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Abstract
Introduction: The high importance of child-rearing in Islam and other schools was indicated in
different fields of the humanities; but since nurses have the closest direct relationship with children
compared to other clinicians, more than any other professions require information about the
significance of maternal role from the viewpoint of different schools. Since accustom with mother
is the cornerstone of children’s personality formation and development, the need for understanding
the educational role of mothers, which should be imitated by nurses in pediatric wars, is of great
important in order to influence cooperation and compliance with nursing sector in children who
need nursing care.
Methods: The current fundamental, quantitative, content analysis study was performed bases on a
documentary-library design using reliable scientific resources (books and literature) in order to
compare the viewpoint of 2 Muslim and non-Muslim thinkers regarding the educational role of
mothers in different growth stages of their children.
Results: Both thinkers emphasized the significant educational role of mother in social and personal
aspects in different growth stages of a child.
Conclusions: Both thinkers emphasized the reciprocal mother-child role in the development of
children; hence, authorities are suggested to provide proper educations for both mothers and nurses
regarding the educational role of mothers and the way of playing the role for nurses, as alternative
mothers, in order to understand the importance of proper maternal role playing.
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مقدمه :اهمیت واالی تربیت کودک از منظر اسالم و دیگر مکاتب ،و توجه و تأکید بر آن ،در همة حوزههای علوم انسانی ،به چشم
میخورد؛ اما از آنجا که پرستاران ،بیش از سایر متخصصان با کودکان ارتباط نزدیک و مستقیم دارند ،بیشترین نیاز به دریافت اطالعات
در خصوص اهمیت نقش مادری از منظر مکاتب مختلف را دارند .با توجه به این که ،مهمترین سالهای تکوین و شکل گیری شخصیت
کودک ،در محیط انس با مادر میگذرد ،ضرورت شناخت جایگاه نقش تربیتی مادر ،جهت ایفای نقش همانند آن در بخش پرستاری،
به منظور افزایش میزان تأثیر گذاری و پذیرش کودکان نیازمند دریافت خدمات پرستاری امری ضروری میباشد.
روش کار :این تحقیق ،در زمره پژوهشهای بنیادی و کیفی ،از نوع تحلیل محتوا ،میباشد .که به روش مطالعة اسنادی -کتابخانهای
و با بهره گیری از منابع علمی معتبر (کتب و نتایج تحقیقات علمی) با هدف ،بررسی مقایسهای نقش تربیتی مادر از منظر دو تن از
متفکران (مسلمان ،و غیر مسلمان) طی مراحل رشد انجام شده است.
یافتهها :اجماع آراء دو اندیشمند منتخب ،مؤید اهمیت نقش تربیتی مادر در مراحل مختلف رشد (در همة ابعاد فردی -اجتماعی)،
ضرورت مرحلهای بودن تربیت ،ترتب و توالی آن ،میباشد.
نتیجه گیری :هر دوی این اندیشمندان ،بر تأثیرات تکاملی متقابل مادر  -کودک تأکید دارند .لذا پیشنهاد میشود ،آموزشهای مناسب
برای مادران و پرستاران ،در خصوص نحوة ایفای شایستة نقش تربیتی مادر و پرستار (در مقام جایگزین) ،به منظور درک اهمیت و
ضرورت ایفای نقش مناسب و مؤثر در این جایگاه فراهم شود.
کلیدواژهها :کودک ،نقش تربیتی ،مادر ،پرستار ،اسالم ،روسو ،شهید مطهری
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
مادر -کودک با سازگاری ،تنظیم هیجانی و ارتباطات بعدی کودک (،)4
تأثیر ارتباط گرم و صمیمی مادر با کودک در ایجاد تجربة مثبت ،و زیانِ
رابطة منفی و تعارض آمیز مادر بر شخصیت و حتی اعتقادات کودک ( )1و
مواردی از این دست ،از مهمترین عوامل مؤثر بر رشد شخصیتی ،جسمی،
عاطفی ،اجتماعی و الگو گیریهای ارزشی و اعتقادی کودک (متأثر از تربیت
مادر) شناخته شده است .تربیت از منظر اسالم ،با توجه به جایگاه انسان در

نحوة تعامل و تربیت والدین ،از مهمترین و بادوامترین علل اثرگذار ،بر
جنبههای مختلف زندگی هر فرد است .بر اساس تحقیقات صورت گرفته در
خصوص مؤلفههای مختلفِ اثر گذار بر تربیت کودک ،نقش تربیتی مادر ،در
ایجاد تغییرات مداوم درتربیت کودک ،بسیار مهم و اثر گذار است .تأثیر
گفتارهای کالمی مادر ( )1بر رشد جسمانی ،ادراکی ،حافظه و رشد اجتماعی
کودک ( )2ایجاد ارتباطات قوی اجتماعی ( )3تأثیرکیفیت ارتباطات اولیة
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باطنی و نیل به کمال است )11( ".و از آن جا که هدف از آفرینش بشر،
در تکامل وی معنا شده؛ این انگیزشهای درونی تکامل یافته در پرتو
تربیت الهی است که ،سیر الی اهلل را در بطن وجودی او تقویت و تکامل
میبخشد .خود تعیین گری ،فردیت ،مرز بین من و دیگران؛ از همان
اوان کودکی ،از طرق مختلف ،مثالً رعایت حیطة خصوصی و امتناع از
وابستگی عاطفی ،از هنجارهای مهم اجتماعی جامعة غرب هستند (.)11
حال آن که اسالم ،در عین بها دادن به منافع فردی ،منافع جمع را نیز
مورد لحاظ قرار داده و به اصالت جامعه ،در عین اصالت فرد و اصالت
فرد در عین اصالت جامعه معتقد است ( .)17لذا بهره گیری از نتایج
تحقیقات سایر مکاتب و پیاده کردن دستورات برگرفته از دانش و
تحقیقات مبتنی بر دیدگاههای برخاسته از فرهنگ ،نگرش و شرایط
اجتماعی خاص حاکم برجامعة غرب ،بدون توجه به دیدگاههای غنی
اسالم ،سبب ایجاد مشکالت تربیتی ،عاطفی و اجتماعی جامعه شده
است .مسئلة تحقیق حاضر ،بررسی مقایسهای نظریات دو تن از فالسفه
و متفکرین شاخص تربیتی مسلمان (شهید مطهری) و فیلسوف عصر
روشنگری (روسو) در خصوص نقش تربیتی مادر میباشد .حصول به
مفاهیم برگرفته از نظریات این دو صاحبنظر ،زمینة دستیابی به نقاط
افتراق و اشتراک دیدگاهها میباشد.

