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 دهندگانارائهسخنی با 

الدین و سازیدر راستای توانمند و آگاه دهندگانارائهتربیت  منظوربه ،مرتبط با حوزه خانواده متونمجموعه 

، فراهم متوناین  دوینها نسبت به مسائل و موضوعات حوزه خانواده تدوین شده است. هدف از تو خانواده

 های توحیدینمودن ساز و کارهای امکان آموزش همگانی برای اصالح سبك زندگی در راستای تحقق خانواده

هایی که مزین به نور الهی بوده و هیچ داد و خانه ؛هاستو تربیت فرزندان موحد و توانمند از دل این خانه

 کند.ستد و ابراز اجتماعی آنها را از یاد خدا و حرکت در مسیر رضایت الهی غافل نمی

به منظور آگاه ساختن والدین در زمینه چگونگی تربیت کودکان  ،«فرزند باتقوای من»حاضر تحت عنوان متن 

نسل موحّد نوشته شده است تا به تولید با چشم انداز و  1اف و حیاشکوفا کردن گوهر عف حفظ و راستای در

 :رویکرد صحیح در مراقبت و تربیت فرزندانواسطه 

 داری و تقوا در فرزندان شکل بگیرد و حفظ شود،گوهر حیا و عفاف و قدرت خویشتن  

 ،سالمت در روابط خانواده و جامعه حاکم شود 

  آسیب و انحراف مصون بماند،روابط و مواجهات فرزندان از هرگونه 

 حرکت نماینده و جامعه در راستای تولد نسل پاک و موحّد دخانوا، 

 های زنانه و مردانه در آینده متناسب با ها در نقشامکان شکوفایی هرچه بیشتر استعدادها و توان

 ها برای فرزندان فراهم شود.غایت این نقش

 

 تسلط کافیرآن و روایات نسبت به مباحث و موضوعات زیر براساس ق، الزم است مبحثدهنده این ارائه

 داشته باشد:

 اقتضائات رشدی دوره اول، دوم و سوم رشد 

 ها و سن آنباید و نبایدهای مسائل جنسی و نحوه آموزش آن 

 باید و نبایدها درباره مسائل مرتبط مثل پوشش و لباس 

 زنانه و مردانه در آیندهها براساس غایت نقش های دختر و پسر و تربیت آنویژگی 

  ...و 

                                                
 جهت مطالعه درباره عفاف، معنا و حدود آن به کتاب عفاف، جاودانه خواهی لذت مراجعه نمایید.  1
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 توسط ،متنهای مرتبط با این کارگاه شودمی پیشنهاد 1 خانواده حوزه در نیرو تربیت نامهنظام به توجه با

در  مسائل و موضوعات نظام به احاطه تا دارند قرار مکّی هایدر سورهتدبر دورهپایان در  که شود ارائه افرادی

 .باشند این زمینه داشته

ه حاضر منوط ب ارائه مجموعه متونکه  الزم است به این نکته توجه داشته باشند این مباحث دهندگانارائه

. همچنین شناخت مخاطب و توان تفصیل استدهنده بر نظام موضوعات حوزه مد نظر تسلط علمی ارائه

 پس پژوهانقرآنهای نمندیکه از توا ،ها از اهمیت زیادی برخوردار استمطالب متناسب با مخاطب، در ارائه

 باشد. مکی می هایدر سوره از گذراندن دوره تدبر

تسلط به مفاهیم برآمده از قرآن  که باشددر حوزه خانواده می موضوعات از یامجموعه حاضر، متون نیهمچن

 ؛تمرین پرهیز شده است ارائهمثال و مصداق و  بیاناز  ،روهای پیشِدر این موضوعات ضروری است. در متن

ها به قدرت ذکر است. توان ذکر و اتصال به چرا که قصد از طراحی و تدوین این سیر، مجهز شدن خانواده

 . باشدینمپذیر حق، بدون فعال شدن توان تفکر امکان

 دهندهارائهو  دهدقرار می دهندگانارائهاصول و چهارچوب مرتبط با موضوعات را در اختیار  ،این مجموعه

 دهد و برای مخاطبموضوعات را تفصیل می ،با تسلطی که بر نظام موضوعات دارد و متناسب با مخاطب

تفکر در مخاطب شده، و غرض سیر  شدنفعالمثال و مصداق در روند تدریس مانع از  بیاننماید. واضح می

 نماید.آموزشی را مختل می

فکر با فعال کردن قدرت ت و ضوعات و مسائل در خانوادهبا شناخت صحیح و تفصیلی نسبت به مو ،قاعدتاً

 :تواندها به ودیعه نهاده است، مخاطب میکه خداوند متعال در همه انسان

  بشناسد،وضعیت مطلوب را به خوبی 

  مشاهده، تجزیه و تحلیل کند درستیشرایط و وضعیت موجود خود را به،  

 ل نماید.ریزی و عمبرای دستیابی به نقطه مطلوب برنامه 

الزم است توجه داشته باشند به هیچ عنوان شرایط افراد، روحیات، تعامالت و بستر عمل آنها  دهندگانارائه

 ،تونماین تواند برخالف هدف میمشترک به همه، جزئی و باید و نبایدهای مصداقی  ارائهیکسان نیست و 

 باعث اختالل در سبك زندگی و تفکر مخاطبین شود.

                                                
 اقدام http://quranetratschool.ir/?p=20975 آدرس طریق از خانواده حوزه در نیرو تربیت نامهنظام مطالعه برای1 

 .کنید

http://quranetratschool.ir/?p=20975
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دبر افراد در دوره تتربیت نیرو در حوزه خانواده،  نامهنظام اساس برنکته نیز ضروری است که  توجه به این

ین ا دهندگانارائه نیبنابرا ؛کنندشان پیدا میرا در حوزه تخصصی فردی و اجتماعی یهامشاورهتوان در دعا، 

  مصداقی پرهیز نمایند. سؤاالتباید به صورت جدی از ارائه مشاوره و پاسخ به مطالب 

  1شود:دهندگان به کتب زیر توصیه میهمچنین تسلط ارائه

 کتاب تدبر در ساحت جامعه 

 کتاب تدبر در ساحت بیت 

  پیش از تولد تا آغاز تکلم؛ دوره ظهور والیت و تادیب ،1رشد تفکر اجتماعی های دورهکتاب 

  ظهور مشورت و ادب ، از تکلم تا بلوغ،3رشد تفکر اجتماعی های دورهکتاب 

  بلوغ عقلی؛ دوره آراستگی به آداب و احسان3های رشد تفکر اجتماعیدورهکتاب : 

  کتاب ساختار وجودی جامعه 

  های پوششلباس و بایستهمبانی کتاب 

 ای متصل به خانه رسول دفتر اول و دوم کتاب خانه 

  سال با رویکرد طیب گزینی 7تا  3تربیت کودک 

 اساس احکام الهی بیان مسائل جنسی برهای کتاب بایسته 

 کتاب تربیت جنسی در سایه عفاف 

 خواهی لذت، جاودانهکتاب عفاف 

 ( کودک خیرگزین من) فرزند با عرضه من متن 

  

  

                                                
 مراجعه شود. http://quranahlebayt.com جهت تهیه این کتب به سایت انتشارات قرآن و عترت علیهم السالم به آدرس1 

