
 

 نقش والدین در سعادت یا شقاوت فرزندان

 *االسالم والمسلمین جواد محدثی حجت

 اشاره 

ف غذا و  باس یفرزندان و تأم یجسم یازهایف نیپدر و مادر، عالوه بر تأم
ف ژفه دارند. وا دیز وظیات آن ا نژده و معنویا عقژر و روح رآنان، نسبت به ف یبرا
تفاوت  یا شقاوت آنان بژش و سعادت ژنده فرزندان خوژتوانند نسبت به آ ینم

ف، ژف باره بازخواست خواهند شد. بنابراژآخرت، در ا یباشند؛ چون در سرا
گذارند،  یش به ارث مژفرزندان خو یف براژکه وا د یزیف چژتوان گفت ب تر یم

فرمود:   ر مؤمنانیامکه  ؛ چنانژیایروست؛ نه مال و ثروت دنیت و ادب نیترب
َ ُب   َخْيُر َما َوّعَ  » َ ْْ َناَء ا ِْ َ ْْ اُء ا َِ فرزندان به  یه پدران براک یزیف چژب تر 8؛اآلْ
 «گذارند، ادب است. یراث میم

ا شقاوت ژف در سعادت ژت نقش وا دیدر نوشتار حاضر، ضمف اشاره به اهم
 م.ژشمار یخصوص برمف ژز در ایآنان را ن یتیو ترب یف اخالقژفرزندان، وظا

                                                           

 محقق و نوژسنده.  *
 . 1048، ح غرر الحکم ودرر الکلم. عبدا واحد تمیمی آمدی، 5
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 ضرورت و اهمیت بحث 

جاد ژت فرزندان است؛ چراکه ای، تربیاجتماع یزندگ یها ستهژاز با یرژ
ت یم وتربیرو، تعل فژدارد. ازا یف امر بستگژ، به ایخانواده متعادل و جامعه آرمان

ت فرزندان یامروزه، تربها بوده است.  انسان یها فرزندان، همواره از جمله دغدغه
را دشمنان، فرزندان ما را نشانه رفته و در ژبرخوردار است؛ ز یشتریت بیاهماز 

باشند.  یآنان م ژیزدا تژد و هوژنمودن عقا قا ب جنگ نرم، در صدد سست
ت روشمند فرزندان است. ی، تربیخون فرهنگیمقابله با شب یها از روش یرژ

 یست که فرزندانینپدر و مادر، ارزشمندتر از آن  یبرا یا هژچ سرمایف، هیهمچن
ر یله خیا و وسیآنان در دن یه آبرو و سرافرازژادگار بگذارند که ماژصا ح از خود به 

ف، توسط فرزندان ژک وا دینام ن یپس از مرگشان باشند. گاه یو رحمت برا
ِه  ِذكرى»که فرمود:  ر امام سجادیماند و به تعب یم یصا ح، باق ِِ ، 8«َوأحِی 

  امبر خدای. پ شوند یان مردم میف مژک وا دیو خاطره نماندن نام  موجب زنده
ر: یشود؛ مگر از سه مس یا برود، عملش هم قطع میفرموده: هرگاه مؤمف از دن

که مردم از آن سود ببرند و سوم، فرزند  ی، علمیگرژه، دژ، صدقه جاریرژ
م َلهُ   َأْو َوَلٍ  َصاِلٍح »... او دعا کند؛  یکه برا یصا ح َُ  2«َیْ 

 تأثیرگذاری والدین در سعادت یا شقاوت فرزند 

شود؛ حال  یت فرزند، بعد از تو دش آغاز میه تربکنند ک یتصور م یبرخ
 یبرا ینژد یها رو، در آموزه فژگردد. ازا یش از تو د برمیف امر، به زمان پژآنره ا

ا عدم ژت ژف شده است که رعاژتعر یطژزن، آداب و شرا یقبل و بعد باردار

                                                           
 .91، دعای صحیفه سجاديه. 5
 .99، ص 9، ج بحار األنوار. محمدباقر مجلسی، 0
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دارد. بر اساس آمار، تعداد  یر شگرفینده فرزند تأثژت و آیآن، در شخص تژرعا
ه رشد مغزی، عصبی و کانی کودکا خلقه ج ان و  ان ناقصکودکاز  یاریبس