نظام خلقت؛ (صافات ،آیه  /31تین ،آیة 1)31که او حامل روح الهی است و
رسالت تحقق غایات دین بر روی زمین را بر دوش دارد ،از جایگاهی واال
برخوردار است2.در بیان اهمیت آن ،همین بس که در قرآن کریم ،از تزکیه
(تربیت) به عنوان یکی از اهداف عالیة بعثت پیامبران نام برده شده است
(جمعة ،آیه . 3)2اسالم ،اهمیت و ابعاد نقش تربیتی مادر را پیش از شکل
1
گیری ابعاد جسمانی کودک آغاز نموده ( 4)1و تا زمان ایجاد نطفه (،)7
دوران شیر دهی ( 1)8و پس از آن تا مرحلة جوانی ،ادامه میدهد .تا جایی
که معصومین (ع) ،پاکدامنی صالحین را به مادران پاک آنان منتسب
میدانند ( 7)3و با توجه به فطرت الهی بشر ،فرآیند تربیت را (با تأکید بر
نقش مادر) ،در تعیین سرنوشت و ماهیت زندگی فرد ،مورد توجه و عنایت
خاص قرار میدهند ( .8)11 ,11از سویی دیگر با تأکید بر حقوق و تکالیف
متقابل والدین  -فرزند ،فرزند را نیز در برابر والدین دارای گسترة حقوق
مادی و معنوی اعم از؛ حق حیات( ،انعام ،آیه 3)111حق تربیت (بقره،
 11)132حق مشورت (صافات11 )112 ،حق ارث (نسا12)11 ،حق نفقه (بقره،
22؛ طالق13 )1،و  ...میداند که یکی از حقوق مؤکد از نظر اسالم ،حق تربیت
تربیت است (.14)12
با توجه به اشکاالت و نابسامانیهای تربیتی موجود ،اعم از بحران
هویت ،بی هنجاری اجتماعی ،بی هنجاری مذهبی ،تعارض ارزشها،
ضعف زمینههای اجتماعی و فرهنگی ( ،)13و اهمیت تأثیر گذار تربیت
مادر و پاسخگویی مناسب او بر پیش گیری از نابهنجاریهای رفتاری،
عاطفی و اجتماعی کودکان و نوجوانان ( )14و ضرورت اصالح رفتار و
شیوة تعامل و تربیت مادر ،در اصالح و پیشگیری از تعارض و اختالالت
تربیتی کودک ( )4و مواردی از این دست ،پاسخگویی به سؤاالتی در
این زمینه ،ضروری به نظر میرسد ،اعم از این که :آیا میتوان با بررسی
و مقایسة نظریات متفکرین مسلمان و غیر مسلمان ،به نقاط مشترکی
دست یافت که نتیجة آن ،بر هم افزایی علمی و ارائة راه کارهای مناسب
جهت تقویت ارتباط عاطفی مادر و کودک و رفع چالشهای تربیتی
موجود باشد؟ فهم واقعی نقش تربیتی مادر ،نه تنها با دانش روان
شناسی ،جامعه شناسی یا دیگر علوم انسانی ،بلکه با تعمیق ،پاالیش و
برهم افزایی این یافتههای تحقیقاتی ،با منابع (قرآن و روایات) ،محکمات
و مقاصد دین ،میسر است .با اعتقاد به این مهم که تربیت بشر اساساً "
ایجاد ،پرورش و بارور نمودن انگیزش درونی فرد ،برای کشف معنای
زندگی ،ایجاد سپری دفاعی در شخصیت وجودی فرد جهت مقابله با
پلیدیها و تیرگیهای زندگی ،معنا دار کردن زندگی ،ایجاد معنویت

روش کار
نخست برای ورود به بحث ،بررسی پیشینة تحقیقات انجام گرفته در
خصوص موضوع حاضر ،عالوه بر غنای مسئله ،از تکرار و همپوشانی
تحقیق با دیگر پژوهشهای انجام شده در این حوزه ،پیشگیری مینماید.
در همین راستا بر اساس بررسی تحقیقات صورت گرفته در این حوزه
میتوان به مواردی چند از آن اشاره نمود :نتیجه پژوهش قدوسی
( )1331درخصوص"نقش مادر در تربیت فرزنددر دوران کودکی" به
اهمیت خاص نقش مادر به دلیل ارتباط زمانی بیشتر با فرزند اشاره
دارد .رضایی ( )1331در تحقیق با عنوان"نقش والدین در تربیت
کودک" ،اهمیت تأثیر گذاری نقش والدین (فارغ از وظایف منحصر به
پدر یا مادر) در تربیت کودک در سنوات مختلف زندگی را مورد توجه
قرار داده است .آدامز و همکاران ( )2117با"بررسی شیوههای مختلف
فرزند پروری و تأثیر آن را بر روی جوانب مختلف کودک"به این نتیجه
دست یافتهاند که ،شباهتها و تفاوتها در سبکهای مختلف فرزند
پروری به طور کامل در ساختار رفتارهای اجتماعی انعکاس پیدا میکند.

8پیامبراکرم (ص)":هر کودکی براساس فطرت پاک به دنیا میآید و این پدر و
مادرش هستند که او را به سمت یهودیت ،نصرانیت و مجوسیت سوق
میدهند ".حضرت علی (ع) ":فرزند ساخته شدة مادر است".
"9وَ التَقْتُلُوا أَوْالدَکمْ خشیه إِمْالقٍ نَحْنُ نَرْزُقُکمْ وَ إِیاهُم "...
"10وَصَّی بِها إِبْراهیمُ بَنیهِ وَ یعْقُوبُ یابَنِیَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفیَ لَکمُ الدِّینَ فَالتَمُوتُنَّ
إِالَّ وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ"

