
 فرزندان با علما رفتارشناسی :هفدهم مجلس

 *فیروزمهر محمدمهدی والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

 فرزنـد، بـا رفتار چگونگی گیرد.می شک  خانواده در و کودکی در انسان، شخصیت عمده بخش
 تلقـین تأدیب، در اختال  مردم، گوناگونی وجوه از یکی سازد.می را او آینده که است ظریفی امر

 کـودک دارد حق پدر اندگفته رو،ازاین است. کودکی دوران در زشت یا نیکو رفتارهای به عادت و
 فرمـود: پیـامبر کـهچنان دهـد؛ عـادت هانیکی انجام به را او و دارد وا شرعی آداب به را خود

   1«کنید. تنبیه آن،[ ]ترک برای سالگی ُنه در کرده، نماز به امر سالگی هفت در را اطفال»
 پسـت افـراد بـا همنشـینی از را او باید بنابراین، آید.درمی شکلی هر به و است موم مانند کودک،

 و خسـت و خـواری و پسـتی و کرد سینتی او نظر در را نیک امور و شر  کرامت، و نمود حفظ
 عادت دنیوی موردبی هایهو، و عالیق از پرهیز به را او و نمود زشت نگاهش در را مذموم امور
 بـه را او کسـی کـودکی در کـه اسـت ایـن انسـان، سعادت از بخشی اند:گفته حکما برخی داد.

 درک را شـریعت و دیـن لـزوم و رسید بلوغ به که آنگاه تا دهد؛ عادت شریعت و دین با هماهنگی
 آن انجـام بـه نافـذ و قـوی بصـیرت بـا صـورت، ایـن در کـه بیابد خود عادت مطابق را آن کرد،

 خردسـالی در اگر گفت: فرزندش به لقمان» است: فرموده باره این در صادق امام 2پردازد.می
   3«ببری. بهره آن از توانیمی بزرگسالی دوران در شدی، تأدیب و تربیت

 تـالش همـواره دینـی، هـایآموزه از الهـام بـا و کودکی حسا، دوران از آگاهی با ربانی المانع
                                                           

 اه علوم و فرهنگ اسالمی.علمی پژوهشگعضو هینت  *
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9۷1    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

 تـرینمهم بررسی به نوشتار، این در که باشند داشته خود فرزندان با را رفتار ترینمناسب اندنموده
 پردازیم.می فرزندانشان با مواجهه در عالمان سیره هایمؤلفه

 مراقبت
 جسمی سالمت از صیانت شام  که است فرزندان از مراقبت والدین، مهّم  ایهمسؤلیت از یکی

 حـّد  در معمـول طـور بـه والـدین فرزندان، جسمی سالمت از مراقبت در شود.می آنها معنوی و
 خـویش فرزندان معنوی سالمت از مراقبت در گاهی اما کنند؛نمی کوتاهی خود توانایی و آگاهی

 مؤمنـان بـه خطـاب خداونـد نماینـد.می کوتاهی و غفلت است، یجسمان سالمت از ترمهم که
ا یا» فرموده: َُ ِذیَنْ َأی  ُفَسُكم ْ ُقوا آَمُنوا ال  ِلیُكم ْ َوْ َأن  اُسْ َوُقوُدَها ناراْا َأه  ِحجاَرةُْ َوْ الن   هکـ سـانیک ای 1؛ال 

 نگـه اسـت،هسنگ و هاانسـان آن، زمیـه هکـ آتشـی از را شیخو خانواده و خود د!یاآورده مانیا
   «د.یدار

 را مانخانواده و خود چگونه شد: سؤال پیامبر از آیه، این نزول از پس» فرمود: صادق امام
 بـر را ایشـان پـس کنیـد. یـادآوری تـانخانواده به را آن و باشید خیر به عام  فرمود: کنیم؟ حفظ

ِّ کنید؛ تربیت خدا طاعت ا   اُسِّ ق  ِّ یا :النَّ ُسو   ِّ اللِه، ر  يف  ق ك  نا ین  نُفس 
 