 های زیر مراجعه شود:تخصصی این کتب، به آدرس-برای دسترسی به محتوای آموزشیهمچنین 
 https://ble.ir/khanevade_jamei_tohidi 
 https://www.aparat.com/khanevade_jamei_tohidi/آموزش_تخصصی_خانواده_و_جامعه_توحیدی 

http://quranahlebayt.com/
https://ble.ir/khanevade_jamei_tohidi
https://www.aparat.com/khanevade_jamei_tohidi/آموزش_تخصصی_خانواده_و_جامعه_توحیدی
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 مقدمه

آیات نورانی قرآن، خداوند وجود احد و واحدی است که ولد و فرزندی  سوره مبارکه توحید و اساس بر

 و نیست که بتواند با او زوج یا شریك در امری باشد.ا یکس کفو و همتاندارد و والد نیست. هیچ

 خود دارند. و حیات سایر موجودات، مخلوق خدا هستند و جریانی از زوجیت و تولید را برای ادامه نسل

راین قرار نگرفته باشد. بناب بودن هیچ موجودی نیست که کفو و زوج نداشته باشد و در جریانی از والد و ولد

 خدا به هر موجودی متناسب با اقتضائات و نوع خلقتش قابلیت تولید نسل را عطا کرده است.

برای تولید نسل و بقای نوع خود مستثنا نیست. قوای  بودن انسان نیز از این جریان زوجیت و والد و ولد

  قوای غریزی برای جریان داشتن نسل در وجود انسان نهاده شده است. عنوانبهتولید نسل 

مختار که دارای قدرت دریافت و درک باید و نباید الهی است، باید از این قوای  یموجود عنوانبهانسان 

 نجر بهمطبیعی در راستای عقل و شرع استفاده نماید. بدیهی است تبعیت از قواعد فطری، عقلی و شرعی 

ا اگر توان و میل غریزی انسان شود. اممی قبل یهانسلبهتر از  مراتببهتولد نسلی طیب، صالح، سالم و 

کنترل و هدایت نشود، خانواده و جامعه را دچار فساد و انحطاط اخالقی و در نهایت اضمحالل  یدرستبه

آورد. نسل مؤمن و موحد و ذریه پاک، حاصل می وجود بهنماید و در تولید نسل موحد و مؤمن نیز اختالل می

 توانند در راستای تشکیل امت واحده توحیدی حرکت نمایند. یم روابط پاک زنان و مردانی مؤمن است که

ای سالم، جلوگیری از هرگونه انحراف و تربیت و هدایت درست غریزه جنسی برای تحقق خانواده و جامعه

ودک رقم تولد کاز از قبل  از طریق حفظ و تقویت گوهر تقوا و عفاف، فساد در روابط و تولد فرزندانی پاک،

 تا پایان عمر انسان نیاز به کنترل و مراقبت و هدایت صحیح دارد.خورد و می

از سنین طفولیت معنا ندارد. بلکه قرار گرفتن در مسیر درست رشد و حفظ تقوا در  تربیت جنسی کودکان،

ن خواهد شد. بنابرایو غریزه جنسی و کنترل  هدایت درست قوا های رشد انسان، در بزرگسالی، منجر بهدوره

این  ای است که درمسأله تربیت فرزند برمدار حفظ گوهر تقوا و عفاف، از قبل از تولد و در کودکی،مسأله 

در این زمینه بشناسند و بتوانند در  یخوببهبه آن خواهیم پرداخت تا مادران و پدران، نقش خود را متن 

 1. راستای تربیت درست فرزندان حرکت نمایند

                                                
های بیان مسائل جنسی براساس احکام الهی و کتاب تربیت ارائه دهندگان الزم است برای اطالع از این بحث به کتاب بایسته1 

 جنسی در سایه عفاف از نشر قرآن و اهل بیت نبوت علیهم السالم مراجعه نمایند.   
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 هدایت قوا  و تثبیت تقوا تأثیر تربیت بر

 مرورهبیا به دالیلی در جنسیت خود دچار اختالالتی است.  ،شودمی هر انسانی در قالب دختر یا پسر متولد

به  1 .های اجتماعی را به عهده بگیردتواند نقشمی دامه زندگی اجتماعی، هرکس متناسب با جنسیت خودابا 

ی و مادری در خانواده و پسر در نقش همسری و عنوان مثال دختر با ادامه زندگی اجتماعی در نقش همسر

د. عالوه بر آن هریك از زن و مرد دارای نقش اختصاصی در جامعه هستند ند ایفای نقش نماینتوانپدری می

های تربیت شده و آموزش ببینند. بنابراین ایفای درست نقش 3و الزم است متناسب با غایت نقش خود

خانوادگی و اجتماعی مستلزم ایجاد آمادگی الزم در فرزندان توسط  یهانقش اجتماعی زنانه و مردانه در قالب

های ها قبل از به عهده گرفتن نقشاز سال ،تربیتاین والدین یا افرادی است که تربیت آنها را بر عهده دارند. 

    شود.اجتماعی و حتی قبل از تولد آغاز می

توانند با ورود به زندگی مشترک، به وجود آمادگی الزم، زن و مرد می تربیت و رشد صحیح و در صورت

عهده گرفتن نقش پدری و مادری و با ورود به جامعه، به بهترین شکل در مسیر تحقق غایت نقش زنانه و 

 مردانه، همسری، پدر و مادری، و... قدم بردارند. 

 تحقق این ،و مزین بودن به گوهر تقوا و عفافت وهمچنین به میزان برخورداری پدر و مادر از سالمت و ق

 رود:موارد در زندگی و در ارتباط با تربیت فرزندان انتظار می

 خواهند داشت توان بیشتری در ایفای نقش های زنانه و مردانه،  

 پیدا می کنندخود  ماهیت و غایت نقش نسبت به هتریآگاهی ب، 

  متولد خواهند شدتر قویتر و سالمبا فطرتی پاک، به طبع فرزندانی، 

 ،گوهر حیا و عفاف با تولد و در جریان رشد در فرزندان شکل گرفته و تثبیت می شود 

 وجود خواهد داشت فرزندان امکان بیشتری برای شکوفایی استعدادهای، 

 نیز از سهولت بیشتری برخوردار است  تربیت و هدایت قوای آنها، 

                                                
 جعه نمایید.در جامعه به کتاب تدبر در ساحت جامعه مراها برای مطالعه در زمینه نقش1 

ارائه دهندگان، جهت مطالعه پیرامون نقش زنانه و مردانه و غایت آن به کتب ساختار وجودی جامعه، تدبر در ساحت بیت، 3 

 تدبر در ساحت جامعه مراجعه نمایند.
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  قوا و به عهده گرفتن مسئولیت در آینده توسط گیری به کارامکان اختالل و ضعف در  که یطوربه

 .آنها نیز کمتر خواهد بود

 

آن  یریارگکبههدایت یا کارکرد متناسب خود را نداشته باشد، تربیت و  نبوده سالماگر توان و قوا درست و  

در مورد  ،زیر را از قبل تولداتفاق بیفتد. در همین راستا، الزم است پدر و مادر موارد  یخوببهتواند نمینیز 

 فرزندان خود رعایت کنند:

  1: از قبیل نکاتیبا رعایت قوای جنسی مراقبت و ارتقای سالمت جسمی و مراقبت از 

  ری و پسدختر آمدن  به دنیاتولد برای ، قبل از انعقاد نطفه تا هاآسیبانواع مراقبت والدین از

 سالم

 سرپرستان از فرزند دختر و پسر و جلوگیری از های فیزیکی و جسمی والدین یا مراقبت

  هاهای جسمی به آنآسیب

 ها تغذیه مناسب دختر و پسر برای سالمت جسمی و متناسب با جنسیت آن 

  ...و 

                                                
 شود. توضیح داده میمتن حاضر های موارد زیر به تفصیل در سرفصل1 

: سالمت بيشرت و قوت پدر و مادر

ایفای نقش های زنانه و مردانه، پرتوان تر

آگاهی نسبت به ماهیت و غایت نقش خود، بيشرت

تولد فرزندان، با فطرت پاک سامل تر و قوی تر

شکل گیری و تثبیت گوهر حیا و عفاف

شکوفایی استعدادهايشان، ممكن تر

تربيت و هدايت فرزندان، سهل تر

اختالل و ضعف قواي آنها در آينده، كمرت

و  ...

: مزین بودن به گوهر تقوا و عفاف
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 از  1تربیت درست دختر و پسر در راستای تحقق غایات نقش زنانه و مردانه در زندگی و اجتماع

 طریق موارد زیر: 

 3های زنانه و مردانهستان دختر و پسر از غایت نقشآگاهی والدین و سرپر 

 ردانه های زنانه و متالش برای تربیت فرزندان و افراد تحت تکفل در راستای تحقق کامل نقش

   3در زندگی

  ...و 

                                                
فرزند »متون و  4تا  1 تفکر اجتماعی رشددوره های وانید به کتب مهارتی و بنیادی تبرای مطالعه بیشتر در این زمینه می1 

 مراجعه نمایید. از همین مجموعه« باعرضه من

براساس آیات قرآن و روایات نقش زن که از او با عنوان انثی و نساء یاد شده است با لینت، نرمی، انعطاف و مهربانی تناسب 3 

هایی که دارد مدیریت زول رحمت و مهربانی و لطف خداوند برای خانه و جامعه است و با ویژگیدارد. همچنین زنان بستر ن

 درون خانه با اوست. 

از سوی دیگر مرد که با عنوان ذکر و رجل در آیات از او یاد شده است، با ویژگی سعی و حرکت، مدیریت بیرون از خانه به 

شود، بلکه رزق معنوی را نیز در این وظیفه تنها در تأمین رزق مادی خالصه نمیاو سپرده شده است و نقش قوّامیّت را دارد. 

 است. سرپرستی نیز والیت لوازم اوست و از بودن قوّام با تناسب در مرد والیت گیرد. شأنبر می

، تدبر ساحت بیت های ساختار وجودی جامعه، تدبر درتوان به کتاببرای مطالعه بیشتر در زمینه تعریف و نقش زن و مرد می

در ساحت جامعه مراجعه نمود. همچنین مطالعه تفاسیر موجود همانند مطالب تفسیر المیزان ذیل آیات مربوط به بحث زن و 

 باشد. سوره مبارکه بقره و... در این زمینه راهگشا می 333 سوره مبارکه نساء، آیه 34 -33مرد مثل آیه 

ابرازات جنس مخالف خود را داشته باشند. اگر والدین با آگاهی  ،توانند به دالیل مختلفمیهریك از دختر و پسر پس از تولد 3 

های زنانه و مردانه، افراط و تفریط را متناسب با روحیات فرزندان خود در راستای توانمندی کودکان برای ابراز از غایت نقش

ایند، روحیات آغاز تولد کودکان نه تنها نامطلوب نخواهد بود نقش زنانه یا مردانه متناسب با جنسیت خود سنجیده و کنترل نم

ن کند که سایر افراد از آهایی میبلکه به عنوان یك توانمندی مضاعف برای فرد در آینده محسوب شده و او را مزیّن به فضل

از همین مجموعه  ،من()کودک خیرگزین کودک با عرضه من  نامهمحروم هستند. برای مطالعه بیشتر در این زمینه به درس

 نمایید.  
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مراقبت های پدر و مادر

  مراقبت و ارتقای سالمت
جسمی و مراقبت از قوای  

جنسی   

طفه مراقبت والدین از آسیب، قبل از انعقاد ن
تا تولد برای تولد دختر و پسری سالم

مراقبت والدین از جسم فرزندان

اسب  تغذیه مناسب برای سالمت جسمی، متن
با جنسیت

و...

ر در تربیت درست دختر و پس
نانه راستای تحقق غایات نقش ز

و مردانه در زندگی و اجتماع

 آگاهی والدین از غایت نقش های زنانه و
مردانه

های تربیت فرزندان در راستای تحقق نقش 
زنانه و مردانه

و...
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 های قبل از انعقاد نطفه فرزندان تا پایان عمررعایت

یکی از مواردی که پیش از اقدام برای تولد فرزند و تا پایان عمر، بر هدایت و تربیت، یا نقصان در تربیت یا  

هایی است که والدین، یعنی هرکدام از زن و مرد پیش از تأهل، در جسم کودک مؤثر خواهد بود، مراعات

 1 د.ادامه داشته باش باید همیشهین مراعات ا بدیهی است البته. اندرعایت حالل و حرام و پرهیز از ظلم داشته

 :آمده استدر کتاب بحاراالنوار  السالمهیعلروایتی از امام صادق رباره این موضوع، د

 «نقصانی در خودش یا مالش یا فرزندش ایجاد شود. ،هر کس ظلمی کند، به سبب آن ظلم»

 اند:همچنین آن حضرت فرموده

هر کس ظلم کند، خدا بر او کسی را چیره خواهد کرد که بر او ظلم کند یا به فرزندش » 

 «.یا به فرزند فرزندش

در مجلسی شرایط مردم آخرالزمان را بیان  السالمهیعل جعفربنیموسروایت شده است که امام  طورنیهم

فرمودند که گناهان بزرگ تأکید میو  ندمردم را به دوری از گناه دعوت کرد ،فرمودند و در آن مجلسمی

 دامن فرزند او را خواهد گرفت و فرمودند:  یهرکس

 «سَیُهلكُ جماعت مِن شَبابهم بِمعصیت آبائهم»

 3« پدرانشانشان به سبب معصیت جماعتی از جوانان هالک خواهند شد» 

 .شودمیان آلود، باعث نورانی شدن چهره فرزندترک کردن رفتارهای زشت و گناه به همین نسبت،

د بودن به کسب حالل، پرداخت خمس و زکات، د به نماز و روزه، مقیّهمچنین عمل به واجبات، از قبیل تقیّ

 چه طهارت مربوط به واجبات هر یك از زن و ؛غسل واجب و حفظ طهارت از جانب زن و مرد جاآوردنبه

و... در  دائم الوضو بودن، و رعایت مستحباتی مثل 3مرد و چه غسل و طهارت واجب حاصل از مباشرت آنها

 دارد. ییسزاهبو تربیت آنها تأثیر  ی پاکتولد فرزندان

                                                
رین تدر این بخش به مهم .های دیگر با مراجعه به روایات و کتبی که در این زمینه نگاشته شده قابل مطالعه استمراعات1 

 موارد مؤثر در تربیت جنسی پرداخته شده است.