«1فتبارک اهلل احسن الخالقین»؛ «لَقَد خَلَقنَا اإلِنسانَ فی أَحسَنِ تَقویمٍ»
«2اَللّهُمَّ ...أَعِنّی عَلی تَربیتِهِم وَ تَأدیبِهِم وَ بِرِّهِم» (صحیفه سجادیه دعای ،21
ص )121
 «3هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ
الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ کَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلَالٍ مُبِینٍ»
"4کسب الحرام یبین فی الذریه"
5قال رسول اهلل (ص)" :السعید من سعد فی بطن أمه والشقی من شقی فی بطن
امه"
6قال علی (ع)":تخییرو للرضاع کما تتخیرون للنکاح فان الرضاع یغیر
الطباع"ا"نظرو من یرضع اوالدکم فان الولد یشیب علیه" و نیز؛"ال تسترضعوا
الحمقاء فان البن یغلب الطباع""
 7انت حر کما سمتک امک حرا"7

"11فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْیَ قَالَ یابُنیَّ إِنیِّ أَرَی فیِ الْمَنَامِ أَنیِّ أَذْبَحُک"...
"12یوصیکمُ اللَّهُ فی أَوْالدِکمْ لِلذَّکرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیینِ"...
"13وَالْوالِداتُ یرْضِعْنَ أَوْالدَهُنَّ حَوْلَینِ کامِلَینِ لِمَنْ أَرادَ أَنْیتِمَّ الرَّضاعَةَ" و نیز"
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکمُْ فَأتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُواْ بَینَکمُ بمِعْرُوفٍ"
"14حق فرزند این است که بدانی او قسمتی از وجود تو و جزئی از درخت
هستی تو میباشد ....تو در باره آنچه که در باره آن مسئولیت پذیر شدهای
مورد سؤال قرار خواهی گرفت"...
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مفهوم واژهای" نقش تربیت مادر" و موقعیت کالبدی مؤلفهها و
شاخصههای آن تعیین گردید .درمرحله سازماندهی ،تمرکز روی
واحدهای معنایی و یا جمالت و بیانات مطرح شده در متون ،کتب و
منابع علمی مستند صاحبنظران منتخب تحقیق ،در قالب جمالت و
پاراگرافها و استخراج کدهای اولیه از آنها بود .در این مرحله کدهای
تکراری حذف شده تا تقلیل در کدها ایجاد شود؛ سپس با طبقه بندی
وتصفیةکدها ،زیرطبقات و طبقات ایجاد شد و در نهایت مضامین
استخراج گردیدند .در ادامه روند تحقیق ،مرحلة گزارش دهی زمانی
آغاز شد که مجموعهای از مضامین بدست آمدند ،که تحلیل نهایی با
نوشتن آنها و گزارش آنها انجام شد .در نهایت آنالیز دادهها ،منجر به
ایجاد مضمون و یا درون مایههای اصلی مطالعه گردید.

نتایج پژوهش خرمایی ،فرمانی و همکاران ( )1331باعنوان "بررسی
نقش صبر مادران در پیش بینی صبر کودکان دبستانی"گواه آن است
که بین صبر مادران و مؤلفههای صبر فرزندان ،همبستگی معناد دار
وجود دارد .و نمرة کل صبر مادر ،پیش بینی کنندة نمرة صبر فرزندان
است .نتایج تحقیق شمشیری و همکاران ( ،)1331با عنوان"مادری،
راهی به سوی تعالی اخالقی" ،گویای آن است که :تعالی و تکامل انسان
منوط به اخالقی شدن اوست .و اخالقی شدن ،بالفعل شدن صفات ذاتی
و اخالقی اوست .مادر در مقایسه با پدر ،از ظرفیت بیشتری برای زمینه
سازی تحقق ارزشهای متعالی برخوردار است .بررسی این تحقیقات و
موارد بسیاری از پژوهشهای انجام شده که در برگیرندة موضوع محقق
بوده است ،مؤید آن است که در خصوص نوآوری تحقیق و تفاوت
تحقیقات صورت گرفته با موضوع مورد نظر پژوهشگر؛ پژوهش حاضر
تالشی است در جهت بررسی نظریات اندیشمندان مسلمان و غیر
مسلمان در خصوص نقش تربیتی مادر (به طور خاص) ،که هیچ یک از
مقاالت و تحقیقات صورت گرفته اعم از تحقیقات میدانی ،کتابخانهای
وکتب موجود در این زمینه ،تحقیقی مشابه یا هم راستا ارائه ننمودهاند.
تحقیق حاضر ،از نوع تحقیقات کیفی و بنیادی ،به روش تحلیل محتوای
متعارف یا قراردادی یا مرسوم ( )18میباشد که با بهره گیری از ابزار
مطالعات اسنادی -کتابخانهای و شیوة فیش برداری انجام گرفته است.
این روش درساده ترین شکل ،به بیرون کشیدن مفاهیم مورد
نیازپژوهش ،ازمتن مورد مطالعه میپردازد؛ مفاهیمی که درقالب
مقوالتی منظم ،سامان مییابند .روش تحلیل محتوا ،براین فرض بناشده
است که باتحلیل پیامهای زبانی میتوان به کشف معانی ،اولویتها،
نگرشها ،شیوههای درک وسازمان یافتگی جهان دست یافت ( .)13ابتدا
دو تن از صاحبنظرانی که در حوزة تربیت (با تأکید بر ارائة نظریات در
خصوص نقش تربیتی مادر) دارای نظریات برجسته و مطرح بودند ،از
دو دیدگاه (مسلمان و غیر مسلمان) ،بر اساس مالکهای محقق ،انتخاب
شدند .اهم مالک انتخاب این افراد ،شاخص بودن و صاحبنظر بودن در
در موضوع موردنظر بود ،و در عین حال داری بیشترین تأکید و توجه
به مباحث تربیتی با محوریت موضوع " نقش تربیتی مادر" را به طور
خاص بودهاند .شمول مباحث علمی این اندیشمندان ،عالوه بر مباحث
رشد جسمانی ،در بر گیرندة مباحث روانی (عاطفی) ومعنوی نیز بود وتا
حد امکان (که زمینة مقایسة علمی را موجب شود) مبناهای فلسفی
نزدیک و مشابه به هم دارند .تحلیل محتوی درسه مرحله انجام گرفت
( .)21ابتدا مطالعات گسترده منابع علمی برگرفته از آراء این
اندیشمندان ،آغاز شد .جامعة آماری ما در بخش اسنادی -کتابخانهای؛
کلیة منابع علمی مستند و دست اول شامل :کتب ،مقاالت علمی-
پژوهشی (فارسی و التین) ،طرحها ،تحقیقات در دسترس و مرتبط با
موضوع تربیت و نقش تربیتی مادر و پایان نامههای مرتبط با موضوع،
مجموعه سخنرانیهای مستند و نیز سایتهای علمی -تحقیقاتی معتبر
بود .درمرحلةآمادگی محقق با مطالعة عمیق دادههای جمع آوری شده،
چندین بارمتون را خوانده وبرداشت هایی ازآن انجام شد؛ واحد آنالیز،
کل متن در نظر گرفته شده است .پس از گرد آوری اطالعات ،فضای