بوده که مادرانشان در دوران  یه نادرستژل تغذیجسمی ناقصی دارند، به د 
مادر به فرزند در هنگام  یمند قات، عالقهیتحق یطبق برخ 8اند. بارداری داشته

د یات تأکژف ج ت، در روایبه هم 2ت او مؤثر است.یدادن، در ثبات شخص ریش
مسائل ضرورت دارد؛ مثاًل  یت برخژ، رعا یش و پس از بارداریشده که پ

 م. امام صادقیفرزنددارشدن دعا کن یسفارش شده که در هنگام ازدواج، برا
    َقِ ْع ِل  َوَل ا   الّلُهّ  »د: یف دعا کنی، چندیقصد ازدواج داشت ید: وقتژفرما یم

ْبَ  َمَماِت  َِ ف اساس، ما و ژبر ا.«  ... 4؛َطِيبا  َتْجَبُلُه َخَل ا  َصاِلحا  ِف  َحَياِت  َو
م. از بدو ژقرار دار یو بدبخت یبخت خوش یبر سِر دو راه یفرزندانمان، در زندگ

ا ژر و سعادت، یخ یا به سوژر است؛ یمتغ یان عمر، انسان، بساِن فلشژتو د تا پا
الزم  یاز فرزندانمان، امر یرو، مراقبت دائم فژبه طرف شّر و شقاوت قرار داد. ازا

 م؛ نه به فرجام شقاوت.یان سعادت برسژاست، تا آنره به پا

 وظایف اخالقی و تربیتی والدین

شود.  یف عرصه مشخص مژف در اژفه وا دیادشده، وظژبا توجه به مطا ب 
توانند و  یم یف، در سعادتمند ساختف فرزندان خود چه کارژد وا دژد دژاکنون با

 . د انجام دهندژا باژ

                                                           
 .43، ص تربیت. ابراهیم امینی، 5
 .89، ص در تربیت فرزند  بیت و اهل سیره تربیتی پیامبرزاده،  . علی حسینی0
 فرزند او را وای مقدر کف  مف فرزند شاژسته برای! خدژا»؛ 319، ص 4، ج یالکاف. کلینی، 9

 .«ده مرگم قرار ازپس  صا حی در حیاتم و
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 . دعا1
که امام  ار م م است؛ چنانیف در سعادت فرزند، بسژوا د ینقش دعا

از آن ا،  یرژشود؛  یفرمود: سه دعاست که از آستان پروردگار رّد نم  صادق
اُء اْلَماِلِ  ِلَمَلِ هِ »نموده:  یریکه به او ن یفرزند یپدر برا یدعا ََ ّرهُ   ُ  َِ از  8.«ِإَذا 

شود؛ از جمله،  یچ ار نفر رّد نم یت است که دعاژز رواین  حضرت رسول
  2.«َو َواِلٌ  ِلَمَلِ هِ »پدر در حّق فرزند است:  یدعا

تف داش ی، دعانمودن برا«ِعباُد ا َرحمف»از اوصاف  یرژم ژدر قرآن کر
 »...آنان شمرده شده است:   چشم ژیاست که سبب روشنا یهمسران و فرزندان

ْزواِجنا ِمْن  َّلنا َهْب  َرَبنا
َ
َیاِتنا أ ْعُين ُقَرةَ  َوُذّر

َ
 4«. أ

پس از نماز شب و به هنگام  ید: در سحرگاهژگو یم یمجلس یمحمدتق
در آن هنگام  افتم اگرژبه مف دست داد که در یمناجات با پروردگار، حال خوش

م ژنما یدم که چه دعا و درخواستیشژم، اجابت خواهد شد. اندژنما یدرخواست
درنگ گفتم:  یاش بلند شد. ب ه محمدباقر از گ وارهژگر یکه ناگاه صدا

نت، ناشران ژف کودک را از مبّلغان دژ، ا محمد پروردگارا! به حّق محمد و آل»
 یها قیف راه، او را به توفژقرار ده و در ااران امام زمانت ژامبرت و از یاحرام پ

