كناقدر خطرطور كه نگاه آموده اينانهم

پس  ،نگاه كند يكه به زن يكس» فرمايد:يم است كه امام صادق ياين اهميت به حدّ دارد.
گردد مگـر ينمشم خود را ببندد، نگاه  به او برآسمان بوند كند يا چ يونگاه خود را به س
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نگـاه مفسـده دهد اين روايت نشان مي 27.«آورديبه ازدواج او درمرا اينكه خداوند حورامعين 

بسـتن از چشـم فرواهميت دارد كه خداوند در مقابـل  يمقابوه با آن به حدو دارد فراواني 

او  يكه تمام زنان عـامم بـه زيبـاي ياحوريه ؛كندينصي  انسان م يا، حوريّهييك زن دنياي

هـا چنـدان نـوع انسـان يگر آن است كه محدود ساختن نگاه بـرانشانچنين هم ؛رسندينم

و اين مقابوه با اين آسي ، دو اثر مهم مصونيت فردي و امنيت اجتمـاعي را در  آسان نيست
 :پي دارد

 ييت فردمصون

هـا مصـون يخود را قرنطينه كند تا از آمودگ آماده استاست و  ي  آمودگانسان به دنبال رف

خواه او و هر چه زمينه مسموميت او را فراهم دل ،هر چه براي  حفاظت ايااد شود بماند.

 يمسـموم از تيرهـا ينگـاه تيـر» فرمايـد:يم امام صادق .كننده استنگران ي برا ،سازد

خداوند طعم ايمان  ،صرف نظر كند (نه غير خدا)دا شيطان است. هر كس از آن به خاطر خ

 28.«چشانديرا به او م
 د.وبايد نگاه را محدود كرد تا از تيررس شيطان خارج شـ ،مصونيت از مسموميت يبرا

صـاح  آن  يكارد و براينگاه پس از نگاه در دل انسان شهوت م» فرمايد:يم امام صادق

 29.«بـال، محنـت و عقوبـت اسـت سـاز حقّ و زمينهفتنه عدول از طريق و  كنديفتنه ايااد م

ه هميشـ زيـرا ؛زدايي اسـتردن و آسي كتر از نگاه راي مصونيت آسانردن نگاه بكمحدود 

 تر از درمان است.پيشگيري آسان

 يامنيت اجتماع

 يتگسـبـه او واب يخواهد هر كس كه به نحوياست، مخوي   ينه تنها انسان به دنبال ايمن
منيت اتأمين اين  كند.ياحساس امنيت م شخود ،با مصونيت او؛ زيرا ، نيز مصون باشددارد

 :فرمود بو بصير به امام صادقبه محدود كردن نگاه است. ا
كند. حضار  فرماود: يكند. پس مرد از پشت سر به او نگيه ميعبور م  از كنير مرد يزن

خينواده و خويشاينش نگايه شاود؟ گفاتم: ناه،  شود كه بهييچ يك از شمي مسرور مآيي ه

 30. پسنديخود م  مردم همين پسند كه برا  حضر  فرمود: برا

اشـد، خانواده و خويشان خـود امنيـت دانسـته ب ةديگران دربار ةخواهد از ناحييكه م يكس
 فرمايد:يم امام صادق ،بايد ديگران از ناحيه او احساس امنيت كنند
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له مباتال ئكه زنين خودشين به ايان مسااز اين ،كننديهي نگيه مبه زنسر كه از پشت  يكسين

خواهيد از نيحيه همسر، ميدر و خواهر خاود آساوده خايطر ياگر م شوند، در امين نيستند.

 31 .كنند يكنيد كه ديگران نيز احسيس راحت  بييد كير ،بيشيد

ان چون انس» فرمايند:يم نامعصومامامان كه در روايات، بسا اين پرس  به ذهن بيايد چه

، پـس و اين را دوست ندارد كنديم يكه ديگران به ناموس او نگاه كنند، احساس ناامناز اين

از نگـاه كـردن ديگـران بـه  يحـال اگـر كسـ  32،«خود نيز نبايد به ناموس ديگران نگاه كنـد

اي خـود ار را بـركـه ايـن كحقّ دارد بگويد من د، آيا اشنب يناموس خود ناراحت و ناراض
بـاش  يمردم راضـ يگويد برايچون روايت متوانم براي ديگران نيز بپسندم، پسندم، ميمي

 نند.كه ديگران به ناموسم نگاه كو من راضي هستم  ،يهست يخود راض يچه كه برابه آن

سي به اين امر كرود ه احتمال نميكدر فضايي است پاس  اين است كه سخن حضرت 

ن است در كدهد. چگونه ممپاس  منفي ميه ابابصير كئن بودند راضي باشد و حضرت مطم

زندگي متدينان جز پاس  منفي انتظار داشت؟ بـه عبـارت ديگـر، مخاطـ  حضـرت  كسب
كه از  نداردقدر زنگار اين شانند و فطرتاگرفتهناز انسانيت فاصوه  قدركه اينهستند  يكسان

ن ايـبـه بنابراين، روايت از اين نمونه منصـرف اسـت و دور شده باشند.  ئوهترين مسيفطر

ر متـداول نبـوده كـه در زمان حضرت، اين نـوع تفكبدان دميل . ستا پرداختهمرتبه پست ن

شـده، حضـرت بـه آن يبه طور معمول ديـده مـو پست كه مرات  نازمه  يدر موارداست. 
 طامـ ياببنيعو يروايتـدر  ،در بحـ  غضـ  ،مثـال بـرايبخ  نيز پرداختـه اسـت. 

 يپس از عصبانيت از كـار يچرا كه فرد عصبان ؛است يديوانگ يعصبانيت نوع» فرمايد:يم

 33.«شوديكه اناام داده است، پشيمان م

آيـا ايـن  ؛شونديشوند و پشيمان نميم يافراد عصبانبرخي آيد كه يجا به ذهن مهمين

فـان » فرمايد:يحضرت در ادامه روايت م نيست؟ يديوانگ يدهد كه عصبانيت نوعينشان م
وقت ديگر آن ؛«و عميق است ياو جد يديوانگ ،مم يندم فانونه مستحكم؛ اگر پشيمان نشد

ايـن  دهداين توضيح نشان مي بوكه در نهايت جنون است. ؛از جنون نيست يعصبانيت نوع

طـور اين. ستا سي عصباني شود و پشيمان نشود، در زمان حضرت زمينه داشتهكه كفرض 

شويم ديگـران بـه ي، ما ناراحت نميگفت: آرينيست كه اگر در پاس  حضرت، ابو بصير م

ندارد، حضرت بگويد: پس شما هـم نگـاه  يزنان ما نگاه كنند و به نظر ما نگاه كردن اشكام
اـا اسـت كـه ت. اينكـار اسـ يشروع سخن اتّفاق طرفين در قضاوت بـه زشـت ةكنيد! نقط
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دانيـد، خودتـان نيـز يحال كه شما اين كار را درباره خودتان زشت مـ»: فرمايديحضرت م

 .«ران اين كار زشت را اناام ندهيددرباره ديگ

كـه شـد سامم مطـرح  يبه صورت آدا  رابطه جنس ياز شرايط در روابط جنس يبخش

 ياهرابطـ يبـرا يمناسـب ةمورد توجه قـرار گيـرد تـا زمينـ يبايد قبل از اناام آميزش جنس

تواند در بعد شناختي و انگيزشي مـا ها ميآشنايي با آسي د. در اين ميان، وشفراهم دمخواه 
ش بـه هنگـام آميـزآثـار خـود را ها آسي . كمك كندجنسي سامم  ٔ  رابطه هدن بيرا در رس

در . نـدكتضـعيف ميهمسـران را مندي بهره يهادهد و زمينهييا پس از آن نشان م يجنس

 كنيم:ياشاره مها اين آسي از  يايهبه نمونهادامه 

 ميان همسران يجنس ي. ناهماهنگ2

اگر زيـاد  ياكه عده يدر حام ؛بسيار فعّال باشند يل جنسئمسا ةدر زميناي تمايل دارند عده

جنسـي  ةزماني رابطاز زنان  يبرند. بعضيبيشتر مذّت م ياز امور جنس ،نكنند يبا هم نزديك

كه سوول نـر از  يوقت ييعن ؛است در رحم كدوران تشكيل تخمه كاست خواه دلبرايشان 

 ةشود و چهار يا پنج روز ادامـه دارد تـا زمينـيفاموپيان به تخمدان زن منتقل م يهاراه مومه
نسـبت بـه مواقـ   يها قبل يا بعد از دوران قاعـدگبارور شدن زن را فراهم سازد. اغو  زن

ها عضـو تناسـوي نيسـتند، ه پسـتانكا نيز بدانيم اين ر 34كنند.يديگر بيشتر احساس شهوت م

از  يبرخـ 35تحت تـأثير آن اسـت.؛ زيرا آوردشمار امّا بايد آن را جزئي از سيستم تناسوي به 

رابطـه  ةدهند و در تمام اوقات آمـاديعالقه نشان م يجنس يشدّت نسبت به ارضامردان به

شـوند، يمواجـه مـ يو سست رخوت يچون بعد از عمل آميزش با نوع يوم ؛هستند يجنس
شود يابتدا تحريك ممرد در  يگاه ؛رونديبه خوا  م يبه طور طبيع يپس از عمل زناشوي

بـه ادامـه كـار شود و ديگـر ارضا ميكه همسرش به مذّت مطوو  خود برسد، و قبل از اين

 گيرد.يتر اناام ممردان طغيان شهوت آسان يقادر نيست. دميل اين امر آن است كه برا

 يكامـل جنسـ يارضـا يجنسـ ةبين نيستند، انتظار دارنـد در هـر رابطـكه واق  يكسان

كـم، انتظارشـان در ايـن جهـت  ةها غامباً به دميـل تاربـبايد گفت زوج يوم ؛صورت گيرد
ميل و  ،موفق نشوند يتاربه ممكن است پس از مدتشود. همسران جوان و كميبرآورده نم

گيرنـد كـه در خـود يـا مياز خود نشان دهند و بامتب  چنين نتياه  اوميه را ياشتياق روزها

 يبـرا د.اندازهمسران را به مخاطره آرام  تواند يوجود دارد. اين نكته م يهمسرشان نقص
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اشتباهات خود در روابط جنسـي و حـس خودخـواهي در مقابوه با اين خطر، همسران بايد 

بـر ميـزان شـهوت و ميـل خـود ه كحال  در عينبتوانند تا اه  دهند كمندي از آن را بهره

رسيدن به  يبرا ي. هر زن و شوهرجنسي خود را نيز در نظر داشته باشند كافزايند، شريمي

 .كندبراي همسر خوي  جووگيري  تفاهمءسوهرگونه از بروز بايد  ،مطوو  ةنقط

  يسويه به روابط جنس. نگاه يك3

زنان دز كه  يدر حام ؛كنديدر مردان به شدّت فروك  م ي، ميل جنسيپس از آميزش جنس

 يو نگـاه يبازعشـق ي، انتظار نـوعافزون بر اينكند و يظهور نمبه شدّت،  يچنين فرايند

مـرد و  يفكر بازيچـه بـودن زن بـرا؛ زيرا خام  در آنان وجود دارد يجنس  فراتر از رابطه

پس مـرد بايـد  36دهد.يد، زنان را آزار مخو يمرد به برطرف ساختن نياز جنس ةسوينگاه يك
از  كيـهي همسـرش باشـد.  يهـاخواسـته يگوپاس  ،از آميزش پس يبازعشق ةبه وسيو

زندگي خوي  اسـت.  كجنسي شري ةه فقط طعمكند كزن نبايد احساس ويژه به ،همسران

تواند اين اتهام را از بين ببرد. بايد بار عشقي و عـاطفي بنابراين، نگاه محتاطانه به مسئوه مي

تواند قبل يا پس از رابطـه جنسـي وجـود تاوي عشق و محبت مي ؛نيمكزندگي را تقويت 
بهتـر  ذيلبه داليل  ياز نزديكپس عشق اظهار  ،ازدواج ابتدايدر به خصوص   داشته باشد.

 قبل از آميزش است:اظهار آن از 

كنـد و نشـان يابـت مـ، محبت دو طرف به يكـديگر را ثيپس از نزديكاظهار عشق  (امف

  كشدت ميل جنسي فـرو ؛ زيرانيست يجنس يها تنها به منظور ارضادهد عشق آنيم

 دهد.رده و روابط بيشتر به صورت عاطفي خود را نشان ميك
كنـد. هـر يهـا تقويـت مـنرا در آ يو زنـانگ يش حسّ مردانگزپس از آمياظهار عشق  ( 

 ياو را ستاي  كند و هـر زنـ يكند كه زن پس از نزديكياحساس غرور م يزمان يمرد

 شوهرش را دارد. يهابه خواسته يگويمايل است بداند كه صالحيت جوا 

را از بـين  ياز يك عمـل بـه ظـاهر حيـوان ياحساس نگران يعشق پس از نزديكاظهار  (ج

 افزايد.يم يبرد و به ارتباط شما عشق و محبت انسانيم
د مـورايـن حقيقـت  ،دناز همسران يا هر دو ارضا نشـده باشـ ييك يجنس ةاگر در رابط( د

نشـدن  د و ارضانيكديگر عشق و عالقه دارهمسران نسبت به كه شود غفوت واق  نمي

 د. شونمياز بين رفتن محبّت ميان زن و شوهر موج  
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 ياهـي  جموـه 37دهـد.يرا نويـد مـ يشـروع ماـدّد خـوب ،ياظهار عشق پس از نزديك ( ه

 ةدرست توصيف كند. عمدتاً عالقـ يتواند شور و شوق شما را در زمينه مذّت جنسينم

  مذّت كس يقدر شما از ارتباط جنسسازد چهيمعيّن م ،به بستر آميزش شما و نگاهتان

 يزمينه شور و شوق مراتـ  بعـد ،در هر مرحوه يبازعشق يكنيد. پس با به كارگيريم

 را بهتر فراهم سازيد.
 يجنسـ ةرابطـاومـين  يرقـراربزيـرا  ؛ازدواج كند يوصال جنس ةصرفاً با انگيزانسان نبايد 
جنسـي اسـت، قـدرت  ةرار اومين رابطكه تكهاي بعدي اي دارد و شايد ارتباطجايگاه ويژه

مغـز فرصـت فعاميّـت و تفكّـر  يهاكه سوولپس از آن باشد.محافظت از زندگي را نداشته 
 ةسـامم پايـ يجنسـ ةرابطـ ام زندگي است.كعواموي فراتر از رابطه جنسي مايه استحيافت، 

توجّـه بخ  ايـن رابطـه باشـد. زينت ،هاييبايد پيرايهامّا  ؛ازدواج است مرد در رابطه زن و
امبته زيبـاترين  .كنديم يبدن عريان يك فرد را تداع يتماشا ةمنظر ،جنسي ةرابطصِرف به 

جـذا   يـك سـاختمان اصـالً ياسـكوت فوـز يبدون مباس زشت هستند و تماشـا ،افراد
 و داشتن تعهد در زندگي است. كجنسي برخورداري از اخالق ني ةزينت رابط 38نيست.