یافتهها
تربیت از دیدگاه روسو ()1111-1112
به نظر روسو ،تعلیم و تربیت و بیشتر تربیت" بازسازی انسانی است ،که
بتواند در جامعة بازسازی شده زندگی کند ".و این کار نیز بر طبق قوانین
طبیعی (یعنی نظم و عقل) صورت میگیرد .هدف از تعلیم و تربیت از
دیدگاه روسو ،حفظ طبیعت فطرتاً نیک و آزاد کودک ،در برابر فساد
محیط اجتماعی است ( .)21وظیفة تربیت آن است که ضمن این که
صفا و پاکی طبیعت کودک را حفظ میکند ،موجبات رشد و نمو وی را
فراهم آورد ( .)22فلسفة او ،کودک محور بود که به موجب آن،
بزرگساالن باید در هر یک از چهار مرحلة نوباوگی ،کودکی ،اواخر
کودکی و نوجوانی ،پذیرای نیازهای کودک باشند .روسو برخالف الک،
کودکان را تعیین کنندة شخصیت خود ،میدانست .او رشد را به صورت
فرآیندی ناپیوسته و مرحلهای در نظر داشت ،که از روند واحد و یک
پارچهای تبعیت میکند که طبیعت ،آن را برنامه ریزی کرده است "()23
او نخستین کسی است که خصایص هر مرحله از رشد را به دقت شرح
داده و دوران کودکی را متمایز از دوره نوجوانی دانسته است .وی در
رشد روانی کودک ،پنج مرحله قائل بوده و برنامهها و روشهای تربیتی
خود را طبق این مراحل ارائه کرده است" ( " )21در خصوص رعایت
مراحل تربیت ،توالی و ترتب آن میگوید ":اگر بخواهیم این نظم را به
هم بزنیم ،میوههای پیش رسی به دست خواهد آمد بی طعم ،که به
زودی فاسد خواهد شد .یعنی عدهای کودکان دانشمند یا دبیران
خردسال خواهیم داشت (.)24
وی در بیان اهمیت نقش تربیتی مادر میگوید ":اگر میل دارید هرکس
وظایف خود را خوب انجام دهد ،از مادران شروع کنید .آن وقت از
تغییراتی که حاصل میشود ،تعجب خواهید کرد .تمام نقصها ،از این
نقیصة اولی (عدم ایفای صحیح نقش مادر) پیدا شده است :مبانی اخالق
سست میشود  ،احساسات طبیعی در دلها خاموش میگردد .منظره
داخل خانه چندان زنده و جالب نیست ،تماشای یک کانون خانوادگی
که در شرف ایجاد است ،شوهران را مجذوب نمینماید و بیگانگان را
مؤدب نمیسازد( .11)24روسو ،اهمیت نقش مادر در تربیت عاطفی

 ... " 15اگر مادران اطفال خود را شیر بدهند ،اخالق و آداب به خودی خود
اصالح خواهد شد .کشور ،جمعیت زیادتری پیدا خواهد کرد و همین نکته همه
چیز را به هم پیوند خواهد داد .زیبایی وصفای زندگانی خانوادهای ،پادزهر اخالق

فاسد و رذیله است .درد بچهها که به نظر مزاحم میآید ،مطبوع جلوه خواهد
کرد .پدر و مادر ،خود را بیشتر محتاج به یک دیگر شناخته ،با هم مهربانتر
خواهند شد و در نتیجه ،رابطة زناشویی بین آنها محکمتر خواهد گشت و وقتی
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کودک را مورد تأکید قرار داده و معتقد است" :زنهایی که به انجام
وظایف مادری تن میدهند ،از سعادت واقعی کامیاب میشوند "...و در
ادامه میگوید":اگر تمایالت غریزی کودک ،به واسطة مواظبت مادر و
در نتیجة عادات ،تقویت نشود ،در همان سالهای اول ،محبت فرزندی
در دل او خاموش میشود و قلب او قبل از اینکه زنده شود ،میمیرد.
چنان که میبینید مادری که از کودک خود مراقبت نمینماید ،بر خالف
قوانین طبیعت رفتار میکند .)24( ".روسو ،رعایت تعادل در نحوة
برخورد و مراقبت ازکودک و رعایت مرز اعتدال و عدم افراط و تفریط را
نیز مورد توجه قرار داده است ( .)24وی در بیان اهمیت تغذیه با شیر
مادر میگوید ... ":من عقیده دارم که اگر خون مادر فاسد باشد ،صالح
در این است که کودک ازشیر دایه تغذیه نماید .لیکن آیا باید موضوع را

فقط از نقطه نظر جسمانی مورد مطالعه قرار داد؟ آیا طفل به همان
اندازه که به پستان مادر احتیاج دارد ،به مراقبتهای او نیازمند نیست؟
ممکن است زنهای دیگر ،در صورت لزوم ،حیوانات نیز شیری را که
مادر از کودک خود دریغ میکند ،به وی بدهند ،لیکن هیچ چیز جای
دلسوزی مادر را نمیگیرد 11)24(".و در ادامه در صورت ضرورت تغذیه
با شیر فردی غیر از مادر ،میگوید":البته اگر مادر بچه را شیر دهد ،بهتر
است ،اما در صورت عدم امکان ،باید زنی را انتخاب کنید که نیرومند
بوده و جسماً و روحاً سالم باشد .)24(".او معتقد است رشد فکری و
روحی بچه باید توأم با رشد بدنی او صورت پذیرد".باز هم تکرار میکنم،
پرورش کودک از همان روز تولد شروع میشود .قبل از این که حرف
بزند .قبل از این که چیزی بفهمد ،چیز میآموزد.)24( ".