 301ص : ،   77ج، بیروت( -بحار األنوار )ط 3 

مالی و طهارت را از رساله مراجع تقلید مطالعه نموده و مخاطبین را نیز برای احکام ارائه دهنده الزم است احکام نماز، روزه، 3 

 مطالعه احکام طهارت به رساله مرجع تقلید خود ارجاع دهد.
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ی و ، تقیّد ویژه به واجبات و تقوای اجتماعی با تقواترین اصول در تربیت فرزندانیکی از مهم بیترتنیابه

واند ت، میازآن و چه بعداز تولد فرزند حرام و ظلم است. این تقیّد در تمام عمر چه قبل  ،از گناهپرهیز جدی 

 بر تربیت و سرنوشت او مؤثر باشد. 
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 با تقوا هایی هنگام انعقاد نطفه برای تربیت فرزندانرعایت

بر نقش تربیتی هر یك از والدین پس از تولد کودک و در طول  عالوه، السالمهمیعل تیباهلروایات  اساس بر

ز گیری جنین کودک نیقبل از تولد فرزندان و زمان شکل آنها بسیار مهّم و حیاتی است، رشد او که نقشی

، رزندانشانفها قبل از انعقاد نطفه و تولد ای هستند. این نقش تربیتی والدین، از سالدارای نقش تربیتی ویژه

ز تأثیر آن پس او اند، بر کودکان تأثیرگذار است؛ ها و اقداماتی که در آن زمان انجام دادهاز نوجوانی آن حتی

 یابد.تولد فرزندان نیز ادامه می

قاوت . در واقع سعادت و شاستبنابراین یکی از مقاطع بسیار مهم در تربیت فرزندان، زمان انعقاد نطفه طفل 

اگرچه زمان بسیار کوتاهی  1. خوردگیرد، رقم میگامی که در رحم مادر قرار میهر فردی از همان زمان و هن

ترین مقاطعی است که زن و مرد، نقش مهّم، توان گفت از مهّمبه نسبت سایر مقاطع رشد انسان است، اما می

 کنند.ها و تربیت طفل ایفا میمؤثر و مستقیمی را در القای ویژگی

ود. پدر و مادر شن مقطع در تربیت، شامل تربیت و هدایت جنسی فرزندان نیز مینظیر ایبدیهی است نقش بی

توانند با نوع عملکرد خود در مباشرت، نوع افکار، باورها و صفات، میزان رعایت از همین لحظه آغازین می

د را وقوای جنسی در مسیر درست خ قرارگرفتنطهارت و تقوا و تقوا و طهارت در ارتباطات خود، به طفل، 

 و انواع انحرافات این قوا قرار دهند.در آینده القا کنند یا او را در مسیر فعّال شدن شهوات در آینده 

هایی که در این زمان در احکام و روایات توصیه شده است بسیار حائز اهمیت است. البته این نکته را رعایت

 نباید باعث ایجاد نگرانی و استرس - تو محرما نه واجبات و -ها نیز نباید فراموش نمود که برخی از توصیه

مادر در زمان انعقاد نطفه شود. چرا که نگرانی و حس بد والدین بر کودک اثرات منفی دارد.  ژهیوبهوالدین 

ها باید در فضایی از سهولت و حال خوش باشد. همچنین توجه به این نکته بنابراین رعایت این دستورالعمل

تر است و مرد در تربیت اگرچه در دوران بارداری نقش زن در القای به فرزند پررنگنیز ضروری است که 

کند، اما در زمان انعقاد نطفه، نقش القایی مرد مادر ایفا می واسطه بافرزند در این دوران، نقش غیرمستقیم و 

 تر است.مهّم مراتببه

                                                
وشبخت کسی است که در رحم مادرش خوشبخت باشد و خ:  لسَّعیدُ مَن سَعِدَ فی بَطنِ اُمِّهِ، وَالشَّقِیُّ مَن شَقِیَ فی بَطنِ اُمِّهِا1 

 .شقی کسی است که در رحم مادرش شقی باشد
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ر تربیت مستقیم ب صورتبهو احکام در هنگام انعقاد نطفه را که  السالمعلیهم تیباهلهای هایی از توصیهنمونه

 توان در موارد زیر مالحظه نمود: گذارد، میو هدایت جنسی طفل اثر می

 فرزندی پاک و مؤمن، رعایت حالل و حرام در روابط، مباشرت،  نطفةترین نکته برای انعقاد اولین و مهّم

ی الزم است احکام حالل و حرام، واجب و مستحب را با است. بر هر مسلمان و... زمان مباشرت 

فرابگیرد و به آن مقیّد باشد. عدم آگاهی به برخی از این  یخوببهمراجعه به رساله مرجع تقلید خود 

هایی، مباشرت زن و شوهر را دچار خدشه و بعضاً مشمول حکم حرمت تواند در حوزهاحکام می

 رعایت موارد زیر ضروری است: نمونه، دانستن و  عنوانبهنماید. 

o جاری شدن صیغه کامل و صحیح عقد شرعی بین زن و مرد 

o شود. مثل بودن زن در تعهد مراقبت از شرایطی که موجب ابطال صیغه عقد موقت یا دائم می

 ، عدم رعایت عِدّه توسط زن مطلقه یا بیوه 1عقد دائم یا موقت، حتی با همسر فعلی

o   ...و 

 دی است که زن و مرد قبل از زمان مباشرت الزم است مراعات نمایند. باید توجه دومین نکته، موار

 ، هم برای زن و هم برایو تربیت فرزندانی با تقوا ها برای یك تربیت سالمورودی کردنپاکداشت 

مرد اهمیت دارد اما به دلیل نقش ویژه القایی مرد در لحظه انعقاد نطفه برای مردان از اهمیت بیشتری 

 رخوردار است. ب

با زنت  ،با شهوت زن دیگری در خاطرتعلیه و آله و سلم توصیه شده است  اهللیصل اهللرسولدر روایتی از 

  3. شودحمیّت میغیرت و بیو بی ث آیدجماع مکن که فرزند مخنّ

هایی و تربیت صحیح فرزندان، مستلزم مراعات کردنپاکجلوگیری از خیاالت ناپاک در زمان انعقاد نطفه، برای 

دهد. رعایت موارد زیر از طرف مرد در این راستا از اهمیت زیادی ها قبل انجام میاست که مرد از مدت

 برخوردار است:

                                                
بدون انقضاى عقد موقّت، عقد دائم اجرا کند و بعداً متوجّه شود، عقد دائم او باطل ندانسته، سى که بنا به نظر مراجع تقلید، ک1 

د برای آگاهی بیشتر در مور .اندزادهمجدّداً عقد را بخوانند ولى اگر قبال فرزندانى به وجود آمده باشند، حالل و الزم است است

 این مسأله و ضرورت فسخ عقد موقت برای جاری شدن عقد دائم به رساله مرجع تقلید خود مراجعه نمایید.