ِّ أ ِّ أهلينا؟ و  اا   ُلاوا :ق  ِّ ِاعم  يار  ِّ الخ   و 

روا ك  ُبوُهم أهليُكم ِبِهِّ ذ  أِد  لی ف   باورهـا، در خیـر شـام : پیـامبر سـخن در خیـر 2«.اللاِهِّ طاعةِِّ ع 
 توجـه ذی  امور به باید خود، فرزندان از مراقبت در والدین شود.می رفتار و اخالق ها،نیت افکار،
 کنند:

 خمینـی امام دختر مصطفوی زهرا کنند. گوشزد آنان به را خطرها ملمو،، طور به و عالمانه .9
 گوید:می

 دفعـه یـک داشتم، بنا من گفتند: و کردند صدا را خانه اه  همه خمینی( )امام آقا بار یک»
 کشـتن  آدم دانیـدمی شـما گفتنـد: بعد بگویم. شما به را چیزی هستیم، جم  هم با همه که

 فعـ  دانیدمی شما گفتند: بعد بیشتر! غیبت، فرمودند: بله! گفتیم: دارد؟ گناه رچقد عمدی
 غیبـت، فرمودنـد: بلـه! گفتـیم: اسـت؟ حـرام چقـدر )زنا(، عفت خال  عم  و نامشروع

 3«بیشتر.
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   9۷1  فرزندان با علما رفتارشناسی هفدهم: مجلس

 بایـد گیرنـد،می والـدین رفتار از را خویش اکتسابی هایویژگی عمده فرزندان، اینکه لیا  به .6
 اللـهآیت احـوال در بشنوند. و ببینند ایشان از را هانیکی فرزندان، تا باشند خیر به هکنندعم  خود

   اند:نوشته طباطبابی قاضی
 هـاینهی و امـر و جدیت تیکم، از خبری طباطبایی(، قاضی اللهآیت )خانه خانه این در»

 مجبـور را هـاآن کـاریهیچ در نیست الزم و آموزندمی پدر از را رفتار هابچه نیست. خشک
 مشتاقشـان بیـداری، بـرای اششـبانه احـوال و کشـاندمی نماز به را هابچه پدر، نماز کنی.

 آنهـا بـه بیفتنـد، مشـقت و تکلـف بـه کودکی از فرزندان ندارد دوست که پدر اما کند؛می
 هایزمزمـه بارهـا کـه هابچه و بیندازید زحمت به را خودتان اآلن از نیست الزم گوید:می

ِّ» وقتـی ــ هاشـبنیمه در را چشمانش از جوشیده زالل و وی قانهعاش لُهامَّ ل  رِنای ا 
 
ا أ لع   ة ِّالطَّ

شيد ِّ ُهو ال» و خواندمی «ة ِّالرَّ  حیـران وی حـاالت در اند،شـنیده و دیـده ــ گفتهمی «ُهو ِإال 
 1«مانند.می

ِّ» رمـود:ف پیـامبر کـهچنان هستند؛ خیرطلب و پاک فطرت دارای نوجوانان و کودکان .4   ُكال 
وُلود ِّ ُدِّ م  ل ی ُیول  ةِِّ ع  ی الِفطر  ت  ِّ ح  ُكون  واهُِّ ی  ب  داِناِهِّ ا  ِو  ِّ ُیه  اراِنِهِّ و  ص  ِّ ُین  سااِنِهِّ و  ِج   فطـرت بـر نـوزادی هـر 2؛ُیم 

 مجوسـی و مسـییی یهـودی، را او والدین تا است، باقی خود فطرت بر و شودمی متولد توحیدی
   «آورند.می بار

 شـکوفایی مـزاحم   عوامـ  تأثیر از تا کنند، یادآوری فرزندان به را نیکی و خیر باید والدین بنابراین،
 و شـر و خیـر از آگـاهی دلیـ  بـه پـدری، حـّس  بـر افزون ربانی عالمان شود. پیشگیری فطرت
 در کـه نیکـی و خیـر از انیـرا  به فرزندانشان که بودند مراقب بسیار الهی، فرامین به بودنعام 