جدول  :1دیدگاه "روسو" در خصوص نقش تربیتی مادر
نقش رفیع مادر در اعتدال بخشی تربیتی
تربیت ،عامل بازسازی ،حفظ فطرت و تعیین کنندة شخصیت کودک
تربیت مبتنی بر فطرت عامل بازسازی و تعیین کنندة
شخصیت کودک
نقش تربیت؛ باز سازی انسان ،حفظ پاکی کودک و ایجاد موجبات رشد

نقش تربیت؛ باز سازی انسان ،برای زندگی در جامعة بازسازی شده بر طبق نظم و اخالق
نقش تربیت ،حفظ پاکی کودک و فراهم آوردن موجبات رشد وی
هدف از تربیت ،حفظ طبیعت فطرتاً نیک و آزاد کودک
فرایند ناپیوسته رشد ،حاصل برنامه ریزی خود کودک و طبیعت

کودک ،تعیین کنندة شخصیت خود
رشد ،فرآیندی نا پیوسته و مرحله ای حاصل برنامه ریزی طبیعت
تأکید بر بهنگام بودن تربیت
و اهمیت نقش مادر
اهمیت سالهای نخست در شکل گیری شخصیت کودک وضرورت تربیت بهنگام

تربیت ،به اقتضای طبیعت ( به هنگام ،نه دیر یا زود)
توجه به اولین مرحلة تربیت و تأکید بر اهمیت آن و توجه به اهمیت نقش مادر در این دوره
اهمیت نقش تربیتی مادر در سالهای نخست تولد

ضرورت تربیت کودک از روز نخست تولد
توجه به اهمیت نقش مادر در دوره کودکی
اهمیت نقش مادر در تربیت جسمی ،عاطفی و روانی کودک
مادر تربیت کننده وتعادل بخش ابعاد جسمی ،عاطفی و روانی کودک
یا نقش تعادل بخش مادر به ابعاد جسمی ،عاطفی و روانی کودک
مادر نظم دهنده تمایالت غریزی و عواطف کودک

مراقبت صحیح مادرعامل تنظیم تمایالت غریزی کودک
خاموشی محبت فرزند حاصل عدم مراقبت و انجام وظیفة مادری
تأکید بر نقش عاطفی مادر در تربیت کودک ( به ویژه دوران شیر دهی)
تأثیرات ایفای نقش صحیح مادر در تربیت کودک

اصالح وظیفة مادری اولین عامل انجام صحیح وظائف
تأکید بر تعادل در رفتار مادر در زمینة تربیت و عدم افراط و تفریط
اهمیت نقش شیر مادر در تربیت جسمی و روحی کودک

تأکید بر ضرورت تغذیه با شیر مادر
ضرورت انتخاب فردی دلسوز و سالم به لحاظ روحی وجسمی،در صورت عدم امکان تغذیه از شیر مادر ( محرز بودن فساد شیر مادر)

که خانواده ،زنده و پر سروصداست ،کارهای داخلی بهترین مشغولیات زنها و
شیرینترین تفریحات مردها خواهد گشت" .
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طفیلی هستند نسبت به زنان ،هنوز هم از نظر طبیعت ،حکومت
مادر شاهی برقرار است .)28( ".ایشان در خصوص اهمیت مهر مادر
معتقد است ":هدف تکوینی مهر مادر ،تنها پرورش و محافظت جسم
و حیات جسمانی فرزند نیست .آری در حیوانات هدف فقط همین
است اما در انسان ،عالوه بر این ،تربیت و اصالح و چاشنی دادن
عاطفه به روح فرزند است .انسان ،عواطف اجتماعی را در کانون
خانوادگی ،از چشمة فیاض پر محبت مادر میگیرد )28(".و در
ادامه ،اهمیت مهر مادر را نه تنها برای فرزند ،بلکه برای تکمیل
شخصیت مادر ،امری ضروی می داند و میگوید ":محبت مادر نه تنها
برای فرزند مفید است ،بلکه وجود خود مادر را نیز تغییر میدهد،
پس مادری برای تکمیل وجود خود مادر نیز الزم و واجب
است )28(".ایشان در بیان نقش غیر قابل جایگزینی مادر ،معتقد
است راز نهفته در مهر مادر ،ایجاد علقه در زوجین با هدف اتحاد
دو روح جهت تربیت نسل پیش روی میباشد  .که خلقت بشر بر
مبنای فطرت و اهمیت جایگاه تربیت ،استوار است".وی این وظیفه،
را الهی دانسته و میگوید ":همانا وظیفه ای است عظیم ،که خلقت
به عهدة مادر گذارده است .رمز عالقه به اتحاد دو روح همانا پرورش
و تربیت فرزندان است و این ،غیر از عالقة جنسی و لذت جنسی
است و حتی دانشمندانی نظیر راسل ،اعتراف میکنند که لذت و
مسرت حاصل از زندگی خانوادگی ،باالتر و صاف تر است ،از لذتی
که شخص از یک معشوقة عادی میبرد .)28( ".در ادامه ایشان به
بررسی فلسفة مادری پرداخته و عنوان میکند ... ":چ نین نیست که
محبت مادری ،مولود مالزمت و معاشرت با فرزند باشد ،بلکه غایت
و هدفی تکوینی و طبیعی دارد.)28( ".
ایشان مسئولیت مادری را امری مهم اجتماعی ،دانسته و معتقد
است ":مادری ،یک مسئلة مهم اجتماعی است و وظیفة مادری و
حقوق مادری و مقام مادری هر سه مهم است .)28( ".شهید مطهری
لذت مادری را ،لذتی روحانی (نه مادی و عضوی) میداند ( .)28و
در خصوص شناخت فلسفة مادری میگوید( ":الزم است) برای مهر
مادری که از تمام مهرهای جهان ممتاز است ،حکمت و فلسفه قائل
شویم و آن حکمت و فلسفه را منحصر به رشد دادن جسم کودک
ندانیم ،بلکه برای آن جنبة عمومی و اجتماعی قائل شویم و آن را
مقدمه ای برای پرورش عاطفی روح فرزند در اجتماع بدانیم.)28( ".
ایشان در ادامه میگوید ":مهر خالص و بی شائبة مادر ،مظهر رحمت
کاملة الهیه است .)28( "...شهید مطهری معتقد است ":درتربیت،
مخصوصاً تربیت فرزند ،دو رکن اساسی ،شرط ا ست :علم ،عالقه و
عاطفه .در قدیم نقص تربیتهای خانوادگی از ناحیة علم بود و امروز
این نقص از ناحیة عاطفه است .فرزند برای پرورش خود ،بیش از هر
چیزی به یک عاطفة شدید و فداکار و احساس فداکاری ،نیازمند
است.)28( ".
پس از بررسی آراء نظریات دودیدگاه مذکور ،با بهر ه گیری از تحلیل
محتوای متون برگرفته از آثار علمی این افراد ،نتایج حاصل از دو جدول
 1و  2در جدول چنین عنوان میشود:

