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که می خواهند راهی را در تربیت  برخی افراد

فرزندان خویش پیدا کنند به دنبال منابعی می 

کری غرب و روان بر اساس مبانی ف روند که

لیف شده است. به هیچ وجه شناسی مادی گرا تأ

نمی توان با روشی که بر اساس مبانی مادی 

فرزندی را پرورش داد که به اهداف  ،تعریف شده

 دینی برسد.

این روانشناسی و علوم تربیتی برای دینی تربیت  

کردن فرزند ما به وجود نیامده است. کسانی هم 

این علوم را تولید کرده و آن را تبلیغ می که 
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ادعا ندارند با عمل کردن به روش های  ،کنند

موجود در این علوم می توان تربیت دینی را در 

 پیش گرفت. 

بسیاری از مفاهیم و اهداف تربیت دینی در این 

روانشناسی تعریف نشده است. مگر کسی که 

ا رروانشناسی غربی را تولید کرده می فهمد که چ

 هباید دختر و پسر را به گونه ای تربیت کرد ک

هنگام روبرو شدن با یکدیگر حیاء نگاه و حیاء 

از  ارتباط را مراعات کنند؟ اصالً پوشش و حیاء

 چه معنایی دارد؟  ءحیا ،نگاه او

شما با روش های موجود در این روانشناسی 

یت ترب ءچگونه می توانید دختر یا پسری با حیا

ر این روانشناسی کنار گذاشتن دی حتّ ؛کنید

دینی را راهی برای به دست آوردن آرامش  حیاء

 می شود. یمعرف
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بُعد معنوی انسان و  ،در روانشناسی مادی گرا

جهان نادیده گرفته شده است. به همین دلیل 

نمی تواند راه کار درستی برای حل مشکالت 

 روانی ارائه دهد. 

تواند راه این روان شناسی نمی  ،از سوی دیگر

 کارهای دینی را در حل مشکالت دینی بفهمد.

 حس .در زندگی به بن بست رسیده بودفردی 

، می خواست زندگی از او گرفته شده بود

تش را نداشت. پیش یک خودکشی کند اما جرأ

 :مشاور رفته بود از آن مشاورها!! و به او گفته بود

باید دوستی از جنس مخالف برای خودت پیدا 

 کنی. 
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 ،مشاور گفته بود اگر حال نماز خواندن نداری

 2.و احساس گناه هم نکن 1نخوان

از دفتر مشاوره که بیرون آمد به دنبال دوستی از 

پیدا کردنش کاری نداشت.  ،جنس مخالف رفت

اما این دوستی راه چاره مشکلش نشد که هیچ، 

 3او را به چاه عمیق تری انداخت.

                                                           
» برای آگاهی از علّت وجوب نماز، رجوع کنید به کتاب .1

 از همین مؤلّف« علّت و چرایی احکام الهی 

احساس گناه موجب افسردگی است نه  :.این ها معتقدند2

ردن افس ،خود گناه. اگر شما گناه کنید و احساس گناه نکنید

ی اگر گناهی نخواهید شد اما اگر احساس گناه کنید حتّ

 « 1/23من دیگر ما:» افسرده خواهید شد. ،نکرده باشید

برای آگاهی از عواقب دوستی های نامشروع و خیابانی، .3

سرگذشت هایی عبرت آموز از عواقب » کتاب رجوع کنید به 

 از همین مؤلّف« دوستی های خیابانی 
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تگاه آخر می حاال آمده بود پیش من. مرا ایس

به من می گفت: اگر نتوانی راه پیش  . اودانست

تش را ، کاری را که تا به حال جرأپایم بگذاری

 نداشتم انجام می دهم.

یکی از آن ها این بود: هر  ؛دستوراتی به او دادم

هفته برای کمک به فقرا کاری انجام بده البته با 

دست خودت. مهم این نیست چه چیزی کمک 

م آن است که با دست خودت باشد مه ،می کنی

 حتی اگر یک سیب زمینی نپخته باشد.

سه سال بعد او را دیدم. جلو آمد نشناختمش. از 

 چه خبر از خودکشی؟ :او پرسیدم

به زندگی  ،خندید و گفت: همه چیز تمام شد

 نمازم را هم می خوانم. و برگشتم 

او ادامه داد: من آمده ام  .خیلی خوشحال شدم

گویم آنچه مرا نجات داد همان کمکی به شما ب
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بود که باید با دست خودم به فقرا می کردم. هنوز 

من با این کار به  .هم این کار را ترک نکرده ام

 1زندگی برگشتم.