جهت مطالعه متن کامل حدیث سفارش پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم به امام علی علیه السالم، به کتاب امالی شیخ 3 

خالصه ای از این توصیه ها، به صورت جدول، در پیوست یك  .صدوق، حدیث اول مجلس هشتاد و چهارم مراجعه نمایید

 درج شده است.

https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/263086/%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d9%84-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%aa-%d8%b9%d9%82%d8%af-%d9%85%d9%88%d9%82%d9%91%d8%aa
https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/263086/%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d9%84-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%aa-%d8%b9%d9%82%d8%af-%d9%85%d9%88%d9%82%d9%91%d8%aa
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  هاها و شنیدنیدیدنیکنترل 

  دکه باعث ایجاد مرض یا فساد در قلب شو یاگونهبهنگاه نکردن و سخن نگفتن با نامحرم 

 مراعات پاکی و طهارت و احکام حالل و حرام در روابط 

  به دست آوردن رزق حالل 

  از گناه و حرام پرهیز جدی 

و همین امر در هدایت  1شودروزه، باعث پاک شدن خیال می 40ها در بازه زمانی حداقل سازی ورودیپاک

 کند.درست و تربیت جنسی فرزند نقش بسیار مهمی ایفا می

  

                                                
 مراجعه نمایید.« ساختار وجودی انسان»جهت مطالعه در این زمینه به چرخه ساختار وجودی انسان در کتاب 1 
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 زن و مرد، حین بارداری  یهاتیرعا

در زمان بارداری و پس از انعقاد نطفه، نقش القایی و تربیتی مادر بسیار پررنگ و برجسته است و پدر با 

 تواند به جنین القا نماید و نقش تربیتی خود را ایفا نماید.مادر می واسطة

تواند موجب هدایت فرزند ت، میهایی که در روایات برای دوران بارداری به مادر توصیه شده اسمراعات 

 توان به موارد زیر اشاره نمود:ها میدر تربیتش شود. از جمله این رعایت

 ّترین عوامل در تعیین سعادت یا بدبختی و متغذیه خانم باردار از غذاهای حالل یا حرام، یکی از مه

خورد، از حالل و پاک بودن غذایی که هر انسانی می یطورکلبهالبته  .خواهد بودشقاوت فرزند او 

وخو و سرنوشت فرزند او دارد. شود، اثر زیادی بر خلقدوران کودکی تا وقتی که پدر یا مادر می

شود که فرزند ناصالح و ناپاک شود و در زندگی خود، عالوه اصوالً غذاهای حرام و ناپاک باعث می

  .د، احتماالً سرنوشت خوبی نداشته باشدبر ارتکاب اشتباهات و گناهان زیا

د ناک تأکیاهلل علیه و آله بارها بر دوری کردن زنان باردار از خوردن غذای حرام و شبههپیغمبر اسالم صلی

الَ قأَوالدَکم فی بُطُونِ اُمَّهاتِهِم. قیلَ: وَ کیفَ ذلِك یا رَسُولَ اللّهِ؟ فَأَدِّبوا »اند: و خطاب به پدران فرموده ندکرد

این »سؤال شد: « تربیت کنید. مادرانشانفرزندان خود را در رحم »آن حضرت فرمودند: « بِإطعامِهِمُ الحاَللَ.

پدر  بیترتنیابه« با خوراندن غذای حالل )به مادرش(»فرمودند: « کار چگونه ممکن است ای رسول خدا؟

 قش داشته باشد.مادر در تربیت فرزند خود ن واسطهبهتواند در این دوران می

 آلود، حضور در محافل گناههای شهوت و گناهرعایت مادر در زمینه خودداری از گناه، دیدن صحنه  

در  ژهیوهب بر مدار حفظ و تثبیت تقوا و عفاف، تأثیر القایی بسزایی در تربیت و هدایت فرزند و...

ای زیبا و طبیعت را ببینند و هکنترل غرائز در آینده خواهد داشت. توصیه شده است مادران صحنه

ها بدون داشتن هدف و بشنوند. مراجعه به سایت و... صداهای خوش را مثل صدای رود و پرنده 

ها و فضای مجازی و دیدن و خواندن هر ها، گشتن در کانالقصد درست و مشاهده هر چیزی در آن

، های خشونت، دعوایر و صحنهای خواسته یا ناخواسته، دیدن فیلم و مشاهده تصاومطلب و توصیه

 تواند در القای نامناسب در تربیت طفل اثرات بدی بگذارد.نیز می و... جدل یا تصاویر نامناسب 

 شود تربیت القای باورهای موحّدانه و حس محبت مادرانه در طول بارداری از سوی مادر باعث می

 ها و انحرافات مصون بدارد.یبسمت و سوی درست خود را بیابد و فرزند را از بسیاری از آس
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مراعات های حین بارداری

دقت در تغذیه حالل

خودداری از گناه و حضور در محافل گناه

مراقبت از دیدنی ها و شنیدنی ها

القای باورهای موحدانه و حس محبت مادرانه

...و
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  ی با تقوابعد از تولد برای تربیت فرزندان روابط زوجین، یهاتیرعا

ن با مراجعه توامی فرزند، اصول تربیتی که توسط زوجین )پدر و مادر( باید رعایت شود را آمدن ایدن بهپس از 

 1. به مجموعه کتب رشد از همین مجموعه مطالعه نمود

ر موارد نمونه د عنوانبهتوان تربیت و هدایت جنسی فرزندان را می میان همه نکات تربیتی، نکات ویژهاما در 

 زیر ذکر نمود:

با تولد فرزند ممکن است روابط زوجین دستخوش تغییراتی شود. با حضور طفل و نیاز ویژه او به مراقبت، 

د توانشود و نمیروابط زوجین محدود می و... و تالش پدر برای تأمین زندگی  از او تالش مادر در مراقبت

هایی از خدشه و اختالل در تدابیر و مهارت کاربردنبههمانند گذشته باشد. عالوه بر این که الزم است با 

در زمینه روابط در حوزه مباشرت زوجین وجود  ژهیوبههای جدی توصیه حالنیدرعروابط جلوگیری نمود، 

در آینده کودک داشته باشد. به بیان  یریناپذجبرانتواند لطمات م صورت نپذیرد، میدارد که اگر مراعات الز

ی شود کودک روروایات، این نوع از روابط نباید در محلی باشد که طفل بیدار حضور دارد، چرا که باعث می

  3.سعادت را نبیند و تربیت جنسی او با اختالالت جدی مواجه شود

اهد اثرات سوء شدیدتری خو مراتببهفضایی که روابط نامشروع در جریان است بدیهی است حضور طفل در 

 داشت.