تربیت از دیدگاه شهید مرتضی مطهری
تربیت (پرورش) از دیدگاه شهید مطهری ،یعنی مواد خام انسانی را
تبدیل به مادة مفید قابل استفاده کردن و به اعتباری ،انسان مصرفی
را به انسان مولد تبدیل کردن ،است ( .)21استاد مطهری به موضوع
" تربیت" در کنار" فطرت" پرداخته است و شرط تأثیر تربیت را در
فطری بودن و هم آهنگی آن با استعدادهای فطری بشری میداند
( .)21ایشان مراد خود را در بیان هم آهنگی در رشد ارزش ها (،)27
این گونه بیان میکند ":مقصود از هم آهنگی در این جا این است که
در عین این که همة استعدادهای انسان رشد میکند  ،رشدش هم
آهنگ باشد .)27( ".فطرت و تربیت در نگاه استاد مطهری از
ارتباطی ویژه برخوردارند که وی از این رابطه با عبارت " خویشاوندی
خاص" یاد میکند  .به بیان ایشان ،اگر انسان دارای یک سلسله
فطریات باشد ،قطعاً تربیت او باید با در نظر گرفتن همان فطریات
صورت گیرد  ...و این مبنی بر قبول کردن یک سلسله استعدادها -
و به تعبیر امروز ،یک سلسله ویژگیها -در انسان است (.)21
فطریات انسان ،در اندیشة مطهری ،قلمرو شناخت ها ،درخواست ها
و گرایش های انسان را در برمی گیرد ( .)21خواست های فرامادی
( )21و گرایش های مقدس و متعالی ( )21از جمله فطریات
انسان اند .این امر را از آن رو فطری دانسته اند که اوالً ،در بدو تولد،
استعداد آن ها نزد هر انسانی وجود دارد و ثانیاً ،انسان در فراگیری
آن ها به آموزش و استدالل نیاز ندارد ( .)21شهید مطهری ،در رد
موضوع غریزی و حیوانی بودن امر زایش عنوان می دارد":امر زایش
مقدس و غیر قابل تحقیر است و با خوردن ،آشامیدن و آمیزش
تفاوت دارد و علت عمدة این تفاوت ،این است که پای فردی از افراد
انسان که از حیثیت ذاتی بشری و افتخار « لقد کرمنا بنی آدم»
برخوردار است ،در میان است .)28( ".درخصوص اهمیت نقش
تربیتی مادر چنین مینویسد ":جنبة دیگر این است که مادر
وظیفه اش تنها زاییدن نیست ،مادر وظیفه ای به حکم فطرت و
طبیعت و به حکم قانون اسالم -که سرچشمه اش همان فطرت
است -دارد که بزرگترین و با اهمیت ترین و در عین حال شریف ترین
وظایف است و آن بزرگ کردن و تربیت فرزند است ( .)28در توضیح
این نقش در پانوشت مطلب مذکور ،بیان مینماید ":نباید وظیفة
مادر ،از نظر تأثیر در جسم و روح فرزند (را) منحصر به زمان رشد
و تمیز کودک دانست ،زیرا انسان با حیوان این تف اوت را دارد که
نوع غذای مادر از لحاظ حالل و حرام بودن و از دیگر لحاظ در
سرنوشت انسانی مؤثر است و همچنین روحیات و اخالق و نیات و
اعمال مادر در روحیة فرزندی که در شکم دارد و یا او را شیر
میدهد  ،تأثیر فراوان دارد و این جهت از مختصات انسان است .چه
بسیار افرادی پاک دیده میشوند  ،که محصول پاکی مادر در دوران
حمل و شیر خوارگی (خود هستند) .تربیت فرزند از نظر اسالم از
قبل از تولد ،بلکه از قبل از انعقاد نطفه آغاز میشود و از همین جا
هم می توان به اهمیت وظیفة مادران پی برد ،و هم اهمیت مقام
مادری ،که چه اندازه مادران ق درت دارند؛ در بهبود و اصالح نژاد و
در فاسد کردن آن ،معلوم میشود که مردان از این نظر واقعاً فرع و
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جدول  :2دیدگاه" مطهری" در خصوص نقش تربیتی مادر
مادر ،تجلی بخش تربیت چند جانبة کمال گرایانة فطری با حفظ کرامت انسانی
انسان متکامل ،هدف تربیت
هدف تربیت،تولید انسان کامل

هدف از تربیت ،تبدیل مواد خام انسانی به مادة مفید قابل استفاده
برنامه تربیت مبتنی بر هماهنگی در رشد ارزشها
تربیت مبتنی بر رشد متعادل ارزش ها و استعدادها عامل حصول کمال انسانی
ضروت تربیت مبتنی بر هماهنگی رشد ارزشها و توجه به رشد متعادل انسان
کمال انسان در تعادل و توازن(رشد متعادل همة استعدادها)
چند وجهی بودن نقش مادر در تربیت همة ابعاد وجودی کودک
ضرورت به کارگیری علم ،عاطفه و پذیرش توانمندی ها در تربیت

معنای تربیت ،پرورش کودک ،مبنی بر قبول یک سلسله استعدادها
ضرورت تربیت علمی ،عاطفی و فطری بر اساس پذیرش توانمندیها
اهمیت نقش مادرو تأثیر آن در سالمت جسمی ،روانی ،عاطفی و معنوی کودک

نقص تربیت خانوادگی قدیم از ناحیة علم و امروز از ناحیة عاطفه
بررسی نقش مادر از دو جنبة طبیعی( تغذیه از روح و جسم)
اهمیت "لقمه" در دوران حمل و شیرخوارگی
تغذیة مادر ( به لحاظ حرمت و حلیت) و روحیات و اخالق مادر در روحیة فرزند( جنین یا شیر خوار) مؤثر است
اهمیت نقش مادر در پرورش بعد اجتماعی فرزند

فلسفة مهر مادری ،مقدمه ای برای پرور روح فرزند در اجتماع
مسئولیت مادری ،امری مهم و اجتماعی
فطری بودن تربیت و لزوم توجه به آن قبل از تولد
نقش مادری ،پرداختن به تربیت مبتنی بر"فطرت"

