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فصل اول

مقدمه

امروزه و در جامعه ی کنونی به جهت وجود و تعدد آسیب های اجتماعی1 از 
جمله، توزیع انواع مواد مخدر اعم از صنعتی و غیر صنعتی، آثار سوء استفاده از 
اینترنت و ماهواره، ترویج بی بندوباري و اشاعه ی مدل های فریبنده ی غربی، 
ایجاد بدبینی و تضعیف پایه های اعتقادي و ...، زمینه های بروز کج روي را به 
ویژه در فرزندان فراهم نموده است. در این راستا والدین2، خود را در کنترل 
اوضاع و سامان دادن به امور تربیت فرزندان ناکام یافته و احساس ضعف 
و ناتوانی در آن ها افزایش یافته است. غفلت از تربیت دینی3 فرزند، یکی از 
عوامل به وجود آمدن این مشکالت است. بنابراین ضرورت دارد والدین با 
تکیه بر آموزه های اسالمی4 این مشکالت و موانع را رفع نمایند )پور رحمانی 
زرندی، 1391(. بر اساس آموزه های اسالمی، بزرگ ترین وظیفه ی والدین، 
این  به  اهمیتی  کم  می باشد.  مختلف  ابعاد  در  سالم  و  صالح  نسلی  ایجاد 

1. Social harm 
2. Parents 
3. Religious education
4. Islamic teachings
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موضوع، اختالالت و مشکالت رفتاری در فرزندان را سبب می شود. شناخت 
و توجه بیشتر والدین به مراحل تربیتی و رشدی کودکان، جامعه را مملو از 
فرزندان تربیت یافته اسالمی می کند که موجب پیشرفت مادی  ومعنوی خود 

و جامعه می شوند )شیبانی و کریمی، 1394(.

در واقع خداوند هدف از خلقت انسان را عبودّیت و بندگی خویش قرار 
داده است1؛ »و جن و انس را نیافریدم جز برای آنکه مرا بپرستند« )ذاریات: 
56(. براساس فطرت توحیدی، همه ی انسان ها به دنبال حیاتی گوارا و سرشار 
از، آرامش، امنیت، صلح و صفا، راحتی، عزت و سربلندی می باشند، از طرف 
دیگر، حیات اخروی انسان ها، وابستگی تمام و کمال به چگونگی گذراندن 
حیات دنیوی آنان دارد. زندگی در اندیشه ی دینی، مزرعه ی آخرت و خاستگاه 
اندیشه،  این  در  انسان  هدف  عالی ترین  و  است  اخروی  کمال  به  رسیدن 
تکامل معنوی و رسیدن به حیات طیبه می باشد )یوسفی، 1395(. از آنجایی 
که کودکان دارای فطرت الهی هستند، با خوی و خولت پاک و خداپرست 
به دنیا می آیند، اگر در محیط رشد آنان روابط، تعامالت و رفتارها طبق آیین 
از صراط  بود وگرنه  نیز متقی و موّحد خواهند  آنان  باشد،  الهی  توحیدی و 
مستقیم منحرف می گردند )عواری، 1395(. در قرآن کریم می خوانیم2: »به 
یکتاپرستي روي آورید، فطرتي است که خداوند همه را بدان آفریده است و 
در آفرینش خدا تغییري نیست« )روم: 30(. رسیدن به حیات طیبه، تربیت 
نسل سالم و صالح و بندگی خداوند، تنها زمانی میسر خواهد شد که، انسان 
صالح و با ایمان باشد و هدف خلقت را بشناسد و در این راستا گام بردارد. 
انسان صالح، میوه ی نظام تعلیم و تربیت قرآنی و اسالمی است )عواری، 

1.  َو ما َخلَقُت الِجنَّ واإلنَس إلاّ لِیَعبُدون

َّتي فََطَر النَّاَس َعلَیْها ل تَبْدیَل لَِخلِْق اهلل 2. فِْطَرَت اهلل ال
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به  حکیم  خداوند  که  است  سرمایه هایی  انسان،  اولیه ی  فطریات   .)1395
جهت تامین سعادت بشر، در نهاد هر کودک به وجود آورده و او را با همان 
سرمایه ها آفریده است. پس باید از ابتدا ایمان به خدا و سجایای اخالقی1 را 
پرورش دهند و قبل از آن که فرزند پا به این دنیا بگذارد، طفلی پاک نهاد 

و با ایمان، خوش اخالق و مورد اعتماد به دنیا آمده باشد )فلسفی، 1394(.