 اهش ميل جنسيك .4
 يروانـ يهـاو هـم در زمينـه يسـتزي ةتوان هم در شـاموديرا م يمنشأ كاه  تمايل جنس

زال هـا ديرتـر بـه انـشود آنيمموج  رفتن سنّ مردان  ، بااليجو كرد. به طور طبيعوجست
. از را پيـدا كننـد يتاديـد رفتـار جنسـ يرا طام  هستند تا آمـادگ يبرسند و زمان بيشتر

برايشـان  يجنسـ ةمهبـل، رابطـ يبا كاه  يافتن حامـت مززجـ يزنان پس از يائسگ ،يطرف
بـاط ارت ياز قبيل فشار كار، نداشـتن وقـت مناسـ  بـرا ينمايد. عوامل روانيناخوشايند م

اد ، كسـامت در اياـيدر ارتباط زناشوي ينواخت، احساس يكيجنس ي، ترس از ناتوانيجنس
 آورد.يكاه  را فراهم م يهاميان همسران نيز زمينه يفرد يهاارتباط مناس  و تفاوت

 ؛شوديديده نم يجنس ةدر كاه  رابط ين با گذر زمان تغيير چشمگيرهمسرا يدر برخ

ر خـود را بـه طـو يجنسـ يهافعاميت يزناشوي ةاومي يهادر همان سال ،يكه برخ يدر حام
سـت درخوا يارتقـا يل بـرااوّ ةند. زن و مرد بايد در مرحوـبينمي كاه رو به  يگيرچشم

 ةحوـد و در مرنسـازجديد جبران  يا با طبعكنند تا كاه  طبيعت اوّميه ر يسازفضا يجنس

 يهامينهزمنتظره جووه نكند و آمده غيرشته باشند تا وضعيت پي دا يآگاه هااز تغيير يبعد

 را فراهم نسازد. آرامينا



96      1390، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان 

 ناسالم ي. تصوير ذهن5

است. زنـان و مـردان در  يسامم در مشاركت جنس يسامم مستوزم تصوير ذهن يجنس ةرابط

به چهرة جنسي مخامف نگـاه كننـد. ايـدئال  كنند كمتر يطول روز و در محيط كار بايد سع

آن است كه تصوير واضح هر يك از زن و شوهر فقط به همسر خود اختصاص داشته باشد 
از نامحرمان نداشته باشند. دقّت در چهـره و بـدن ديگـران دو  يو زن و مرد تصوير واضح

و  ،فرد با همسر را تضعيف ةبا ديگران رابط يدوست ؛و نفرت را به دنبال دارد يدوست حامت

 ،در انتخـا  همسـر ، توصيه شـده اسـتدميلبه همين  ؛كنديرا تقويت م يناسازگار ةزمين

ازدواج و  يرا بـرا يشود. بايـد كسـ يدوست ةنظر قرار دهيد تا ديدن او زميناو را مد يزيباي

پـذيرش يـك عمـر را  ةاو زمينـ يها و رفتارهارد كه چهره، حامتانتخا  ك يشريك جنس
گونه كه زنان بهتر است جز همسر را نبينند و مردان را به  حريم خود راه سازد. همانفراهم 

وار بـه همسـر خـود را وانهند و صادقانه، پاك و معصـوم يگرايهرزهبايد ندهند، مردان نيز 

تنها در زمان انتخا  همسـر، در زمـان باشند. آنان نهداشته غريزي و  ي، عشقيعاطف ينگاه

برقـرار  يناسامم، روابط جنسـ يهاسامم و به دور از ذهنيت يسازبايد با تصوير آميزش نيز
معصوماز امامان كنند. در روايات 

كـه از طريـق  يآمده است كه ارتباط با همسر با شهوت 39

 يست.حاصل شده است، مطوو  ن يازن بيگانه يتصوير ذهن

 . فقدان جّذابّيت6

از هر جهت در رفتـار خـوي  بهتـرين و بايد كنند،  جووه كه جذّا اين يمردان و زنان برا

چه به صـورت ثابـت و در منظور، آن ار گيرند. بدينكن به اكها را در حدّ امجديدترين مدل

مسران در از ه كه هر يكنگاه همواره براي زن و مرد مورد توجّه است، مباسي است  اومين

خود تنوّع داشـته باشـند.  يهادر مباسمواجهه با همسر خود به تن دارند. زن و شوهر بايد 

از زنان و مردان از روش و نوع مباس پوشيدن همسـران خـود  ي، تعداد زياديبه طور طبيع

دهـد يديگران را تغيير م يشكايت دارند. تغيير در مباس تنها تفريح نيست، بوكه تصوير ذهن

ترديد نوع، يبينند. بيمفرهنگ با  يبهداشت و انسان يدارا يان فرد را به عنوان شخصيّتو آن

كه به همـراه دارد،  يگوناگون يهافرد و جووهجذابيت ر آن بر يثأتها و تركي ، تناس  رنگ

جوانـان،  يتـر بـراروشـن يهـادارد. مبـاس يتأثير فراوان يشريك جنس يدر رضايت روان

 موج ساالن بزرگ يساده و متناس  برا يهاساالن و مباسميان يميانه رنگ برا يهامباس
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چـه هـا آنزن يبـرااينكـه ه جامـ  توجـ ةدر اومويت ديده شـود. نكتـ يشود ميل جنسيم

امبته اين بدان معنا  .بسيار مثثر است يبينند در روابط جنسيچه ممردها آن يو برا ،شنونديم

 ها ناديده گرفته شود.يزنان در ديدن ةادامعفوق ينيست كه ريزبين

  ردن زمان و فاصله ميان دو آميزشكمحدود . 7

ت كـه زمان تعيين كرد. انسان همانند يك ماشين نيس يمقاربت جنس يتوان برايگاه نمهي 
ــاس  ــّ براس ــول خاص ــتورامعمل و فرم ــان يدس ــد. زم ــار كن ــه يرفت ــه هم ــر ك چيز از نظ

گونه كه در امبته عادت همان .است يآميزش جنس ةباشد، انسان آماد هآماد يسايكوفيزيوموژ

 عـادت راموضـوع امّـا  ؛كنـدينقـ  مـ ياا نيز ايفـادارد، اين يگيراير موارد نق  چشمس

 ته باشـند، زن و شوهر بايد آموخيجنس يكرد. در پايان سال اوّل زندگ يجداگانه بايد بررس

 .يكديگر عمل كنند يهاكه مطابق خواسته
 سـت.فـرا رسـيده ا يجنسـ ةمحيط آرام بود و تمايل به اوج رسيد، زمان رابط يهر زمان

ا مـالك رشما باشد. به هر كس نگاه كنيد و او  يامگو يجنس لئمسا ةزمين در تواندينمكس هي 

 ا متفاوتافراد به تعداد آنه يهاها و گراي يتواناي؛ زيرا شكست خواهيد خورد ،قرار دهيد

 ... آمـاده، تغذيه، تمايـل ويموان  برداشته شد و شرايط از نظر محيطبيشتر كه  ياست. زمان
وكـه بمراحـل آن نيسـت،  يجنس را آغاز كرد. معيار در موفقيت يتوان ارتباط جنسيبود، م

 رسيدن به ارگاسم است. يزمان زن و شوهر و فعاميت هماهنگ آنان براهم رسيدن

 ي. نپذيرفتن هوّيت جنس8

 وفتـه باشـد بايد جنسيّت خود را قبل از اناام مراسم ازدواج پذير يپسر يا زن و مردهر دختر و 
گو باشـد اس ديگران را پ هايخود سازگار كرده باشد تا بتواند هم انتظار يخود را با نف  جنسيّت

عمـل  ياگونهكه به يكند، احساس رضايت داشته باشد. زنانيكه ايفا م يو هم خود از نقش

ز خود مردانه را ا يها و كارهاجنس مخامف را داشته باشند و حامت يهايكه ويژگكنند يم

، و... دارنـد يبـاكيمردانـه را در تـن صـدا، بـ يهاييژگودهند يا در اصل خوقت ينشان م
 ندباش توانند با نق  خود سازگاريزنانه دارند، كمتر م يهايكه ويژگ يهمچنين مردان

رشـد سـاير  ةتوانـد زمينـيزنانه يا مردانه م يرفتار جنس داشتن نگرش مثبت  نسبت به

پـي   40ياخـتالل در هويـت جنسـ ،سـازد. در غيـر ايـن صـورت را فراهم يموارد شخصيت

مرد يا زن مربوط است كـه فـرد  ياز نق  جنس يوه به آگاهئاز اين مس يبخش 41د.آمخواهد 
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 يت جنسـترين بخ  آن هويببرد و تماميت وجود خود را كه از مهم يبايد به اصل خود پ

مقابوـه بـا پـذيرش  ةتواند زمينيكه م يتصوّرات اشتباه، بايد ديگر ياست، بشناسد. از سو

 يدر روابط جنسـ يمثال، تصوّر حامت فاعل و مفعوم راي. باز بين برود ،باشد يهويت جنس

پـذيرش نگ كنـد، در رزن را كمتواند نق  فعّال ياست و م يزن و مرد كه يك تفكّر قديم

زن و مـرد  يفاعل يا مفعول بودن واقعـ يبرا يدارد. هي  مالك يزن تأثير منف يهويت جنس
 وجود ندارد.

بـا سـت، ارفـ  نيـاز همسـرش  ياو فقط برا يجنس ةاگر زن چنين معتقد باشد كه رابط
ة زن در صـحندر مقـام اين باور صـحه گذاشـته اسـت كـه برارزش خوي  ناديده گرفتن 

تـر بـر فعّـال ينقشـ يزنـدگ ةهمسرش باشد. اگر زن در صحن يگوپاس فقط بايد  ،جامعه
گيـرد كـه در يبرخـوردار شـود، يـاد مـ يعهده گيرد و حقّ خود بداند كه از مذايـذ زنـدگ

اسالم بـا پـذيرفتن ايـن نقـ  در روابـط  42ل شود.ئخود قا يبرا ينيز سهم ينسمناسبات ج
 يكه باع  بيدار يهايخود و فعاميّت ، عرضه كردني، زن را به ورود به عرصه جنسيفيزيك
بهتـرين زن قـرار  ةو تأمين مرد را بر عهد يجنس ةرابط ةادار ،دهكرمرد شود، توصيه  يجنس

 يسالمت بيشتر يجنس ةترديد رابطيب ،مفعول بودن حذف شود يداده است. اگر تصور منف
ودن را از خود پيدا خواهد كرد و باع  خواهد شد زنان حامت ضعف، انفعال و زيردست ب

 ند.كندادن و مذّت گرفتن اقدام  ، مذّتيبه مذّت جوي ،يمساو يشرايطند و در سازدور 
از جـنس  يرا ميان خود و كودك ديگر يپدران و مادران از همان ابتدا كه كودك تفاوت

يابـد يمـكـودك در يد. وقتناين تفاوت را تأييد كن يبيند، بايد با توضيح صحيحيمخامف م
 يتأكيـد رو يبـرا يوجود دارد، فرصت خـوب يآناتوميك يهاها و دخترها تفاوتميان پسر

وجـود  يدختـر تفـاوت زيـاد، ميان پسـر و يها. آر، نه كاستن از آن تفاوتاست هاتفاوت

 يآشكار و قطع داين پيام باي .ديگراي گونهبهاند و پسرها جور ساخته شدهدخترها يك دارد؛

او پـي  آيـد،  يكودك كه ممكن است در شناختن هويت جنسـ يباشد تا از اغتشاش فكر

 43شود. يجووگير
تبـين كنـد؛ پسـر و دختـر براي  يجامعه نيز بايد اين تفاوت را به خوب يفرهنگ عموم

. داردبر نوجوانان و جوانـان  يتأثير بيشترها در مقايسه با خانوادهكه جامعه  يهم در زمانآن

رسد. نوجوان دختر به صورت يك زن و يدّاكثر خود مبه ح يجنس يهاهنگام بووغ تفاوت

فرد بـه تـدريج در  ،د. در اين زمانكنيشود و عمل مينوجوانان پسر چون يك مرد ظاهر م
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را كه به عنوان مـذكر يـا مثنـ   يدهد و تصويريديگران واكن  نشان م هايكامقابل ادر

 كند.يد، تقويت مبودن دار

هـر جـنس  يرفتار يو امگوها يروان يهايه از ويژگآن جنب ينق  جنس ،يبه طور كو

 يشود و مفهـوم تاريـديمناس  جنس مذكّر يا مثن  شناخته م ياست كه از نظر اجتماع

چـه در فرهنـگ بنـابراين، آن 44گيـرد.يل را كه مطوو  فرهنگ است، دربرمـئامرد يا زن ايد
دختـر و پسـر كمـك  يتواند به پذيرش هويت جنسيه است، مپذيرفته شدجامعه  يعموم

نـه و از تعيين شده باشد و از زن انتظـارات زنا يها به درستجامعه نق  يكند. اگر در فضا

چـه شـود و آنيتصوير ذهنيشان تثبيت مـا در هنق  آن ،داشته شود مرد انتظارات مردانه روا

 افتد.يفاق مهمان ات ،انتظار است

 . انزال زودرس9

كـه  يطوربـه ،كه انزال قبل از دخول يا فـوراً پـس از آنرود يبه كار م ياين اصطالح وقت

ها بـا انـزال سـري  زن. در بيشتر موارد، مذت بردن كند، صورت گيردرا مختل  يمذت جنس

 يمنف يهاند و واكن شويم ين خسته و عصباندارضا نش. بنابراين، با دشويمردها مختل م
بـه دميـل اضـطرا  و  ييعن، صورت اوميه تواند بهيدهند. انزال زودرس مياز خود نشان م

مصـرف يـا  ياقتصـاد يهـاي، نگرانـيروح يفشارها يثانويه، يعنيا ضعف اعتماد به نفس 

تواند مـرد و زن را خشـمگين سـازد و ياا كه انزال زودرس ماز آن 45دهد. رخداروها  يبرخ

شود كه انـزال بـه به كار برده  يهايرا فراهم آورد، مناس  است روش يناسازگار يهازمينه

 كنيم:يها اشاره ماز اين روش يتأخير افتد. اينك به بخش
ا تـ 3برگرفت و به مدت در  ياتوان به صورت حوقهيقسمت پايين كالهك آمت را م (امف

 كنـد و ينشـيناموقوع انـزال و ارگاسـم عق قدر فشار داد كه احساس قريـ ثانيه آن 4

قـ  او، انـزال ع يكار توسط مرد يا شـريك جنسـ. با تكرار اين كنداحساس درد غوبه 

 پيوندد.يارگاسم هماهنگ ميان زن و شوهر به وقوع م افتد ويم

شود و بـر همـين ياستفاده از كاندوم باع  كاه  سطح تماس و فشار هنگام تماس م ( 
 46گيرد.ياساس، انزال ديرتر اناام م

ازه كـه نكنيد و تنها تـا آن انـد يطوالن يپي  از آميزش را خيو يهاها و معاشقهنوازش (ج

 برسد، ادامه دهيد. يمرحوه آمادگ همسرتان به
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عضـالت ميـان دو راه و مقعـد خـود را  ،انزال ةبه محض احساس نزديك شدن به محظ (د

 .سست كنيد

 47با دهان باز نفس آرام و عميق بكشيد. هنگام نزديك شدن به مرحوة انزال، ( ه

 يجنس رغبتيم. ك10

مشـكالت  ةشـود، نتياـيمزاج ناميده م يكه در زنان سرد ياوّميه پايين بودن ميل جنس نوع

اسـت كـه  يشـود، كاهشـيكه ثانويه ناميده مو نوع ديگر آن ،است يـ جنس يروان رشد  در

كـه  داننـديها نمـترين عوّت آن مشكالت روزمرّه در روابط با افراد است. اغو  زوجشاي 

يـك مـرد  يآگاهشان است. نياز ظاهرداحساسات خو  و بد ناخو ٔ  ها آينهآن يرفتار جنس

بخ  را نق  آرام يمئبه طور دا يچنين فرد يكند. وقتيها را پنهان ميبه محبّت زن، دشمن

امّـا تظـاهر ايـن  ؛كه در درون  انباشته شده است، آگـاه نيسـت يكند، از عصبانيّتيم يباز

 48باشد. يجنس يناتوان يزودرس و حت ، انزاليتواند كاه  ميل جنسيعصبانيّت م

بسـيار  يابوكـه بايـد آن را پديـده ؛ساده پنداشت يارا نبايد عارضه يشك سردمزاجيب
بـردن بـه يپ ياست. برا يع و درجات گوناگونانوا يآورد كه دارا شمارپيچيده و مرموز به 

 ،زن يســردمزاج ةعوّــت عمــد ؛كــرد يآن را بررســ يهــابايــد عوّــت ،يكيفيــت ســردمزاج

 يدانـد چگونـه بايـد زن را بـراياوست. غامبـاً مـرد نمـ ةناشيان يمرد و رفتارها ياطالعيب

نقاط حسّاس زن در بـه  در موردخصوص به يمذّت آماده كند و اين ناآگاهبه اوج  ييابدست
 49تنهـا دخـول اسـت. يو انزال است. بيشتر مردها اطالعاتشان از نزديكـ ياوج رسيدن جنس

معنـا ياست كه به ظاهر ب يمستوزم كارهاي ياست. گاه يمستوزم شرايط خاصّ يانزال هر زن

 يقـو اخال يشرع نظراز  يكه ممكن است و ممنوعيّت يامّا تا جاي ؛كنديآور جووه مو خنده

امبته توجـه كـردن  .نان توجه كردز يهاها كوشيد و به خواستهبايد در تأمين آن ،وجود ندارد

و تعـارف نيسـت كـه زن و مـرد  يو شرمسـار يكـاراحتياط يمعناآنان به  يهابه خواسته
ميان زن و مـرد بايـد  يجنس ةبه يكديگر تعارف كنند. رابط يهمانند عبور از در اتاق يا سامن

بينديشند. انديشـيدن بـه  يصريح باشد كه آنان بدون تعارف به نهايت مذّت جنس ياگونهبه

كـه انسـان در  يجاي 50است. ينوع فداكاريك نيست، ينه تنها خودخواه ينهايت مذّت جنس

 يوجـه خودخـواه توقّـرسد، بـه هي يود نيز به ارگاسم مديگران خ ياوج مذّت جنس ةساي

است كه با اوج مذت فرزند خود، خود نيز بـه اوج مـذّت  يبوكه تنها همانند مادر ؛شودينم
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 يبـه زنـدگ يفراوان يهاآسي تواند يكه م يدور كردن از سردمزاج يرسد. بنابراين، برايم

 نهايت تالش خود را به كار بندد. بايد وارد كند، مرد

 ي. آميزش در دوران قاعدگ11
مراجـ  تقويـد كـه  يهـادر رسـامه يو تبيـين احكـام شـرع ياخالقـ يهابر توصيها فزون 

خطرنـاك  نيز ايـن امـر يـ جنس ياند، از نظر روانرا من  كرده يدر دوران قاعدگ يبسترهم
، ضعف يريزآن دچار تن ، تخري  رحم، خون ير ابتداويژه دبه ،زن در اين دوران ؛است

قبـل از شـروع عـادت، وزن  51است. يو انواع اختالالت روان يو استعداد عصبانيت، خودكش
شـود و صـورت ها و مهبـل سـفت ميرود، پستانمي باال ميكشود، دماي بدن بدن زياد مي
رو التي روبـهكشود. حدود بيست تا چهل درصد زنان در ايام عـادت بـا مشـميبرافروخته 

 52هستند و تعادل ذهني ندارند.
ــل آنك ــدگي و در اواي ــل از قاع ــي قب ــانه ،م ــطرا ، نش ــردگي، اض ــون افس هايي چ
م، كدرد، نفـ  شـمر، سـركم و كدگي، دردهاي ناحيه شآموپذيري، خستگي، خوا كتحري

نيـاز دارد.  ييدبه مراقبـت شـدزن  ،در اين دورانشود. ت ديده ميتغيير در اشتها و عصبانيّ
دار وا يه جنسـرابطـ ي، زنان خود را بـه برقـراريجنس ةچه مردان به دميل فشار غريزچنان
ره موـزم انـد و بـه پرداخـت كفّـااناـام داده يكار حرام يكه از نظر شرعبر اين افزونكنند، 
 يگارو ناسـاز يپرخاشـگر يزمينـه را بـراندارند ـ ، ـ زنان در اين حامت مسئوميتي هستند