  

                                                
یهم قرآن و اهل بیت نبوت علاز انتشارات  تفکر اجتماعی رشد هایدوره ارائه دهندگان در این زمینه به کتب مهارتی و بنیادی1 

 مراجعه نمایند. السالم
در  کند جماع خویش عیال شده که فرمودند: اگر مردی با نقل صلی اهلل علیه وآله پیامبر اکرم از 133، ص30وسائل الشیعه، ج3 

ها به گوشش برسد، آن های آنی نفسها را بشنود یا صداآن کالم ها را ببیند یاکه بچه در آن بیدار باشد که آن ایخانه

 .تنخواهد گش رستگار بچه

http://aminsearch.com/doc/21351502/%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-(%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C)-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D8%A7
http://aminsearch.com/doc/21351502/%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-(%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C)-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D8%A7
http://aminsearch.com/doc/21351502/%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-(%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C)-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D8%A7
http://aminsearch.com/doc/21351502/%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-(%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C)-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D8%A7
http://aminsearch.com/doc/21351502/%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-(%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C)-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D8%A7
http://aminsearch.com/doc/21351502/%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-(%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C)-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D8%A7
http://aminsearch.com/doc/21351502/%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-(%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C)-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D8%A7
http://aminsearch.com/doc/21351502/%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-(%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C)-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D8%A7
http://aminsearch.com/doc/21351502/%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-(%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C)-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D8%A7
http://aminsearch.com/doc/21351502/%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-(%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C)-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D8%A7
http://aminsearch.com/doc/21351502/%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-(%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C)-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D8%A7
http://aminsearch.com/doc/21351502/%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-(%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C)-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D8%A7
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 ی با تقوا رعایت روابط مادر و پدر با فرزندان در راستای تربیت فرزندان

با کودکان پس از تولد، موجب هدایت درست کودک در تربیت در رابطه پدر و مادر توسط رعایت این موارد 

 خواهد بود:  آنها به رعایت تقوا در بزرگسالیسوق یافتن عمومی و 

 تأمین رزق حالل برای کودک 

  تأمین امنیت محیط زندگی کودک 

 آلودجلوگیری از حضور طفل در فضاهای گناه 

  رعایت رابطه پدر و مادر با کودک جنس مخالف خود که در روایات آمده است، مثل 

o  1سالگی 3رعایت زن در حمام بردن پسر پس از 

o سالگی 6پدر از بوسیدن و نشاندن فرزند دختر روی پا از  رعایت 

o  3سالگی 7رعایت مادر در بوسیدن پسر از 

o  و...   3سالگی 6رعایت در تماس بدنی مادر با دختر از 

 4رعایت پدر و مادر در پوشش مناسب نزد کودکان 

 ظ ران و نیز حفها از انواع آسیب و تعرض دیگهای مناسب به کودکان برای حفظ آنپوشاندن لباس

 مانند: 7ها و اعضای بدن کودکانسالمت آن

o پوشاندن اندام و اعضای طفل و حفظ او از انواع آسیب و بیماری 

o پوشاندن لباس برای حفظ سالمتی طفل، تهیه لباس از اجناس لطیف و مرغوب 

o سادگی و بدون زینت بودن لباس 

                                                
یِّ حَدِّثْنِی عَنِ اَلصَّبِ عن ابن النمیر مولى الحارث ابن المغیرة قال: قلت ألبی عبد اللَّه ع :417صفحه  ،1جلد  ،من ال یحضره الفقیه1 

 .إِلَى کَمْ تُغَسِّلُهُ اَلنِّسَاءُ فَقَالَ إِلَى ثَالَثِ سِنِینَ

شم )ع(: از امام ش سِتَّ سِنِینَ فَلَا تُقَبِّلْهَا وَ الْغُلَامُ لَا تُقَبِّلْهُ الْمَرْأَةُ إِذَا جَاوَزَ سَبْعَ سِنِین، ِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَةُ 333مکارم األخالق، ص: 3 

 چون دختر به شش سالگى رسد، دیگر او را نبوسید و زن پسرش را پس از هفت سالگى نبوسد.

مُبَاشَرَةُ الْمَرْأَةِ ابْنَتَهَا إِذَا بَلَغَتْ  السالمعلیه قَالَ عَلِیٌّ   عن اإلمام الصادق علیه السالم 1660ح  471ص  1مکارم األخالق : ج 3  

 . ستا زن با دخترش، وقتى به شش سالگى رسید، بخشى از زنا تماس ]بدنى[سِتَّ سِنِینَ شُعْبَةٌ مِنَ الزِّنَا. 

مبانی لباس و دهندگان برای اطالع از بایدها و نبایدهای پوشش و لباس در هر سن و در مواجهات، الزم است کتاب ارائه4 

 های پوشش را از نشر قرآن و اهل بیت نبوت علیهم السالم مطالعه نمایند.بایسته

 همان7 

https://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/1300329
https://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/1300329
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o  لحاظ کردن امکان تحرک و نشاط کودک در انتخاب لباس و عدم اختالل در اعضای بدن او

 لباس واسطهبه

o  ها به نحوی است که قوای شهوانی را فعال هایی که رنگ یا مدل آنلباسپرهیز جدی از

باثت خ کنندهیتداعشباهت انسان با حیوانات یا  کنندهیتداعهایی که ها و نقشطرحکند یا می

 .در افراد است

o  ترویج فحشاء،  عنوانبهآن بر روی لباس  کاربردنبههایی که ها و رنگپرهیز جدی از طرح

 شخصیت و ارزش انسانی است برندةزشتی، بدی یا زیر سؤال 

o  های دختران و پسران در انتخاب لباستوجه به تمایزات تحرک 

 

  توجه به عفاف   

  سالگی و تأکید روایات بر  10تا  6از سن تمایز یعنی رعایت در محل خواب دختران و پسران

 1ها محل خواب آن جداکردن

                                                
بِیهِ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَ :331 فحهص ،30ج ،وسائل الشیعة1

رِ سِنِینَ. عبد صَّبِیَّةُ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمْ فِی الْمَضَاجِعِ لِعَشْالصَّبِیُّ وَ الصَّبِیُّ وَ الصَّبِیُّ وَ الصَّبِیَّةُ وَ الصَّبِیَّةُ وَ ال آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

اللَّه بن میمون از امام صادق از پدرش از پدرانش علیهم السّالم روایت کرده است که رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمودند: 

 لگى که رسیدند از یك دیگر جدا سازید.بستر پسر را با پسر و پسر را با دختر و دختر را با دختر به سن ده سا

ش
قواعد پوش

oحفظ  کودک از انواع آسیب

oتهیه لباس از اجناس لطیف و مرغوب

oسادگی و بدون زینت بودن لباس

oامکان تحرک و نشاط کودک در لباس

oعدم اختالل در اعضای بدن او به واسطه لباس

oپرهیز از رنگ ها و مدل های تحریك کننده

oتوجه به تمایزات تحرک های دختران و پسران در انتخاب لباس

o ...و
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  اشکال بودن تعویض لباس در منظر بیآموزش و القای حیا و عفاف به فرزندان و خودداری از القای

 از ورد بهدیگران با رعایت در تعویض لباس اطفال و کودکان در خلوت و یا تعویض پوشك نوزاد 

 ان چشم دیگر

 ها توسط نامحرم و افرادی که دار نشدن حریم آنآموزش و القای حیا به اطفال و کودکان در خدشه

 ها مأنوس نیستندبا آن

  مراقبت از اشاره و صحبت درباره اعضای جنسی کودکان و اطفال، پرهیز از استفاده از واژگان و

هایی که کنایه یا لزوم جایگزینی نام آلود و در صورتهای شهوتهای مستقیم یا همراه با کنایهنام

 ،اشاره مستقیم ندارند

 مراقبت از گفتگو درباره مسائل زناشویی یا اشارات در حضور اطفال و کودکان 

 پرهیز جدی از بیان لطیفه و جوک یا بیان اتهام به افراد در این زمینه 

 ل شدن شهوات در کودکان های مناسب مجالس لهو و لعب که باعث فعّامراقبت از شنیده شدن آهنگ

 شودمی

 مراقبت از حضور در مجالس محرک غرائز جنسی 

 نوبت و بعد از بلوغ  3شناسی و اجازه گرفتن کودکان برای ورود به حریم والدین در آموزش حریم

 مداوم صورتبه

 تواکننده فضای فعّال شدن شههای فراهمرواج کالم و رفتار طیّب و خودداری از دشنام و بداخالقی 

 و... 