در عور حاضر به علت تهاجم های فرهنگی و کارکرد رسانه های غربی، 
شیوه های  به  فرزندان  تربیت  نحوه ی  در  بیشتری  اهتمام  که  است  الزم 
اسالمی صورت گیرد. اطالعاتی که والدین دارند بر اساس القائات محیطی و 
تعوبات والدین به آن ها رسیده و باید توجه داشت که این اطالعات ممکن 
است نادرست و همراه خطا باشد. کودکان، خود وجودی پدر و مادر هستند. 
پرورش خود  به  باید  پرداخته شود  آن ها  تأدیب  و  پرورش  به  آنکه  از  قبل 
بپردازند و سپس اقدام به پرورش کودکان خود کنند. تربیت لحظه به لحظه 
عمر و همه ابعاد زندگی انسان را در بر می گیرد. در این پایان نامه سعی بر 
آن است که، با توفیق و مدد الهی و کالم معوومین )ع( بسته ای طرح ریزی 
شود برای والدینی که می خواهند فرزندانی شایسته، صالح و سالم از لحاظ 

جسمی و روحی به این دنیا بیاورند.

حکم کاشت برای تربیت قبل از تولد و در دوران بارداری است و استفاده 
از مزایای آن پس از تولد در مواجه با کودک، حکم برداشت را خواهد داشت. 
در کل برای انسان خوب بودن، آگاه بودن نسبت به وظایف و عمل به آن ها 
بسیار مهم است )حیرانی، 1394، ص. 32(. )از کوزه همان برون تراود که در 
اوست(؛ فرزندان، آن گونه که والدین می خواهند بار نمی آیند، بلکه آن گونه 
که خودشان هستند بار می آیند. یعنی شخویت کودک برگرفته از شخویت 

1. Ethical values



فول اول : مقدمه

9

والدین و نزدیکان وی است؛ این تقارن به دلیل وجود وراثت است، البته در 
است.  دستکاری  قابل  که  می خورد  چشم  به  محیط  اهمیت  دوم،  درجه ی 
وراثت در مقوله ی ازدواج، جایگاه ویژه ای دارد. این که افراد با چه کسانی 
پیوند زناشویی برقرار کنند و چه کسی را به عنوان همسر خود و پدر یا مادر 
انتخاب کنند، اهمیت چشم گیری دارد )حیرانی، 1394(. بعد از  فرزند خود 
انتخاب همسر، رعایت مسائل مربوط به انعقاد نطفه، دوران بارداری، معنویات 
و نوع خوراکی در این دوران بسیار مهم است )شیبانی و کریمی، 1394(. بر 
اساس آیات و روایات، تربیت دینی زمانی بهتر جواب می دهد که از نقطه ی 
اول شروع شود؛ یعنی دوران قبل از ازدواج و با انتخاب همسر صالح و توجه 
به شرایط انعقاد نطفه، حاالت روحی زوجین، مراقبت های دوران بارداری و 
...؛ زیرا این مراحل، از عوامل مهم زمینه ی تربیت دینی است )فرهادی و 
سلمان زاده، 1393(. توجه به مسائلی از قبیل دوران بارداری و شیردهی مادر 
و همچنین تغذیه ی حالل و مناسب کامأل ضروری است. هم چنین اخالق 
عطایی،  )کرمی،  است  گذار  تأثیر  بسیار  تربیت،  نوع  این  در  مادر  تقوای  و 
»در  می فرماید1:  کریم  قرآن  که  طور  همان   .)1395 اعزازی،  زاده،  هاشم 
پاکیزه  ناپاک مطمئنأ میوه ی  از زمین  پاکیزه گیاه مناسب می روید و  زمین 
به دست نمی آید« )اعراف: 58(. البته این مسأله مورد تایید برخی از بزرگان 
غیر مسلمان نیز قرار گرفته، به نحوی که نقل کرده اند: »روزی، آندره مالرو2 
ادیب مشهور، به طور مفول در مورد تعلیم و تربیت و اهمیت فوق العاده ی 
آن برای مردم سخنرانی کرد، وقتی نطق او پایان یافت، زنی به او گفت: از 
چه زمانی می توانم تعلیم و تربیت را آغاز کنم؟ او گفت: بچه ی شما کی متولد 
می شود؟ زن گفت: او االن چهار سال دارد. مالرو گفت: شما بهترین سال های 

1. والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث ل یخرج ال نکدا...
2.  Andre malrow
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عمر کودکتان را هدر داده اید« )میرزایی، شاهرخی، قطبی، 1393 به نقل از 
شیبانی و کریمی، 1394(.

مسأله ی مهم این است که باید برنامه ی مشخوی برای والدینی که در 
صدد تربیت دینی فرزندان خود هستند تهیه شود )بهمنی، 1388(. پس الزم 
است والدین با آموزش های صحیح و پرورش استعدادهای ذاتی که از ناحیه 
خداوند در نهاد فرزندان به ودیعه نهاده شده با الهام گرفتن از دستورات دینی، 
آنان را در مسیر تکامل مادی و معنوی قرار دهند )رحیمی اصفهانی، 1392(. 
تربیت  امر  در  خانواده  جایگاه  بر  خاصی  تأکیدات  اسالم  دینی  آموزه های 
فرزندان، هویت آن ها و توانمند ساختنشان جهت کسب شایستگی های الزم 
در مسیر دستیابی به حیات طیبه دارند )کشاورز،1391(. پاک نیا تبریزی در 
که  یافت  مهم دست  اصل  این  به  داد  انجام  در سال 1389،  که  پژوهشی 
هرگاه می خواهید نیازهای ]علمی و روحی[ خویش را برطرف کنید آن را از 
اهلش بخواهید. گفته شد: ای فرزند رسول خدا! چه کسانی اهلش هستند؟ 
فرمود: همان هایی که خداوند در قرآن از آنها یاد کرده و فرموده است: »تنها 
خردمندان و صاحبان اندیشه پند می گیرند« و امام فرمود: آنان اندیشمندان 
و عقال]ی جامعه[ هستند. در واقع عقال و صاحبان خرد در جامعه اسالمی ما 

کسانی جز فرستادگان الهی و ائمه هدی نیستند.

قرآن  )یوسفی، 1395(.  دارد  زندگی  و سبک  آموزه ها  دین،  خوشبختانه 
کریم حاوی مهم ترین دستورها، اصول، مبانی و روش های تربیتی می باشد 
باید  تربیت  بنابراین،  است؛  قرارداده  خویش  بندگان  اختیار  در  خداوند  که 
پیامبر  از جمله  الهی  پیامبران  باشد، هم چنین،  آموزه های قرآني  با  منطبق 
در   .)1389 )دانش،  اند  شده  مأمور  انسان ها  تربیت  و  هدایت  برای  خاتم، 
را   پیامبر  زندگی  راه و رسم  است  تو کافی  است: »برای  آمده  البالغه  نهج 
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اطاعت نمایی تا راهنمای خوبی برای تو باشد« )نهج البالغه، خطبه 160(. در 
خطبه ی 97 این چنین آمده است: »هم چنین به اهل بیت پیامبرتان بنگرید، 
بگذارید،  قدمشان  قدم جای  بروید،  دارند  برمی  گام  آن ها  که  آن سمت  از 
آن ها شما را هرگز از راه هدایت بیرون نمی برند و به پستی و هالکت باز 
نمی گردانند، از آن ها پیشی نگیرید که گمراه می شوید و از آن ها عقب نمانید 
که نابود می گردید«. خداوند در قرآن می فرمایند: »برای شما بسیار پسندیده 
و نیکوست که به ابراهیم و اصحابش اقتدا و پیروی کنید« )ممتحنه: 4(. باید 
برای  زیرا در وجود آن حضرت  پیروی کنید،  را  پیامبر پاک و مطهر  روش 
کسی که بخواهد الگو بگیرد و یا به تکیه گاهی نسبت داشته باشد، سرمشق 
اقتدا  پیامبرخدا  به  که  بندگان خدا کسانی هستند  دارد. محبوب ترین  وجود 
کنند و روش آن حضرت را الگوی خود قرار دهند )نوری، 1392، به نقل از 
یوسفی، 1395(. امامان معووم نیز بهترین وکامل ترین الگوها برای پیروی 

می باشند )دشتی، 1390، به نقل از یوسفی، 1395(.

