
 
  های دینی در آموزهرسالت مادری 

 *اکبری راضیه علیدکتر 

 اشاره 

جامعـه را  توانـد میاوسـت کـه  .جامعه است دهنده پرورشمادر، مربی انسان و 
مادر، با محبتی که نسـبت بـه فرزنـد دارد در  سعادت یا شقاوت بکشاند. سوی به

منحصـر بـه رشـد  گمارد. حکمت حّ  و عشق مادر، جهت تربیت او همت می
 9ای برای پرورش عـاطفی روح فرزنـد اسـت  جسمی فرزند نیست، بلکه مقدمه

 ها انسـانکـه خـالق  کننـد میزنان در راستای همان رسالتی ایفای وظیفه بنابرای  
 خوبی بـهآن را  انقالب، حضرت امام خمینی معمار برای آنان قرار داده است و

انبیا آمدند انسـان  ادری و همسری است.م ،شغ  اصلی زن»تبیی  کرد و فرمود: 
رسـالت »نقـش زن  تـری  رو مهم ای  از 2.«همی  استهم بسازند، شغ  مادرها 

 توسط مادر و در آغوش گـرم ،جامعه سازان آیندهابعاد شخصیت  و است «مادری
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 .شود می پابرجاو  گیرد میمهر او شک   پر و
همـه در  هـااینکـه  شده استنی کیدهای فراوامت مادرانرسالت  راجع به، قرآندر 

و روحـی فرزنـد بسـیار مـؤثر اسـت.  جسمیایفای نقش اصلی زن، در پرورش 
آن را بـا ایـ  قداسـت  توانـد نمی کسی هیچکه جز زن است هنر و نقشی مادری، 

مقالـه «. مـادران اسـت هـای گامبهشت زیر » :اسالم رو طبق نظر   ازای کند ایفا
 پردازد می و روایات های مادران از دیدگاه قرآن تری  رسالت حاضر به بررسی مهم

 اند از: که عبارت

 سالمت جسمی کودکتوجه به 

فرزنـدان  جسـمی هـای تواناییو رشـد  9قرآن نهاد خانواده را کانونی برای تربیـت
، نقـش مـادر را پروری کـودکوظیفـه  ،ثمـربخش یابی سـامانو برای  شناسد می
والِ » کند: میتعیی  گونه  ای  نأ ُیـداُت یُ َوالأ

َ
راَد أ

َ
َلیِن کاِمَلیِن ِلَمنأ أ ّلَدُهن  َحوأ وأ

َ
َن أ ِضعأ ِتم  رأ

ـس  ِإّّل  ُف َنفأ ُروِف ّل ُتکل  َمعأ َوُتُهن  ِبالأ ُقُهن  َوکسأ ُلوِد َلُه ِرزأ َموأ ضاَعَة َوَعَلی الأ ّل  ُوسـَعَهاالر 
ُلود  َلُه ِبَوَلِدهِ  ادران فرزندان خـود را دو سـال تمـام شـیر م  ُتَضار  واِلَدة  ِبَوَلِدها َوّل َموأ

، )ای ( برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیـ  کنـد و دهند می
)پدر( الزم است خوراک و پوشاک مادر را  شدهکه فرزند برای او متولد  کس آنبر 
موظف به بیش از مقـدار  کس هیچ -بپردازد(  دادن شیرشایسته )در مدت  طور به

نه مادر )به خاطر اختال  با پدر( حق ضرر زدن به کـودک  -خود نیست  توانایی
 شـیردهیدوره » :فرمایـد می صادقامام با توجه به ای  آیه،  2«.را دارد و نه پدر

 3.«ماه است و کمتر از آن، ستم به کودک است ویک بیست
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عصاره دریافـت  ،و متخصص کودکان در آمریکا پزشک روان دکتر بنیامی  اسپاک
 کنـد: میو میـدانی خـود را چنـی  بـازگو  ای کتابخانـهپژوهش و تحقیق  ها سال

رشد و تربیت طبیعی داشته باشند. برای رسیدن به ایـ  هـد   توانند میکودکان »
اسـت: سـاعتی بعـد از تولـد  قرار ازای خالصه  طور بهکه  ام رسیدهم  به نتایجی 

 شـیرتغذیـه بـا  .و را مدتی لمس کنـدنوزاد، فرزند را در اختیار مادر قرار دهند تا ا
 9.«مادر باید تشویق شود و تا حد امکان نوزاد، همراه مادر باشد

رو، منظور از رسیدگی به وضع جسمی فرزند، تنها رشد فیزیکی او نیسـت   بدی 
چراکه بی  شیر مادر، شیر خشک، شیر گاو یـا شـیر زن  دیگـر بـه لحـا  وجـود 

مادر با فرزند که هد  و غـایتی تکـوینی و محبت مادری و مالزمت و معاشرت 
مادر، معدن محبتـی بـرای تربیـت  2هایی دارد. طبیعی در خود نهفته دارد، تفاوت

 فرزند است که ای  محبت در دیگران وجود ندارد.