 تقويـت ياند. پس مناس  اسـت بـرامواجه ساخته يرا با آسي  جدّ يزنان فراهم و زندگ
 كنند. يها جووگيراز اين آسي  آرام  در زندگي،

 گيرينتيجه
ن آن راهـي ردكو  كتوجهي يا سره بيكجنسي به جنس مخامف امري طبيعي است تمايل 

هاي آن است. بايد اين ميـل را بـه رسـميت شـناخت و بـراي نامناس  براي فرار از آسي 

و  تهدانسـرد. اسالم اين نياز را مناس  و مفيد كامل تالش كارضاي آن به صورت صحيح و 

 رده است.كآن به شكل صحيح توصيه  به ارضاي

سـالم بـه اي، توصـيه هاي روابـط جنسـبراي ارضاي صحيح و دچار نشدن بـه آسـي 
ردن كـطريـق محـدود  نترل آن ازكو  غريزه و ارضاي آن از طريق ازدواجمندي از اين بهره

توانـد مصـونيت مي ،نتـرل آنكنگاه و حفظ حريم ميان دو جنس است. ارضاي مناسـ  و 

 اجتماعي را به دنبال داشته باشد.فردي و 
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هاي يزيومـوژي و انـدام، فبوـوغ جنسـي هاي دو جنس در ميل جنسـي،ه به تفاوتتوج

ه كـهـا ، اميـال و گراي ، عواطـف و انفعـاالتكادرا ،هاي رواني زن و مردجنسي، تفاوت

نيـاز جنسـي و  مينسازد، در تـأة زيستي، رواني، عاطفي و غريزي آنها را مشخ  ميحيط

 شدت تأثيرگذار است.ن بههاي آمندي صحيح و دوري از آسي بهره

بـه نقـ   كشود هريـمي، موج  شودسي زن و شوهر ارضا ميجن ةه در رابطكنيازي 
عهـده دارنـد، بهتـر واقـف شـوند و ايـن نـوعي ره بكـويفـي كو ت كخود در زندگي مشتر

مثبـت آنـان را  ةو خودپنـدار آورد و عـزت نفـسشخصيّت مطوو  را براي آنان پديد مـي

دارد و ناسـامم مصـون مـي هـا را از ارتبـاطم، آنمندي از اين رابطة سامهرهدهد. بافزاي  مي

 بخشد.ترين هدف تحقق ميمثابه اصويسالمتي و آرامشگري را به 

 ةمنـدي از رابطـبهره ةآدا  معنوي، مادي، ظاهري، باطني و اخالقي و عاطفي در زمينـ
گر آرام  انسان در سايه توجهات خاص حضرت حقّ جووه ةجنسي قابل دقت است. عمد

ن خداوند منان از شر شـيطا راز و نياز با خدا، استعاذه به سوي، دعا، دميلشود. به همين مي

ندي از زنـدگي مردن بـر او، در رضـايتكـيـه كاو و ت هايو دل سپردن بـه خـدا و دسـتور

سازي روحي و رواني در بعد روحـي، نظافـت و زينـت در زناشويي بسيار مفيد است. آماده
 ة خو  جنسي است.رابط كييزي، آدا  سازي جنسي در بعد غرو آماده ،بعد ظاهري

 هتوجي جنس ةناهماهنگي همسران در زمين به براي رسيدن به آرام  در اين رابطه، بايد

ر رابطـه ديگر را بشناسند تا دچار سوءتفاهم يا بـدبيني دكد. زن و شوهر بايد روحيات يكر

 دينـي بـرايهـاي آموزهتـوجهي بـه جنسي نشوند. نگـاه ناعادالنـه بـه روابـط جنسـي، بي

آيـد. شمار تواند آسيبي جدّي به مي ،از ناحيه مردان ويژهسازي در زندگي زناشويي، بهآماده
، تنبوي و سستي در آراي  براي آساي ، در نظافت براي سالمت و در زينت براي رحمـت

بيني نسبت به زن ها براي واق ارها و مهارتكسازد. شناخت راهاز آرام  دور ميزندگي را 

هاي دو جنس و پذيرش هويـت مين نيازمنديهاي متناس  در تأار گرفتن روشكه و مرد، ب

 د.كنمي كمكها ما را در دوري از آسي  ،جنسي

هنـگ جنسي و تعديل آن است. اياـاد فر ةاز عوامل قطعي هدايت رابط ،ازدواج بهنگام
 باشد.سازي روابط جنسي داشته تواند نق  مثثري در ساممامعه ميازدواج بهنگام در ج

 



  103شناختي آن روانهاي ، و آسيباسالم از ديدگاه سالم يجنسروابط آداب و کارکردهاي 

  ______________________________________________ هينوشتپي

 .321، ص 5، ج كافى محمدبن يعقو  كوينى، .1

 .306، ص مستدرك الوسايل، نوري حسين. 2

 .626، ص 3، ج بحار االنوارمحمد باقر ماوسى،  .3

 .320، ص 5، ج همانمحمدبن يعقو  كويني،  .4

 .15، ص 2، ج وسائل الشيعه. محمدبن حسن حرّ عاموى، 5

 .109، ص 20، ج همان. 6

 .29ص همان،  7.

 . همان.8

 . همان.9

شناسيي رشيد بيا ن يرش بيه منياب  روانريا، ناصر بي؛ 294، ص كنندچرا مردان به حرف زنان گوش نمي. آمن پيز، 10

 .129، ص 2، ج اسالمي

 .338، ص 5، ج كافي. محمدبن يعقو  كويني، 11

 .37ص ، 20. همان، ج 12

 .105، ص 20. همان، ج 13

 .158ص  ،20. همان، ج 14

 .120، ص 20. همان، ج 15

 .481، ص 3ج  ،كافىمحمدبن يعقو  كوينى،  .16

 .246، ص 20، ج وسائل الشيعهحرّ عاموى،  محمدبن حسن .17

 .81ص  ،هاى جنسىدرمان نس ،اسالمى عوى .18

 .15، ص 2، ج همان، حرّ عاموى محمدبن حسن .19

 .118، ص 30ج  . همان،20

 .50-49، ص 5، ج كيفي. محمدبن يعقو  كويني، 21

 .119. همان. ص 22

 . غضّ طرفه و بصره: كفّه و خفضه و كسره، مسان امعر .23

 .19. غافر، 24

 .19، ص 4ج ، من ال يحضره الفقيهصدوق،  محمدبن عوى .25

 .474، ص 3. همان، ج 26

 . همان.27

 .18، ص 4. همان، ج 28

 . همان.29

 .19ص  . همان،30
 



104      1390، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان 

                                                                                                          
 . همان.31

 همان. 32.

 .513، ص نهج البالغه. 33

 .170، ترجمه آذر كارگاه، ص اوّلين سال ازدواجتام گينس،  .34

 .41، ص كتاب زنمحمد حكيمي و جمعي از نويسندگان،  35 

 همان. 36.

 .173. همان، 37

 .52، ص هاى جنسىدرماننس ، اسالمى عوى .38

 .15، ص 2ج ، وسائل الشيعهمحمدبن حسن حرّ عاموى،  .39

40 .Gender identity disorder 

 .68، ص هاى جنسىدرماننس ، عوى اسالمى .41

 .31، ص خست ى جنسىتقدّمى،  محمدرضا 42.

 .118، ص سياوش سرتيپى ٔ  رابطه بين والدين و كودكان، ترجمههايم،گينات،  جى 43.

 .29، ص 2، ترجمه غالمعوى سرمد، ج شناسى كودكروانراجرز،  دوروتى .44

 .64پور، ص فرشاد نافىه ، ترجماز ناتوانى جنسى تا لذت جنسىمينكون، رزماري  .45

 .66ص  ،هاى جنسىدرماننس ، اسالمى عوى .46

 .131، ص خست ى جنسىتقدّمى،  محمدرضا .47

 .145، ص همان. رزمارى، مينكون، 48

 .120ص  ،خست ى جنسى تقدّمى، محمدرضا .49

 .291قدير گوكاريان، ص  ٔ  ، ترجمهزناشويى و جنسى با همسر خودزندگى موفق اوكانر،  داگمار .50

 .141، ص هماننس ، اسالمى عوى .51

  203، ص هاي فرديشناسي تفاوتروانحمزه گناي، ؛ 17، ص شناسي زنانوانركارن هورني، 52 



  105شناختي آن روانهاي ، و آسيباسالم از ديدگاه سالم يجنسروابط آداب و کارکردهاي 

 منابع
 ق. 1300، بيروت، دار صادر، لسين العربرم، كمنظور محمدبن مابن

 .1381 ،نسل نو اندي تهران، ، يجنس  هيدرمين، ينس ، عوياسالم

 .1382، طاليهتهران، قدير گوكاريان،  ٔ  با همسر خود، ترجمه يو جنس يموفق زناشوي ياوكانر، داگمار، زندگ

محمـودي،  محسـن جـده دوسـتان و آذر ٔ  نند، ترجمهكپيز، آمن و باربارا پيز، چرا مردان به حرف زنان گوش نمي

 .1382تهران، فصل سبز، 

 .1379، يانتشارات كتا  درمان ٔ  مثسسه مشهد،، يجنس ي، محمدرضا، خستگيتقدّم

 .ق 1347تهران، اسالميه، ، وسيئل الشيعه ،، محمدبن حسنيحرّ عامو

 .1381بير، ك، تهران، اميرتا  زنكيمي محمد و جمعي از نويسندگان، كح

 .1357سرمد، تهران، اتّحاد،  يغالمعو ٔ  كودك، ترجمه يشناس، روانيراجرز، دوروت

 .1381نسل نواندي ، تهران، پور، يفرشاد ناف ٔ  ، ترجمهيتا مذت جنس يجنس يناتوان، مينكون، از يرزمار

 .1374شناسي رشد با نگرش به مناب  اسالمي، تهران، سازمان سمت، اران، روانكريا ناصر و همسقاي بي

 ق. 1413انتشارات جامعه مدرسين، قم، ، من ال يحضره امفقيه، يصدوق، محمدبن عو

 ق. 1365دار امكت  االسالميه، تهران، ، ييعقو  ، امكاف، محمدبن يكوين

 .1378هاي فردي، تهران، بعثت، شناسي تفاوتگناي، حمزه، روان

 .1368اطالعات، تهران، ، يسياوش سرتيپ ٔ  بين وامدين و كودكان، ترجمه ٔ  ، رابطهيگينات، هايم، ج

 .1374ارات تالش، چ پنام، انتشتهران، گينس، تام، اومين سال ازدواج، ترجمه آذر كارگاه، 

 .1381نسل نواندي ، تهران، پور،  يفرشاد ناف ٔ  ، ترجمهيتا مذت جنس يجنس ي، از ناتوانرزماري مينكون

 ق. 1404اموفا،  ةمثسسبيروت، ، محمدباقر، بحار االنوار، يماوس

 ق. 1408مثسسة آل امبيت، قم، ، حسين، مستدرك اموسايل، ينور

 .1382سهيل سمي، تهران، ققنوس،  ٔ  زنان، ترجمهشناسي ارن، روانكهورني 



 



 132ـ  105صفحه ، 1390سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان ،   

Islām va Pazhūheshhāye Tarbīyatī, Vol.3. No.1, Spring & Summer 2011 

 

 

 

 

 انكودك يعبادت يترب
 ***يراللهكش  مهد/  **يشيمل يعبيسعل/  *يكحسن مل

 دهيكچ
. تحقرقرم  دارداارالم  يتررمن اهمرت خمصي در نظمم آمو شري و تدبكودكتدبرت وبمدي 

ن ا  خرود نشرم ينسبت به وبمدا  اسرت يه در بزرگسم كسرمري ا  افدادي د بدهمي نشمن

 وردم مي و يتوجهيبچون  يه وواملكستند، بلرن ينيف درم كن و تياوتقمد به د يدهند، بيم

م من در انجرمكرودك يدگير، وردم ور يوبمد فرم كت موقع به انجمم به نسبت وا دين درتق

ارنرد. دن  مرنه نقرش يدر ا وبمدا ، اهمّرت و فلسفه آنمن ا  نمآگمهيو  يكودكوبمدا  در 

ن آمو ان بداي رفع ايتمكنون نظمم آمو شي مم وماًل نتوانسته اات  اين آممدگي را در دانش 

من برم كرودكلررف، كاات پرش ا  ان ت يل، ضدوركند. بداي رفع اين مشكمشكل ايجمد 

وند. شري آشنم كودكمتنماب بم دور   يد اوممل وبمديف وبمدي، فلسفه و فوارم كاوممل و ت

 ا  يخربد انجرمم و يدررفداگ نرهر م ديبمت، رتدب يمن به ونوان مسئوالن اصلرن و مدبيوا د

 .ندينمم فداهم منكودك يبدا را ينيد مسمئل

و  يمن فلسفه اوممل وبرمدرمن، ضدور  بكودك يت وبمدرن مقم ه، به بدراي ضدور  تدبيا

 نه پدداخته اات.رن  مين در ايت وا درمسئو 

 منكودكتدبرت ديني، تدبرت وبمدي، ت، ر: تدبهمكلردواژ 
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 مقدمه
. اسـت ياالهـ قـر  و سـعادت به دنيرس انسان يوجود ةفوسف ،اتيروا و اتيآ اساس بر

 ةجموـ از. دربردارد ينيد تيترب ام ق در ياموك و جام  يهابرنامه اسالم نيد، منظور نيبد

 هكـاسـت  ياساسـ و يواقعـ ينيازها از ييك عبادت .است« يبندگ و عبادت»، هانامهرباين 

 يتـيترب جـام  ةبرنامـ كيـمنزمة  بهو اسالم آن را  دارد بشر فطرت و جان اعماق در شهير

مفهومي عام  ينيت ديترب. استكرده  يزيربرنامه انسان روان و روح املكت و پرورش يبرا
، ي، جنسـي، اجتمـاعياسـي، سيت عقالنـيـهمچـون ترب يمختوف يهاه شامل حوزهكاست 

عبارت است از ماموعـه اعمـال »ي نيت ديترب باشد.يم يو عباد ي، اخالقياعتقاد ،يعاطف

ه كـ يبه نحـو؛ گرين به افراد ديد كيمعتبر  يهابه منظور آموزش گزاره و هدفدار، يعمد

 1.«بند گردندها متعهد و پايل و نظر به آن آموزهآن افراد در عم

كـه  اين نوع تربيـت تربيت عبادي است. ،يكودك ةترين ابعاد تربيت ديني در دوراز مهمي كي
 پيشوايانكيد أبسيار مورد ت است، ارتباط با خداوند ةزمينايااد و  معنويشامل پرورش بعد 

 آنـان ردنك متعهد و انيربتم به عبادات آموزش»: را يعباد تيترب يداوود باشد.يم ديني

را  يه متربّـكـاست  ينيدت ياز ترب يبُعد يت عباديتربوي، كبه طور  داند.يم 2«آنها اناام به

 كند.ميف به اناام آن وّكم ،راس  ةزيو آنان را با انگ، اميف عبادي آشناكبا اعمال و ت
در جامعـة  ترين مسـائل در محافـل عومـي و آموزشـيمهماز  يكتربيت عبادي ي بح 

سـوز را بـه دل مربيان متعهّـد و و مدارپدران و مادران دين ازي اريبستوجه  هكاست،  ديني

و ست مّل تربيت اعتقادي اكتربيت عبادي دنبامه و م، گريدي سو ازرده است. ك خود جو 

هـاي زهآمو به عمل ،دين كي شناخت ةالزم؛ زيرا بدون آن بار ارزشي ندارد تربيت اعتقادي

 .است آن
 ميعـامتم تا فرزندانمان مثمن، متعهّد و عامل به ينكه چه كمطرح است پرس  ن يحال ا

 ورمحـ سـه حول مقامه نيا درپرس  ن يپاس  به ا يبرا؟ نندكرشد  يف عباديامكو ت ينيد

 شود:يبح  م ياساس

 ي؛ان در دوران خردسامكودك يت عباديضرورت ترب امف(
 ؛انكودك كدر حد در ياعمال عباد ةان فوسفيضرورت ب  (

 ان.كدوكتربيت مسائل ديني و عبادي م و ين در تعويوامد يزمان ةت و محدوديمسئوم ج(
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 يخردسال ان در دورانكودك يت عباديضرورت ترب
 يهاو آمـوزش برنامـه يمـذهبشـروع پـرورش  ةت در مورد نقطـيم و تربيمتخصصان تعو

 ند:ادهكران ي، دو نظر بينيمات ديو تعو يمعنو

 ينـيد يهاآموزش كدر استعداد نرسد، رشد و بووغ حدّ به تا كودك»: معتقدند يگروه

 اقتيم زين اطفال هك دارند دهيعق يگريد گروه؛ رديگ قرار ينيد تيترب تحت دينبا و ندارد را

 را ينـيد مطامـ  تواننديم انيمرب و رنديگ قرار ينيد تيترب تحت هك دارند را آن استعداد و
 آسـان يهابرنامـه هك سازند وادار را آنان و نندك نيتوق انكودك به و ندينما فهم قابل و ساده

 3.«ابندي نما و نشو ينيد اعمال و اركاف با تا دهند اناام را نيد

انسـان ي، سـالمر اكدر تفرده است. كه ئارا يقيمتقن و دقهاي باره ديدگاهن ياسالم در ا

