
 

 سجاد از دیدگاه امامتربیت فرزند 
 صحیفه سجادیه 52با تأکید بر دعای 

 *االسالم و المسلمین عباس آزادحجت

 مقدمه 
هـای بـه هـد رسـیدن هایی سنجیده و منظم بـرای مجموعه تالش ،تربیت

. های بالقوه در تمام ابعاد وجودی انسـان اسـتمشخص و شکوفاسازی توان

گرو شناخت ابعـاد مختلـف تربیـت و فرهنـگ  در ،آمیز کودکرشد موفقیت

از  امـام سـجاد صحیفه سـجادیه کند.ای است که در آن زندگی میجامعه

توسـط کـه  4های تربیتی، فرهنگی، اجتماعی و دینی استموزهبهاترین آگران

                                                           
 .کارشناس ارشد روانشناسی اسالمی *

. کتاب شریف صحیفه سجادیه که حاوی ادعیه و مناجات چهارمین پیشـوای شـیعیان اسـت، 4

؛ از ایـن رو رودهای حقایق و اسرار الهـی بـه شـمار مـیترین گنجینهمترین و مهیکی از بزرگ

بـزرگ  آقـادارد. « اخـت القـرآن»و « زبور آل محمـد»و « بیتانجیل اهل»چون  لقابیا

 .42، ص 42؛ ج الذریعةتهرانی؛ 

ای از صحیفه سـجادیه را بـرای طنطـاوی )مفتـی نسخه اّله نجفیآیت مسیش 4323در سال 
بهـا، در پاسـ، چنـین نوی پس از تشکر از دریافت ایـن هدیـه گرا .اسکندریه( به مصر فرستاد

این اثر گرانبهای جاوید کـه از مواریـث نبـوت  کنون بر این از محرومیت ماست که تا»نوشت: 
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در ایـن توانـد الگـویی مناسـب و میبیان شده است  حضرت در قالب ادعیه

فرزنـدان  هکه دربـار سجادیه هصحیفدعای بیست و پنجم  ویژهزمینه باشد؛ به

ْبَداَنُهْم َو »: داردعرضه می امام سجاداست. 
َ
ْصحج ْل  َ

َ
ْخَاَقُهـمَو َ

َ
ْدَیاَنُهْم َو َ

َ
َ ... 

ْعن  
َ
ْدیْبْهْم  َعَل  َو َ

ْ
ها و دینشـان و اخالقشـان را بـرایم بـه و بدن 4:َتْرْبَيْتْهْم َو َتخ

در ایـن  «.کردن در حقشان یاری فرما مرا در تربیت و خوبیر ... و سالمت دا

تربیـت در ایـن دعـا  گانـهبه بررسی اهمیت تربیت فرزند و ابعـاد سـهمجال 

 پردازیم.می

 الف. اهمیت تربیت فرزند
گـل  0جگرگوشـه والـدین، ماننـدهاى دینی، از فرزنـد بـا تعـابیرى در آموزه

عنـوان نشـانه  و از فرزنـد صـالح، بـه 1برکت و مایه خیر 3،خوشبوى بهشتی
امـام  1.شـده اسـت و میراث خداوند بـه بنـده مـؤمنش یـاد 2خوشبختی مرد

فرزنـد، بهتـرین »فرمایـد: ی دانسـته و مینعمت ارزشمندرا فرزند  سجاد
اى نقـد اسـت و اگـر چنانچـه بمیـرد، کننده اگر زنده باشد، دعا .نعمت است

 2«.فرستداى است که انسان او را پیشاپیش میشفاعت کننده
وجود فرزند، لذت زیادى در خانواده وجـود دارد.  با»گوید: مایکل آرگیل می

                                                                                                                  
برتـر و از کـالم  ،از گفتـار مخلـوق آن را ،نگرممن هر چه در آن می .است، دست نیافته بودیم

 . 024ص  ؛سیره پیشوایان. مهدی پیشوایی؛ «یابمتر میپایین ،خالق
 .404ص  ؛صحیفة السجادیةالحسین؛ . علی بن 4
 .440، ص 42ج  ؛و مستنبط المسا ل مستدرک الوسا لحسین نوری؛  .0
 .3 ص ،1 ج ؛یالکاف؛ کلینیمحمد بن یعقوب   .3