 تربیت عبادی کودک

حّق فرزندت بر تو ایـ  اسـت »فرماید:  می رساله حقوق در العابدی  امام زی 
وست و نیک و بد زندگی و خیر و شرش، وابسته به توست و آگـاه که بدانی او از ت

باشی که در حوزه سرپرستی وی، مسهول ادب و تربیت سالم او هسـتی و وظیفـه 
هـای الهـی  داری که او را به پروردگـارش راهنمـایی کنـی و در اطاعـت از فرمان

بیت دینی های مادر، تر آید یکی از رسالت از ای  عبارت برمی 3«اش نمایی. یاری
ای اسـت از اعمـال عمـدی و  مجموعـه»و عبادی کـودک اسـت. تربیـت دینـی 

کـه آن  نحوی های معتبر یک دی  به افراد دیگر  به منظور آموزش گزاره دار، به هد 
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 9.«ها متعهد و پایبند گردند افراد در عم  و نظر به آن آموزه
عبادی است. ای  نوع  تری  ابعاد تربیت دینی در دوره کودکی، تربیت یکی از مهم

تربیت که شام  پرورش بعد معنوی و ایجاد زمینه ارتباط با خداوند است، بسـیار 
است. تربیت عبادی را آموزش عبادات به متربیـان  مورد تمکید پیشوایان دینی

طورکلی، تربیـت عبـادی  کننـد. بـه تعریف می 2ها و متعهد کردن آنان به انجام آن
و او  ت که مادر، کودک را با اعمال و تکالیف عبادی آشناُبعدی از تربیت دینی اس

 کند. راسخ، به انجام آن مکّلف می یزهانگرا با 
سـازی کــودک جهـت گــرایش بــه  تـری  اقــدامات تربیتـی مــادر بــرای آماده مهم

تنها سـب   عنوان مقدمه نمـاز، نـه زیرا وضو به معنویت، با وضو شیر دادن است 
گیـرد. ایـ  طهـارت  برمی ، تطهیـر روح را نیـز درهاسـت تطهیر جسم از آلودگی

شود، تمثیر روانی در روحیه کـودک دارد. اگـر  جسم و روح که با وضو حاص  می
دادن کودک با وضو باشد، ای  اقدام باعث آزادسازی روح کودک  مادر هنگام شیر

 3شود. و ایجاد رابطه معنوی او با خدا می
هـای الزم بـرای انجـام  ره طفولیـت، آمادگیجز  از مسهله شیردهی، بایـد از دو به

 اکـرم نماز، روزه( را در کودکان ایجـاد کـرد  چنانچـه پیـامبر) اعمال عبادی
نظیـر همـی   0.«سالگی به فرزنـدانتان تعلـیم دهیـد نماز را در هفت»فرماید:  می

فرزندانتان را بـه نمـاز  سالگی از هفت»روایت شده است:  سخ  از امام علی

                                                                                       
 .1۱، ص 1، ج بیت و اهل تربیتی پیامبر ۀسیر  داوودی،محمد . 9
 .۹۹۹. همان، ص 2
 و نوجـوانی کـودکی، هـای دوره در نمـاز به جذب و ترغیب های شیوهفقیهی، نقی  علی.  3

 .۴1، ص جوانی
 .۳5۴۴5، ح ۳۳۹، ص ۹۱، ج کنز العّمال . متقی هندی،0
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سـالگی در تربیـت  کنـد امـام از هفت نقـ  می همسر امام خمینی 9.«امر کنید
ها را  سالگی نمـاز بخواننـد. بچـه ها از هفت بچه»گفتند:  دینی دقت داشتند و می

 2.«ساله شدند، عادت کرده باشند تا وقتی نه وادار به نماز ک 

 تربیت اخالقی کودک

کنده از توجه به خدا باشـد،  اگر فضای حاکم بر زندگی کودک، فضای معنوی و آ
کند، انسانی باایمان و بااخالق خواهـد بـود  زیـرا  کودکی که در آن فضا رشد می