ين مقـام، اس  ك ياست. برادار عهدهن به يزم يبر رواالهي  ن خدا، خالفتيجانشدر مقام 

 كودكـ، تـا الزم را بـه عمـل آورد يهااقـدامي و چه بسا قبل از آن، د از دوران خردساميبا
 يهـابـر اسـاس سـنّت و رهنمودند. كدا يرا در زمان بووغ پاالهي  فيامكرش تيپذ يآمادگ

 ةت در دوريـتربزيـرا  ؛شـودياز هنگام تومّد شـروع م يو عباد ينيآموزش د، معصومان

 يـيوارل يـدال خواهد بود. يبعد يهاورهدر د يمعنو يه و اساس رشد و بامندگيپا يكودك

 .دوم وجود دارد يةد نظرييدر تأ ياديز
 كودكـن سن يرا در اين آغاز شود؛ زيين پايد از سنيبا ينيت ديترب» معتقد است: يغزام

ردن كـنـه ينهاديگـر، است. از طـرف د ينيد ديرش عقايپذ آمادةل و برهان، يبدون طو  دم
شود و سـپس بـا توجـه بـه مراحـل گونـاگون رشـد، يآغاز مد ين و تقويبا توق ينيد يمعان

 يد آمـدن باورهـايـان بـه پديشود و در پايج عرضه ميدستورات مناس  هر مرحوه به تدر
 4.«اناامديم در ذهن انسان مكق و محيعم

ويفـي متوجـه آنـان كان تا به سن بووغ نرسـند، تكودكبر اساس نظر شرع مقدس اسالم، 

مواجـه  يف شـرعيامكـرسـند و بـا ماموعـه تويـف ميكبـه سـن ته كاما هنگامي ؛ نيست
بـراي  اميف دينيكآشنايي و آمادگي پيشين، پذيرش و اناام تنداشتن شوند، در صورت يم

از  يكـيباشد و چه بسا رغبتي نسبت به اعمال عبادي از خود نشان ندهنـد. يآنان دشوار م

ان بـر اثـر كودكه كن است يا يخردسام ةان در دوركودكبه  يف عباديامكم تيتعو يهافوسفه

آنـان دشـوار  يبـراف، يوكه شود، تا در زمان سن تكآنان مو يمداومت، اناام آن اعمال برا
 ينـيد يهـااز آموزه ينوجوان يهاو سال يكودكان در آغاز دوران كودكاگر  كشينباشد. ب
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ت خسـارت يـو در نها يود معنـوكـر كيـبـا  يسامو بزرگ ينبرند، قطعاً در جوان يابهره

 معتقد است: ينيمواجه خواهند شد. ام يروح
رسند و قبل از يف ميلكه پسر بعد از پينزده سيل و دختر بعد از نه سيل به تكدرست است 

د يار اناداخت. بييتوان تي سن بلوغ به تأخيرا نم ينيف دييلكامي انجيم ت؛ ندارند يفيلكآن ت

هي رغبت ند تي در سن بلوغ به آنكعيد   ينيف دييلكتبه انجيم عبيدا  و  يكودكانسين از 

ي اصاالا يابچه دشوار خواهد بود   ]و اال[ انجيم آن عبيد  در سن بلوغ برا ،داشته بيشد...

 كبه آن نخواهد داشت و بي اند  ديچندان تقخوان شود، رود و اگر هم نميزير بيرش نميز

نشاده بيشاد،   عيد يكودكه از زمين ك يرا عمليز؛ دينمي كرا تر ن است آنكمم  ابهينه

 5ردن به آن دشوار خواهد بود.كعيد  

زه و خواسـت يـ، بـه انگيف عبـاديامكان نسبت به تكودكحس و رغبت بكوشيم د يامبته با
 يباق ينيصرفاً در حد اطالعات دين عالقه از درون باوشد، نه اينكه ل شود و ايتبد يدرون

ان، از ابتـدا كـودك ياز بُعـد عـاطف يريـگ، با بهرهيبعد شناخت بربنابراين، بايد افزون بماند. 
  و عمل يزة گرايد، تا شور و انگكرم يآنان ترس يبرا ينيف ديامكن و تيبا از ديز يريتصو
ورت دارد شود. براي تحقّق اين هدف، ضـر يان درونكودكدر  يعباد كف و مناسيامكبه ت

)نمـاز، روزه(  يماموعه از اعمال عبـاد كاناام يهاي الزم، براي ، آمادگييكودك در دورة
در بـراي نمونـه، شـود. يده ميـات فهميـاز روا ين مطو  به خـوبيا؛ دكررا در آنان ايااد 

ر يـنظ 6.«ديـم دهيفرزندانتان تعوـبه  ينماز را در هفت سامگ»د: يفرمايم رمكامبرايپ يتيروا
از هفـت سـامگي »د: يـفرمايه حضـرت مكـنقـل شـده اسـت  ت از امام عويين روايهم

 7.«دينكامر را به نماز تان فرزندان
 فرمايد:مي نه امام باقرين زميدر ا

؛ دهيم نمايز بخوانناددند دستور مييينمين به پنج سيلگي رسكودككه  يمي اهل بيت، هنگيم

كنيم باه شمي از هفت سيلگي آنين را به نميز خواندن امر كنيد، و مي در هفت سيلگي امر مي يول

 يدهيم هنگايمرند و دستور ماييمتر روزه بگكي يي بيشتر و يروز و  شين نصفاندازة توانييي

نند. اين عمل برا  آن است كه باه روزه كبر آنين غيل  شد، افطير  يو گرسنگ يكه تشنگ

شاين امار باه توانييي ةه سيلگي به اندازنند. پس شمي كودكين خود را در نُكگرفتن عيد  

 8نند.كد، افطير يبر آنين غيل  گرد يو گرسنگ يروزه گرفتن كنيد و چون تشنگ

نماز و گـرفتن  ةو اقام يريبه فراگ يان را در خردسامكودكد يه باكآيد بر ميات ين رواياز ا

 يبه خـوبيف، وكهنگام سن تو ه شود، كآنان عادت و مو يبرابه تدريج ن داد تا يروزه تمر

اند، امـا در مـورد ان از تنبيـه بـدني منـ  شـدهكـودككـه اينتوجـه بـه ا ب يآماده باشند. حت
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 انـد.امـر بـه تنبيـه فرموده ائمـهگاهي  ،ردن آنان به نمازكتحريك و وادار و  يساززمينه

يـه ه دكـ يبه نماز، در صورت مـزوم، بـه مقـدار كودكن دادن يدر تمرز معتقدند ين نهايفق

ان در خواندن نمـاز كودكه اگر كآيد بر ميات ياز رواكرد. ه يتوان او را تنبيم، واج  نشود

در امبته  كرد. ي(تا عمو يتنبيه )از زبان ،ين شرعيت موازيتوان آنان را با رعايم ،ندكن يسست

قـاً يتـوان دقينم ،رويـن. از اوجـود دارداخـتالف  از نظر زمان و سن بازخواسـتيات، روا
ات يروااز  يتعداده به نماز واداشت. در يتوان آنان را با تنبيم يمشخ  كرد كه در چه سن

 اسـالم غمبـريپبـراي مثـال، است. آمده  يهفت سامگيا  ه از ش يزمان بازخواست و تنب

 شـدند، سـامه هفـت يوقت؛ بخوانند نماز دينك امر شدند، سامه ش  فرزندانتان يوقت»: فرمود

 9.«ديبزن را هانآ ديتوانيم( مزوم صورت در)

دقّت داشـتند و  ينيت ديدر ترب يه امام از هفت سامگكند كينقل م امام خمينيهمسر 
نه سـامه  ين، تا وقتكها را وادار به نماز نماز بخوانند. بچه يها از هفت سامگبچه»گفتند: يم

 10.«رده باشندكشدند، عادت 

 سادات معتقد است:
نس و عيد  الزم را د اُيه بيكر انداخت؛ بليد تي زمين بلوغ به تأخيرا نبي ينيف دييلكانجيم ت

د. يايين نظار باه وجاود نيااز ا يلكهي به وجود آورد تي در زمين بلوغ مشاش در آنيشيپيپ

دوران نناد، در كين منظاور اساتفيده نميا  برا يكودكه از فرصت دوران ك ييهيخينواده

ف ييلكاه انجايم تك يسكرا يشوند؛ زيرو مهروب  ال  جدّكمعموالا بي مش يبلوغ و نوجوان

هر چند معتقد به ر انداخته است، يبه تأخ يسيلو بزرگ يي جواني ينوجوان لةرا تي مرح ينيد

تواناد باه ي، معماوالا نميروح يو آميدگ يبيشد، به علّت نبود مميرست عمل ينين ديمواز

خاود را   ف عبايدين بيالتر وظييه در سنك يسينكند. اغل  كعمل  ينييم دكبه اح يراحت

ه قابالا كاهساتند  يسينكهي معموالا ه آنكستند؛ بلين ينيد يد به مبيناعتقييدهند، بيانجيم نم

ه معتقدناد كا يسينكاستدالل ن، يبنيبرا ،... انديوردهيالزم را به دست ن يو آميدگ يدگيورز

د ياناد و نبيكش را انتخايب ير خاويد مساياص، خود بييدن به حدّ تشخيطفل پس از رس

  روچيرا در او بوجاود آورد، باه ها ينيف ديلكامور از جمله ت يش عيد  به برخيشيپيپ

ص ين باه سان تشاخديت را تي رسيد تربيبيح بيشد، ين استدالل صحيست. اگر ايدرست ن

 11. ...ستين كودكجيد عيدا  در يجز ا  زيمعني چ كيت به يه تربكرد؛ حيل آنكل يتعط

 آن ةامعـاديت فوقت و اهميم و تربيباره تعوي  مشهور، دراد« آندره مامرو» يروزند: انوشته

نطـق او  يه سخت مورد توجـه قـرار گرفـت. وقتـكرد كراد يا يمفصّو يمردم سخنران يبرا
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 يزمـان   رفـت و گفـت: جنـا  مـامرو! بنـده از چـهيت پيان جمعياز م يافت، زنيان يپا

 نم؟كت فرزندم را شروع يم و تربيتوانم تعويم

 شود، خانم؟يمتومّد م يكشما  مامرو، مثدبانه پرسيد: بچة

 ل دارد، آقا!األن چهار سامن  كودكشود؟ عا ، ي متومّد ميكزن با شگفتي جوا  داد: 

شـما ز، يـعز يداد و هزار افسـوس! بـانو ياد زد: چهار سال؟! اين هنگام مامرو فريدر ا
 12د!ياچاره را هدر دادهيعمر آن طفل ب يهان سالينون بهتركاهم

عمـال اان به اناام كودك  يو گرا يريفراگ يدات الزم براياست تمه يضرورين، بنابرا

و  يدارنيـد يـةت روحيـاـاد و تقويبـر اافـزون فراهم شود، تا  ين خردسامياز سن يعباد

 شود.آنان فراهم  يبرا زين يف عباديامكعمل به ت ةني، زميباورنيد

 انكودك در يسازآماده
ن از اكـودكاـاد آمـادگي در يو ا «سازيزمينه»، اصل يت عباديدر ترب يتياز اصول ترب يكي

 د نسـبت بـهيـكبـر تأافزون ن اصل ينسبت به عبادات است. ا يو عاطف ي، روانيروحنظر 

تـوجهي جوـوگيري از كمن يهمچنو  يف شرعيامكرش و اناام تيپذ يت، باع  آمادگاعباد

 اسـت ضـروري، «يسـازآماده» اصل اساس برشود. يز مين يبه مسائل عبادنسبت ان كودك

 ةزمينـ برسـد، وجـو  مرحوـه بـه انكـودك حـقّ در يعبـاد اعمـال و احكام آنكه از پي 
 و رشـد رد اقـدام نياكرد؛ زيرا  ايااد آنان در را يعباد اعمال و احكام با حيصح رويارويي

 .دارد ميمستق ريتأث انسان يمعنو مالك

 اـاديا و يعبـاد ةيـروح تيـتقو و پـرورش ،يكودكـ ةدور در يعباد تيترب از هدف

 تحقـق يبـرا. است يعباد فيامكت اناام به انكودك قيتشو و «يريپذفيوكت» يبرا يآمادگ

 كودكـ اگـر؛ زيـرا پوشـاند عمـل ةجامـ بدان، منظم يابرنامهاساس  بر توانيم، هدف نيا
 آن ةعهـد از هكـ اسـت يعـيطب شـود، يفيامكـت بـه وّـفكم يقبوـ يآمادگ بدون و دفعهكي

 بـه و زهيـانگ بدون را فيامكت اي وآيد  نييپا زين او يريپذفيوكت زانيم بسا چه و ديآيبرنم

بـه كـودك،  يهر مفهـوم ةه براي ارائكبايد توجه داشت امبته . دهديم اناام ناق  صورت

در  يت به رفتار عموـيتا در نها ،ااد شوديادر او ابتدا بايد آمادگي از نظر شناختي و عاطفي 
در همان سـطح  آموزدان ، ينيدر درس د يحت، ي در مدارسمتأسفانه گاه .بيناامدكودك 

بـه  يت عبـاديـژه تربيـبه و، ينيت ديه تربك يدر حام؛ مانديم يباق يو عاطف يشناخت ةياوم
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 يريادگيبه  يدرون ةزيتا انگيابد تحقق  يدر وجود مترب يد به صورت عمويبا ،يواقع يمعنا

 اناـام بـه را انكـودك بارهكي دينبا مربيان و اومياء را داشته باشد. آندادن انااماه يو در نت

 مسـائل از يبرخـ اناـام ةنـيزم ديبا اول هكبوسازند؛  مابور و موزم يعباد و ينيد فيامكت

 زييـتم و كدر سـن بـه كودكـ يوقتـ، رونيـا از. ندآور فراهم آنان يبرا را يعباد و ينيد

 يسـو بـه، و به تدريج شروع محسوسف آسان و يامكمسائل و ت از جيتدر به ديبا رسد،يم
 .دكر تكحر معقوالت

 رد هكـ شـود فـراهم تمهيـداتي بايد نخست كودكان، در عبادي اعمال سازيزمينه براي

 در تومـد هنگـام اسـت مسـتح براي نمونـه، . است شده پرداخته بدان اسالم مقدس نيد

 :سدينويم آن ةفوسف انيب در يهيفق. شود نواخته اقامه و اذان يوتكمو ينوا ،نوزاد گوش
 باه كودك در را  ديمف يريبس يتيترب و يروان آثير عمل نيا هك بيشد علت بدان نيا ديشي

 باذر نينخسات و دهاديم رشد پرستش و خدا به را كودك  فطر شيگرا گذارد،يم  جي

ا  يسيلبزرگ درا  او مطلوب تيشخص سيزنهيزم عمل نيا. يردكيم كودك دل در را نميز

 13.است

نسـبت بـه  يكودكـدر دوران ان كـودكن يو تمـر يسـازآمادهفقيهان بر مسـئوة  ةتقريباً هم

 بـه ،«يامصـب امكاح» عنوانبا  يباب يفقه يهاتا ك دراند. فقيهان كردهد يكتأ يف عباديامكت
 از هكـ نـد،اهداد اختصـاص رابطـه نيـا در نيوامـد فيوظا و ربامغيغ انكودك يعباد اعمال

 پـدري، جـدّ و پـدراسـت  آمده فقه در. شوديم استنباط يتيترب مهم اصل نيا آنها ماموع

 يقضـان ياعم از واج  و مستح  و همچن، عبادت به انكودك دادنتمرين به موظّف شرعاً

هسـتند؛ مگـر  نمـاز يبـرااز خـوا  ان كودكردن كدار يبآنان موظف به  يحت 14.باشندميآن 

د يـن صـورت بايـه در اك، شودت او يباع  آزار و اذي، گريا عذر دي يماريبدميل ه به كآن
 15د.كر كودكمراعات حال 

 :سدينويم يفوسف
 آنهاي جاين و جسم است الزم شوند، تربيت خداپرست و مؤمن اول از كودكين اينكه  برا

 را مايدران و پدران يطرف از اسالم، جهت همين به. بيشد برقرار يهميهنگ ايمين نظر از نيز

 يدينا تعايليم و يپرستخدا آنين به و كنند متوجه خدا به را فرزندان كه است نموده مكلّف

 يتمرينا عبايدا  و نمايز باه را اطفايل اسات داده دساتور ديگر طرف از و بييموزند، را

 16.وادارند

 معتقد است:  يد مطهرين هدف شهيتحقق ا يبرا
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 يسيلگهفت از بچه به كه است رسيده دستور. داد تمرين نميز به بييد يكوچك از را هيبچه

 صاور  يولا؛ بخواناد صحيح نميز تواندينم سيله هفت بچه البته. بدهيد ييد يتمرين نميز

؛ دختر چه و پسر چه؛ كند عيد  نميز به توانديم يسيلگ هفت از. بخواند توانديم را نميز

 در؛ بدهناد يايد او باه دبساتين در را نميز بييد رود،يم دبستين به بچه كه ياول همين ييعن

 17.بدهند ييد او به بييد هم خينواده

ن يـا يكودكـ ةدر دوران كـودكعبادات بـه ن يآموزش و تمر ةفوسفتوان گفت يمين، بنابرا

 د.ننكا ديزمان بووغ پ يبرارا  يو عباد يف شرعيامكرش و اناام تيپذ يآمادگ آنانه كاست 

 نه معتقد است:ين زميدر ا يبنار
 و واجباي  از اعام يالزاما يمكااح ةيالك بيرهكي به هك  ديجد مرحلة به ينكودك ورود