 .430 ص ،1 ج ؛حکم النبی األعظم؛ شهرىمحمد محمدى رى .1
 .22، ص 42؛ ج وسا ل الشیعة؛ حّر عاملیمحمد بن حسن . 2
 .22همان، ص  .1
 .440، ص 41؛ ج کنزالعمال؛ الدین علی متقی هندى عالء. 4
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عنوان یک مزیت از کودکانشـان دریافـت  لدین محرک و شادى را بهبیشتر وا
هاى تحقیقاتی و مشـاهدات بـالینی حکایـت از از سوی دیگر یافته 4.«کنندمی

آن دارد که عدم حضور فرزند در محیط خانواده، یکـی از عوامـل ناپایـدارى 
جود فضاى خالی را به و ،هافرزندى در خانوادهبی 0در زندگی مشترک است.

شـود. تحقیقـات عالقگی به زندگی مشـترک مـیآورد و باعث تضاد و بیمی
فرزنـد بـیش از هـر هاى بـیدهد که خانوادهشده در ایران نیز نشان می انجام

 3نو  خانواده دیگر در معرط گسست قرار دارند.
شایسته، تأثیر بسزایی بـر اسـتحکام  این اساس فرزندآوری و تربیت فرزند بر

نفس صـدور  رو این از .سالمت جامعه دارد ،تبع آندر خانواده و بهو شادی 
طـوالنی بـرای فرزنـد از سـوی امـام بـه طـور نسـبی یک دعای مسـتقل و 

بـر  شاهدی قوی بر جایگاه و اهمیت فرزند است. اهتمام امـام ،سجاد
دعا برای فرزندان با عبارات ظریف، بیانگر لزوم توجه به موقعیـت فرزنـد در 

در همـین دعـا در فـرازی بـا  امام .حیات فردی و اجتماعی است همنظوم
متعـال  یاز خـدا ،اهتمام به امر تربیت فرزندان و بـا اشـاره بـه مشـکالت آن

ْعن  »فرماید: یکند و میم یدرخواست یار
َ
ْدیْبْهْم  َعَل  َو َ

ْ
مـرا در و : َتْرْبَيْتْهْم َو َتخ

با اسـتعانت از خداونـد  امام«. اکردن در حقشان یاری فرم تربیت و خوبی
کنـد و از ایـن طریـق مربّیـان و بر اهمیت آن تأکید می ،برای تربیت فرزندان

عنـوان مربّـی، تمـام  به خواند. گرچه اماممی والدین را به این امر مهم فرا
 شرایط یک مربّی خوب را داراست، اما مقصود از این جمـالت تعلـیم شـیوه

آغاز تربیت، توکل بـر خـدا  نقطه نظر امام است. ازدرست تربیت کودکان 
                                                           

هـای های دانشـجویی: دفتـر چهـل و هشـتم )مهارتها و پاسـ،پرسـش. علی احمد پناهی؛ 4

 .  422؛ ص زندگی(

 .420ص . همان،0

 .24 -12ص  ؛پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن :طالقباقر ساروخانی؛ . 3
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توانـد مربّـی خـوبی باشـد کـه پـیش از و تربیت خویشتن است و کسی می
حـق » فرماید:حقوق می دیگران به تربیت خود بپردازد. همچنان که در رساله

بسـتگی  ،فرزندت این است که بدانی او از توست و خوبی و بدی او در دنیا
ول تربیـت و ئمسـ ،ایتو کـه سرپرسـتی او را بـه عهـده گرفتـهبه تو دارد و 

او مانند کسـی  پس درباره ؛سوی خداوند و اطاعت او هستی اش بهراهنمایی
و  کنـدعمل کن که کارش را در این دنیا بـه حسـن اثـر خـویش آراسـته می

 4«.فرستدمی
توانـد الگـویی بـرای می ،بر دعـا بـرای فرزنـد از سوی دیگر اهتمام امام 

تأثیر شگرفی بر آینـده و  ،که دعای والدین در حق فرزندان والدین باشد؛ چرا
خواهنـد در تربیـت فرزندانشـان موفـق یکـه مـ یوالدین سرنوشت آنان دارد.