 3ل گردان.ژان ناژپا یب

 . انتخاب همسر شایسته 2
را طبقژت فرزند است؛ زیترب یها نهیف زمژتر سته، از م مژانتخاب همسر شا

                                                           
 .1834، ح میزان الحکمهش ری،  . محمد محمدی ری5
 .1831. همان، ح 0
پروردگارا! از همسران و فرزندانمان، ماژه روشنی چشم ما قرار ده و ما را برای : »13. فرقان، آژه 9

 «پرهیزکاران پیشوا گردان.
 .39، ص زندگی مالمحمدباقر مجلسیعلی محمد رفیعی، . 0
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ف و اجداد به فرزند منتقل ژوا د یطورکه صفات ظاهر قانون وراثت، همان
  ابد. امام صادقژ یبه او انتقال م زیآنان ن یل اخالقژل و فضاژشود، رذا یم
 یدرست د. بهینکاخالق، همسر انتخاب  دامف و خوش کفه پاژاز طا»د: ژفرما یم
ق )ژن( در فرزند اثر مک ، در جنگ یه، فرزند علیمحمد حنف 8«گذارد. یه ِعر 

 یز حمله کرد؛ و یفرمان حمله داد و او ن یبه و یدار بود. امام عل جمل پرچم
باز ماند.  یشرویاو را گرفت. محمد از پ یزه، جلویر و ضربات نیدشمف با ت

 یشرویپ یحضرت فرمود: از حمالت دشمف مترس، حمله کف. محمد، قدر
ک ژخاطر شده، نزد از ضعف فرزندش آزرده یباز متوقف شد. عل یکرد؛ و 

ترس را  فژا 2 ؛َك أِم  ُ  ْر َِ  َك كَ َع أْ  »د و فرمود: یر به دوشش کوبیآمد و با قبضه شمش
 ندارم. یمف که پدر تو هستم، ترس یعنژ؛ .«یا از مادرت به ارث برده

 . لقمه حالل3

و بـدبخت، در همـان شـرم مـادر، بـدبخت  یات آمده است که شقژدر روا
 یث متعـددژـد و رستگار، در همان شرم مادر، رستگار است. احادیاست و سع

  َدِبَ  ِفر   الّسِبيُ  َمْن »فرموده:   امبر خدایف مورد وجود دارد؛ از جمله پژدر ا
ْطِن  ْطِن   ِف   َشِق َ  َمْن   َوالّّشِق ُ  ُأِمهِ   َِ آن اسـت کـه  یف سخف، به معناژا 4.«ُأِمه  َِ

رد. اصـل یـگ یشـرل م یاز دوران بـاردار یسـعادت و شـقاوت، حتـ یها شهژر
خـورد،  یکـه مـادر در دوران حمـل م ژیانعقاد نطفه، غـذاها یازدواج و چگونگ

هـا و  لمی، دوسـتان و معاشـران، فیخانـه، نـوع زنـدگ یاتش، فضـایافرار و روح
                                                           

َق : »831، ص مکار  األخالق،  فضل طبرسی بف . حسف5 ِعر  ِر ا ّصا ح َفِإَن ا   ِحج  َتَزَوُجوا ِفي ا  
 «َدّساٌس.

 .81، ص 81، ج همنهاج البراعة في شرح نهج البالغا له هاشمی خوژی،  . میرزا حبیب0
 .3144، ح میزان الحکمهش ری،  . محمد محمدی ری9
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ــا عرس ــه م ژیه ــداها و حرفیب یک ــد و ص ــا ن ــه م ژیه ــ یک ــنود، همگ در  یش
رو، افراد آگـاه نسـبت بـه  فژت فرزند مؤثر است. ازایه و شخصیروح یریگ شرل

خورند و خانـه  یرا نم ژیاند و هر غذا ار حساسیف دوران، بسژشدن سا م ا یسپر
اد خدا و مشـغول ژشتر به یکنند و ب یشرکت نم یروند و در هر م مان ینم یهرکس

نقـل شـده  ؛افـتژف داستان درژتوان در ا یرا م یرگذاریف تأثژنمونه ا دعا و ذکرند.
غ یـکـه تـ یانـزمـ .قرار گرفت یـت عمل جراحـ، تحیفرانسو یخانم یکه روز