 آناين باه نسابت هييسخت و هيمشقّت يبرخ مستلزم يبد،ييم تيحتم آنين دربيرة محرمي 

 يشارع يمكااح به نسبت آنين  انگيرسهل و  زيگرفيلكت سب  بسي چه امر نيهم و است

 شده وضع كودكين برا  ييمكاح فقه در ت،يوضع نيا از  ريگشيپ  برا، رونيا از. گردد

 تشاويق احكايم ايان انجايم باه آنين بيشد، كودكين بر اجبير  و الزام آنكه بدون و است

 باي تمارين اين پرتو در و آيد حسيب به آنين برا  سيز آميده و تمرين نوعي تي شوند،مي

 احكايم به آسيني به بلوغ هنگيم و نمييند عيد  آنهي انجيم به تدريج به و شده آشني تكليف

 18.نندك عمل خود شرعي وظييف به و دهند تن الزامي

آن  شـدن موكـه موجـ  و است يسازنهيزم نوع كي كودكي در عبادات انااميقت، در حق
 ف،يـوكت سـن از بعـد كودكـاني چنـين، اـهينت در وشود. مي كودك جانو  روح در اعمال
 بـه دنيرسـ هنگـام تا كه يسانك اما؛ دهندمي اناام بيشتري سهومت و يآمادگ با را عبادات

 اعمـال ايـن اند،اوردهين جاه ب را يعبادت اي و نداشته ييآشنا يعباد مسائل با ،يشرع فيوكت
 سد:ينويم يني. امدهندمي اناام بيشتري دشواري با را

  طاور به؛ دهند عيد  خواندن نميز به را شيخو فرزندان تواننديم[ نيوالد] برنيمه نيا بي

 آن انجايم از و بخوانناد را نمايز فشاير بدون و خودبهدخو دند،يرس بلوغ سن به يوقت هك

 او خواندن نميز به دهينرس فيلكت حد به هنوز هكنيا بهينة به ميدر و پدر اگر امي؛ برند لذ 

  بارا بلوغ سن در عبيد  آن انجيم، ندازنديب عق  را آن بلوغ سن تي و بيشند نداشته اعتني

  ديتق چندان، شود خواننميز هم اگر و رودينم بيرش ريز اصالا يي بود خواهد دشوار بچه

 از هكا يعملا راياز؛ دينمي كتر راآن است نكمم  ابهينه كاند بي و داشت نخواهد آن به

 ضمباريپ جهت نيبد. بود خواهد دشوار آن به ردنك عيد  بيشد، نشده  عيد يكودك زمين

 يسيلگ هفت يي شش از را ينكودك هك دهنديم دستور ديكا طور به اطهير ائمه و رمكا

 19.ديبده عيد  خواندن نميز به
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 شـود؟يم وادار يعبـاد اعمال به كودك يسن چه در :پرسيد صادق امام از وه بن بةءوي

 20«.يسامگ هفت و ش  بين»: فرمودند حضرت
 را ودكيك دورة بايد نند،ك عادت بدان و بگيرند خو عبادات با كودكان بخواهيم اگر پس
 شـد انيب اقراز امام ب يتيروادر . كرد آشنا يعباد فيامكت و اعمال با را آنان، شمرده مغتنم

د: از امـام يگويفضامه مبناهللعبد. دكرشروع  يرا از سه سامگ ينيد آموزش ديفرمودند با هك
 :فرمود هك دميشن محمد باقر

 ساپس. بگويد «االاهلل اله ال» بير هفت بخواهيد او از، رسيد سيلگي سه سن به كودك وقتي
 ايان در؛ برساد روز بيسات و مايه هفت و سيل سه سن به تي واگذاريد خود حيل به را او

 او سايلگي چهير تي سپس. ديبگو «اهلل رسول محمد» بير هفت كه دهيد آموزش او به هنگيم
 را «آلاه و محماد يعلا اهلل صالي» مرتبه هفت كه بخواهيد و  از گيهآن؛ بگذاريد آزاد را

 و راست دست كودك اگر وقت اين در؛ كنيد رهي را او سيلگي پنج تي سپس و نمييد تكرار
 در و بييموزياد او باه را سجده و دهيد قرار قبله برابر در را او داد، صيتشخ را خود چپ
 او سيل هفت تي دينك شيرهي سپس. ديده آموزش او به را سجود و و كر سيلگي شش سن
 بشاويد را خود دست و صور  بگوييد او به شد، تميم او سيل هفت يوقت پس. شود تميم
 خاود حايل باه را كاودك گايهآن؛ بخواند نميز بگوييد او به سپس. (وضو  برا يآميدگ)

 باه را حيصح گرفتن وضو هنگيم اين در شد، تميم يوقت شود، تميم او سيل نه تي واگذاريد
. گاردد هيتنب آن( كتر) بر و واداريد نميز به را او و گردد هيتنب آن( كتر) بر و بييموزيد او
 21!شيءاهلل ان آمرزد؛يم را ميدرش و پدر و او خداوند، فراگرفت، را نميز و وضو يوقت

داد تـا يان بـه روزه، دسـتور مـكودكق، جذ  و عادت يتشو يبرا ز اماميدر مورد روزه ن
شـدند، روزه را افطـار ا گرسـنه يـو هر گاه تشنه  رنديشان روزه بگييتوانا ةان به اندازكودك
 امـلك ةگرفتن روز يان براكودكردن كو آماده  يسازنوع زمينه كايند. در حقيقت، اين ينم

روزه  ةعالّمـه حوّـي در فوسـف ند.كنعادت  ين عمل عباديم به اكمكدر زمان بووغ است، تا 
 گويد:گرفتن كودك مي

 آن انجيم به بيشتر  انگيزه بلوغ، از پس كودك شودمي سب  و است تمرين نو  يك روزه

 از و كناد پيادا را واجبي  انجيم پذيرش ملكة انسين نفس شوديم بيعث نيز و بيشد داشته

ن بار يناو  تمار كي كودك ةم روزيمي معتقد:[ ديفرمييم يي و] ،...بيشد دور نيپسند اخالق

ه توان و طيقت آن را داشاته بيشاد، ك يسيله در صورت 7 كودكعبيد  است. لذا روزه بر 

 22تي در زمين بلوغ به انجيم آن دعو  شود.، مستح  است

 ةي الزم در زمينـهانـهيو زم ي، آمـادگيكودكـد از همان يه باكآيد بر مي اتيروا ماموعاز 

مراحـل بـاالتر  يالزم بـرا يتا آمادگ ،ان به وجود آوردكودكرا در  يت عباديآموزش و ترب
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ان، كودكدر  ياعمال عباد يسازردن و زمينهكبراي آماده  ااد شود.يدر آنان ا يآموزش عباد

 يكودكـه مربـوط بـه دوران كـ ين قسمت، موارديرا در نظر گرفت. در ا يتوان اقداماتيم

 شود:بيان مياست، 

 يااله يهابه نعمت يتوجه دادن مترب

 يزه بـرايـاـاد انگيه در اكـاست  ييهاوهياز جموه ش يااله يهار نعمتكو ذ يادآوري
ر كت. ذار مثثّر اسياز او بس يگزاربه صاح  نعمت و سپاس كودك كتوجه دادن فطرت پا

ياـه، در نت وان كودك ين  االهيق بيرشد و تعم يبرا يار مناسبيبس ةنيتواند زميها منعمت
 سازد.را در آنان فراهم  يرگزاركش يهانهي  به صاح  نعمت و زميگرا

ه خداوند متعال بـه كن روش توجه داه شده است. چنانيبه ا ياديات زيو روا 23اتيدر آ
ز نزد من محبـو  يا نن و آنان ركمند مردم را به من عالقه»فرستاد:  يوح يحضرت موس

ن، آنان خـود عاشـق كآنان بازگو  يمرا برا يهاآمد: نعمت يساز. عرض نمود چگونه؟ وح
 24.«من خواهند شد

او با ، يرد. در اين صورتبگ يبايد كاري كنيم كه محبت خدا در دل كودك جاين، بنابرا
ضـروري  به اين هـدف، دنيرس يبراكند. به احكام و تكاميف االهي عمل مي يعشق درون

م و ييخن بگوسخاص خداوند به بندگان  توجه و  يت، بخشندگيها، مهرباناست از نعمت
ز يـان را نكـودكد محبت خداوند بـه يم. همچنين باكني يها معرفن دوست انسانياو را بهتر

 م.ينكان يآنان ب يبرا

 ژه نمازيعبادات به و ةباري جذاب درهانقل داستان

القـة ع، استفاده از داسـتان و مثـال اسـت. ينيد در آموزش معارف ديمف يهااز روش يكي
ه بـي، نـيشود تا بتوان بخ  عمدة معـارف دي  مموجان به داستان دارند، كودكه ك ياديز
 قرار داد. انآنار ين رهگذر در اختيرا از ا يط عباديام، اعمال و شراكژه احيو

ان سرگذشـت يـگرفتـه اسـت، داسـتان و بار كـز به يه قرآن نك يل آموزشياز وسا يكي

 را در قامـ  يو فرهنگـ ي، اخالقـياز مباحـ  اعتقـاد ياريم بسيركگذشتگان است. قرآن 

ن بـه ان و نوجوانـاكـودكردن كمأنوس  يز براين يت عباديده است. در تربكرداستان مطرح 
ت يـات و اهمه در مورد عبادك ييهاها و قصه، بهتر است از داستانيف عباديامكم و تيمفاه

تر محتـوا،  يآن و انتقال سـر يبر سادگافزون ن نوع آموزش ير ايد. تأثكرآن است، استفاده 

 د.سازميتر آموزان آسانفهم مسائل انتزاعي را براي دان 
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 ين مذهبكان با اماكودكارتباط 

ر بـا ژه نمـاز جماعـت، مخصوصـاً اگـيوهبـي، مذهب يهان و برنامهكان در اماكودكحضور 

 يد مطهـريند. شهكي  ميق همراه باشد، آنان را به حضور در مساد و اقامه نماز ترغيتشو

 ان به عبادت معتقد است:كودكشويق با توجه به نق  مساد در ت
بچه را بييد در محيط مشوّق نميز خواندن برد. به تجربه ثيبت شده است كه اگار بچاه باه 

شود؛ يجمع را نبيند، به اين كير تشويق نم مسجد نرود، اگر در جمع نبيشد و نميز خواندن

خاودش را در جماع  يچون اصالا حضور در جمع مشوّق انسين است. آدم بزرگ هم وقتا

كند، بچه كه ديگار بيشاتر تحات تاأثير يپيدا م  بيند، روح عبيد  بيشترياهل عبيد  م

ي كمتار در هو اينكاه بچاه ياست. متأسفينه كم رفتن مي به مسجد و معيبد و مجايلس دينا

هي از ابتادا رغبات باه عبايد  پيادا شود كه اينيكنند، سب  ميشركت م يمجيلس مذهب

بي مسيجد و معيبد آشني بوديم، در اين اوضاي  و احاوال  ي. مي خودمين كه از بچگ ...نكنند

و به  انداند به دبستين رفتهمي كه هفت سيله شده  هيرويم كه بچهيامروز چقدر به مسجد م

اصالا پييشين به مسيجد نرسيده است، بروند.! خوب، اينهاي  يولتين و بعد به دانشگيه، دبيرس

 25شوند.يم  قهراا از مسيجد فرار

 باهنر بر اين باور است كه:
  هايشتر بيشد، به نگرشيهي بطين[ محياو در ]ا  هيتيو فعيل كودكت كزان شريهر چه م

زان ياه مكاناه آن اسات ين زمياگار در ايته جيل  دكيفت. نيدست خواهد   واالتر ينيد

تش در يت او و ارتبي  و فعايلكزان شريز بي ميمقدس ن  هيطين محيبه ا كودك  مندعالقه

 26دارد. يميهي رابطة مستقطين محيا

 يهارنامـهنار عبـادت و نمـاز بكان، در كودك يار الزم است براكن يت در ايموفق يامبته برا

 و ينيريق، پخـ  شـيارت تشـوكـز، يجـوا؛ مانند اهداي باشدوجود داشته  يمتنوع و جذّاب

 ننـد. از امـام حسـكيجذ  آنان را به عبادت فراهم م ةنيزمكه  انكودكن يالت در بكش

 ه فرمودند:كاست نقل شده 
ه حضر  سالم دادند به ماي كن يهم؛ خواندم ي عصر را در محضر رسول خداينميز ظهر 

ين نمايزگزاران از جاي يادر م ييم ظرف حلوايتقس  گيه براد و آنيتين بمينيفرمودند: بر جي

 كودكامان ؛ دنديه به مان رساكنيخوراندند تي ايحلوا م  دام مقداركبرخيستند و به هر 

ردم كاحلوا به من خوراندند، سپس فرمودند بيز هم بدهم؟ عرض   بودم، آن حضر  قدر

ن حايل يدناد و باديبه من خوران  آن حضر  به خيطر خردسيل بودنم بيز هم مقدار  آر

 27ه به همگين حلوا خوراندند.كبودند تي آن
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 ند:كينقل م يشرف
ه فرمود: كسته آمده است يزيش ميقرن پ كيه حدود كاز عيلمين بزرگ  يكي ةنيمدر وقف

 يينكودكه كگيه دار  نميييد تي آند و در مسجد نگهيآنچه از من بجي مينده آن را گردو بخر

مسجد و دا، د، تي عشق و عالقه به خيه دهيهي هدآيند، به آنالدينشين به مسجد ميهمراه بي و

 28ت شوند.يهم اهل مسجد و معنو يسيلهي جوانه زند و در بزرگمنبر از ابتدا در آن

اق ياشـت ه بـاكـ يانكودكنسبت به مثمنان دور از انتظار  يمتأسفانه رفتار و برخوردها يگاه
ر ياز مسـ كودكـد انحـراف يو شا ينماز جماعت به مساد آمدند، موج  سرخوردگ يبرا
 گويد:شخصي مي ن و خواندن نماز شود.يد

در حايل نمايز   ردم نميز خود را در مساجد بخاوانم. روزكيم يشه سعيهم يكوچكدر 

رمرد به من گفت نمايز  يپ ،ديين رسيه به پيكمراق  من است. نميزم   رمرديمتوجه شدم پ

؛ و  باودمكرد. من غرق در ساكشدار خود مرا مالمت يست و سپس بي سخنين نيدرست ن

وساته يداد و پياجايزه نما  نميز مان اشاتبيه اسات، جيكخواستم از او بپرسم يهرگيه م

م يند. از آن به بعد تصاميييست و امثيل تو حق ندارند به مسجد بيگفت نميز  درست نيم

يمال ك كتار  ن قدم براين نخستيا؛ منزل هم نميز نخوانمگر به مسجد نروم و در يگرفتم د

 29ق اسالم بود.ينميز و انحرافم از طر

. اسـتمخـامف  وة برخـوردين شـيـامالً بـا اكـ ره معصـومانيه سـكاست  ين در حاميا

دم. يها در نمـاز جماعـت پرسـدر مورد حضـور بچـه د: از امام باقريگويعبداهلل مابربنج

ين ه آنـان را در بـكـبو، ديـنـار هـم قـرار ندهكا را در صف آخر در هبچه»فرمودند:  امام
 يكـيد يشـا 30.«د(ينكفيب ييانشان جدايترها در مستادن بزرگيد )و با ايجدا بنشانها جداصف

وه، ين شينند و با اكن ياحتراميو ب يتوجهيان احساس بكودكه كن باشد يآن ا يهااز عوت

ايـم و هـم انگيـزة حضـور آنـان در ايم و به آنان شخصـيت دادهردهكان را حفظ كودكهم احترام 

ايم. مساد و نماز جماعت بيشتر شده، و در عين حال به نماز جماعت نيز نظـم خاصـي بخشـيده
ه كـباشد، مي هاي معصومانردن نماز جماعت نيز از جموه سفارشكامبته مختصر برگزار 

برخـورد ين، چگونگي دارد. بنابرا ياساس ان به نماز جماعت نق كودكق يجذ  و تشو در

 ق باشد.يد تو م با محبت، احترام و تشويز باينوجوانان و جوانان ن يان و حتكودكبا 

 كودك ينيع ةان و مشاهدين و مربيتوسط والد يتوجه به مسائل عباد

م، ير و تعوـكـمشـاهده، تاربـه، تف»؛ زيرا دهديم يت فراوانياسالم به مشاهده و تاربه اهم

عـت و ير در طبيم بـه سـيركـقـرآن  31«.دهـدي  ميه به انسان قدرت تشخكهستند  يويوسا
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بـاره يندر ا ياديـات زيآ؛ ندكيق ميار تشوير در آنها بسكتف يبرا يااله يهانعمت ةمشاهد

 32م آمده است.يركدر قرآن 

 رد، اثـريـاناـام گ كودكـژه اقامه نماز در معرض ديد و مشاهده يبه وحال اگر عبادت، 

ق و ي، موجـ  تشـويو روانـ ير روحـيبـر تـأثافزون را به دنبال دارد.  ياو سازنده يتيترب

 امـام صـادق يتـيدر رواشـود. ميز ين يو اناام آن عمل عباد يريادگيبه  كودك  يترغ
را به نماز اختصـاص داده بـود و در آن  يخود اتاق متوسط در خانه امام عوي» د:يفرمايم

رفـت، امـام او را بـه آن يبه خـوا  نم يه طفوكرد. هر ش  كياز مين اتاق عبادت و راز و

 33.«خوانديبرد و نماز مياتاق م

از  ط خانـهيبـا خـدا را در محـ يو ارتباط معنو يدارنين درس دين و بهتريان اومكودك

 سد:ينويم يطبس ينه مروجين زميبرند. در اين به ارث ميرد وامدكعمو ةق مشاهديطر
 يت باه اماور ماذهبكنند كه پدر و ميدرشين نسبيو نوجوانين مشيهده م كه كودكين يوقت

دهند، و در اوقي  نميز باي يدارند و به عبيدا  اهميّت فراوان نشين م نظرحسّيسيّت و دقّت