 تربیـت نماینـد، بایـد از بیـتعاشق خدا، قـرآن و اهل یباشند و فرزندان
ٍٍ » فرمود: امام صادق. ببرندعامل دعا در حق فرزندانشان بهره  َثَاُث َدَعـَوا

ْ  )َتَعاَل (  ُدَعاُء اْلَواْلْد ْلَوَلْدهْ  هُ  َ  ُیْحَجْبَن َعْن اللج ـ ْإَذا َبرج سـه  0:، َو َدْعَوُتـُ  َعَلْيـْ  ْإَذا َعقج
گـردد: یمانـد و قطعـاً مسـتجاب مـیدعاست که از پروردگار در حجاب نمـ

و  ،که نسبت به والدین خود نیکوکار باشـد یفرزند پدر و مادر در حق یدعا
. بسیاری از صـالحان و «شودکه عاق والدین می ینفرین ایشان در حق فرزند

 اند.یافته با دعای پدر و مادر به این مقامات و درجات دست ،فرزانگان
 گوید: باقر مجلسی می تقی مجلسی، پدر بزرگوار محمد محمد

اینکه از نماز شب و تهجد سحری فارغ شدم، حال  از ها پسدر یکی از شب

خوشی برایم ایجاد شد و از آن حالت فهمیدم که در این هنگام هر حاجت و 

فکر کـردم چـه درخواسـتی  .درخواستی از خداوند نمایم، اجابت خواهد شد
                                                           

 .013ص ؛العقولتحف شعبه حرانی؛ . ابن4

 .022ص ی؛مالالا ی؛بن حسن طوس محمد. 0
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از امور دنیا و آخرت از درگاه خداوند متعال نمـایم کـه ناگـاه صـدای گریـه 

: چنـین دعـا کـردمدرنگ اش بلند شد و من بیدر گهواره باقر فرزندم محمد

ج دینـت و ناشـر پروردگارا! به حق محمد و آل محمد، این کـودک را مـروّ »

 4.«پایان موفق گرداناحکام پیامبر بزرگت قرار ده و او را به توفیقاتی بی
 دو  وقت ـحر ا  یصه نجشتم دادنسد 

 

 

 2اندر هن ف مت شب هب  یسشتم دادنسد   
 

، از برکت این دعـای نیمـه از آن بزرگواربه جا مانده آثار و برکات و خدمات 

، صـدور فتـوامرجعیـت و  ،س و تربیت شاگردان بزرگیدرت شب پدر است.

 بیـتآوری آثار اهـلهای مکّرر برای جمعو مسافرت های مهممسئولیت

ایـن  ، از جملهجلد 442 در االنوار بحارکه حاصل آن، تألیف کتاب ارزشمند 

 3باشد.آثار و برکات می

 گانه تربیت فرزندلفه سهؤ ب. م
در امـر تربیـت  بعـد مهـمدر آغازین فرازهای این دعا به سـه  امام سجاد

ْصحج لْ » :فرمایداشاره می
َ
ْخَاَقُهـْم   َو َ

َ
ْدَیـاَنُهْم َو َ

َ
ْبَداَنُهْم َو َ

َ
هـا و دینشـان و بـدن :َ

را در حقیقـت « صـّحت»لغت چه اهل گرا. «سالمت دار اخالقشان را برایم به

نسبت به غیر بـدن  یدانند، مجازبه معنای تندرستی و نبود مرط جسمی می

 1.رفته است کارو جسم نیز به
                                                           

 .404ص ؛ یخانواده و تربیت مهدوی؛ کاشان یحیدر ی و محمدباقرمرتضی آقا تهران. 4

 .  423؛ غزل دیوان حافظ شیرازیحافظ شیرازی؛ . شمس الدین محمد 0

 03/20/4322؛ «چگونه اخالص پدر، فرزندش را عالمه کرد»رسانی تبیان؛ . پایگاه اطال 3
https://article.tebyan.net/103122 

  .222ص  ،0العرب؛ ج  لسانابن منظور؛ ر.ک: . 1
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 . تربیت جسمانی1
ْبَداَنُهْم » حضرت در فراز

َ
ْصحج ْل  َ

َ
سـالمتی  به تربیت جسمانی و توجه به ،...« َ
 حقیقت لغوی، صفت بدن اسـت و بـه در« صّحت»فرماید. فرزندان اشاره می

شـود. ... اسـتعمال می صورت استعاری برای روح، نمـاز، ایمــان، اخـالق و
به معنای کارکرد طبیعـی اعضـای آن بـر اسـاس وظـایف  ،سـالمت در بـدن