بینـد و تمـام  ای است کـه کـودک در آن آمـوزش می محیط خانه نخستی  مدرسه
گـذارد. اسـاس  عوام  موجود در آن محیط، بـر روح و روان و رفتـار وی اثـر می

قـی توسـط فرزنـد درون خانـه شـک  پـذیری و کسـ  فضـای  اخال روحیه دی 
مـادر بـودن و اوالد تربیـت کـردن، »فرمود:  امام راح  در ای  زمینه 3گیرد. می

ــت و  بزرگ ــودن اس ــادر ب ــالم، م ــا در ع ــر  کاره ــت. اش ــدمت اس ــری  خ ت
 0.«اوالد تربیت

یعنی اولی  مرتبـه  درست بشود « انسان»باید از آن  دام  مادرها دامنی است که»
بچه است در دام  مادر و برای اینکه عالقه بچه به مـادر بیشـتر از  تربیت، تربیت

قدری که تحت  کنند. آن ها از مادر بهتر مسائ  را اخذ می همه عالیق هست، بچه
تمثیر مادر هستند، تحت تمثیر پدر نیسـتند، بچـه محبـت مـادری الزم دارد. ایـ  

مادرهـا » 5«.رست کنندشغ ، شغ  انبیاست و انبیا هم آمدند برای اینکه انسان د
                                                                                       

 .188، ص ۹۱، ج بحار اننوار . عالمه مجلسی،9
 .۹5۳، ص 7، دفتر امام در سنگر نمازالله خمینی،  روح . سید2
 .۹۱۳، ص اخالق در قرآنمکارم شیرازی، ناصر . 3
 .۳۳۱، ص 7، ج صحیفه اماملله خمینی، ا . سید روح0
 .۱۹-۱5 ص، ص8. همان، ج 5
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تواننـد  مسهولیت دارند نسبت به فرزندان خود و نسبت به کشور خود. مادرهـا می
هایی تربیت کنند که یک کشور را آباد کننـد و از انبیـا و آمـال انبیـا حفاظـت  بچه

کنند. مادر، هم باید خودش حافظ باشد و هم نگهبان درست کند. مادر، نگهبان  
کند. منزل مادر، منزل علماست  و منـزل تربیـت  تربیت می ها را اوالد است و آن

علمی، تربیت دینی و تهذی  اخالق است. مادرها بیشتر مسهول هستند و اشر  
هستند. شرافت مادری از شرافت پدری بیشتر و تـمثیر مـادر در روحیـه اطفـال از 

 9«.تمثیر پدر بیشتر است

 کودک یسالمت روحتوجه به 

 ،شـانرسالتمسـیر انجـام در را پیـامبران  ایفوظـ تـری  مقرآن کـریم یکـی از مه
گـری معرفـی  مربی و ینقـش تربیتـ رسیدگی بـه اوضـاع روحـی مـردم و ایفـای

مـادران نیـز قـرار دارد و  بـاألخص ،واال بـر عهـده والـدی  بای  وظیفـ 2کند. می
اش در مـوارد متعـددی،  خداوند در آخری  کتـاب آسـمانیجهت است که  بدی 

ْأ : »شـود می ویژگـیای  طریق یادآور ای  از  کند و میتایش سمادران را  ِفه َواخأ
َمهِة َو  حأ لِّ ِمهَن الرَّ  ِ ا َلُهَما َجَناَح ال َیهاِنی َیهِغیر  ُهَمها کَمها َربَّ َحمأ و در   ُقهلأ َرِِّّ ارأ

پروردگـارا!  :برابرشان از روی رحمت و مهربانی فروت  باش! و ]در دعایت[ بگـو
 3.«مورد مهر و رحمت قرار ده ،را در کودکی تربیت کردندم آنکه پاس به آنان را 

مادران پرداخته، مواردی است کـه  تحسی  قاب مواردی که قرآن به نقش  تری  مهم
گذشـته از « تربیـت»آنان نظر داشـته اسـت. انتخـاب عنـوان  گری مربیبه جنبه 