شاركت فعّايل   اسم عبيدو مر يمذهب  هيشتيبند و در منيسبتيعبيد  م  سو اشتييق به

كنناد و مجاذوب حايال  ياين قبيل امور احسيس عالقه و نشاي  مخود به بهدارند، خود

 34شوند.يمنيجي  م دعي و يملكوت

ند، كدا يپ يعمو ةجنب ينيد يهام به ارزشيركط خانه و مدرسه، تياگر در محين اساس، بر ا

مـان رد. حضور معويگيل مكان به صورت آگاهانه شكودكدر  ي  به اعمال عباديگرا ةنيزم

از  ن در منـزل،يمخصوصاً نماز توسـط وامـدي، اعمال عباد ةعت مدرسه و اقامدر نماز جما

اقـ ، وي اسـت. در ان و نوجوانان به اعمال عبادكودك  يزه در گرايااد انگيجموه عوامل ا
ة دبـا مشـاهرا  ژه نمـاز بـه طـور خـاصيبه طور عام و عبادت به و يدارنيدرس د كودك

 پدر و مادر بـهبيند ميكودك  يبرد. وقتين به ارث ميگران، مخصوصاً وامدياعمال و رفتار د

 شتابند،يعبادت م يسو دهند و در اوقات نماز، با اشتياق بهيحسّاسيّت نشان م يامور عباد

 شود.مند ميقهگيرد و بدان عالير قرار مين مسيخود در ابهخود

 وضوبا  كودكه ب دادن ريش

 و تيـمعنو بـه  يگرا يبرا كودك يسازآماده و يسازنهيزم يبرا يتيترب اقدامات جموه از

ن يـآن ا يتـيترباثـر . اسـت وضو داشتن حال در كودك به دادن ريش نماز، ژهيو به، عبادات
، شـوديم هـايآمودگ از جسـم ريـتطه موج  تنها نه نماز،ة مقدم عنوان به وضو» ه:كاست 
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 ،شـوديم حاصل وضو با هك روح و جسم طهارت نيا. رديگيدربرم زين را روح ريتطه هكبو

 باعـ  ،باشـد وضـو بـا ردادنيش هنگام مادر اگر. دارد كودك و مادر ةيروح در يروان ريتأث

 35.«شوديم خدا با او يمعنوة رابط و كودك روح يآزادساز و استراحت

 :دنديپرس يانصار يمرتض  يش مادر از
 باودم آن انتظاير در من: داد پيسر ده؟يرس عبيد  و تقوا يعيل درجي  به چگونه فرزند 

 ،دادمينما ريشا او به اشيرخوارگيش هنگيم در رايز بيشند؛ داشته  شتريب يترقّ فرزندم هك
 36.ندادم ريش را او وضو بدون هم زمستين سرد  هيش  در يحت؛ بودم وضو بي هكنيا مگر

 :است ز نقل شدهين يشوشتر جعفر  يش اهللتيآ مورد در
 در: گفات چارا؟: گفتناد! نه: گفت ؟يدلخوش  فرزند نيچن داشتن به دنديپرس ميدرش از

 آغاوش در و نادادم ريشا طهاير  و وضو بدون را او هم بيركي  برا من سيل دو مد 
 37.شد  شوشتر جعفر يول ،شود صيدق جعفر همچون او هك بود نيا ميآرزو. نگرفتم

 است. ناكودكدر  يهاي عبادريشهردن كسازي و درونيزمينهگونه اقدامات، نوعي بنابراين، اين

 در حال نماز كودكر دادن به يش

ان  د مـيـ، نباياعمال عباد يز حتي  چياست و ه كودك ياساس يازهاير مادر از جموه نيش
خـاص  ةو توجـ يسـازبا توجـه بـه اصـل زمينه اش شود.يعياز طبين نيبه ا كودكدن يرس

ح ز مطـريـن نهـايان فقيـه مك يبح  فقه كيناا به يبهتر است در ا، كودكبه  معصومان
 رخوار در حال نماز است.يش كودكر دادن به يو آن بح  شپرداخته شود، است 

تواند در حال نماز او را در يند، مادرش مكه ياگر بچه گر» :آمده است نهايفق يدر فتاوا
عمـار ؛ شـوديت اشـاره ميـن مطوـ  بـه دو روايـد اييتأ يبرا 38.«ر بدهديآغوش گرفته و ش

 ايـآد: يپرسـ ،نـدكيه ميـاش گره در حال نمـاز بچـهك يبارة زندر از امام صادق يساباط
 توانـديم اسـت نمـاز حـال در هكـ يزن»: فرمودند جوا  در امام بدهد؟ ريش او به توانديم
بـرادر امـام  ،جعفـربنعوي 39؛«بدهـد ريشـ ،خوانـديم تشـهد هكـ يحـام در ،را خـود كودك

 در او فرزنـد و سـتادهيا نمـاز بـه هك يزن ةدربار حضرت آن از گويد:مي، جعفربنيموس
 به و رديبگ بغل در را كودك نشسته هك يحام در است زيجا ايآ دميپرس ندكيم هيگر نارشك

 40.ندارد يامكاش: فرمود امام بدهد؟ ريش و ندك آرام را او و بنشاند خود دامن
را  كودكـاُنس ه ياوم ةنيزمو بگذارد ر مثبت يتأث كودكدر روح و روان ن عمل يبسا اچه

 يو معنـو ين حامت روحانين غذا، در باالتريبهترسازد؛ زيرا فراهم  يو اعمال عبادبه نماز 

 شود.ميق يتزر كودكبه 
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ز موارد زيـر ني «روزه» يان نسبت به عمل عبادكودكردن كمند و عالقه يسازبراي زمينه

 شود:پيشنهاد مي

 و فضيلت روزه و ماه رمضان ديان فوايبالف( 

آن عمـل دادن منـدي بـه اناـامعالقهسـاز ينه، زميژه اعمال عبادي، به ويزيهر چآگاهي از 

، بـه دن مـاه رمضـانيدر مسومانان، قبل از فرا رسـ يااد آمادگيا يبرا شود. معصومانيم

 اناـام يالزم، مردم را برا يهاهيبا توصپرداختند مي يدارد روزهين ماه و فوايت ايان اهميب

سـه روز  رمكـپيـامبر ا»فرمايد: مي ردند. در روايتي امام باقركه ميآماد ين عمل عباديا
 مـ  شـدند،مـردم ج ين، وقتـكـرمضان به بالل فرمود مـردم را جمـ   كمانده به ماه مبار

 حضرت باالي منبر فرمود:
 هيميه ةيص داده است و سرور همه خداوند آن را به شمي اختصكاست  ين ميهيمردم! ا  ا

بهشات   آتش بسته و درهي  ن ميه درهييه از هزار ميه بهتر است؛ در اكاست؛ شبي در آن

 41ده نشود، از رحمت خدا دور بيد.يند و آمرزك كن ميه را دريه اك يسكبيز است؛ 

 ند:كنقل مي يدر روايتي مسمع

دن دا ن ميه و فضيئل آن و اهميّاتيا ةبيررمضين، در كقبل از حلول ميه مبير اميم صيدق

رد: پاس باي نفاس خاويش كايگو موت و گفتين وصيبه ميه رمضين بي فرزندان خود چن

شود، اجل و لحظي  مرگ هر كس معين يتقسيم م  اين ميه رزق و روز بستيزيد؛ زيرا در

شاوند، يميهمينين خدا )زائاران خيناه( را كاه بار او وارد مميه،  همچنين در اين؛ شوديم

 آن ش ، از عمل هزار ميه برتر است.در  هست كه عمل ينويسند و در اين ميه شبيم

وت و يفضـ انيانه به بكودكساده و  يتوان با زبانيمان، همچنين كودكي در ااد آمادگيا يبرا
ترتـ  آن م يه بـراكـ يد و ثـوابيـفوانيـز دار در نزد خداوند و گاه روزهيارزش روزه و جا

 است، پرداخت.

 ند:كيشنهاد مينه پين زميباهنر در ا
 يمايه رمضاين و روزه مطايلب ةبير  نخست دبستين به طور سيده درهيد از سيليز بييمعلم ن

شود و يانجيم م  ترشيب ين آموزش بي گستردگيا  بعد، هيند. در سيلكين يين بكودك  برا

بازرگ   هاياز عبيد  يكيروزه به عنوان  يس آن عالوه بر معرفيالزم است معلم در تدر

  سايده و جاذاب بارا  اگوناهاز آداب آن را به يد و برخايااز فوا  ، مختصارياسالم

 42ند.كين يآموزان بدانش
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 توان ةدر سحر و گرفتن روزه به انداز كودكردن كدار يبب( 

تكويـف، ة بهتر است قبل از رسيدن كودك به مرحوـي، داربه روزه كودكي عادت دادن برا

ار، سـفارش كـتدريج با روزه آشنا، و زمينة اناام آن را براي زمان تكويف مهيا شود. براي ايـن به

ان براي خوردن سحري و تشويق آنان به گـرفتن روزه تـا هـر كودكردن كبه زود خوابيدن، بيدار 
يي ارهـاكه طاقت آن را دارند و همچنين اهداي جوايز در پايان ماه رمضـان، از جموـه راهكزماني 

 امـام صـادق يتـي. در روااناـام دادان كـودكدر  ياـاد آمـادگيا يتـوان بـرايه مك است

اما در طول روز ؛ كنيم تا روزه بگيرندما كودكان خود را در سحرگاهان بيدار مي»د: يفرمايم

 43.«توانند افطار نمايندرد )و خواستند( ميكبر آنان غوبه  يو تشنگ يهر وقت كه گرسنگ

 سد:ينويم ينيام
دار سيخت تي باه يب  مراسم سحر  اند، برادهيز رسيه به سن تمكرا  يينكودكخوب است 

روزه گارفتن  ييبچه تواناي يرند. وقتين مراسم انس بگيبخورند و بي ا  صبحينه سحر  جي

تايب شاد، يينايا بيرند و اگر احيگيه روزه بگه گيهكنند كق يرد، الزم است او را تشوكدا يپ

ش را يهايج تعداد روزهيبدهند. به تدر  مختصر  ي غذايوسط روز به او آب توانند در يم

  ديتوانند به عنوان عييدتر. در آخر ميه رمضين هم مينه ز يينند. البته به مقدار توانيكيد يز

يناه ينناد، مبايدا مخفكد از او مراقبات يابه او بدهند. در طول روز هام بي  زيزه چيو جي

 44د.ياش را افطير نميروزه

 يومد، باشده يف رسيوكبه سن ت كودكاگر  يرا در نظر داشت. حت كودك ييد توانايامبته با

م. در يريـدر نظـر بگ ير و محمل شـرعياو تداب يد برايبانداشته باشد، توان گرفتن روزه را 

 ند:كنقل مي فرزند امامباره ينا
د ياگار بييفرمودناد: امسايل دد، اميم ي( رسيسيلگ 9ف )يلكم به سنّ تكوچكخواهر  يوقت

مبود آب و ضاعف كولر، كگرم بود. نداشتن  يلي! اتفيقيا، ميه رمضين آن سيل خ ريروزه بگ

ه كان بود يند. اكتحمّل  يرا به سخت كاول ميه مبير ةه روزكخواهرم، بيعث شد  يجسمين

  يارم. آقاي هماين شا ، ترتياتوانم روزه بگيگر نميش ، پس از افطير گفت: من فردا د

هي بچاه»هم داشتند، فرمودند:  كوچكه بچه كبه ميدرم  يعنيمسيفر  او را به تهران دادند. 

بعدهي به من گفتند: « ديبيشا  از بستگين يكي فالني ارا به تهران، منزل  يد و مدتيرا بردار

 45خوار  از بين برود.!و، قبح روزهنخواستم در نظر ا

بـه ن يز با تمـرين كودكت اراده است، يتقو يدارروزهد روزه و يه از جموه فواك يياز آناا

را  كودكبراي مثال، آورد. امل را به دست كگرفتن روزه  يبرا يافك ييتواند توانايمتدريج 



  123 کودکان يت عباديترب

 نيم تا برخي از روزها را تا ظهر و برخـي از روزهـا را از ظهـر تـا اذان مغـر ، چيـزيكتشويق 

در تحمّل گرسـنگي و  كودكند. هر چه توانايي كت تدريج به گرسنگي و تشنگي عادنخورد تا به

 ه پس از مـدتي بـاكتواند مدت بيشتري را روزه بگيرد؛ تا اينشود، وي ميتشنگي بيشتر مي

 :يرد. امبته به اعتقاد داووديامل بگكد و روزه را نكتواند بدان عادت يت اراده، ميتقو
ن عمال يا، باه ا دارروز روزه ي چناديبي دو  كودكد انتظير داشت يدر آموزش روزه نبي

ن آموزش را ياميم شرو  ارو، يناست؛ از ا يطوالن  ندآيجيد عيد ، فريه اكند؛ بلكعيد  

در آماوزش دارد. باه عاالوه، ه شش سيل تي سن بلوغ فيصله كرده است كن يمع يه سيلگنُ

ير انتظا كودكارا در نظر گرفات و متنيسا  باي آن از  كودك يجسمين ييد توانييروزه بي

را روزه   شاتريشاود، ماد  بيشتر ميين بكودك ييه توانيكج يبه تدر ؛داشت...  دارروزه

توانند تمايم يم يه بعد از چند سيل به راحتك يييبد تي جيييند ادامه مين فرايرند، و ايگيم

 46رند.يروز را روزه بگ

 انكودك كدر حّد در يان فلسفه اعمال عباديضرورت ب

 يف عبـاديف و وظـايامكـبـه ت امـلكاهتمـام بـا بـا اينكـه ن يوامـد يگاهقدند تعم ياعده

در اناـام ز ينها گونه خانوادهفرزندان اينه كشود يافت مي ين حال موارديپردازند، در عيم

بـه ذهـن پرسـ  ن يـناـا ايدر ا شـوند.دچار تسامح و تساهل مي ،يو عباد ينيف ديامكت

 يست؟ه عوّت آن چكرسد يم
را  عبـادتل ظاهري كش، فقط ياول زندگ ةدر مرحو كودكد بتوان در جوا  گفت يشا

ن يـدر اهايي پرس  ،گذارددوره را پشت سر مين ياوقتي آموزد؛ مين يد از وامديبر اثر تقو

بـادت عن اعمـال و يـه فوسـفه و هـدف اكـنيمانند اهايي ؛ پرس رسدينه به ذهن او ميزم

سـت؟ يچ روزه ةم؟ فوسفيوه نماز بخوانين شيد به ايچرا با م؟يد نماز بخوانيست؟ چرا بايچ

به  يرستدح و يم پاس  صحيه به دنبال پاس  آنهاست. حال اگر نتوانك يگريدهاي پرس و 
حاصـل  يرغبتـينسبت به آن اعمـال حامـت ب كودكن است در كمميم، او بدههاي سئوال

 نار بگذارد.كبه تدريج اصل عمل را شود و چه بسا 

ان، كـودك ياطالعـيا اسـتخفاف نمـاز، بيـ كاز عوـل تـر يكيتوان گفت يمجرئت به 

اول و دوم  ةدر دور ياناام اعمال عبـاداگر اما  ؛عبادات است ةنوجوانان و جوانان از فوسف

به  يدي، رفتار از حامت تقوينيرت ديااد بصيو با ا رد،يشناخت صورت گاساس  بر يكودك
 يآن عمل را در مراحل بعـدهرگز  كودكد، شول يق تبديعم يحامت نگرش همراه با آگاه
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ه كد بداند يبا كودك، ياعمال عباد يريفراگبر افزون زه، يااد انگيا يبرا رد.كنخواهد  كتر

ه مسومانان هر روز در پنج وعده بر كشود يموج  م يست و چه عاموين اعمال چيا ةفوسف

رند. يگيماه روزه م كي، و در سال نندكياز ميو با معبود خود راز و نساده، ت يدرگاه احد

از عوامـل مهـم در  يكـي، يط اعمـالد، آدا  و شـرايـاز فوسفه، آثار و فوا يآگاهبنابراين، 

در  ييه نقـ  بسـزاكـ يگـريامبته عامل داست.  يبه اعمال عباد انكودكق ي  و تشويترغ
ن يهتمام خود وامـدد و ايدارد، عدم تق ينيف ديامكان نسبت به اعمال و تكودك يانگارسهل

 اميف عبادي است.كاناام به موق  تنسبت به 

 بـه انـهكودكزبـان و بـا را به طور ساده  يف عباديامكه تكضمن ايناست  يپس ضرور

ات متربّـي، فوسـفة اعمـال و تعويمـ كري و ظرفيـت دركـيم، متناس  با رشـد فانتقال ده كودك

ي بـراورد. عبادي را نيز براي او بيان كنيم تا بر اساس شناخت و اُنس، بـه اعمـال عبـادي روي آ
ان متبوـور كـودكر درشد معـارف دينـي را  ةزمين، هاي سادهرسيدن به اين مقصود، بايد با آموزش

 نسبت به فوسفه و آثار« دهيبصيرت»و « بخشيآگاهي»توان اصل به همين عوت، ميسازيم. 