، شروع به خوانـدن یهوش ید، در حا ت بیز او رساز اعصاب مغ یجراح به عصب
شـتر یب یآنـان زمـان یزده شدند و شگفت کرد. گروه جراح شگفت یآ مان یسرود

 !سـتیبلـد ن یاصاًل زبان آ مـان ،ف خانمژدند ایف م یشد که بعد از عمل جراح
به فرانسه  یف خانم نوزاد بوده، سربازان آ مانژا یوقت که روشف شد ،یبعد از بررس

سرود  ،ف نوزاد شده بودند و در آن  حظهژحمله کرده بودند و وارد محل سرونت ا
 8ر ناخودآگاه کودک نقش بسته است.یدر ضم ، در واقع،ف سرودژخواندند و ا یم

ه  قمه ینسبت به ت   تیب و اهل  امبریف موضوع، پژت ایبه ج ت اهم
پس از »آمده است:  خدا که در شرح حال رسول حالل حساس بودند؛ چنان

فرستاد.  افطار رسول خدا یبرا یریبس سوزان، اّم عبدا له ظرف ش یروز
جا کر را از یف شژه: اکغام فرستاد یپ یبازگرداند و به و یحضرت ظرف را به و

ف گوسفند را از ژش. سپس فرمود: اژ؟ اّم عبدا له گفت: از گوسفند خویا آورده
ر را یشان شژام. سپس، ا دهژگفت: از مال خود خر؟ اّم عبدا له یا جا آوردهک

 یرد: اکآمد و عرض    امبر خدایآن روز، اّم عبدا له نزد پ ید. فردایآشام
تان فرستادم؛ اّما ژبرا یریروز، ظرف ش یهوا و دراز یامبر خدا! به ج ت گرمیپ

                                                           
الگوهاى تربیت نیا،  ؛ محمدعلی کرژمی81و  88، ص 8، ج نسیم مهر. ر.ک: حسیف دهنوی، 5

 .38و  30، ص کودکان و نوجوانان
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َذِلَك »فرمود:    امبر خداید! پژبازگرداند یریشما آن را همراه پ ُاِمَرِ  الُرُدُل َاْن ِِ
ه کاند  افتهژامبران فرمان یف، پیبه سبب هم 8؛َوََل َتْبَمَل ِاَّل َصاِلحا    ََل َتعُكَل ِاَّل َطِيبا  

 « انجام ندهند.  ،کیار نکجز حالل نخورند و جز 

 برداری گذاری و کام . نام4

ا تربت ژد، کام او را با آب فرات ژآ یا مینوزاد به دن یمستحب است وقت
فرزندان مؤثر است.  یمدار تژف کار، در والژبردارند؛ چراکه ا دا ش داءیس

ِ  اْلُحَسْيِن   َحِنُ ما َأْوََلَ ُكْ  »فرمود:   امام صادق َِ ْر ُِ
کام  2؛َفِإّنُه َأَمان ِِ

بودن ]از  د که موجب در امانژبردار فیفرزندانتان را با تربت امام حس
 «[ است. تیب دشمنان اهل ش بهژانحراف، شرک وگرا

 یرژات، ژار اثربخش است و در روایت فرزند بسیز بر شخصین« روینام ن»
از  یده شمرده شده است. شخصژف، انتخاب نام پسندژاز حقوق فرزندان بر وا د

 یگذار شما و پدرانتان نام یها د: ما فرزندانمان را با نامیپرس  امام صادق
، به خدا قسم، یآر»ما دارد؟ حضرت فرمود:  یبرا یف کار، نفعژا اژم. آیکن یم

 4«جز محّبت است. یزیف، چژمگر د
مه، اذان و اقامه یقه، و یل: عقیدر مورد توّ د فرزندان، از قب ینژآداب و سنف د

 در سرنوشت و سعادت آنان مؤثر است.  یا در گوش آنان گفتف، هرکدام به گونه

 . تربیت شایسته5

سته آنان از نظرژت شایف نسبت به فرزندان، تربژ دف واژف وظاژتر از م م
                                                           

 .11، ص 8، ج تفسیر روح البیان. اسماعیل حقی بروسوی، 5
 .380، ص 80. همان، ج  0
 .840، ص 808، ج بحار األنوار. محمدباقر مجلسی،  9
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است. روح و قلب فرزندان در  ژیت والیو ترب یآموز م، قرآنیانت، تعلژاخالق، د
  اْلَحَ ِ    ِإّنَما َقْلُب : » یر است. به فرموده امام علژپذ ار نقشی، بسیدوران کودک