، سـو یکبیانگر آن است که از ، مادر پروری کودک های فعالیتشمول آن بر همه 
                                                                                       

 .55۳، ص 7. همان، ج 9
 .1 . جمعه، آیه2
 .1۳. اسراء، آیه 3
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دارد و از سـوی  تربیتـی تـمثیر در سالمت روحی فرزندتمامی اعمال و رفتار مادر 
 .تربیت ستوده و بایسته مادر بوده که چنی  فرزند خداجو پرورده شده است ،دیگر

از دیدگاه اسالم و قـرآن اهمیـت بسـیاری دارد و از آغـاز زنـدگی  سالمت روحی
دوران پـیش از تولـد و  ازمـادر  رسـالت ،ای  راستا. در شودفرزند باید بدان توجه 

ـــز دردوران کـــودکی، نوجـــوانی و جـــوانی را شـــود و  ازآن آغـــاز می پـــس  نی
سـالمت روحـی مـادر در  آفرینـی نقش شـروع کننـد میبرخی گمان  .گیرد برمی

از زمانی است که طف  تا حدی قادر به تشخیص مصالح و مفاسـد امـور  فرزند،
قبـ  از حتـی مادر به دوران بـارداری و  ذاری تربیتیاثرگ ،اما از نظر اسالم باشد 

بسـیار دخیـ   کـودک سـالمتدر  بـارداریو دوران  شود میانعقاد نطفه مربوط 
  9است.

کنـد،  میدر رحم مادر بـا جسـم و روح او ارتبـاط تنگاتنـ  برقـرار  ها ماهکودک 
 کشد میول نیاز به مادر دارد و ط ،حیات ادامببرای رشد و  ها مدتنیز تا  ازآن پس

 حوصـلبخود را برطر  کند. تمـام ایـ  امـور صـبر و  نیازهای تنهایی بهتا بتواند 
کمـال پـیش سوی  که خداوند به مادر بخشیده تا فرزندانش به طلبد میسرشاری 

 ،، حکمتی نهفته است تا کـودککودک به مادر در ای  وابستگی و احتیاج . بروند
 2و به کمال برسد. شودتربیت او بزرگ  ارتباط باشد و تحتدر پیوسته با مادر 

مـادر از سـالمت  کنـار در که دارد را حق ای  گذارد، می دنیا ای  به قدم که طفلی
 کـرد گریـه هرگـاه. شود مند بهره مادرانه محبت و مهر از و روحی برخوردار باشد

 یـا بدهد و او را در آغوش بکشد تا در گرمای وجود مادر بیارامد جواب او مادر به
 .بنوشد شیر

                                                                                       
 .۱و   1۴، صص تربیت فرزند از نظر اسالممظاهری، حسی  . 9
 . ۹۱-۹8، صص ۴، ج زن و خانوادهاللهی،  آیتزهرا . 2



11    هرانویژۀ خوا» 9316محرم توشه راهيان نور  ره» 

 او هـای واکنش بـه مناس  پاسخ و شود توجهی کم کودک های درخواست به اگر
 بـه و بـود نخواهـد برخـوردار مطلـوبی شخصـیتی ثبـات از آینده در نشود، داده

 وجـود به سب  فرزند کنار در مادر وجود 9.آورد خواهد روی اخالقی ناسازگاری
 بسـیار کودک برای احساس ای . شود می اطرافیان به نسبت اعتماد احساس آمدن
را  زنـدگی هـای ناکامی و ها شکسـت بتوانـد بهتـر تا گردد باعث می و است مفید

 2.کند تحم 
 مناسـبی عـاطفی رابطـب در محـیط خانـه و در بـی  افـراد خـانواده از کودک اگر 

 بپـردازد خود پیرامون محیط آموزش به باید که گونه آن تواند نمی نباشد، برخوردار
 در کـه کودکانی است داده نشان تجربه. سازد ظاهر را خود استعدادهای تواندب تا

 3.کنند برقرار دیگران با ای صمیمانه رابطه توانند نمی اند، شده بزرگ ها شیرخوارگاه
 زیـرا اسـت  ساز سرنوشت دورانی آن، نخست سال دو خصوص به کودک زندگی

 آمـاده شـکلی و صـورت هر پذیرفت  برای و نگرفته شک  هنوز کودک شخصیت
 و بهـره ببـرد پذیری انعطا  ویژگی ای  از که است مادری هر وظیفه پس 0است 

 5.کند اقدام خود شایسته کودک تربیت به
تربیـت  ذکر است که رسالت مادر، منحصر به دوران کودکی نیست، بلکـه شایان