 .در نظر گرفت ينيت ديم و تربيدر تعو ياصل از اصول اساس كمثابه يعبادات را به 

 سد:ينوينه مين زميمحمدرضا باهنر در ا
چاه يان اعمايل، ا  ه در وراكاد بداناد يبي كودكنميز،   اعميل ظيهر  رياز فراگ  جدا

بير باه ه مسلمينين هر روز پنجكشود يموج  م  زينهفته است و چه چ ياعتقيد و احسيس

ن ياناد. اكجلاوه  يمعناين است در نظار او بكه ممكرا انجيم دهند  ييتكعبه حرك  سو

مفهاوم  ةبايرت درمنيس  اسينه، ن زميرد. در اكن يسيده تأم  هيد بي آموزشيمقصود را بي

 يساك از چه ه مثالاكال شود ؤآموزان سلمه از دانشكن ييربرد اكو   گزارر و سپيسكتش

خود را   هيران تجربهيد؟ تي فراگياردهكر كتش يسكي شمي تي به حيل از يرد و آكر كد تشيبي

 47را بيين فرمييند. هي ن سپيسگزارينند و علل اكبيزگو 

رت و يخواهد تا بر اساس بصيها مه از انسانكاست  ياتيات و روايمموو از آ يمناب  اسالم
 :معتقدند نهيزم نيا در يتيترب عووم متخصصان 48اناام دهند. وبپذيرند را  يعموي آگاه

 امتحاين درد باه تنهاي هكا ييهايمهير  بر صرف ديكتأ و ميمفيه از ينكودك ذهن انبيشتن

 عوض در نبوده، نظر مدّ دهد،يم جلوه موفق ظيهر به ييبيارزش هنگيم به را آنهي و خورديم

 آماوزاندانش  هاينگرش رييتض و يعيطف رشد  برا  امقدمه عنوان به ينيد ميمفيه كادرا

 «حيصاح عمل» به نيهمچن. است گرفته قرار توجه مورد ميمفيه نيا بي اُنس و آنهي به نسبت

 49.است شده ديكتأ «حيصح  هينگرش» يتبع حيصل عنوان به
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 زيـن تيـترب و ميتعوـ در .شـوديم خالصـه ينظر آموزش در هاآموزش تمام باًيتقر امروزه

 يابيارزشـ يحتـ و اسـت اطالعات و دان  س ك ،يآموزش يهاهدف نيتريعموم معموالً

 يامقومـه دو «دادن اناـام» و «دانسـتن» هكـ يحـام در؛ رديگيم صورت اساس نيهم بر زين

 يدارنيد شرط زين ينيد معارف در متأسفانه يحت. است دهيفايب يدوم بدون ياوم هك است

 :ديگويم يميرك ميامعظعبد. است شده منحصر ينيد دان  و اطالعات داشتن در
  دارنياد  نظار  هيآموزش به مربو ، شده ينيد تيترب ريدامنگ هك يبزرگ  بال امروزه

 هام بار يمالاكا ينايد اطالعاي  و ينيد معرفت رانيا پرورش و آموزش نظيم در. شوديم

، ينيد كدر و بودن دارنيد يقطع شر  هك شوديم تصور نيچن قتيحق در. اندشده منطبق

 50.است ينيد دانش  صور و يحفظ  هياندوخته و اطالعي  مكترا داشتن

 تنهـا شـود،يم ينـيد يواقعـ معرفـت حصـول موجـ  آنچـه هكـ اسـت نيـا تيواقع اما

 حـس پـرورش همـراه بـه ينـيد آموزش ديبا هكبو؛ ستين ينيد معارف ينظر يهاآموزش
 اـهينت در تا ،باشد ينيد معارف يسازيدرون و يمعنو رتيبص ااديا، گريد ريتعب به و ينيد

ر اسـاس بـ اگر حال. شود نهينهاد يمترب وجود در آن فيامكت و نيد به يقوب ةو عالق اعتقاد

 او رد،يـگ قـرار قيتشو مورد ويابد  پرورش كودك در مذهبي احساسات، يدهرتياصل بص

 تنهـا يدارنيـد شـرطين، بنابرا. بود خواهد مثمن و متعبّد معتقد، فرد يك يبعد مراحل در
، گـريد ريـتعب بـه. است ينيد اُنس يبرا مرحوه نياوم نيا هكبو؛ ستين ينيد اطالعات مكترا

 :گفت توانيم
 ةگينساه  هايمهير  ديابي هكابل؛ ساتين ينيد دانش انتقيل تنهي آموزش، نديآفر از هدف

 تيامعنو تياتقو و( ييبياتيمعنو) تيامعنو س ك ،(يخواهتيمعنو) تيمعنو به شيگرا

 51 شود داده آموزش ينيد و يشنيختروان ،يعلم منيبع از  ريگبهره بي( ييافزاتيمعنو)

ــترب ــيد تي ــه ين ــوم ب ــام مفه ــترب و ع ــاد تي ــه يعب ــور ب ــدامات حاصــل خــاص، ط  اق

 آمـوزاندان  يمعنو ن يب و ينيد دان  سطح يارتقا هدف با هك است ياشدهيزيربرنامه
 هكـبو ؛ستين يعباد اعمالو  اركاذ حفظ صرفاً ،يعباد تيترب ةبرنامهدف در . شودمي اجرا

 دارد ضرورت، هدف نيا تحقق يبرا. است يمعنو و يااله ن يب يدارا يانسان تربيت مراد

 قوـ يـق، ن طريـداد و از ا ميتعو كودك به را يعباد فيوظا و فيامكت يخردسام دوران از

 و يدرسـ ةبرنامـ ،يعباد و يمعنو رتيبص و ن يب ااديا يبرا .ددا ارتباط خدا با را كودك

 يهـاارزش بـه آمـوزاندان  يبنـديپا بـرافـزون  هك رود  يپ يسمت به ديباز ين يآموزش
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 مسـائل ةنـيزم در يدرسـ تـ ك ردنكـ بـار پر. يابد تحقق يمطووب ةنحو به امر نيا ،يعباد

 فيامكـت و اعمال ديفوا و فوسفه انيب با انكودك عواطف كيتحر و يسازنهيزم مانند يعباد

 .است اقدامات نيا ةجمو از ازين و راز ةويش خدا، با ارتباط يبرقرار هنر ،يعباد

 انكودك يو عباد ينيت مسائل ديم و تربين در تعليوالد يزمان ةت و محدوديمسئول

ت مطـرح اسـپرس  ن يان، اكودكبه  يو عباد ينيد يهاان اصل ضرورت آموزشيبعد از ب

ا را تنه ينيد يهاها، آموزشاز خانواده ياريست؟ بسيكر به عهده ين امر خطيت ايه مسئومك

و  يف شرعيامكم تيدارند، به تعو يركن طرز تفيه چنك ييهاخانواده؛ داننديمدرسه م ةفيوظ

شـود، يه از طـرف معوـم داده مكـ يماتيندارند و به همان تعو يان خود توجهكودك يعباد

 .كننده ميبسند
اعضـاي و  اومـين مدرسـه ةبـه منزمـ هخانـه كاز آناا ، د گفتيبااين پرس  در جوا  

ر، در يـت خطين مسـئوميـارو، نيـاز ا باشند،يمتربيت كودك ان ين مربياوممثابه خانواده به 

ات، آنان نسـبت بـه فرزنـدان يروااست؛ زيرا بر اساس  نيماً بر عهده وامدياول مستق ةدرج

 كودكـبـه  يه درس زنـدگك ياول معوّم»سد: ينويم يهستند. مرحوم فوسف   مسئوليخو
 52«.ند، پدر و مادر استكد ترسيم ميخو  و ب يهااو نق  كآموزد و در دل پايم

وز  ْمُـرْ »د: يـفرماياهل خانواده م يت عبادين در تربيت وامديمسئوم ةنيم در زميركقرآن 

وامَ وَ  ييء»د: يفرماين ميهمچن 53؛«عزوزيْها زهْوزكز بِامصَّالةِ وز اصْطزبِرْ  أَيُّهَيء الذيذينَ َبَنايقا اايقا أَنَفاسيَ

ن يـد: هنگامي كـه ايفرمايم امام صادق يثيدر حد 54.«وَااقداهَء النذءسا وَ الَحِجءرَةا أَهَلاوامَ نءراً

آت  دوزخ  زاهلل چگونه ما خودمان و اهل و عياممان را اه نازل شد، مردم گفتند: يا رسوليآ
 حفظ كنيم؟ حضرت فرمود:

 را آنهاي؛ ديبده ركتذ خوب  يرهيك به را خود خينواده؛ ديبده انجيم ريخ  يرهيك خودتين

 يتَعَايلَ اللَّاهَ إِنَّ»: سپس اميم فرمودناد .ديينمي تيترب و  يتأد خداوند عبيد  و اطيعت بر

 بار و ده فرماين نميز به را خود خينواده ؛«عَلَيْها اصْطَبِرْ وَ بِالصَّالةِ أَهْلَكَ أْمُرْ وَ لِنَبِيِّهِ يَقُولُ

 وَ الْوَعْدِ صادِقَ كانَ إِنَّهُ إِسْماعِيلَ الْكِتابِ فِي اذْكُرْ وَ قَالَ وَ (132)طه: !بيش شكيبي آن انجيم

 و» (54اا55)مريم:؛«مَرْضِيًّا رَبِّهِ عِنْدَ كانَ وَ الزَّكاةِ وَ بِالصَّالةِ أَهْلَهُ يَأْمُرُ كانَ وَ نَبِيًّا رَسُولًا كانَ

 و رسول و صيدق، هييشوعده در او كه كن، ييد( نيز) اسميعيل از( يآسمين) كتيب اين در

 هماواره و داديما فرماين زكاي  و نميز به را اشخينواده همواره و! بود( بزرگ)  پييمبر

 55.بود پروردگيرش رضييت مورد
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اه مـنُـه اسالم تـا  يطه نازل شد، رسول گرام ةسور 132ه يآ يد وقتيگويم يد خدريابوسع

 56.«يرحمكم اهلل ةالصال»فرمود: يآمد و ميم يو عو وقت نماز، به در  خانه فاطمه

 فرمايد:يم رسيله حقوقدر  امعابدينامام زين 
 و خيار و يزندگ بد و نيك در و توست از او يبدان كه است اين تو ةعهد بر فرزند  حقّ

 تربيات و ادب ولئمس ، و يسرپرست ةحوز در كه يبيش آگيه و است تو به وابسته شرش،

 از اطيعات در و يكنا يراهنمايي پروردگيرش به را او كه  دار وظيفه و يبيشيم او سيلم

 57.ينميي اش ييراالهي   هيفرمين

كـه است  بوده اسالم يگرام يمورد توجه پيشوا ياكودكان به اندازه ينيتعاميم دآموزش 

كه  يادراناز پدران و مبا صراحت و داند يم نيوامدمتوجّه به طور مستقيم ت را يمسئومن يا

ه رسـول كاست نقل شده است. جسته  يتوجه هستند، دوريكودكان خود ب يبه تربيت دين

 از كودكان نظر افكند و فرمود: يضبه بع اكرم
عرض شد يي رساول  !يپسند پدرانشينروش ن و( يتوجه)بي از ،فرزندان آخر زمينه ب  وا

واجباي  يك از كه هيچآنين از پدران مسلمين ه كبلنه،  ند:؟ فرمودهيآن اللَّه از پدران مشرك

 يمسيئل دين ميتعلدر صدد  شينفرزندان هرگيهآموزند و يفرزندان خود نمه را ب يدينيم كاح

و ) آنين قينع هستند ةبيردر  از امور ميد  نيچيزه دارند و بيامر بيز م آنين را از اين ،بيشند

ل ياقبمن از اين  (آورند از دنيي به دست  نيچيز ةخوشند كه فرزندانشين بهرلتنهي به اين د

 58ند.و بيزارم و آنين نيز از من بيزار  مردم بر

ض يآموزش احكام، واجبات و فرا ن،يوامدف ياز وظا يكي، رمكم ينب  يفرمابر اساس 

اسـت تسـاهل و يحاضـر بـا توجـه بـه س ان شده است. متأسفانه در عصـريب ديني فرزندان
 يدر حـام؛   را ندارنديبه فرزندان خو ينيد يهام آموزهين اهتمام الزم به تعويتسامح، وامد

ا يـ  بـه زبـان دوم و يان خـوكودك يريفراگ يها برااز خانواده يشود بعضيه مشاهده مك

ت يـنسـبت بـه تقو يوم؛ نندكيصرف م ياديز ةنيقت و هزها، ونيانه و امثال ايرا يريادگي

بسـتگي  يو معنـو يمعرفتـ ةن حـوزيه سعادت آنان به اكآنان،  يو معنو ينية معارف ديبن

ه كـاسـت ت شـده يـروا از رسول خـداباره، در اينتفاوت هستند! يا بيم توجه كدارد، 
تـر از جهامـت زن و بزرگ يبـا گنـاهنـد، كيس خداونـد را مالقـات نمكـ  يه»فرمودند: 

 59«فرزندان .

اگـر جـواني از شـيعيان را » د:يمافريم امام باقر يم مسائل شرعيت تعويدر اهمدربارة 

ند، او را ماـازات كف ميآموزد و از اين وظيفه تخوّام مذهبي را نميكه مسائل و احكببينم 
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ان كـودك ينـيت ديـم و تربيز به تعوـين نيوامد ييدر مناب  روايگر، د ياز سو 60«رد!كخواهم 

 اينكهرا تربيت كند تا  يكودك يهر كس»د: يفرمايم پيامبر اسالم هكچنانشوند. تشويق مي

 61.«او محاسبه نخواهد كرداز  (روز قيامت)بگويد، خداوند  «اموّه ال امه اال»

ان و كـودكبـه  يام عبـادكـو اح ينـيدهاي آموزهه آموزش فقه و كن است يته مهم اكن

ار و كـر و ذهن آنـان را بـا افك، فيانحراف يهات كه مكباشد  ي  از زمانيد پينوجوانان، با
بـه »د: يـفرماين ميخطا  بـه وامـد ين عويراممثمنيه امك. چنانكنندپر ميد نادرست يعقا

د، يـرساند، آمـوزش دهيوه آن به آنها نف  ميه خدا به وسكآنچه را  از عوم مافرزندان خود، 

بـه حضـرت خطـا  ين عوـت، بـه همـ 62.«نـديايفـائق نآنهـا  ان با نظرات خود، بـرتا مخامف

 :ديفرمايم يماتب امام حسنفرزندش 
هي بهاره گارفتم، پايش از فرصت ةتربيت درست از هم به تو و  آموزدر راه ادب !فرزندم

به  فيسد(  هيهي و فرهنگت كم ةلي)به وس ذهن تو عقل و قلبت سخت گردد و كه دل وآن

ر آن و )باي يتايب خادا و تفساكن راه( نخست آموزش تاو را باي ي)در ا ،...آيد اشتضيل در

 63.ردمكيم و حالل و حرام آن آغيز كع اسالم و احيآموزش( شرا

را به فرزندان خـود هـر چـه  ياسالم احادي »د: يفرمايم امام صادق يتيدر رواهمچنين 
كودكـان شـما را بـا  يهـاگيرنـد و دل شما سبقتكه مخامفين بر د، قبل از آنزودتر بياموزي

 64.«سخنان نادرست خوي  اشغال نمايند
بيـت تردر مـورد دهـد كـه اگـر يمربيان هشدار م و اياومبه  ت،يدو روااين يقت، در حق
سيرا   بيتاهل يغنفرهنگ  واالهي  آنان را با معارف وورزيد  يكوتاه انكودكصحيح 
از عوامـل  يكـي، يانگارين سهلو چه بسا همشوند مي يطانشي يهاگرفتار فرهنگ ننماييد،

 گرايي آنان شود.زا در دين يآس
 يضـرور يهـا، جزو آموزشينيض ديبا مسائل و فرا ييآشنا و يت عباديترببنابراين، 

ي سـال اول زنـدگ 21تـا بـه طـور مسـتقيم ت ين مسئوميه اكمسومانان شناخته شده است، 
، يغـي، تبويي، امگويديتمه»مانند:  يمختوف يهانه، نق ين زميا ن است. آنان دريوامد ةمتوج
ر و ك( تـذيوياناـام عبـادت )نقـ  تسـه يهانهيزم يساز، آسانيتي، تقويقي، تشويآموزش

بـه  يدر منـاب  اسـالم، رونيـاز ابـر عهـده دارنـد.  65«يز نق  مراقبتـيو ن يتي، حمايادآوري
ان يـب انكـودك يبـرا يسامگهفت  را قبل از برخي از تعاميم دينياست ه ه شديتوص نيوامد
اـاد و يدر آنـان ا يو عبـاد يرشـد معنـو يهانهي، زمينيف ديامكت يريفراگنند، تا ضمن ك

 باشد.مي استمرار و مادو ينوع يداراه كن است يا يخانوادگ تيترباز يامتد. شوت يتقو
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 فيامكـت بـه انكـودك تـوجهيبي عوامـل ترينمهماز  گفت بتوان ديشابه طور خالصه، 

 ايـ و يتوجهيب و سازيزمينه عدماز فوسفه و آثار عبادات، نداشتن  يآگاهافزون بر  ،يعباد

 ةفـيظامـا واسـت؛  يعبـاد فيامكت موق  به اناام به نسبت وامدين خود اهتمام و ديتق عدم

ه كـاسـت ؛ بـديهي شوديآموز به مدرسه آغاز منهاد آموزش و پرورش، بعد از ورود دان 

سـت. در ين كودكـت يـقـادر بـه ترب ييست و مدرسه بـه تنهـايه نيسوكفرآيندي يت يترب
 و ياركـو بـا هم يو عموـ يعوم يزيرجانبه در قام  برنامهح و همهيت صحيتربيقت، حق

انـه و خان يـم يتـيترب يهاوهي، اصـول و شـيمبـان يز و هماهنگيان عزيا و مربياوم يهمراه

 شود.يمدرسه حاصل م

ه، وزارت يـعوم يهـامانند حوزه يو پرورش يميتعو ينهادها ين دو نهاد، تماميبعد از ا

در ي مـار مهيژه مساجد، نقـ  بسـيبه وي، فرهنگ يهاانونكما و ي، صدا و سيارشاد اسالم
 بر عهده دارند. انكودكن يدر ب يت فرهنگ عباديگسترش و تقو