ْعِض  َ هُ  َش ْاْلَخاِلَيِ  َما ُأْلِقَ  ِفيَها ِمْن   َكاْْ ِْ دِل نوجوان و کودک، همچون  8؛ٍء َقِبَل
  رسول خدا« رد.ژپذ یکه در آن افشانده شود، م یاست؛ هر بذر یف خا یزم

َمَثُل اْلِبْلِ  ِفی اْلِصَغِر َكالّنْقِش »د: ژفرما یذهف و دل کودکان م یرژپذ ز در نقشین
َلی اْلَحَجرِ   «است. ، همچون نقش بر سنگیمثال دانش در کوچر 2؛ََ

ش از یفرزندم! پ»فرمود:   یدر نامه خود به امام مجتب  یحضرت عل
ا یدن یها ها و فتنه ا هوسژا بروم و قبل از آنره قلب تو سخت شود، یآنره مف از دن

ها کردم؛ تا  تیف وصژرد، مف مبادرت به ایات قساوت گ شهژابد و اندژبر تو غلبه 
نده، روشف و بدون اب ام باشد؛ ژهت در آو را یو به کار بند یریبگ یآن ا را جد

َ ِب   َفَباَ ْعُتَك »... َ اْْ ِغَل ُلُبك  َیْقُسَم َقْلُبَك   َأْن   َقْبَل   ِِ َِ  4... .« َو َیّْش
ال باشند و آن را بر ع ده یخ یش بژت فرزندان خوید نسبت به تربژف نباژوا د

« ینژت دیترب»نه یخصوص در زم ها بگذارند؛ به ها، مدارس و رسانه م د کودک
 از خود نشان دهند. یشتریفرزندان، الزم است که اهتمام ب

 . نظارت بر دوستان6

دارند که در اثر رابطه  یرون از خانه و در مدرسه و محّله، دوستانیفرزندان ما ب
 ند.ژآ یآن ا درم یبا آنان، به رنگ و بو
ــا ک ــو ب ــو اّول بگ ــت ــتژان زی  یس

 

 یسـتیم کـه تـو کژپس آنگـه بگـو 
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ق دوستان ژاد و گناه آنان، از طریها و مفاسد فرزندان و اعت از انحراف یاریبس
ف مسئله که فرزندانشان با چه ژتوانند نسبت به ا یف نمژد. وا دژآ ید مژاب پدژنا

کنند و دوستانشان  یروند و چه م یرفاقت و حشر و نشر دارند و کجا م یکسان
، یتفاوت یف بژتفاوت باشند. ثمره ا ی، بدارند یاند و چه افرار و اخالق یچه کسان

 یها شژنخواهد داشت و پس از انحراف و گرا یف را در پژجز ندامت وا د
د ژندارد. پس، عالج واقعه، قبل از وقوع با یسود یمانیز، پشینامناسب فرزندان ن

 نمود.
کند: فرزندم! با پنج نفر،  یه می، توص به فرزندش، امام باقر  امام سجاد

ل، ینرف: دروغگو، فاسق گن رار، بخ ینیگو و همنش و مصاحبت، رفاقت و گفت
 8شاوندانش قطع رابطه کرده است.ژکه با خو یاحمق و کس

ف پنج ژبا ا ینیاز همنش یش، ضمف ن ژخو یها هیحضرت در ادامه توص
از  یا ف، نمونهژک را هم متذکر شده است. اژهر  یها انژگروه، مفاسد و ز

 هاست. یف به فرزندان در مورد دوستژدادن وا د و مشورتنظارت و دقت 

 سازی برای تحصیل . زمینه7
ها، در اثر ضعف  م و شقاوتژها و جرا یاز تب رار یاریاز آنجا که بس

نده ژالت خوب، در سعادت و آیز داشتف تحصیاست و ن یسواد یو ب یفرهنگ
فرزندانشان باسواد د کمک کنند تا ژف باژار مؤثر است، وا دیک فرزندان بسین