                                                
نَّهُ أَ وَ رُوِیَ فَرِّقُوا بَیْنَ أَوْلَادِکُمْ فِی الْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعَ سِنِینَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص :334 فحهمکارم األخالق، ص

 یُفَرَّقُ بَیْنَ الصِّبْیَانِ فِی الْمَضَاجِعِ لِسِتِّ سِنِین
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تأمین رزق حالل

 تأمین امنیت کودک

 پرهيز از حضور در
فضاهای گناه آلود

 رعايت حريم هاي
فرزند با والد ناهم جنس

پوشش مناسب والدين
نزد کودکان

 پوشاندن لباس های
مناسب به کودکان

 توجه به عفاف

 جداکردن محل خواب
فرزندان 

 آموزش و القای حیا و
عفاف به فرزندان

 رعايت حريم تعويض
لباس

از مترين حيا، با پرهيز
انس با نامحرم 

 پرهيز ا زاشارات
مستقيم به اندام جنيس

ا مراقبت از گفتگو ی
اشارات درباره مسائل 
ال زناشویی در حضور اطف

و کودکان

ان پرهیز از شوخي یا بی
اتهام به افراد  در اين 

زمينه

 پرهيز ازآهنگ های لهو
و لعب و تحريك كننده

 مراقبت از حضور در
مجالس محرک غرائز 

جنسی

 آموزش اذن برای ورود
به حریم والدین

  برواج کالم و رفتار طی

 خودداری از دشنام و
بداخالقی های فعال 
كننده شهوات

و...

 باید رعایت کنند: بر مدار تقوا مواردی که پدر و مادر پس از تولد فرزند، برای تربیت او
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 ی زنانه و مردانه در آیندههاها و قوای نقشدختر و پسر، سالمت توان

مراقبت از طفل، تأمین و حفظ سالمت جسمی و اعضای او از وظایف والدین از قبل تولد طفل تا پس از آن 

 خواهد بود. 

 اعضای ژهیوبهشود. اختالل و آسیب در اعضای بدن تأمین و حفظ سالمت، شامل اعضای جنسی نیز می

هایی ایجاد نماید. بنابراین الزم است والدین یا سرپرستان تواند در تربیت اختالل یا دشواریجنسی کودک می

 مراقبت الزم را به عمل آورند. و... و مراقبان کودکان، در حمام، شستشو، بازی 

تا کودک با جسمی سالم  نمونه برای والدین الزم است عنوانبههای زیر ها و مراقبتدر این راستا مراعات

 بتواند مراحل رشد خود را طی نماید:

  مادر قبل از بارداری و انعقاد نطفه در تغذیه و سالمت خود و جلوگیری از  ژهیوبهمراعات والدین

  اعضا و قوای جنسی در جنین وجودآمدنبهاختالل در تعادل طبع بدن در راستای سالمت 

 ربه، ض واسطهبهداری و جلوگیری از هرگونه آسیب به این اعضاء مراقبت از مادر و جنین در طول بار

 و... های دارویی ورودی ،تغذیه

 های احتمالی به اعضا و قوای جنسیتی بررسی سالمت جنین در زمان بارداری و پیشگیری از آسیب

 های موجود به این اعضاء تا حد ممکن در دوران باردارییا درمان آسیب

 زا به این اعضاء برای مراقبت از ز نحوه مراقبت از طفل و آگاهی از موارد آسیبآگاهی پدر و مادر ا

 طفل

 بررسی سالمت کلی و اعضای طفل پس از تولد و مراقبت از او 

 هاها و اعضای جنسیتی آنمراقبت از اطفال در هنگام بازی و جلوگیری از صدمه به آن 

 ورمنظبهها با دیگران )خردسال یا بزرگسال( ات آنها در مواجهمراقبت از اطفال و نظارت کامل بر آن 

 ها در زمینه قوا و اعضای جنسیتی های خواسته و ناخواسته آنجلوگیری از آسیب

  بررسی وضعیت سالمت دختران و پسران پس از بروز حوادث ناخواسته و تشخیص به هنگام در

 دیدگی صورت آسیب

 هاصورت بروز آنها در اقدام سریع برای درمان و رفع آسیب 

 و...   



 

24 
 

 
 

عالوه بر لزوم سالمت قوای جنسی، الزم است هر یك از دختر و پسر متناسب با غایت نقش زنانه و مردانه 

رار ، تحت تعلیم و تربیت والدین و مربیان قتشانیشخصکه در آینده ایفا خواهند نمود و متناسب با شاکله و 

 تربیت به صورت مؤکد جلوگیری شود.بگیرند و از افراط و تفریط در امر 

ل و کودک طفاین که عقل و قوای جنسی در  بهباتوجهداشته باشند  مدنظروالدین و مربیان باید این نکته را 

ائلی که کنجکاوی اطفال نسبت به مس برانگیختنمستقیم و با  صورتبهدر این زمینه، او تربیت فعّال نشده، 

نیز ذکر شد  مبحثکه در تمام موارد این  طورهمان. بلکه این امر شودنمیمحقق ها نیست، در سطح فهم آن

 و از طریق طیب و تقوا، های والدین، سرپرستان و جامعه با فعّال کردن گوهر عفاف و حیااز طریق مراعات

 پذیر است.ها و لقمه حالل امکانوالدت در آنپاکی 

ه شود بلکها در این امر نمیباعث هدایت درست آن اتنهنهیا آموزش مسائل جنسی  گفتنسخنبنابراین 

مؤکد از سخنان و  صورتبهها رقم خواهد زد. های روانی را در آنهای حاکی از مریضیانحراف یا ترس

اشارات حاکی از چنین مطالبی در حضور کودکان باید خودداری نمود و فضای حضور آنان را فضایی امن و 

 1. طیّب قرار داد

                                                
بیان مسائل  هایالزم است کتب بایسته در این زمینه یدهای تربیت کودکانارائه دهندگان برای آگاهی از چگونگی و باید و نبا 1 

جنسی از منظر آیات و روایات و تربیت جنسی در سایه عفاف، به همراه اقتضائات و اصول رشد در دوره اول و دوم از کتب 

 را به خوبی مطالعه کرده و آگاهی داشته باشند. 3و  1 های رشد تفکر اجتماعیدوره

برخی از اقدامات والدين براي سالمت جسم فرزندان

دقت در تغذيه و تعادل طبع والدين، به خصوص
مادر، قبل از بارداري

مراقبت از مادر و جنین در طول بارداری

بررسی سالمت جنین در زمان بارداری

آگاهی پدر و مادر از نحوه مراقبت از طفل

مراقبت از سالمت طفل پس از تولد

 مراقبت از اطفال در هنگام بازی و جلوگیری از
صدمه به آن ها و اعضای جنسیتی  شان

 مراقبت از اطفال و نظارت کامل بر آن ها در
مواجهات آن ها با دیگران

 ادثبررسی وضعیت سالمت فرزندان پس از بروز حو

 اقدام رسیع برای درمان و رفع آسیب ها در صورت
بروز آن ها

و...
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ای سالم و تولد فرزندانی پاک و محبّ تربیت و هدایت درست فرزندان، شاهد خانواده و جامعه به برکت