وظیفة تربیتی مادر( به حکم فطرت و قانون اسالمی که ریشه در فطرت دارد).
رابطة فطرت و تربیت رابطة " خویشاوندی خاص"
وظیفة مادری( به لحاظ تربیتی و عاطفی) قابل نیابت و واگذاری نیست.
روحانی بودن لذت مادری و تقدیس امر زایش به واسطة کرامت انسانی
توجه به تربیت قبل از انعقاد نطفه به واسطة کرامت انسانی

لذت مادر ،لذت روحانی( نه مادی و عضوی)
حاکمیت " مادر شاهی زن"به حکم طبیعت
تقدیس امر زایش به حکم آیة " لقد کرمنا بنی آدم" و پیدایش موجودی در بطن او و اتخاذ تدابیر الزم به لحاظ تکریم نوع بشر
مهر مادر ،مظهر صفات الهی و عامل تکامل مادر ،کودک و خانواده
محبت مادری ،منشاء هدفی تکوینی و طبیعی

رمز عالقة زوجین ،پرورش و تربیت فرزندان
سر محبت و عاطفة مادری ،درغایت و هدفی تکوینی و طبیعی (تنها محدود به جسم و روح نیست)
هدف خالق از مهر مادر ،ایجاد علقة زوجی و ایفای وظیفة تربیتی مادر

هدف مهر مادر ،عالوه بر ضرورت رشد عاطفی کودک ،تکمیل و تغییر وجود مادر است.
مهر مادر ،مظهر رحمت کاملة الهی

جدول " :3نکات استخراج شده از نظریات صاحبنظران منتخب روانشناسی رشد در خصوص نقش تربیتی مادر
"شهید مرتضی مطهری"
ضرورت تربیت علمی ،عاطفی و فطری بر اساس استعداد و میزان
توانمندی
هدف از تربیت تولید انسان کامل
اهمیت نقش تربیتی مادر و تأثیر آن در سالمت جسمی ،روانی ،عاطفی
و معنوی کودک
تأثیر تغذیه (به لحاظ حرمت و حلیت) و روحیات و اخالق مادر در
روحیة فرزند (جنین یا شیر خوار)
اهمیت نقش مادری"زایش" به واسطة کرامت انسانی
مهر مادری ،عامل تکوین و تکمیل مادر و کودک و مظهر صفات الهی
نقش مادری ،وظیفهای فطری و اجتماعی
اهمیت تربیت قبل از ایجاد نطفه (با توجه به تدابیر دین در خصوص
همسر گزینی)

"روسو"
ضرورت تربیت بر اساس طبیعت فطری و آزاد کودک و به هنگام بودن آن( -تربیت منطبق با طبیعت) ،عامل
بازسازی و تعیین کنندة شخصیت کودک
هدف از تربیت ،حفظ طبیعت فطرتاً نیک و آزاد کودک و فراهم آورن موجبات رشد
"مادر تربیت کننده وتعادل بخش ابعاد جسمی ،عاطفی و روانی کودک"
ضرورت تغذیه با شیر مادر و انتخاب فردی سالم( -سالمت روح و جسم) در صورت نیاز به دایه
اهمیت نقش مادری به واسطة مسئولیت در قبل فرزند و انجام صحیح وظائف مادری
مراقبت صحیح مادرعامل تنظیم تقویت تمایالت غریزی کودک -خاموشی محبت فرزند ،حاصل عدم مراقبت و
انجام وظیفة مادری -مادر نظم دهنده تمایالت غریزی و عواطف کودک
نقش مادر ،وظیفهای طبیعی و فطری
اهمیت تربیت از روز نخست تولد و اهمیت نقش مادر در این دوره

1

فروزنده و همکاران

مولد دانسته ،درحالیکه روسومعتقد است که انسان برای جامعة ساخته
شده ،تربیت میشود.
روسو با تأکید بر ضرورت و اهمیت نقش مادر در تربیت ،زمان آغاز
تربیت را از همان روز نخست تولد عنوان مینماید ،حال آنکه شهید
مطهری (بر اساس دیدگاه شریعت مقدس) به ضرورت تربیت و تأثیر
نقش تربیتی مادر ،قبل از انعقاد نطفه معتقد است.
شهید مطهری ،رمز عالقة زوجین را دلیل و اقتضای فطری ،برای پرورش
فرزندان میداند و فلسفة مهر مادری را مقدمهای برای پرورش عاطفی
فرزندان در اجتماع (آماده سازی کودک برای ورود به جامعه) بر
میشمرد  ،حال آنکه روسو تربیت را تنها به عنوان وظیفة مادر برای
تربیت کودک (فرد و نه جامعه) میداند و به انعکاس مودت و تأثیر مهر
مادر در فرآیند زندگی اجتماعی کودک اشارهای نداشته و تنها اثر
عواطف مادر را در شکل گیری عواطف کودک مورد تأکید قرار داده
است.
هر دو متفکر ،رابطة مادر -کودک را دارای تأثیر متقابل (بین مادر و
کودک) میدانند با این تفاوت که شهید مطهری ،لذت مادری را لذتی
معنوی و روحانی میداند و اغنای این غریزه را (مهر مادری) موجب
تکامل شخصیت مادر عنوان مینماید ،اما روسو رابطة متقابل مادر-
کودک را تنها از منظر تقابل وظایف و شکل گیری عواطف مورد توجه
قرار داده است.
فلسفة روسو ،کودک محور است و مادر مسئولیت انجام وظائف تربیتی
را در قبال کودک بر عهده دارد ،در حالیکه فلسفة شهید مطهری خانواده
محور است ،و با تآکید بر نقش مادر در امتداد خلقت (نه به واسطة
زایش ،بلکه بر اساس خلق موجودی با کرامت) تقابل مادر -کودک را
مورد توجه قرار داده و انعکاس علقة زوجین را بر تربیت کودک در
خانواده مورد توجه قرار میدهد.