نده ژآ یداشته باشند و برا یشوند، خوب درس بخوانند، مدرسه و معلم خوب
 2؛ِ  لْ بِ الْ  ِب لَ َط ِِ  ْ  كُ َلَ  روا أْو ُم »فرمود:   ید باشند. امام علیجامعه هم مف

 «د.یفرزندان خود را به آموختف دانش امر کن
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 یمباحث اعتقادتواند شامل: آموزش  یل فرزندان، میدانش و تحص یریفراگ
  تیب ز معارف مرتب اهلیو ن یثژو حد ی، علوم قرآنی، احرام شرعینژو د

و شب ات  یدتی، دچار انحراف عقینژباشد تا مبادا به سبب ضعف شناخت د
 .  شوند یفرر

 . جاذبه و محّبت8
اد به مواد مخّدر، فرار ی، اعتیم اجتماعژ، جرایروان یها شه عقدهژمعمواًل ر

گردد.  یبرم« کمبود محبت»ل، به یا ترک تحصژدام منحرفان افتادن و  از خانه، به
کنند و در عمل به آن ا  یش م رورزژف نسبت به فرزندان خوژرو، اگر وا د فژازا

ت قائل شوند، هرگز آنان دچار عقده یشان احترام و شخصژعالقه نشان دهند و برا
 افتند. یگمراهان نمشوند و به دام و دامف  یو کمبود محبت نم ینیب خودکم

رون یب یها ط خانه، گرم و ُپرمحبت باشد، فرزندان به آغوش محبتیاگر مح
ف و افراد ژآورند. اگر آنان احساس کنند که مورد توجه وا د ینم یاز خانه رو

زند و  یدارند، فرر فرار از منزل به سرشان نم یاند و در در دل اهل خانه جا خانه
 یها هیات، توصژشوند. در روا یگران نمژذب د، جیرونیف محبت بژبا کمتر

د، با ادب و احترام با آنان ید، نوازش کنیشده که فرزندان خود را ببوس یفراوان
 یریگ ف رفتارها، در شرلژرا اژد؛ زژیان آن ا به عدا ت رفتار نماید و میبرخورد کن

 امبریدارد. پ یاساس یکند و در سعادت آنان نقش یت فرزندان کمک میشخص
د و به ژها را دوست بدار بچه 8...؛  َو اْعَحُممُه   َأِحُبما الِصْبَياَن »فرمود:   خدا

 «د.ژید، عمل نماژداد یا د و هرگاه به آنان وعدهیآنان ترّحم کن
 ژیها انژو  وس و ُپرتوقع بارآوردن کودکان هم ز یافراط یها ا بته محبت

ف و ژاعتدال فراتر نرفت. رابطه وا دد مراقب بود و از مرز ژرو، با فژدارد. ازا
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خود  یدر دعا  ت باشد. امام سجادیمیصم ید دوستانه و بر مبناژفرزندان، با
َلْيِهَما َشِ يقا  »خواند:  یاز خداوند م ََ ، َو ِهَما َعِفيقا  ِِ ا! مرا ژخدا 8؛َوَصِيْرِن  

«ق و د سوز قرار بده.ینسبت به پدر و مادرم رف
لَ  ُمِحِبيَن   یلِ   َواْ َبْلُهْ  »خواهد:  یندان از خداوند مفرز یا در دعا براژو  ََ   ی، َو

يَن  ِِ ِقيِميَن لِ   ُمْقِبِليَن   َحِ  َِ ا! فرزندانم را نسبت به مف ژخدا 2؛، ُمِطيِبينیُمْس
«ع قرار بده.یمند، درست و مط دوستدار، م ربان، عالقه

د بر اساس ژف، باژوا دان فرزندان و ید که رابطه مژآ یف دو دعا برمژاز ا
 باشد.  ینیو عالقه طرف یورز محبت

 . الگودهی9
ر ا گوها و ی، تحت تأثیو جوان ی، نوجوانیفرزندان ما در مقطع کودک

سته ژشا یدر نظرشان محبوب و ق رمان یرند. اگر کسانیگ یها قرار م ق رمان
از آنان ز ین یسبک زندگ یباشند، در افرار و رفتار،  باس و وضع ظاهر و حت