تولد  میزان  افزایش  اهمیت  گر  بیان  قرآن  آیات  بین  در  مهم  نکته ی 
و  نیکوکاران  جمعیت  افزایش  منظور،  است.  مؤمن  و  شایسته  انسان های 

صالحان است.

در سوره ی اعراف، حضرت آدم و حوا از خداوند خواهان فرزندی صالح 
و نیکوکار هستند. »اوست خدایی که همه شما را از یک تن آفرید و از او 
نیز جفتش را مقرر داشت تا به او انس و آرام گیرد و چون به او خلوت کرد 
باری سبک برداشت، پس آن بار حمل مدتی بزیست تا سنگین شد آن گاه 
هر دو خدا را خواندند که: ای پروردگار ما! اگر به ما فرزندی صالح عطا کردی 
بر این نعمت البته از شکر گذاران تو خواهیم بود« )اعراف: 189(. همچنین 
در سوره ی آل عمران نیز آمده است: »در آن هنگام که ذکریا )کرامت مریم 
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را مشاهده کرد( عرض کرد: پروردگارا! مرا به لطف خویش فرزندانی پاک 
سرشت عطا فرما که همانا تویی مستجاب کننده ی دعا« )آل عمران: 38(. 
از این آیات متوجه می شویم نقش جمعیت، نقشی بسیار اثرگذار بوده است. 
شده  اشاره  تقوا  با  و  نیکوکار  صالح،  جمعیت  افزایش  به  دیگر،  عبارت  به 
است تا افزایش بی حساب جمعیت )کیانی، 1389(. همان گونه که حضرت 
رسول )ص( می فرمایند: »فرزند صالح، گیاهی خوشبو از گیاهان بهشت است 

)احتجاجات، ترجمه جلد 9 بحار األنوار، ج 2، ص. 349(.

با توجه به مشکالت و آسیب های جامعه و درون خانواده که تربیت دینی 
را به خطر می اندازد، ضرورت دارد خانواده ها با تکیه بر آموزه های دینی و 
قرآنی، نقش مهمی در تربیت دینی فرزندان داشته و مشکالت و موانع را رفع 

نمایند )پور رحمانی زرندي، 1391(.

بر  در  را  انسان  حیاتی  مختلف  مراحل  کلیه ی  اسالم،  تربیتی  برنامه ی 
می گیرد؛ از پیش از تولد و مراحل مختلف، تا تولد و تا لحظه مرگ. دستورات 
تربیتی اسالم مانند حواس انسانی فقط به محسوسات توجه ندارد و شخص 
را برای یک زندگی کامل تر آماده می کند. این برنامه تربیتی طوری تنظیم 
شده که در عالوه بر حیات مادی و ظاهری به کماالت روحی و معنوی حیات 
ابدی نیز توجه کامل دارد. سهل انگاری و کوتاهی در هر مرحله از تربیت 
آثار زیان باری در تربیت مرحله بعد می گذارد )فرزند وحی، حیدرنژاد 1392(. 
تربیت واقعي عبارت است از پرورش دادن، یعني استعداد دروني اي که بالقوه 
در یک شیء است را به فعلیت درآوردن و پروردن )مطهری، 1374، ص. 38( 
و تربیت اسالمی به ایجاد وضعیت مناسبی اطالق می شود که زمینه را برای 
بروز و ظهور استعدادهای فطری آدمی فراهم می کند و او را بالنده تر و کمال 
یافته تر می سازد. هدف غایی تربیت اسالمی، پرورش انسان مقرب الهی است 
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که شاکله ی دینی در وجود او به طور کامل شکل بگیرد و رفتارهای دینی 
ریشه دار از او سر بزند )همان، صص. 57 و 56(.