تحقـق هـدفی کـه جهـت بـدن در  ؛ یعنیمقّرر و بدون نقص و کاستی است
در سیره امـام  4.کندحرکت میشده است، بدون هیچ مشکلی  برای آن آفریده

 ،دادنـدتولد فرزندی را به آن حضرت مـژده می هر گاه»آمده است:  سجاد
و اگـر پرسـید از سـالمت او میپرسید دختر است یا پسر؛ بلکه نخسـت نمی
فرمود: سپاس خدایی را که از مـن چیـز نـاقص و ناسـالمی گونه بود، میاین

 0.«نیافرید
مشـکالت  نیـز هـای بعـدسـال، در ندارنـد کودکانی کـه سـالمت جسـمانی

سـالمتی  رو توجـه بـه ایـن از .شناختی، هیجانی و اجتماعی خواهند داشت
های گوناگون، مانند ورزش و تحرک بدنی، خـواب کـافی و کودک در حوزه

باکیفیت، تغذیه کافی و مناسب، رعایت بهداشت دهان و دندان، پیشـگیری از 
 3رت دارد.ها و بهداشت محیط ضروبیماری

 تربیت دینی .2

لبـاس و  سفانه امروزه پرداختن والدین به رفع تنگناهای اقتصادی، دغدغـ أمت

رنگ نمـوده اسـت. تحصیل فرزندان، نقش نهاد خانواده را در تربیت دینی کم

هایی که بـیش از آنکـه غـم هویـت، ثبـات شخصـیت و خانواده رندایبس چه
                                                           

   .422، ص 1ج  ؛فی شرح صحیفة الساجدین ریاط السالکین؛ مدنیکبیر علیخان  سید. 4
 .04، ص 1ج  ؛الکافی ؛کلینی. محمد بن یعقوب 0

 .  430ص ؛شناس کودک خود باشیدروان؛ مبین صالحی. 3
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چنـدان مهـم  باشند، حریص رفع نیازهای نـهتربیت حقیقی فرزندان را داشته 

آنـان هسـتند، ... . پیگیر یادگیری و آموزش کامپیوتر، زبان، کنکور و او هستند

در  امـام سـجاد این در حالی است که .دغدغ  تربیت الهی او را ندارنداما 

بـه تربیـت  دهد،قرار میتوجه را مورد سالمت جسمی آنکه  از این دعا، پس

مـن  ی؛ و دینشـان را بـراَو َاْصحج ل ... َاْدیاَنُهْم »فرماید: میدان اشاره فرزن یدین

 «.سالم بدار

پیگیری دستورات و قوانین دینی در دو مرحله اعتقاد و عمـل و  ،سالمت دین

داری، یعنـی کسـب کاست آنها برای رسیدن بـه هـد  دیـن و کماجرای بی

بـه معنـای  ،مت دینـیرضایت و خشنودی پروردگار است. در حقیقت سـال

گونـه انحـرا  و کـژی اسـت. شـخص  پاک بودن اعتقادات و اعمال از هـر

انسان گناهکار، به مقدار انحـرا  و  نیزدارای عقاید فاسد یا درگیر شبهات و 

فساد خویش از سالمت در دین محروم است. در برخـی روایـات از امـوری 

بـرده  آفت دیـن نـامعنوان  به ،چون حسد، خودپسندی، فخرفروشی و طمع

یعنـی  0؛در لغـت بـه معنـای سـبب فسـاد آمـده اسـت« آفـت» 4شده است.

ای که باعث وقو  تباهی شده و شیء را از حالـت صـّحت و صـالح عارضه

 سازد.خارج می

او را  مندسـعادت ، هم آیندهاست تربیت دینی، هم حق کودک و وظیفه والدین

بخـش والـدین خواهـد اه نجاتو هم دارای ثوابی است که گ کندتضمین می

 بود.