ماهواره واقعیتی است که نمی توان آن را انکار 

 ،کرد. امروزه بسیاری از شبکه های ماهواره ای

 این یک فکر اهداف تربیتی را دنبال می کنند.

ساده لوحانه خنده دار است که فکر می کنیم 

دیگران دلشان به حال ما سوخته و برای پر کردن 

 ،اوقات فراغتمان به دنبال راه چاره ای می گشتند

از همین رو تصمیم گرفتند برای ما شبکه های 

 فیلم و سریال راه بیاندازند. 

                                                           
 23ـ  1/23:.من دیگر ما1
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 رسانه ها یکی از اصلی ترین وظایف خود را زامرو

تربیت مخاطب متناسب با اهداف نظام سلطه می 

 دانند.

این شبکه ها تنها به دنبال ریختن قبح ضد ارزش 

 ،هدف اصلی در این میان ،های تربیتی نیستند

ارزش کردن ضد ارزش های دینی است. از نگاه 

له این نیست که دختر و پسر به ، مسأاین ها

له ، مسأراحتی تن به ارتباط نامشروع بدهند

لی آن است که این ارتباط از نگاه دختر و پسر اص

ی یک ضرورت به مسلمان یک ارزش و حتّ

 ... حساب آید

سف باید گفت که رسانه خود ما هم به صورت با تأ

کامل در مسیر تربیت دینی نیست. درست است 

که در برنامه های معارفی صدا و سیما سخن از 

 تربیت دینی هست اما باید دید آیا فیلم ها و
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ی و کیفی برنامه های کودک که از نظر کمّ

ا به خود اختصاص داده بیشترین میزان مخاطب ر

در مسیر همان بناهایی قدم بر می دارند  ،است

که در برنامه های معارفی ساخته شده است؟ 

 ءاگر در برنامه های دینی صدا و سیما از حیا مثالً

مان های سخن گفته می شود آیا در فیلم و سریال

 به نمایش در می آید؟  ءحیا

هم مسیر نبودن برنامه های دینی با برنامه های 

ه غریبه بودن برنام ،تر دیگر و یا به عبارت دقیق

های صدا و سیما با مبانی و ارزش های اصیل 

دینی یکی از مشکالت بزرگ بر سر راه تربیت 

  1دینی نسل امروز است.

                                                           
 1/33/33:.همان1
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رئیس پلیس امنیت عمومی و اخالقی استان 

ان رضوی می گوید: به نظر من، از خراس

مهمترین عاملی که باعث از بین رفتن زشتی 

دوستی خیابانی دختران و پسران شده، سریال 

های تلویزیونی و برخی فیلم های سینمایی است 

که در آن ها به وضوع این رفتارها مشاهده می 

 شود. 

در بسیاری از فیلم ها و سریال ها دیده می شود 

که میان دختر و پسر ارتباطی  که پیش از آن

شرعی برقرار شود، آن ها با هم ارتباط عاطفی 

برقرار می کنند و در پارک ها و مکان هایی 

 دیگر، این چنین با هم قرار مالقات می گذارند.
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وقتی قُبح رفتاری میان نسل جوان ما از بین 

برود، باید منتظر رواج آن رفتار در میان جوانان 

 1باشیم.

و  به هم پیوسته ءک سیستم است. اجزاتربیت ی

هماهنگی است که در یک ارتباط تعریف شده 

نتیجه مشخصی را ایجاد می کند. اختالل در 

قسمتی از سیستم موجب اختالل در رسیدن به 

هدفی می شود که برای آن سیستم تعریف شده 

 است.

تبیین  خوبی برای اینکه سیستم بودن تربیت به

اتومبیل یک سیستم  شود یک مثال می زنیم؛

مختلفی دارد که در ارتباط هماهنگ  ءاست. اجزا

                                                           
سرگذشت هایی عبرت آموز از عواقب دوستی های .1

 153ـ  1/152:خیابانی
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 تولید می« حرکت » و تعریف شده با یکدیگر 

کند. برخی از اجزاء اصلی اتومبیل عبارتند از: 

تولید کننده برق، سوخت رسان، تولید کننده 

انرژی، انتقال دهنده انرژی حرکتی، خنک کننده 

 و... 