امروزه در کشور ما در دوران بارداري میزان ارائه ی آموزش های اسالمی، 
درواقع به نظر می رسد نیاز به کار و پژوهش های بیشتری دارد. حال، با توجه 
به مشکالت، آسیب ها، اختالالت رفتاری، دغدغه و سردرگمی والدین در 
این  که،  است  این  که مطرح می شود  کودکان خود، سؤالی  تربیت صحیح 
انسان صالح و سالم، کجا، چگونه و با چه برنامه ای این مسیر را طی کند 
و به اهداف متعالی برسد؟ با وجود پیشرفت های چشم گیر، امکانات زیاد و 
قابل توجه که در جامعه ی امروز به وجود آمده است، متأسفانه انسان هنوز 
گرفتار بحران، نابسامانی ها، انحرافات اخالقی و تربیتی است که این، حاکی 
از عدم وجود یک نظام تربیتی صحیح است. بنابراین با توجه به تحقیقات 
انجام گرفته، برای تربیت نسل صالح، سالم و تربیت یافته از منظر آموزه های 
و  بهتر  چه  و  گیرد  انجام  فرزند  تولد  از  قبل  از  تربیت  می بایست  اسالمی، 
شایسته تر که والدین مسلمان ما برای قبول نقش پدری و مادری برنامه ای 
داشته باشند. از آن جایی که دین اسالم، بهترین و کامل ترین دین معرفی 
شده است، این اصل اساسی باید با مراجعه به آیات، احادیث، سیره و روش 
پیامبران و ائمه معووم و هر آنچه از اسالم به ما رسیده است، انجام گیرد 
نهایتآ  و  انسان ها  بندگی، شکوفایی  و  عبودیت  حیات طیبه،  به  تا سرانجام 
کمال اخروی دست یافت، انشااهلل. همان طور که بیان شد، دین آموزه ها و 
سبک زندگی دارد، خوشبختانه الگو، سبک و متدهای دینی ما تمام جنبه های 
زندگی انسان را در بر دارد. انسان ها در جامعه ی اسالمی زندگی می کنند، 
از  به آن مرحله  تا  باشد  اهداف دینی و اسالمی  و  برنامه ها  تمام  باید  پس 
رشد و بندگی که خداوند فرموده است دست یافته شود. چه خوب است از 
ابتدایی ترین مرحله ی زندگی که دوران قبل از لقاح است استارت زده شود 
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دارد  بنا  رسید. محقق  تعالی  به  نشیب سرانجام  و  پرفراز  جاده ی  این  در  و 
زمان  تا  لقاح  از  قبل  از  که  اسالمی  آموزه های  بر  مبتنی  آموزشی  بسته ی 
تولد کودک را شامل می شود، تدوین کند و ادامه ی راه که دوران نوزادی، 
کودکی، جوانی و نوجوانی است را به زمان بعدی یا به دوستان دیگر موکول 
کند؛ امید است والدین بتوانند انسان های شایسته و صالحی را پرورش دهند 
تا نه تنها فرزندانشان، بلکه خود، جامعه و نسل های آینده نیز عاقبت بخیر و 

سعادت مند شوند.