 کنند. یت میتبع
انـت، ژک و تعّ د و اخـالق و دیف، در صفات نژنره وا دژرو، عالوه بر ا فژازا

سـته را ژشا یفرزندان باشند، الزم است که ا گوهـا یبرا یخوب ید خود ا گوژبا
فرزندان،  یو سنّ  ید به تناسب سطح فررژف کار، باژا یز به آنان نشان دهند. براین

توانـد  یها م بچـه یبـرا ژیگو کرد؛ مـثاًل داسـتان یه آن ا معرفرا ب یمناسب یا گو
ل و ژها و فضا یان خوبیدر نزد آنان باشد. ب یاخالق یها نه بروز سلسله ارزشیزم

 یها اران ائمـه، انسـانژـامبران، امامان، اصحاب، یپ یها یها و فداکار مجاهدت
ــ  ــرداران ش ــه، س ــینمون ــارزان انقالب ــاتید، مب ــه و ب ــان محجب ــان ، زن قوا، عا م
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 یا گـوده یمناسـب بـرا یکوش، مخترعان و دانشمندان برجسته، روشـ سخت
 است.

ز، از جمله یخوب و سازنده ن یاه مثبت و اثرگذار، داستان یها لمیف یتماشا
که در دوران   یامام عل یها ها و شجاعت از قصه یاریهاست. بس ف راهژا

بندد و تا آخر عمر،  یآنان نقش مشود، در ذهف  یها گفته م بچه یبرا یخردسا 
اد و ژ، در یجوانمرد یو ا گو یداشتن دوست یعنوان ق رمان آن حضرت را به

 ش حفظ خواهند کرد.ژخاطر خو

 . تأمین نیازهای کودکی11

ز یوخ و جست ید بازژ، به  حاظ سف و سا شان، بایفرزندان در دوران کودک
گانه از آنان  حرکات بچه یبزرگسا نرنند، در  یباز یداشته باشند و اگر در کودک

کردن با  یکودکان، باز یح و بازژل تفرژه وساینه، ت یف زمژزند. در ا یسر م
ح سا م ژج ت تفر یمناسب، بردن آن ا به اماکن یباز ف و انتخاب همیشان، تأمژا

الزم است؛ وگرنه  یکودکانه، از جمله کارها یها یباز یا آزادگذاشتف آنان براژو 
 خواهد شد. بعد  یها شان در سالژا یبرا یروان یها باعث بروز عقده

د تا ژآمده است که کودک را تا هفت سال آزاد بگذار یث اسالمژدر احاد
َنَك   َ ِع »فرموده است:   که امام صادق کند؛ چنان یباز ِْ ََ   َیْلَبُب   ا  8.« ِدِنين  َدْب

َحُب »ز فرمود: ین  امام کاظم َِ َراَمُ  اْلُغَاِ    ُتْس   َحِليما  ِف   ِلَيُ مَن   ِصَغِرهِ   ِف   ََ
ز داشته باشد، تا یوخ و جست یباز یده است که پسربچه در کودکژپسند 2؛ ِكَبِره

  ف  ّی بِ الّص   ُ راَم ََ » د:ژفرمایم  امبر خدایف، پیهمچن« بردبار باشد. یدر بزرگ
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ََ   ٌ یاَ  زِ   هِ رِ َغ ِص  ه ژ، مایکودک در کوچر یز و بازیوخ جست 8؛هِ رِ بَ ف  كِ  هِ لِ ْق ف  
 «است. یعقل او در بزرگ یفزون

ه یآنان تخل ینرنند و انرژ یباز یمقصود، آن است که اگر فرزندان در کودک
، عبارت یدر کودک یآثار باز یخورند. برخ یبه مشرل برم ینشود، در بزرگسا 

، اعتماد به یآرامش و وقار در بزرگسا ، یدوران کودک یها یه انرژیاست از: تخل
 . یرژپذ تیو مسئو  ی، همد ژیرو شدن کم نفس، برطرف

با کودکان، بر دوش خود سوارکردن آنان و   یباز هم  امبر خدایره پیدر س
ف، آن حضرت فرموده: ینقل شده است. همچن  فیبا حسف و حس یز بازین