 شاءاهللانهای آتی نیز خواهیم بود. در نسل السالمعلیهم تیباهل

 

 

 

 ،السالمهیعلعلی  نیرالمؤمنیام نیالموحدیمولمتن حاضر به برکت ماه مبارک رمضان و استمداد از 

 . تدوین گردیدق،  1443رمضان  1، مصادف با 1401دین رفرو 31در تاریخ  

 امید است با رعایت موازین و احکام اسالمی در حوزه تربیت نسلی توحیدی، 

 ب به دنیا آمده و عالم به یمن وجود چنین فرزندانی فرزندان و نسلی پاک و طیّ

 .وحیدی پیش رودت واحده تو تشکیل امّ ارواحنافداهبه سمت ظهور بقیه اهلل االعظم 
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 پیوست یك

 در مورد آداب انعقاد نطفه السالمهیعلعلیه و آله به امام علی  اهللیصلسفارش پیامبر اکرم 

  کندن کفش عروس توسط داماد و شستن پای او و ریختن آب آن درب خانه 

 پرهیز عروس از خوردن شیر، سرکه، گشنیز و سیب ترش تا یك هفته 

  آداب مربوط به

 عروس

 قرآن خواندن در حال جنابت 

  پاک نمودن زن و شوهر خودشان را با یك

 دستمال

 جماع با زن در حالت بارداری بدون وضو 

 در هنگام جماع گفتنسخن 

 به عورت زن )در حین جماع( کردننگاه 

 جماع با خیال نمودن زن دیگری 

 جماع ایستاده 

  رفتارهای

 شدهمنع

 شب عید فطر 

 شب عید قربان 

 نیمه شعبان 

 اول و میانه و آخر ماه 

 دو روز مانده به آخر ماه 

  شب روزی که قصد سفر

 داری

 در سفر تا سه شب 

 بعدازظهر 

 میان اذان و اقامه 

 ساعت اول شب 

 اوقات منع شده 

 زیر درخت باردار 

 مقابل آفتاب و نور آن بدون روپوش 

 بامپشت 

 های منع مکان

 شده

 و راضی به قسمت خدا باشد قرآن اگر فرزندی آید حافظ ← شب دوشنبه. 

 پس از شهادت به شهادتین شهادت روزی وی گردد و خداوند با مشرکان  ← شب سه شنبه

او کیفر نکند و بوی دهانش خوش باشد و رحم دل و با سخاوت و پاک زبان 

 .تان استهو ب دروغ و غیبت از

  حاکمی از حکام گردد یا عالمی از علماء ← شنبهپنجشب. 

  شیطان به او نزدیك نگردد و با فهم باشد و در دین و دنیا  ،شود تا پیر ← ظهر شنبهپنجروز

 .گردد اشیروزسالمت 

 شود آورزبانسخنور و گویا و  ← شب جمعه. 

 معروف و مشهور و دانشمند گردد ← روز جمعه پس از عصر. 

 شاءاهللانرود که از ابدال باشد امید فرزندی می ← شب جمعه بعد از عشاء. 

  اوقات مناسب

 نکاح برای

 

  

https://wiki.ahlolbait.com/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA
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 سخن آخر

 
 آنچه گذشت، با عنایت امیرالمؤمنین

 توسط 

 زاده سمیه افشار و مریم کوچك

 برگرفته از کتب مرتبط در این حوزه آماده شده است. 

 )فهرست کتب در بخش منابع ذکر شده است.( 

  

 دهندگان محترم و سهولت در انتقال مطالب، برای کمك به ارائه

 وحدانی و یاسمن آصفی ها مرضیهبا تالش خانم

 نمودارهایی در متن آورده شده 

 1تولید شده است. و محصوالتی متناسب با فضای مجازی،

 

                                                
 هاي زير مراجعه شود:براي دسترسي به متن و محصوالت، به آدرس 1

  ي، در پیام رسان بلهدیتوح_جامعه_و_خانواده_يتخصص_آموزشکانال: 

 https://ble.ir/khanevade_jamei_tohidi 

   در سايت مدرسه خانواده: 

 http://quranetratschool.ir/?p=24111  

 

https://ble.ir/khanevade_jamei_tohidi
http://quranetratschool.ir/?p=24111
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 فهرست منابع و مآخذ

 و اتیآ نیهمچن .است مطالعه شده نشاط زوجین و خانوادهدرباره  یکتب مختلفحاضر،  متن هیته یبرا

  است. قرار گرفته یمورد بررس یمختلف اتیروا

  کریمقرآن: 

   مبارکه یهاسورهمطالعه 

  نساء 

 نور 

 بقره 

o  هاغرض سورهبررسی 

o   این سور زانیالم ریتفسمطالعه 

o  و مباحث مربوط به عفافتربیت نکات مرتبط با  استخراج  

 ترجمه تفسیر المیزان 

 التحقیق فی کلمات قرآن کریم 

 

 شده نشیکتب گز نیاز ا یکاربرد اتیرواو  قرار گرفته یمورد مطالعه و بررس یمختلف ییکتب روا 

 .است

 بحاراالنوار 

  االخالقمکارم 

  عهیالشوسائل 

  الفقیه حضرهیالمن  

 امالی شیخ صدوق 

 

  تیبمربوط به انتشارات قرآن و اهلتربیت جنسی های بایستهکتب مرتبط با حوزه  
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تب ذکر ک نیمطالب ا نیع ممکن است .اندقرار گرفته یمورد مطالعه و بررس یکتب توسط گروه پژوهش نیا

 .شده است استفاده تبک نینشده باشد اما از مطالب ا

o تدبر در ساحت بیت 

o تدبر در ساحت جامعه 

o پیش از تولد تا آغاز تکلم؛ دوره ظهور والیت و  ،1های رشد تفکر اجتماعی کتاب دوره

 بیتأد

o از تکلم تا بلوغ، ظهور مشورت و ادب3های رشد تفکر اجتماعی کتاب دوره ، 

o بلوغ عقلی؛ دوره آراستگی به آداب و احسان3 یاجتماعهای رشد تفکر دورهتاب ک : 

o ساختار وجودی انسان 

o  ساختار وجودی جامعه 

o ای متصل به خانه رسول دفتر اول و دوم خانه 

o  سال با رویکرد طیب گزینی 7تا  3تربیت کودک 

o اساس احکام الهی های بیان مسائل جنسی بربایسته 

o  پوششهای بایستهلباس و مبانی 

o  تربیت جنسی در سایه عفاف 

o خواهی لذتعفاف، جاودانه 

 

 سایر منابع 

o به آدرس: خانواده حوزه در نیرو تربیت نامهنظام 

http://quranetratschool.ir/?p=20975  

o به آدرس:« ما خانه در خدا رحمت» متن 

http://quranetratschool.ir/?p=24117 

o (کودک خیرگزین من) من باعرضهفرزند  متن 

 

http://quranetratschool.ir/?p=20975%20
http://quranetratschool.ir/?p=24117