اهداف اصلی 

شاید بتوان گفت یکی از دالیل ازدواج، فرزند آوری است. وجود فرزند در 
خانه باعث شادکامی و دل گرمی والدین است و حتی پایان دادن به انتظارات 
اطرافیان و استرس های موجود در زمینه ی تأخیر در فرزند آوری، که از طرف 
اطرافیان وارد می شود. اسالم نیز به فرزند دار شدن اهمیت زیادی داده، به 
فرزند  زمینه ی  در  نموده که  انتخاب  تا همسری  نموده  نحوی که سفارش 
آوری انسانی توانمند باشد. البته اسالم، فرزنددار شدن را فقط برای والدینی 
سفارش می کند که قبل از همسری، خودخواهی و منیت خود را کنار گذاشته 
و شریک شده باشند تا با اخالق بچه گانه پدر و مادر نشوند. پیامبر )ص( 
در خووص اهمیت فرزند دار شدن به ابن عباس فرمودند: »ای ابن عباس! 
خانه ای که در آن کودکی نباشد خیر و برکت ندارد«. یا جایی دیگر می فرماید: 
»فرزند جگر گوشه ی مؤمن است، اگر پیش از او بمیرد برایش شفاعت کند 
و اگر بعد از او بمیرد برایش استغفار می کند و خداوند در اثر استغفار فرزند 
او را می بخشد«. همچنین امام صادق )ع( به نقل از پیامبر)ص( می فرمایند: 
»فرزند سقط شده با انتظار و ناراحتی به در بهشت می آید، به او گفته می شود 
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وارد بهشت شو، در پاسخ می گوید: خیر وارد بهشت نمی شوم مگر اینکه پدر 
و مادرم پیش از من وارد شوند« )ادیب، 1392، به نقل از شیبانی و کریمی، 
1394(. به طور کلی درباره ی اوالد در روایات سه تعبیر داریم: یک تعبیر این 
است که، اوالد میراث الهی است، تعبیر دیگر، فرزند، امانتی الهی نزد ابوین 
است و تعبیر دیگر اینکه اوالد ادامه ی ابوین در این عالم هستی است. لذا 
انسان نباید ادامه وجودش را منقطع کند و از بین ببرد چرا که همه به دنبال 
بقا هستند و هیچ کس فنا را نمی طلبد. از طرفی انسان نباید در امانت خیانت 
قبیح  انسان می گوید: خیانت  است. فطرت  داری جز مفطورات  امانت  کند. 
است. از طرف دیگر گفتیم میراث الهی هستند؛ فلذا نباید ارثیه را تلف کند؛ 
که راه عدم انقطاع، جلوگیری از خیانت و هدر ندادن میراث ادب و تربیت 
است. نکته قابل توجه این که، هنوز نشأت دنیا به امام نرسیده است. این 
بحث زمانی مفید است که انسان بتواند از ادامه ی وجودش در نشأت دیگر 
بهره ببرد. این مسأله در ارتباط با تربیتی است که نسبت به فرزند داشته است. 
روایتی از امام علی)ع( است که می فرمایند: »بهترین چیزی که از والدین به 
فرزندان به ارث گذاشته می شود، تربیت است، چون رابطه ی مال با انسان 
اعتباری است، مال، ارثیه ی حقیقی او محسوب نمی شود«، فقه ما هم همین 
مطلب را تایید می کند )تهرانی، 1394، به نقل از شیبانی و کریمی، 1394(.

از دیدگاه قرآن در مرحله ی قبل از بارداری، نقش وراثتی مادر از جهت 
است.  مؤثر  فرزند  دینی  تربیت  در  خانوادگی  و  رفتاری  هوشی،  اخالقی، 
همچنین تغدیه ی وی در این دوران و خودسازی اش در تربیت دینی فرزند، 
اثرگذار است. در مرحله ی بارداری نیز ایمان و اعتقادش، اخالق و تقوا و حتی 
نوع تغدیه اش اثر گذار است و نیز در تربیت دینی وی تأثیر دارد. بنابراین 
)بهمنی،  اخذ می شود  مادر  از  و گفتار کودک  تربیتی در عمل  اثر  بیشترین 
1388(. بنابراین آقایان باید در انتخاب همسر مناسب، تمام حواس خود را به 
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کار گیرند؛ به همین منظور در این پژوهش سعی شده است معیارهای انتخاب 
همسر به طور واضح بیان شود تا خانواده ها را از سردرگمی برهاند. هم چنین 
برای انتخاب شوهر مناسب و صالح هم به طور کلی مواری بیان شده است.