ْنَ هُ   َكاَن   َمْن » َص   َصِب ٌ  َِ َِ «شود. یباز دارد، با او هم یا هرکس بچه 2؛َله  اَب َفْلَي

 ازمنکر معروف و نهی . امربه11

ت ژازمنرر و ارشاد و هدا یمعروف و ن  از عوامل اصالح جامعه، امربه یرژ
ف ژدر ا یتفاوت ینره بژاست؛ چه ا یهمگان یا فهیف کار، وظژگران است. اژد

شود. در  یگناهان در جامعه مشدن  ینه، گناه است و موجب گسترش و عادیزم
 ف مسئله وجود دارد.ژز ایخانواده و نسبت به فرزندان ن

کرد و او  یحت میفرزندش را نص م، حضرت  قمانژات قرآن کرژمطابق آ
با دعوت   قمان 4داد. یازمنرر هم دستور م یمعروف و ن  را به نماز و امربه
ها و  یرینمازخواندن، امر به نز از شرک، انجام عمل صا ح، یفرزند خود به پره

ش ژکرد و هم فرزند خو یو ارشاد م یتگرژها، هم عماًل خودش هدا یاز بد  ین 
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را به سعادت و کمال فرزندش ژنمود؛ ز یه میازمنرر توص یمعروف و ن  را به امربه
 مند بود. عالقه

ُیَها یا»د: ژفرما یقرآن م
َ
ّْنُفَسُکّْم  ُقوا آَمُنوا اَّلِذیَن  أ

َ
  أ

َ
 یکسان یا 8؛ّنارا   ْهِليُکّْم َوأ

 «د.یور دوزخ حفظ کن تان را از آتش شعله د، خودتان و خانوادهژا مان آوردهژکه ا
ات آمده است که مقصود از حفظ خانواده )زن و فرزندان( از آتش، ژدر روا

فرمود:   ازمنرر است. امام صادق یمعروف و ن  ر و امربهیدعوت آنان به خ
ه آغاز کرد و گفت: مف از ژاز مؤمنان نشست و گر یرژه نازل شد، ژف آژکه ا یوقت

ف حفظ خانواده هم بر دوش مف آمد! یحفظ خودم از آتش ج نم ناتوانم، ترل
و  ی، فرمان دهیکن یف که آنان را به آنچه خود را امر میفرمود: هم  امبر خدایپ

  2است. ی، کافیکن ی، ن یده یز میآنان را از آنچه خودت را پره

 ازدواج شرایط نمودن . فراهم12
دند، پدر و یانسان است. اگر فرزندان به سّف ازدواج رس یعیاز طبیازدواج، ن

نشان ژو د یط ازدواج آن ا را فراهم کنند، تا عفاف و پاکدامنژفه دارند شرایمادر وظ
ف به شمار آمده و ژاز د یمی، ازدواج، عامل حفظ نیاریات بسژحفظ شود. در روا

 4له تقوا حفظ کرد.یوس د بهژگر را باژم دین
آن و  یریگ گرفتف فرزندان با ازدواج و آسان سامان یرو، کمک در راستا فژازا

ف است. باال رفتف سّف ژف وا دژمختلف، از وظا یها و ب انه یتراش ز از مانعیپره
از روابط مجرمانه و به  یاریساز بس نهیل خانواده، زمیازدواج و مشرالت تشر

کنند، در گناه فرزندان یف مسئله کوتاهژف در اژگناه افتادن جوانان است. اگر وا د
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 اند.  کژخود شر
ام آورد که ینازل شد و پ  امبر خدایل بر پیفرموده: جبرئ  امام رضا

ده بر یرس یها وهید: دختران باکره، همچون مژفرما یرساند و م یخداوند سالم م
د و باد آن ا را خراب یدن ندارند؛ وگرنه خورشیجز چ یاند که درمان درخت

شوهر  زج یا دند، چارهیبه سّف بلوغ و رشد رس یز وقتیکند. دختران باکره ن یم
ام را به یف پژز به منبر رفت و ایامبر نیستند. پیمف نژندارند؛ وگرنه از فتنه و  غزش ا

  8مردم رساند.
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