 با توجه به اهمیت و ضرورت تربیت دینی به چند نکته مهم باید توجه کرد:
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گـاه برخـی والـدین در  های مناسب و اثرربش: گیری از روشالف( بهره

کننـد کـه دیـن را در کـام هـایی اسـتفاده میاز روش ،تربیت دینـی فرزنـدان

اّله ة کند. در خاطرات حضـرت آیـریزان میگفرزندانشان تل، و آنها را از دین

 فرمود: مظاهری است که می
بـه مقدسـات اسـالم تـوهین  ،بـودکه در محیط اسالمی بزرگ شده  یپزشک
پـس از تحقیـق متوجـه شـدیم کـه  .ای داشـتزننـده یکرد و برخوردهامی

گفـت: می. او شده است یهای پدرش ناشگیریاین پزشک از سخت یبیمار
خواندن نماز صـبح  یآمد و مرا براسر من می یصبح با چوب، باالپدرم هر »

صـورت و  و سـر هشدم، چـوب را بـای دیر بلند میکرد. اگر لحظهبیدار می
برخورد ناصحیح و غیر اسـالمی پـدر سـبب بـه ترتیب،  این به «.زدبدنم می

نسـبت بـه بود؛ به طوری که شده در وی  یروان یبیماروجود آمدن عقده و 
 4کرد.میو به آنها جسارت  هالم و مقدسات دین بدبین شداس

 یاینکه نسبت به انجام تکـالیف شـرع با یامام خمیناین در حالی است که 
در جان کـودک پرهیـز داشـت.  یفرزندانش بسیار مقید بود، اما از ایجاد تلخ

 گوید: از فرزندان امام می ییک
دخترم را از خـواب شـیرین ها ، صبحیعادت خانوادگ یهمسرم از رو یزمان

کرد که نماز بخواند. امام که در جریان قرار گرفت، پیغام فرسـتاد کـه بیدار می
جا بـود و تـأثیر اسالم را به مذاق بچه تل، نکن و چقدر این حر  به یشیرین
خـودش سـفارش  ،آن از که بعد طوری به ؛دخترم گذاشت هبر روحی یعمیق
 0رش کنیم.نماز صبح بیدا یکرد که برامی
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شـود، د مـیای که متولّـکودک از لحظه ب( توجه به سطوح تحول کودک 

نظر جسمی، روانـی، عـاطفی و شـناختی تجربـه  های متنوعی را ازدگرگونی

خـوبی  ها را بهکند. والدینی در تربیت فرزندشان موفقند که این دگرگونیمی

هـا تطبیـق دهنـد. با آن دگرگونی ،رصد کنند و تعامل و رفتارشان را با کودک

های مراحل گوناگون رشد کودک و نیازهای مرتبط بـا آنان با شناخت ویژگی

خـوبی  تواننـد بـهتر مـیهر مرحله، از شیرخوارگی تا نوجوانی و حتی بزرگ

 4.به کودک خود کمک کنند

ترین اصول در تربیـت یکی از مهم ج( رعایت اصل تدریج در تربیت دینی 

ای خاص دارد. پـرورش اصل تدریج است. هر چیزی ظرفیت و اندازهدینی، 

کنـد. ابعاد روحانی انسان هم از ضابطه و قانون تدریج و تکامـل پیـروی مـی

تربیت بـدن  شده متوازن، همراه با بندیریزی زمانبا برنامه پرورش دینی باید

انجـام گیـرد.  هاو به پیروی از عقل، مبتنی بر شناخت نیازها، عالیق و قابلیت

فرزنـد از  یتربیـت دینـ هبرنامـ یا امـام ششـم از امام پنجم یدر روایت

   :چنین وصف شده است یدوران خردسال

بعـد  .«بخـوان ال إلـه إال اّله »ساله شود، هفت بار به او بگـو:  چون کودک سه

بـار  هفتسپس واگذارش تا به سن سه سال و هفت ماه و بیست روز رسد، 

و دیگـر تـا چهارسـالگی او را واگـذار و « اّله بگو محمد رسول»به او بگویند: 

محمـد و آل  اّله علـی صـلی»چون چهار سالش تمام شد، هفت بار بگویـد: 

دست راسـت و »به او گفته شود:  گاه. آنسالگی و رهایش کنید تا پنج« محمد

شته شود و سجده کند و بـاز دا قبله وا به فهمید، رو یوقت .«چپ کدام است؟

ساله شد، رکو  و سـجود آمـوزد  سالگی. چون شش واگذارش کنید تا شش
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ساله شود. در این سن دستور دهند تا دسـت و صـورت را بشـوید،  تا هفت