صراحت متون مقدس و معتبر اسالمی در توجه به نقش والدین در تربیت، 
فرزندان  تربیت  به  نسبت  والدین  مسؤولیت  درباره ی  نظرکلی  است،  آمده 
در میان علماي دینی و کارشناسان تربیت اسالمی نیز وجود دارد. بنابراین 
خانواده باید در بارگاه الهی نسبت به انجام تکلیف های تربیتی خود پاسخگو 
باشد و نمی تواند نسبت به اهداف و اقدامات تربیتی فرزندان خویش بی توجه 
باشد. چنانچه این امر به لحاظ حقوقی نیز در عموم قوانین موضوعه و بین 

المللی مورد توجه است )کشاورز، 1391(.

 در قرآن از شکل گیري نطفه، باروري و زایمان انسان ها صحبت شده 
است و این ها همه از نشانه های قدرت باري تعالي است. پدیده اي که به 
خواست خداوند محقق می گردد. “آیا او از نطفه اي که در رحم مادر ریخته 
شده به وجود نیامد، سپس نطفه بوورت خون بسته درآمد و آنگاه خداوند 
به او شکل و تناسب اندام بخشید و از آن زوج مذکر و مونث خلق فرمود.” 

)قیامت: 39-37(.

بنابراین آنچه سبب ایجاد زاد و ولد می شود قدرت خداست. خالق و پدید 
آورنده ی تمامي انسان ها اوست نه سایر انسان ها. »آیا نطفه اي را که در 
رحم همسر خود می ریزید، مالحظه کرده اید؟ آیا شما خالق نطفه و جنین و 

بچه هستید یا ما؟« )واقعه: 59-58(.

انبیاء  سوره ی  در  است.  یحیي  حضرت  تولد  به  مربوط  دیگر،  نمونه ی 
که  آنگاه  کن،  یاد  زکریا  از  پیامبر،  »اي  می خوانیم  چنین  این خووص  در 
پروردگار را خواند و عرض کرد: اي پروردگار من، مرا بدون فرزند و وارث 



فول اول : مقدمه

17

مگذار اگر چه تو وارث ابدي بندگان هستي. پس ما دعاي او را مورد اجابت 
قرار دادیم  و یحیي را به او عنایت فرمودیم و همسرش را از بیماري نازایي 

بهبودي بخشیدیم« )انبیاء: 90-89(.

تولد عیسي مسیح نیز از جمله مواردي است که بر اساس آیات قرآن به 
خواست خداوند تحقق پذیرفته است »و اي پیامبر یاد آور باش از مریم، زني 
که پاکدامني خود را حفظ کرد و ما به وسیله ی حضرت جبرئیل از جانب خود 
روحي در او دمیدیم و او و پسرش را نمونه ی قدرت اعجاز الهي براي مردم 

جهان قرار دادیم« )انبیاء: 91(. 

بارها  و  است  عقلی  و  متقن  دینی  اسالم،  مبین  دین  که  جایی  آن  از   
پژوهش های  و  توجه  مورد  مسلمانان،  آسمانی  و  مقدس  کتاب  این  قرآن؛ 
علمی ادیان، مذاهب و فرق مختلف قرار گرفته است، علمی بودن آن، بارها 
برای همه محرز شده و به اثبات رسیده، پس هر آن چه از قرآن و کالم اهل 
بیت)ع( وجود دارد، بعد از اثبات سندیت آن، دستورالعمل جامع و کاملی است 
برای کسانی که اهل خرد هستند. در پژوهش حاضر، سعی بر آن بوده است 
از لحاظ علمی آسیبی  تا  آیات و روایات معتبر رجوع شود  به  امکان  تا حد 
بر پیکره اش وارد نشود. در نهایت آن چه گفته شد نشان دهنده ی اهمیت 
پرداختن به موضوع تربیتی فرزند است که این موضوع باید از قبل از بارداری 
انجام گیرد، چرا که، )خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار 
کج(. پدران و مادران با خواست خود می توانند اجتماع آینده را اصالح کنند 
یا به فساد و تباهی بکشند و به همین جهت نسبت به اجتماع هم مسؤولیت 

بزرگ و ویژه ای دارند.