بحث
آنالیز دادهها و استخراج مفاهیم
بر اساس نتایج حاصل از تحقیق با بهره گیری از روش تحلیل محتوا،
میتوان نتایج حاصل از تحقیق را چنین عنوان نمود:
شباهت دیدگاه دو صاحبنظر
هر دو برضرورت تعادل در فرآیند تربیت تأکید دارند؛ روسو تعادل مادر
در نحوة رفتار با کودک را زمینه ساز شکل گیری انسانی متعادل میداند
و شهید مطهری ،ضرورت رشد متعادل استعدادها و تعادل در پرورش
آن را مورد توجه قرار میدهد.
شهید مطهری با تأکید بر نقش مادر از دو جنبة طبیعی (تغذیه از روح
و جسم) به تأثیر رعایت معنویات (رعایت حرمت و حلیت ،طهارت،
انتخاب لقمة پاک و بدون شبهه) توسط مادر در تربیت فرزند شایسته،
تأکید دارد .روسو نیز با تأکید بر اهمیت تغذیة کودک با شیر مادر ،ضمن
مذمت انتخاب دایه برای فرزند ،بر انتخاب صحیح دایه ،تأکید دارد و
مشابه نظر استاد مطهری؛ انتخاب فردی سالم (به لحاظ روح و جسم)
و دلسوز به کودک (در صورت ضرورت و محرز شدن فساد شیر مادر)
مورد توجه قرار میدهد.
روسو ،هدف تربیت را حفظ طبیعت نیک و آزاد کودک میداند و ضرورت
همگامی تربیت با طبیعت بشر را مورد تأکید قرار میدهد ،همچنان که
شهید مطهری ،معتقد به ضرورت تربیت در کنار "فطرت" است و رابطة
فطرت و تربیت را " رابطهای خویشاوندی" عنوان مینماید.
روسو معتقد است که وظیفة مادری ،بی بدیل است و برای انجام صحیح
وظائف آتی فرزندان ،ضرورت اطالع مادر از وظائف خود و انجام صحیح
آن ،مورد تأکید است .شهید مطهری نیز وظیفة مادری را (به لحاظ
تربیتی و عاطفی) غیر قابل جایگزینی میداند.
روسو با تآکید بر تربیت به هنگام( ،به اقتضای طبیعت) ضرورت تربیت
متناسب با زمان و شرایط فراگیری و جذب کودک را مورد توجه قرار
میدهد .مطهری نیز معتقد است که تربیت ،هنگامی معنا می یایبد که
رشد و پرورش ،مبتنی بر قبول یک سلسله استعداها و تواناییها قرار
گیرد ،که منظور همان تربیت مالزم با شرایط مقتضی است و بر بهنگام
بودن تربیت تأکید دارد.
هر دو اندیشمند ،بر اهمیت نقش تربیتی مادر در شکل گیری خلقیات
کودک ،تقویت اخالق و احساسات عاطفی او تأکید دارند و تأثیر ارتباط
مناسب مادر -کودک را در گرم شدن کانون خانواده مورد لحاظ قرار
دادهاند .و نیز با توجه به تأثیر متقابل نقش مادر -کودک؛ روسو این
ارتباط را زمینه ساز سعادت و کامیابی مادر دانسته و مطهری تکامل
مادر را در گرو شکل گیری و تقویت این رابطه میداند.

نتیجه گیری
در بیان کلی ،شهید مطهری با در نظر گرفتن اهمت نقش تربیتی مادر،
مهر مادری را زمینه ساز عالقة زوجین دانسته و کارکرد آن را در تربیت
فرزند متجلی میداند؛ تکامل زن را در گروایفای نقش فطری مادر،
دانسته و تربیت صحیح را ،ماحصل رابطة خانوادگی مبتنی بر انس و
عطوفت و مهر ،عنوان مینماید .تأثیرات متقابل مادر -فرزند را مورد
توجه قرار داده و مادر را زمینه ساز شکل گیری شاکلة شخصیتی
کودک ،و کودک را (ایفای وظیفة مادری) موجب تکامل مادر میداند و
در امتداد این نقش (ایفای صحیح وظیفة مادری و تربیت صحیح فرزند)،
خانوادة مبتنی بر مودت و رحمت را ،در تربیت شایستة فرزند و سوق
دادن به سوی جامعه ،و اصالح جامعه (با بهره مندی از عناصر تربیت
یافته) مورد توجه قرار میدهد .تربیت متوازن و هم راستا با فطرت بشر
را مورد تأکید قرار داده و بر آغاز نقش تربیتی مادر ،از قبل از ایجاد
نطفه تأکید دارد .تأثیر سالمت معنوی مادر ،با رعایت موازین شارع
مقدس (حلیت ،حرمت و طهارت نفس و فکر) را از اصول اولیة تربیت
فرزندان (به عنوان وظیفة اصلی مادر) بر میشمرد .حال آنکه روسو (به
ر غم تشابه عقاید تربیتی ،با مطهری) با تأکید بر وظیفة مادری ،تأثیر
ایفای صحیح نقش مادری را در تکامل اخالق و عواطف کودک و سعادت
و کامیابی مادر منحصر میداند .شهید مطهری ،بر اساس دیدگاه برگرفته

تفاوت دیدگاه دو صاحبنظر
شهید مطهری تربیت را تبدیل مواد خام انسانی به مادة مفید قابل
استفاده می داند (تولید انسان مولد) و روسو در همین راستا ،تربیت را
بازسازی انسان برای زندگی در جامعة بازسازی شده منطبق بر نظم و
اخالق میداند  .به عبارتی ،مطهری انسان را سازندة اجتماع و نیرویی
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 لذا با توجه به نتایج برگرفته از تحقیق. مصداق مییابد،نظریات علمی
 ضرورت آموزش پرستاران بر اساس نتایج برگرفته از دستورات،حاضر
 و بر اساس شناخت نقش تربیتی مادر به ویژه در ابعاد،دین مبین اسالم
 به منظور نزدیک شدن عاطفی بیشتر،مرتبط با حرفة مقدس پرستاری
، روانی و معنوی بر کودک،به کودک در جهت تأثیر گذاری عاطفی
.کاهش آالم و پذیرش متقابل امری ضروری میباشد

، مادر، نقش مادر را در تکامل شخصیت فرزند،از شریعت مقدس اسالم
خانواده و جامعه مورد توجه و تدقیق قرار میدهد و اهمیت این نقش
)نه در تقدیس زایش (که همة موجودات دارای این توانمندی هستند
 به واسطة کرامت الهی (ولقد کرمنا بنی،بلکه ازین جهت که خلقت بشر
 ضرورت بر هم افزایی، با عنایت به عنوان تحقیق.آدم) به وقوع میپیوندد
علوم انسانی و به کارگیری دستورات شارع مقدس در راستای تکامل
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