ساله شد، وضو یادش دهند و  دارند و چون نه وضو بگیرد، بعد به نمازش وا

 ش دهند و چـون نمـاز و وضـو فـراتنبیه شود و به نماز فرمان ،اگر ترک کرد

 4.شاءاّله ان .گیرد، والدینش آمرزیده شوند
 یوالـدین، پـرورش مـذهب یترین مسئولیت تربیتـمهم نااز نگاه معصوم
ا َوَلَّ »فرماید: می چنانکه امام سجاد ؛فرزندان باشد َک َمْسُئول  َعمج نج

َ
يَتـُ  ْمـْن َو َ

َ َلــْة  ْســْن اْْلََدْ  َو الدج َج َو َجــلج َو اْلَمُعوَنــْة َعَلــ  َ اَعْتــْ  ُْ ــْ  َعــ  یمــوظف 0:َعَلــ  َرب 
، او را به خداونـد بـزرگ یفرزندت را با آداب و اخالق پسندیده پرورش ده

 «.یش نمایاییار ،پروردگار یو در اطاعت و بندگ یکنی راهنمای
 ی، القـایکالمـ یهـانقـش خـود را از طریـق ارتباط ،در تربیت دینیوالدین 
بنـا بـر کننـد. یایفـا مـ یمـذهب یرفتارهـانیـز و  یو معنـو یمذهب یباورها

نـام خـدا در بردن مثل دعا کردن،  یها با انجام اعمال مذهبخانواده ،تحقیقات
از فقــرا و رعایــت اخــالق،  یهنگـام غــذا خــوردن، دادن خیــرات، دسـتگیر

ک و کودکـان شـوند. انجـام مناسـ یمعنـو یتوانند موجب رشد و بالندگیم
افشـاند. مـینیـز بـذر معنویـت را در دل کودکـان و نوجوانـان  یشعا ر مذهب

، در درک کودکان از مفـاهیم یدر مورد مسا ل مذهب یآزاد خانوادگ یهابحث
مقتضای سن کودک و متناسـب  ها بهاین بحثاگر دارد.  یتأثیر بسزای یمعنو

 یمعنـو یهـابحث او باشد، بسیار گیرا و شیرین خواهد بود. یفکر یبا فضا
 ینهادینـه کـردن مفـاهیم مـذهب یبرارا  یوالدین و کودکان، بستر مناسبمیان 

کودکـان در خـانواده  یتواند به رشـد مـذهبیکه م یآورد. از مسا لیفراهم م
اسـت. اصـوالً کودکـان  یمـذهب یهـاهـا و روایـتکمک کند، نقـل داسـتان

                                                           
 .000؛ ص ؛ مکارم األخالقیفضل طبرس بن حسن. 4

 .100، ص 0؛ ج من الیحضره الفقیه کتابُ صدوق؛ محمد بن علی . 0



   73  صحیفه سجادیه11با تأکید بر دعای  تربیت فرزند از دیدگاه امام سجاد

را از طریـق  یمفـاهیم مـذهب تواننـدیها را دوست دارند و والـدین مـداستان
 4.جذاب آموزش دهند یهانها و داستاروایت

 . تربیت اخالقی3
 کـه امـام سـجاداست های دیگر تربیت یکی دیگر از جنبهتربیت اخالقی 

و اخالقشـان را  :َو اَص ـح  لـی... اَخالقُهـمت »فرماید: یدر این دعا به آن اشاره م
بـا  ردن تربیـت اخالقـی توسـط امـامجداگانه ذکر ک «.من سالم بدار یبرا

اعتقادات و اخالقیات، بیـانگر اهمیـت  وجود تقسیم دین به سه بخش احکام،
 آن است.

دوسـتی، وجـدان، احسـاس گنـاه، نـو  همچـونتربیت اخالقی با مفـاهیمی 
از دزدی،  ،محورکودک اخالق 0کار دارد. و همدلی، احترام، صداقت و ... سر

چینی، خشـونت، آزار و اذیـت دیگـران، دشنام، فریب، غیبت، تهمت، سـخن
 .به دور استبدخواهی و ... 