 سـتانه،دو ارتبـاط ایجـاد و نوجوانی هم بسیار مؤثر است. همدلی در دوران مادر
 و جـرم انحـرا ، به جوانان و نوجوانان آوردن روی از جلوگیری برای است راهی
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 و دارد خــود فرزنـدان بـا مسـتقیمی رابطـب کــه کسـی عنوان بـه مـادر بزهکـاری.
 برقـرار خـود فرزنـدان بـا را دوستانه رابطب ای  تواند می اوست، با خانه سرپرستی

 پاسـخ خـود پسر و دختر عاطفی ازهاینی به محبت و مهربانی با که مادرانی. کند
 فرزندانشـان در اسـتقالل و نفس اعتمادبـه آمـدن وجـود بـه سـاز زمینه دهند، می
 9.شوند می

. انــد آنان شخصــیت و روح دهندۀ شــک  و فرزنــدان الگــوی و سرمشــق مــادران
 تربیـت خـود هماننـد فرزندانی هستند، ازخودبیگانگی بیماری دچار که مادرانی

 تحقیـر مورد زن، و دختر که اند یافته پرورش هایی خانواده در که انیمادر. کنند می
 شـوند می حقارت عقدۀ دچار نیز ها آن که کنند می تربیت فرزندانی اند، شده واقع

 در رسـد می بلـو) سـ  به دختر وقتی که است ای  حقارت احساس ای  نتیجب و
 و دهـد می وزبـر خـود از نامناسـبی حرکـات و رفتـار مخـالف جنس با برخورد
ــا کنــد می عرضــه اجتمــاع در را خــود هــای زیبایی ــر مرهمــی ت  و بیمــار روح ب
 بینشـی هـایی خانواده چنـی  در نیـز پسـران باشـد. اش درونـی عقده ۀکنند جبران

 ستمکار خود همسران و دیگر زنان به نسبت و کنند می پیدا زن به نسبت نادرست
 2.شوند می

 تربیـت پسـران، و هر یک از دختران که باشند داشته به یاد را نکته ای  باید مادران
 در را خاصی نقش آینده در باید دختر و پسر، از هرکدام زیرا طلبند  می را متفاوتی
 را کـه نکاتی و با رعایت شرایط، مرورزمان به بنابرای  کنند  ایفا اجتماع و خانواده

 3.بیاموزند ها آن دارند، به نیاز آینده به آن زندگی فرزندان در
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 یی از تأثیر تربیتی مادرها نمونه

در قرآن کریم، به موارد متعددی اشاره شده است که کودکان و نونهاالن، تربیت  •
انـد.  عبادی را از مادران خود بـه ارث بـرده و عبـادت را در عمـ  از آنـان آموخته

، از مـادرانی اسـت کـه پـیش از والدت همسر عمران و مـادر مـریم 9«حّنه»
رزندش، با عبادت، توس  و دعا از خداونـد فرزنـدی خواسـت و نـذر کـرد کـه ف

گزار بندگان مؤم  باشـد و دعـا کـرد:  فرزندش در راه خدا و در عبادتگاه، خدمت
َعِلـیُم » ـِمیُع الأ ـَت الس  نأ

َ
ـ  أ ـی إن  لأ ِمنِّ ِنی ُمَحّررا َفَتَقب  ُت َل  ما ِفی َبطأ رأ ََ ی َن   َربِّ ِإنِّ

ا در رحم دارم، برای تو نذر کردم که محّرر ]و آزاد بـرای خـدمت خداوندا! آنچه ر
وقتـی فرزنـد بـه دنیـا  2.«باشد. آن را از م  بپذیر که تو شنوا و دانـایی[ به خانه تو

ــه آمــد، او را مــریم ــد و از پروردگــار درخواســت کــرد او و ذری اش را از  نامی
یکویی پذیرفت و نهـال را به ن های شیطان نگاه دارد. خداوند نیز مریم وسوسه

 3وجودش را پرورش داد.
نیز تمثیر بسیاری در تربیـت دینـی، عبـادی و اخالقـی  حضرت فاطمه زهرا •

مند شـدن  ها را برای بهره فرزندان داشت  چنانچه نق  شده است آن حضرت بچه
داشت. همچنی  نق  شـده اسـت پـس از  های قدر بیدار نگه می از فضیلت ش 

، حضرت حمزه و حفظ نام و یاد رسول خدا منظور بهش، رحلت پدر بزرگوار
، مزار شـهدای ُاحـد در بقیـع و را به مسجد پیامبر شهدای احد، حسنی 