 يريگجهينت
در  ،ت مسـومانيـم و تربيمتخصصان تعوـ ةديبنابر عقو  يتيات تربيروااز  يگروه يبا بررس

كـرده  ياديـد زيـك، تأيت عباديژه تربيبه و ،فرزندان ينيدت ين اسالم به تربيه دكيابيم مي

ن هـدف و يـق اتحق ي. براشودفراهم مال ك يان به مراحل عامكودك يابيدست ةنياست، تا زم
الزم و  يهااست اقدام يضرور، يف عباديامكو اناام ت يريان به فراگكودكردن كمند عالقه

 يق سـعيـدق يزيربا برنامـهي ، ن ترتيبه عمل آورد. به ا يكودكرا از همان دوران  يمقتض

ان كـودكرا به صورت ساده و قابل فهم بـه  ياز و ضروريمورد ن يو عباد ينيمطام  دشود 

ر امـر دت يـموفق يبـراد. كـرق يبه آن تشو يبنديآموزش داد و آنان را به اناام اعمال و پا

 شود:، توجه ذيلات كاست به ن يضرور يت عباديترب
 ةنخسـتين نغمـمنزمـة بـه  نـوزاد راست و چپ گوش در اقامه و اذانزمزمه حيات بخ  ـ 

 ؛سعادت بخ  يزندگ ريمس در يمعنو

 خدا؛ با قوبي ارتباط به كودك در عالقه اادياـ 

 تـا شـهادتين ذكـر از ؛اسـت آمـده باقر امامت يه در رواك يامعمل آموزشدستور ياجراـ 
  نماز؛ اقامه و وضو حيصح تيفيك

 جماعت؛ نمازخواندن  و مساد مانند يمذهب نكاما در انكودك حضورـ 
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 ؛ينه و امر بدون ،يعباد فيامكت يهاآموزش در محبت و يقيتشو يهاوهيش از استفادهـ 

 توسـط ينـيد يهـاارزش بـه توجـه ةويوس به مدرسه و منزل در يمعنو يفضاساز اادياـ 

 اول زنمـا ژهيـو به، انكودك ينيد يهاارزش در نيوامد بودن يجدّ و ان،يمرب و نيوامد

 ؛وقت

 و هيـومي ينمازهـا خصـوصهب، مستح  و واج  يهاعبادت با آموزاندان  دنكر آشناـ 
 روزه؛

 و صـحّت بـه مربـوط ليمسـا: ماننـد عبـادات طيشرا و امكاح با آموزاندان  دنكر آشناـ 

 ؛يعباد عمل هر به مربوط طيشرا و قضا و اداء بطالن،

 ييانامتناس  با توو  ينيبه صورت موموس و عان كودكبه  يف عباديامكآموزش تارائه و ـ 

 و متون آسـان شعار، داستانااز  يريگساده و بهره يآموزش يهابا استفاده از روش آنان،
ز كــدر مرا يعبــادة نــدهــاي شــاد و آموزو ترتيــ  دادن نماي  يدرســ يهادر برنامــه

 ؛يآموزش

به  آنانن ق توجه دادياز طر يف عباديامكبه اناام تان كودكدر  يقوب  ينس و گرااُااد ياـ 

 يرگزاركشـة ويشـن آمـوزش يهمچنـو به بندگان،  خداوندو بخش   يكيو ن هانعمت
 مورد نظر خداوند سبحان؛

 يف عبـاديامكاعمال و ت آثار از يبرخد و يان فوسفه، فوايبا ب ينين  ديرت و بيااد بصياـ 

 .يمنطقو  ينيعموموس، به صورت  ،انكودك يركفدر حدّ توان 

 جيدرت به ديبا لئمسا نيا و ستين يكودك ةدور به مربوط موارد نيا ةهم هك است يعيطبـ 

 ةدور در امـا؛ شـوند داده آمـوزش يويتحصـ ةدور طـول در ،يسن مختوف مراحل در و
 نماز ژهيو هب عبادات از يبرخ اناام تيفيك با را آموزاندان  ،نكمم حدّ تا ديبا ييابتدا

 .دكر آشنا روزه و

 

 

 
 

 



  131 کودکان يت عباديترب

  ______________________________________________ هينوشتپي

 .26، ص تربيت ديني. محمد داوودي، 1

 .111ص، همان .2

 .212 ص، تربيت اجتماعيهاي ال وي ا،ينيميكر يمحمدعو 3.

، «درآمدي بر تربيت ديني بـا توجـه بـه پيشـرفت ادراكـات دينـي در كودكـان و نوجوانـان»اهلل، ضلمحمدرضا ف .4
 .139، ص 3ش ،تربيت اسالميفرزدق اسدي،  مهترج

 .251 - 252ص  ،تربيتابراهيم اميني، . 5

 .45330ح ،441 ، ص16ج ، كنز العمّالامدين هندي، امدين حسامعالء .6
 .288ص، 16، جحار االنواربمحمدباقر ماوسي،  .7

 409، ص 1،ح 3 ج ،يمصطفو دجواديس مةترجاصول كافي،  كويني، محمدبن يعقو  .8

 .19، ص 3ج اموسائل، مستدرك ميرزاحسين نوري، .9
 .104ص  ،7 امام در سنگر نماز، دفتر اهلل خميني،روحسيد. 10
 .80ص  فرزندان، با نيوامد رفتار، سادات يعومحمد. 11

 .44نيا، امگوهاي تربيت اجتماعي، ص .محمدعوي كريمي12
 .30 ص، هي  ترغي  و جذب به نميزشيوهنقي فقيهي، عوي. 13

 1389، مسئوة رسيلة توضيح المسيئل، خمينيامام  14.

 .51 م ،527 ص ،1 ج، اممسائلمام   گوپايگاني، 15.

 .186 ص ،2 جكودك،  فوسفى،تقي محمد 16.

 .100ص  معنوى، گفتارهاى مرتضي مطهري،. 17
 .133ص  همّت بناري، نگرشي به تعامل فقه و تربيت،عوي .18

 .251 - 2ص تربيت،  ابراهيم اميني، .19

 .4397 ح ،19 ص ،4 ج ،همان .20

 .27620، ح474ص، 21ج ،الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعةتفصيل وسائل ، حر عاموي محمدبن حسن .21

 .385 - 488ص ، 3 مختوف امشيعه، جحوي، ابو منصوربن يوسف  22.

 .20؛ مقمان: 3؛ فاطر: 74و  69؛ اعراف: 103؛ آل عمران: 231. بقره: 23
 .6، ح 4، ص 2، ج حار االنوار. محمدباقر ماوسي، ب24

 .100مرتضي مطهري، گفتارهاي معنوي، ص  25.
 .122، ص شناسي رشدآموزش مفاهيم ديني همگام با روان . ناصر باهنر،26

 .380، ص 1، نقل از: امعيال، ج 59ص هاي ترغي  و جذ  به نماز،شيوه نقي فقيهي،عوي 27.

 .216، صمراحل رشد و تحول انسان رضا شرفي،محمد 28.

 .81، ص هي  ترغي  و جذب به نميزشيوهنقي فقيهي، . عوي29
 409، ص 3،ح 3، ج يمصطفو دجواديس مةترج، اصول كافي، كويني محمدبن يعقو  .30
 .81، ص هاي تربيت در اسالماصول و روشسيداحمد احمدي،  .31
 .17؛ غاشيه: 20؛ عنكبوت: 101. يونس: 32

 .3، ح 295، ص 5، ج امشيعة إمى تحصيل مسائل امشريعة، تفصيل وسائل حر عاموي محمدبن حسن. 33
 



132      1390، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان 

                                                                                                          
 .168ص  ،بيت اهل مكت  در فرزندان قوقح طبسي،مروجي جوادمحمد. 34

 .32ص ،هاي ترغي  و جذ  به نمازشيوهنقي فقيهي، . عوي35

 .32و  8 ص ،همان 36.

 .440 صديار عاشقان،  ان،يانصارحسين  .37

 .47، ص احكيم مي و كودكينكودك،  خانة .38
 .280 ص ،24 با  ،7 ج ،الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعةتفصيل وسائل ، حر عاموي محمدبن حسن .39

 .22 با  ،279 ص همان، .40
 .67، ص 4، ج يمصطفو دجواديس مةترج، اصول كافي، كويني محمدبن يعقو . 41

 .268، ص شناسي رشدآموزش مفاهيم ديني همگام با روان . ناصر باهنر،42

 .95، ص 1اإلسالم، ج دعائم  /395، ص 7ج  اموسائل،، مستدرك نوري ميرزاحسين. 43

 .253ابراهيم اميني، تربيت، ص . 44

 .208نيا، امگوهاي تربيت اجتماعي، ص عوي كريمي. محمد45

 .135ص ، بيت و اهل سيرة تربيتي پيامبر. محمد داوودي، 46

 .263، ص شناسي رشدآموزش مفاهيم ديني همگام با روانناصر باهنر،  47.

 (.108يوسف: «)بزصِيرزةٍ  زنزا وز مزنِ اتَّبزعزنى عزوىزقُلْ هزذِهِ سزبِيوىِ  زدْعُواْ إِمىز اموَّهِ » 48.
 ويي راهنمـا ،ييابتـدا ةدوري اسـالم تيترب و ميتعو ةبرنامي راهنما ةجزو، يدرس كت  فيتأم وي زيربرنامه دفتر .49

 .11 ص متوسطه،
 .22 ص زا،تربيت آسي  ،يميكرامعظيم عبد .50
مهديـة كشـاني، مقامــة برنامـه درسـي بــراي  ،همـاي  تربيـت دينــيماموعـه مقــاالت  سـندگان،ينو ازي جمعـ .51

 .126 ص يابي به تربيت ديني،دست
 .269، ص 1، ج احسيسي  و عقل نظر از جوان، يفلسف گفتير محمدتقي فوسفي، .52

 .132طه:  53.
 .6تحريم:  .54
 .5 ح ،8 با  ،201 ص ،12 ج، الوسيئلمستدرك نوري،  ميرزاحسين .55

 .203، ص 16ج ، حار االنوارماوسي، بمحمدباقر  .56
 .445 ص ،5 جديار عاشقان،  ان،يانصارحسين  .57

 .294 ص ،1 ج، تيب اهل مكت  از تربيتى روايي  -ث الحدي ،فريد يمرتض د،يفر 58.

 .73، ص 3ج  ،البيضيء في تهذي  االحييءمال محسن، المحجة فيض كاشاني،  59.

 .364، ص 4، ج اآلثير و الحكم نةيمد و البحير نةيسف ،قمي عباس  يش 60.

 .45408، ح 456، ص 16ج  حسام امدين هندي، كنز امعمّال في سنن االقوال و االفعال،عالءامدين  61.

 .27634، ح 477 ص ،21 ج ،امشيعة إمى تحصيل مسائل امشريعة، تفصيل وسائل حر عاموي محمدبن حسن 62.

 .31نهج امبالغه، نامة  .63

 .27630، و 477 ص ،21 ج ،امشيعة إمى تحصيل مسائل امشريعة، تفصيل وسائل ر عامويح محمدبن حسن 64.

 .97ها، ص محسن ايماني، كالس اومي 65.



  133 کودکان يت عباديترب

 منابع
 .1378 ،1چ  ،ام طابيبن امام عوي ةمدرس ،ارم شيرازي، قمكناصر م مة، ترجميركقرآن 

 االسالم.ض يف ة، ترجمنهج امبالغه

 .1384، 3 دانشگاه اصفهان، چ ،، اصفهانت در اسالميترب يهااصول و روش، احمدداحمدي، سي

 .1385، 2 تا ، چكبوستان  ،، قمتيترب، اميني، ابراهيم

 ،5ج ،يآزاد اميـپ ،تهـران ،نيامعابـد نيـز حضـرت هيسـااد ةفيصـح ريتفسـ عاشـقان، اريـد ن،يحس ان،يانصار

 .1،1372چ

 .1375، 1ها، چيام اب ،، تهرانخانواده در اسالم، نظام همو

 .1386، 5 ان، چيا و مربيانامن اوم ،، تهرانهاياوم السك، ايماني، محسن

 1387، 9 سالمي، چسازمان تبويغات ا ،، تهرانشناسي رشدزش مفاهيم ديني همگام با روانموباهنر، ناصر، آ

 .1383 ،1، چآموزشي و پژوهشي امام خميني ةمثسس ،، قمتيبه تعامل فقه و ترب ينگرش ،همّتيبناري، عو

يابي به تربيـت دينـي، دست يبرا يبرنامه درس ، مقامه،ينيت دي  تربيماموعه مقاالت هما، جمعي از نويسندگان

 .1388، 1، چشاني، قم، مثسسة امام خمينيكمهديه  نويسنده،

 اث امعربـي، جدار احياء امتر ،، بيروتلشرية تحصيل مسائل ا يإم لشاة اتفصيل وسائل ، عاموي، محمدبن حسنحرّ 

 .1409، 5، چ21، 7، 5، 4

 .1409 ،ل امرسا  سسمث ،، بيروت16ج، سنن االقوال و االفعال ينز امعمّال فك، امدين، عالءين هنديحسام امد

 .1413، 1 ن، چيجامعه مدرس ،، قم3 ، جعهيمختوف امشوسف، يبن حوي، ابو منصور

 .1376، 1 ، چيامهاد ،، قمانكودكام ما و كاح، كودكخانه 

 7دفتر ،ان، تبيينيمخم و نشر آثار امام يتنظ ةنماز و مثسس ةستاد اقام ،، قمامام در سنگر نمازاهلل، خميني، سيدروح

 .1374، 1، چ

 .تايب، 1 نشر روح، چ ،، قماممسائلح يتوض ،اهللخميني، سيدروح

، 1 گاه، چحـوزه و دانشـ ةدكپژوهشـ قـم، ،، تربيت دينـي2 ، جتيبو اهل امبريپ يتيرة تربيس، ، محمديداوود

1383. 

 و يياهنمـار ،ييابتـدا دوره ياسـالم تيـترب و ميتعوـ ةبرنام يراهنما ةجزو ،يدرس ت ك فيتأم و يزيربرنامه دفتر
 .1385، پرورش و آموزش يعام يشورا ةجوس نيپنام و يسو  هفتصد مصو  ،متوسطه

 .1380، 6 چ ان،يمرب و اياوم ،تهران ،فرزندان با نيوامد رفتار ،يعومحمد سادات،

 .1368، 3 ، چيارشاد اسالم ،، تهرانمراحل رشد و تحول انسانرضا، شرفي، محمد

 .1368، ياسالم فرهنگ نشر دفتر ،تهران ،1 ج ،تيب اهل ت كم از يتربيت روايات -  امحدي ،يمرتض د،يفر

، ان و نوجوانـانكـودكدر  ينـيات دكـشـرفت ادرايبا توجه به پ ينيت ديبر ترب يدرآمد ةمقام، رضااهلل، محمدفضل

، 3ش  ،يت اسـالميـترب مطامعات تربيـت اسـالمي، تهـران: ز ك، مريت اسالميترب ماوة، يفرزدق اسد ترجمة



134      1390، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان 

 .139ص ،1379پاييز 

 .1384، 1 مهر تابان، چ ةمثسس ،، تهران  و جذ  به نمازيترغ يهاوهيش، ينقي، عويهيفق

 .1344، 14 چ ،1 ج ،ياسالم معارف نشر ،تهران ،احساسات و عقل نظر از جوان ؛يفوسف گفتار ،يتقمحمد ،يفوسف

 .1387، 10 چ ،ياسالم معارف نشر ،تهران ،2 ج ،تيترب و وراثت نظر از كودك ؛يفوسف گفتار ،يمحمدتق ،يفوسف

 .1349، 2 ن، چيجامعه مدرس ،قم، 4 - 3 ، جاءي  االحيتهذ يضاء فيامب لمحج مال محسن، ا، ياشانكض يف

 .1416، 2 چ داراالسوه، ،قم ،4 ج ،اآلثار و مكامح ن يمد و امبحار ن اسف عباس،  يش ،يقم

 .1386، 2 چ ،يمهد اميپ ،قم، يت اجتماعيترب يهايامگو ،يمحمدعو ا،ينيميرك

 .1373، 1 ان، چيا و مربياوم ،، تهرانزا يت آسيترب ،ميامعظ ، عبديميرك

 .تايب، هياسالم هيعوم ،تهران، 4 - 3 ج ،يمصطفو دجواديس مةترج، يافكاصول عقو ، يمحمدبن  ،ينيوك

 .1412، ميركدارامقرآن ام ،، قم1 - 2 - 3، ج اممسائلمام  رضا، گوپايگاني، سيدمحمد

 .1404 ،اموفا ةمثسس ،بيروت، 16،  2 ج، االنوار بحارباقر، ، محمديماوس

 .1387 ،5 غات اسالمي، چدفتر تبوي ،، قمبيتاهل مكت  در فرزندان حقوقجواد، طبسي، محمدمروجي

 .1373، 14 چ ،صدرا ،تهران ،يمعنو يگفتارها، ي، مرتضيمطهر

 .1385، 2 داراممعارف، چ ،، مصر1 ، جدعائم اإلسالم ،بن محمدنعمانتميمي مغربي، 

 .1408، 1 امبيت إلحياء امتراث، چ آل ةمثسس ،قم، 21 ،15 - 12،  3 ج، اموسائلمستدرك ن، يحسنوري، ميرزا

 .1377، 5 ان، چيوياسماع ،، قم1 ، جياموثق ةاظم، امعروكزدي، سيدمحمدي