این مفهوم به یـک  ی است.از مفاهیم کلید ییک ی،مفهوم اخالق در روانشناس
از  یعنـوان یکـ شـود کـه بـهاطـالق مـی یدرون یها و باورهاسلسله ارزش

ترتیب وجـدان از یـک قضـاوت سـاده  این بهکند. عوامل مهارکننده عمل می
رود و به مقام تشخیص و به کار بسـتن نسبت به درست و نادرست فراتر می

 3رسد.می یاصول، تکالیف و قوانین اخالق
تربیت و سالمت اخالقـی فرزنـدان در فضـای خـانواده  بیان نقش والدین در
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در ؛ زیـرا سـتحاکی از اهمیت ایـن امـر در خـانواده ا، توسط امام سجاد
ثباتی قـوانین اخالقـی یا بینبود  زرفتاری فرزندان ناشی ابسیاری از موارد کج

های آشفته، با مشکالت نوجوان و جوان در خانواده .در زندگی روزمره است
های متزلـزل خانواده رو به رو هستند.زمینٔه اخالقی  خصوص در ای بهعدیده
را انـد، محـیط مسـاعدتری پاشـیده فرو از هموالدین اثر طالق یا مرگ  که بر

از پسـران  به عمـل آمـده تحقیقات سازد.فراهم میبرای رشد رذایل اخالقی 
هـای نوجوانـان خـانوادهمانـدگی عقبکه ، بیانگر آن است نوجوان دبیرستانی

افـرادی عصـبی، اسـت. آنهـا های اجتماعی خورده، در انجام فعالیتشکست
آمـادگی  ،آمـوزانکه در مقایسه با بقیه دانـشتندخو، بدبین و حساس هستند 

 4انحرا  بیشتری دارند.
تربیـت الگـویی و عملـی والـدین، جایگـاه نیز ای فرزند و یادگیری مشاهده

اسـاس  بـر ،اغلـب رفتارهـای انسـاندر تربیت فرزند دارد؛ زیرا مهمی  بسیار
واده تـرین پایگـاه یـادگیری افـراد، کـانون خـانیادگیری است و اولین و مهم

ــرآن  .اســت ــوام منحــر  گذشــته، ق ــان سرگذشــت بســیاری از اق ــا بی از ب
ً  » :دهدیرفتار و گفتار خانواده بر فرزندان خبر م یتأثیرگذار َوِإَذا َفَعُلوْا َفاِحَشُ

گوینـد: یدهنـد، مـیانجام مـ تیکه کار زش و هنگامی0:َقاُلوْا َوَجْدَنا َعَلْيَها آَبا َنا
ُنـوا كو»نیـز فرمـوده اسـت:  امام صادق .«عمل یافتیماین  پدران خود را بر

اْس  ْعَماْلُكْم  ُدَعاَة النج
َ
ْلْسَنْتُكْم ْبخ

َ
با اعمال خود مردم را دعـوت  3:، َو َ  َتُكوُنوا ُدَعاة  ْبخ

را در  . والدین موفق در تربیت فرزند این حـدیث امـام«نه با زبانتان ،کنید
هـای اخالقـی فرزندانشان به امور شایسته و فضیلتدر عمل گیرند تا نظر می
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که به گفتار والـدین بیندیشـند، بـه  فرزندان بیش از آنزیرا  ؛خوانده شوند فرا
 نگرند.عملشان می

 4دو صد گفته چون نیم کردار نیست
 عنوان الگـوی تربیـت فرزنـدان بـهکه در خانه بـهکنند پدر و مادر باید توجه 

ایجـاد صـفات خـوب و تـرویج خصـال پسـندیده و آیند و برای حساب می
کننـد و بـه تـذکر و پنـد اکتفـا  بایستی اقـدام عملـی ،عادات مطلوب تربیت

 .ننمایند
  گوییـعدیش گرچه ـخندان و مصشلح

 2به عمل کشر برهید به ـخندانی نیست 

درباره علل عدم گـرایش بـه  4324در پژوهشی که حسینی و دالویز در سال 
آموز دوره راهنمـایی و دبیرسـتان اسـتان مازنـدران دانش 4222نماز بر روی 
 ازاهمیت ندادن افرادی چون پدر و مادر و دوسـتان بـه نمـاز را  ،انجام دادند

 3اند.دانسته آموزان به نمازترین علل عدم گرایش دانشمهم
 پندم چه دهسی  نخسست تسود را   

 

 محکسسم کمسسرن  پنسسد بربَنسسد  
 

 گسویی کسه  چون تود نکنسی چنسشن  
 

 4پنسسد تسسو ب سسوَد دروف و ترفنسسد 
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