برقی تولید شده و  ،دوقتی شما استارت می زنی

جزء  ،سر شمع ها هدایت می شود. از سویی دیگر

سوخت رسان هم وارد عمل شده و سوخت را به 

سیلندرها می رساند. با تولید جرقه در سر شمع 

انفجاری رخ می دهد که این انفجار پیستون  ،ها

ستون به میل را به حرکت درآورده و حرکت پی

 طور ادامه میخره همین لنگ منتقل شده و باأل

می آید. یابد تا اینکه ماشین به حرکت در 

انفجارهای تولید شده در سیلندر حرارت زیادی 

را تولید می کند که جزء خنک کننده، وظیفه 
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آب رسانی به سیلندر را انجام می دهد تا حرارت 

تولید شده موجب سوختن موتور اتومبیل نشود. 

دشان را حاال اگر در این میان همه اجزاء کار خو

به موقع و درست انجام دهند و تنها جزء خنک 

 اتومبیل ،کننده از انجام وظیفه خود سر باز زند

ی یک قدم هم می سوزد و دیگر ماشین حتّ

حرکت نخواهد کرد. اگرچه به نظر می رسد 

سوختن ماشین نتیجه اختالل در جزء خنک 

کننده است اما اگر درست دقت کنید به این 

 جزء ،سید که اگر در این هنگامنتیجه خواهید ر

سوخت رسان متوقف می شد و سوختی به 

سیلندر نمی رساند، ماشین روشن نمی شد تا 
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بسوزد یعنی درست عمل کردن سوخت رسانی 

 1..هم در اینجا به ضرر کل سیستم تمام شد.

بنابراین فرزندان باید بر اساس دستورات الهی 

را تربیت شوند؛ چون که خداوندی که انسان 

آفریده بهتر از هر کسی می داند که چطور این 

 انسان باید تربیت شود.

در این  )علیهم الساّلم(با عنایت الهی و چهارده معصوم 

کتاب سعی شده برخی دستورات الهی را درباره 

 هنگامانعقاد نطفه، قبل تربیت فرزند از زمان 

بارداری و زمان تولّد بیان شود، که انعقاد نطفه، 

ع اجرای این دستورات می تواند فرزندان در واق

را به سمت تربیت اسالمی سوق دهد که نتیجه 

                                                           
 22ـ1/59من دیگر ما:.1
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آن، سعادت و عاقبت بخیری فرزندان در دنیا و 

 آخرت است.

ثواب ناچیز این کتاب هدیه می شود به ارواح 

مطهّر و مقدّس پیامبران، ائمه معصومین، و 

، )علیهم الساّلم( آخرین منجی الهی حضرت مهدی

ی مؤمنین و مؤمنات خصوصاً پدر  همه

 مرحومم. 

 13/3/1422استان فارس، شهرستان کازرون 

ذی الحجه  24با روز مباهله یعنی مصادف 

 ق 1442
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پدر و مادر در حین انعقاد نطفه، خصلت و 

خصوصیات خودشان را به فرزند انتقال می 

دهند. و در واقع، فرزند از خصوصیات پدر و مادر 

هر دو یا یکی از آن ها  پس اگر 1خلق می شود.

 اهل گناه باشند، این گناه بر روی فرزند آن ها 

 

 

                                                           
امروزه بر همگان روشن است و از نظر علمی و دینی از .1

مانطور که فرزندان در شئون جسمی از مسلّمات است که ه

پدر و مادر ارث می برند، در امور معنوی و حاالت روحی نیز 

 «11گناه شناسی ص » ارث می برند.
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  1تأثیر خواهد گذاشت.

بنابراین، پدر و مادر توجه داشته باشند که قبل 

از انعقاد نطفه فرزند باید رذائل اخالقی را از 

وجود خود بیرون کنند و نیز آداب دینی هنگام 

 ن شاءاهللتا إو انعقاد نطفه را رعایت کنند جماع 

 فرزند آن ها در آینده فرزند صالحی شود.

 

 

 
 

                                                           
البته، برخی موارد وجود دارد که پدر و مادر افراد صالحی .1

هستند امّا فرزند ناصالح می شود که علّت آن را می توان 

بالعکس؛ یعنی پدر و مادر  دوست ناصالح و ... دانست. یا

ناصالح هستند ولی فرزند صالح می شود که در این موارد، 

 دوست صالح و ... می تواند دخالت داشته باشد.
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استاد عالمه حسن زاده آملی در مصاحبه ای که 

معاون کمیته ملی اخالق « ژان میشو » با 

پزشکی فرانسه و مشاور ارشد دیوانعای آن 

کشور داشتند، می گویند: ... یکی از کتاب های 

ب قانون نوشته بوعلی سینا است. با ارزش ما کتا

این کتاب تنها در باب انعقاد نطفه چهار فصل 

 دارد. 