در روزهـای پایـانی عمـر  ن حضـرتآبـرد.  مزار حمزه در دامنه کوه ُاحـد می
کرد. بـدون شـک، تمـام  ها دعا می اش و در حضور فرزندان، برای همسایه گرامی

 0  در تربیت فرزندان تمثیر مستقیم دارد.ای  مسائ
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ها  ، از دانشـمندان بـزرگ شـیعه، وقتـی پـس از سـالشیخ مرتضی انصـاری •
تحصی  و کوشش، به مقام اجتهاد رسید، مردم به مادر شیخ تبریک گفتند. مـادر 

و همیشـه بـا وضـو شـیرش  با زحمتی که م  برای تربیت فرزندم کشیدم»گفت: 
خود شیخ نیز اعتـرا   9«.کردم رسید، تعج  نمی بوت هم میدادم، اگر به مقام ن

هـای فـراوان مـادر بـود کـه مـرا بـه اینجـا  تربیـت صـحیح و زحمت»نمود:  می
 2«.رسانید

الله نوری گفتند پسر شـما خیلـی الابـالی اسـت و  روزی به مرحوم شیخ فض  •
ادرش شـیر ای  پسر در نجف به دنیا آمد و م»کند. شیخ فرمود:  علیه شما کار می

رو برای او دایه گـرفتیم. پـس از مـدتی، متوجـه شـدیم کـه آن زن،  نداشت  ازای 
را بـه دل دارد. از همـان  عفت است و کینه حضـرت علـی بسیار الابالی و بی

 3«.وقت دریافتیم که سعادتمند شدن ای  پسر، کاری است بسیار مشک 
اشـت  چنـی  فرزنـدی سؤال شد: بـه د الله شیخ جعفر شوشتری از مادر آیت •

بـار هـم او را بـدون  اش، برای یک خوشی؟ گفت: نه! چون در مدت شیردهی دل
شـود، ولـی  وضو شیر ندادم. آرزویم بود که او همچـون امـام جعفـر صـادق

 0جعفر شوشتری شد.
 را سـقایی مشک سوزن، با بود، ساله هفتدوم  مرحوم عالمه مجلسی که یزمان •

 مـاجرا را بـرای و شـد ناراحـت فهمیـد، را وعموضـ پـدرش وقتـی. کـرد سوراخ
 انـار درون سـوزنی بـود، بـاردار کـه هنگامی آمد یادش مادر. کرد بازگو همسرش

 انـار   آب ترتی ، بـدی . مکیده اسـت را آن آب از اندکی و کرده فرو همسایه خانه
 مشـک در سـوزن سالگی، هفت در عالمه و گذاشت را خود اثر همسایه، غصبی
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 9.کرد فرو سقا
فرماینـد:  دربـاره مـادر بزرگوارشـان می العالی( )مدظلهای الله خامنه حضرت آیت •
و برایمـان بـه  خوانـد میو مـادرم قـرآن  نشسـتیم میما وقتی بچه بـودیم، همـه »

. مـ  خـودم اولـی  بـار، گفت می هایی در مورد زندگی پیامبران مناسبت، آیه
ضی پیامبران دیگر را و بع ، زندگی حضرت ابراهیمزندگی حضرت موسی

 2.«از مادرم شنیدم

 گیری یجهنت

 کنـد. ازجملـه می تقویـت مـادردوسـتی را در فرزند ، روحیه رماد رسالتتبیی  
توجه به ایـ  مسـهله اسـت انجام داد،  ای  رسالتدر تقویت  توان میکارهایی که 

ادر مادران در حقیقت، الگوی فرزندان هستند و فرزند بیشـتری  الگـو را از مـ که
دوران بـارداری و شـیردهی مـادر و مسـائ  توجه بـه مسـائلی از قبیـ   .پذیرد می

و مادران باید بدانند آغاز تربیـت  است مهم مادرهمچنی  تغذیه حالل و مناس  
بنـابرای  میـزان  و بلکه پیش از تولد کودک است از همان دوران طفولیت  ،فرزند

رزند و راهکارهای تربیت معنوی از ف اخالقیتمثیر مادر در تربیت صحیح دینی و 
 نشـینی همتمکید بر ، )نماز، روزه و تالوت قرآن کریم( عباداتقبی  نحوه آموزش 

 .است حائز اهمیتبا نیکان و حضور کودکان در محاف  دینی 
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