کودکان امروز پدران و مادران آینده، مربیان آینده، مسؤوالن و گردانندگان 
بودن  سالمت  و  صالح  جامعه ی  داشتن  برای  شد.  خواهند  آینده  جامعه ی 
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تمامی ابعاد آن جامعه و وجود انسان و در راستای رفع مشکالت اجتماعی، 
فرهنگی و... جامعه، چگونگی تربیت این نسل برای جامعه، امری ضروری 
است؛ چرا که آینده ی ما و فرزندان ما در گرو تربیت این نسل است. این 
پژوهش نه تنها گامی مثبت در جهت اسالمی سازی این امر خطیر و آینده 
بودن،  کامل  انسان  به سمت  افراد  دادن  به سوق  توجه  با  بلکه  است،  ساز 
داشتن نسلی برتر، رسیدن به اهداف متعالی و خودشکوفایی انسان، اهمیتی 
دو چندان خواهد یافت. پژوهش حاضر می تواند مورد استفاده ی خانواده ها، 
مدارس، مؤسسات فرهنگی، مجموعه های تربیتی و آموزشی و پزشکی قرار 
گرفته و ضمن آموزش دادن به والدین در باب توصیه ها و رهنمودهای قبل 
از بارداری تا زمان تولد کودک، بر اساس آموزه های اسالمی، در ایجاد نسلی 
بردارد.  مؤثر  گامی  بندگی،  و  اعتبار  از  درجه  آن  به  افراد  رساندن  و  صالح 
افزایش آگاهي و آمادگي در دوران بارداري این امکان را به مادر می دهد که 

این مرحله از زندگي را با عوارض کمتر و خوشایندتر طي نماید.

تعاریف و اصطالحات

قبل از لقاح1، لقاح2، دوران بارداری3، زمان تولد4

لقاح، از ترکیب سلول های جنسی که شامل تخمک و اسپرم هستند، به 
وجود می آیند. این سلول ها قبل از باروری، نطفه یا گامت نامیده می شوند. 
با فراهم آوردن امکان باروری و نفوذ یک اسپرم به داخل یک تخم، زیگوت 

1. before fertilization
2. fertilization 
3. Pregnancy period
4. Time of birth
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)سلول تخم( به وجود می آید. لقاح زمانی اتفاق می افتد که زن، یک یا تعداد 
بیشتری تخمک سالم و بالغ را آزاد ساخته و این تخمک ها با اسپرم سالم و 
بالغ مرد ترکیب شوند. طبیعتأ مرحله ی قبل از لقاح، آماده سازی برای تشکیل 

نطفه است. زمانی که هدف، فرزندآوری باشد.

باروری عمل بسیار پیچیده ای است که باید در محدوده ی زمانی 12 تا 
24 ساعت پس از آزاد شدن، قابل باروری است. اگر اسپرم و تخمک همزمان 
نتیجه ی آن  باشند،  تناسلی زن آغاز کرده  حرکت خود را به سوی  نواحی 
باروری و تشکیل جنینی خواهد بود که در مراحل بعدی رشد، در دیواره ی 
رحم، جایگزین خواهد شد )آخوندی، بهجتی اردکانی، عارفی، صدری اردکانی، 

اعرابی، زرنانی، چمنی تبریز، شبستری، 1386، صص. 310 و 311(.

تولد در لغت نامه دهخدا اینطور معنا شده: پدید آمدن چیزی از چیزی؛ 
)دهخدا(. در فرهنگ معین، به معنی زاییده شدن، به وجود آمدن، معنی شده 

است )معین(.
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فصل دوم

اقدامات قبل از انعقاد نطفه

مقدمه

در این فول به توضیح در مورد موارد و نکات مهم در بایدها و نبایدهای 
دوره ی قبل از بارداری، زمان، مکان، حاالت و کیفیت انجام آمیزش، رعایت 
نکات ضروری معنوی و خوردنی ها در زمان بارداری و هم چنین آداب تولد 

پرداخته می شود.

اهمیت داشتن فرزند

یکی از اهداف اصلی ازدواج1 و تشکیل خانواده در تمام ادیان و جوامع، 
داشتن فرزند2 و تداوم نسل بوده و می باشد. در فرهنگ اسالم نیز به فرزند 
آوری توصیه شده است )مطلق، اسالمی، احمدیان، رحیمی، رحیمی، یزدان 

1.  Marriage
2. Child