موضوع انعقاد نطفه مسأله بی اهمیتی نیست. 

حرف انسان سازی است. بوعلی در این کتاب 

حرف را به آنجا می رساند که پدر و مادر باید 
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بدانند که اوقات و احوال و ایده های آن ها در 

 1گ و بوی طفل اثر دارد...نطفه و در رن

خیال مرد و زن و » مرحوم مجلسی می گوید:

تصویر کسی را در نظر آوردن هنگام مجامعت، 

در چگونگی تصویر صورت جنین بسیار مؤثّر 

 است.

بوعلی سینا در کتاب قانون گفته: گروه زیادی 

از دانشمندان گویند: یکی از اسباب شباهت 

ه ای است که در افراد با همدیگر، آن فکر و چهر

حال انعقاد نطفه در خیال مرد و یا زن گذاشته 

 « 2است.

                                                           
 11.تقویم همسران ص 1

 52/352:األنوار .همان به نقل از بحار2
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فرمودند:  )علیه الساّلم(امام علی بن موسی الرِّضا 

به آن  )علیه السّالم(پادشاه زمان حضرت دانیال 

حضرت عرض کرد: دوست دارم فرزندی مثل تو 

 داشته باشم.

تو  فرمود: جایگاه من در قلب )علیه الساّلم(دانیال  

 چگونه است؟

 عرض کرد: نزد من بسیار با عظمت و بزرگواری.

پیامبر خدا دانیال فرمود: اگر این طور است، 

پس هر گاه با همسرت مجامعت می کنی تمام 

فکر و همتت را به من متوجه ساز. ـ یعنی مرا 

در خیال خود بیاور و به قیافه، اخالق و صفات 

 نیکوی من فکر کن ـ 
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فرمودند: آن پادشاه این کار را کرد  الم()علیه السّامام 

و خداوند فرزندی به او عنایت فرمود که شبیه 

 1ترین خلق خدا به دانیال بود.

در زمانی که  )علیه الساّلم(نقل شده حضرت موسی 

با او  ،بود )علیه الساّلم(چوپان حضرت شعیب 

قراردادی را به این شرح بست که هر چه 

سفید ـ در گله گوسفند اَبلَق ـ سیاه و 

به عنوان دستمزد به  ،گوسفندان پیدا شد

 داده شود.  )علیه السّالم(حضرت موسی 

حضرت موسی پوست بعضی از  ،پس از قرارداد

قسمت های عصای خود را کند ـ یک قسمت با 

د مثل ابلق ش ،پوست و یک قسمت بدون پوست

ـ و یک عبای ابلق به آن آویزان کرد و آن را در 

                                                           
 14/321به نقل از بحار األنوار: 123ـ  124صص  .همان1



24 

 

فندان نصب کرد. گوسفندان هنگام چراگاه گوس

آمیزش به آن نگاه می کردند. در آخر سال که 

)علیه السّالم( حضرت شعیب  ،روز گرفتن مزد بود

مشاهده کرد که اکثر بچه های گوسفندان ابلق 

 حضرت ،ت را پرسیدو علّ شده اند و تعجب کرد

از طریق دیدن در هنگام  :فرمود )علیه  الساّلم(موسی 

ع گوسفندان بدین شرح تغییر می وض ،آمیزش

  1کند.

در حین آمیزش هیچ یک از زن و مرد مست 

چون  ؛نباشند و الکل مصرف نکرده باشند

می شود و در نتیجه  dموجب کمبود ویتامین 

 استخوان بچه نرم می گردد.
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معتقد است که اگر طفل خرفت « وازن » دکتر 

ضع باره وو کم هوشی پیدا کردید و توانستید در

 ،او اطالعات صحیحی کسب کنید در و یا مادرپ

به این نتیجه خواهید رسید که یکی از والدین 

 هنگام تشکیل نطفه مست بوده است.

پس اگر همیشه کم هوشی فرزندان عامل الکلی 

ندارد اما حداقل می تواند از عوامل مهم در این 

 امر باشد.

همچنین نوع غذایی که در آن ایام مصرف شده 

ظر حالل و حرام بودن اثر فراوانی در است از ن

ز ن زمینه نینطفه فرزند دارد که الزم است در ای

  1.توجه کافی صورت گیرد
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