 گوید:می بهجت، العظمی اللهآیت پسر بهجت، علی نشوند. هکشاند آنهاست، فطرت
 ناراحـت هایشبچـه دست از کسی اگر ندهند. انجام معصیت هابچه بود مراقب ایشان[»]

 غـذایی فرمـود: مـن بـه بـار یـک بعد. سال بیست تا حتی کرد؛نمی فراموش هرگز شد،می
 را غـذا من ببر. خودت نه؛ فرمود: ند.ببر گویممی گفتم: ببر. فالنی خانه در   به و کن درست

 مـن از ایـن، از پـیش سـال چنـدین شخص آن رفت. دنیا از شخص آن بعد، روز دو و بردم
 3«فرمود. گونهاین آقا بود، مرگش نزدیک که حاال و بود رفته یادم من و بود شده ناراحت

                                                           
 . 88، صعشق مشقفار، . مهدی میمدی صی1
 .910، ص 9، ج األخبار شرح. قاضی نعمان مغربی، 2
 . 906، ص عشق مشق. مهدی میمدی صیفار، 3
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 عادالنه محبت
 و مهـر مـورد انسـان اینکـه اسـت. میبت به نیاز زندگی، دوران تمام در انسان اساسی نیازهای از

 امـا است؛ تغییرناپذیر و ثابت فراگیر، آن، اص  که است روانی نیاز یک بگیرد، قرار دیگران میبت
 و خـانواده اعضـای وسـیله بـه نیـاز ایـن ابتـدا در اسـت. متفـاوت مختلـف، سـنین در آن تأمین

 پاسـخگویی در همکـاران و دوستان همساالن، تدریج،به ادامه در و گرددمی تأمین خویشاوندان
   1کنند.می ایفا نقش نیاز این به

ِّ» فرمود: صادق امام ا   ی ق  ا ُموس  ِّ ی  ب  ِّ ر    
 
اِ ِّ أ م  ُلِّ األ  ع  ض  ف 

 
؟ أ ك  د  ِّ ِعن  اا   ِّ :ق  ااِ ِّ ُحاب  ف  اِإن   األ  ط   ف 

ِّ ُتُهم  ر  ط  ل ی ف  ِحيِد  ع  و   اسـت؟ برتـر تـو نزد م ع کدام دگارا!رپرو کرد: عر  عمرانبنموسی 2...؛ت 
ّ  .«آفریدم خود یگانگی و توحید بر را آنان فطرت زیرا ؛کودکان داشتندوست فرمود:
 و روحـی سـالمت در مهمـی نقش آنها، به میبت در عدالت رعایت و فرزندان به میبت اظهار
 در ضتبعی شاهد رفتارشان در یا نبیند کافی میبت والدین از که فرزندی دارد. ایشان معنوی رشد

 از کـاذب آمیز  میبـت کـردار بـا اسـت ممکن و داشت نخواهد سالمی شخصیت باشد، میبت
 پسـر ده مـن گفت: که کسی جواب در پیامبر رو،ازاین شود. کشیده انیرا  به دیگران، سوی
ان ؛بیندنمی مهربانی نکند، مهربانی کهکسی» فرمود: نبوسیدم، هرگز را کدامشان هیچ و دارم  ال م 
ُمِّ رح  ُمِّ ال ی   3.«ُیرح 

 پسـر دو کـه مـردی کـرد مشـاهده وقتـی رسـول حضرت که است آمده روایت در همچنین،
 نکـردی؛ رعایـت ایشـان میـان را برابـری چرا» فرمود: نبوسید، را دیگری و بوسید را یکی داشت،
ِّ ال  ه  ِّ ف  ی   ينُهما ساو   4«؟ب 

، دین علمای ، و ندبود دقیق بسیار فرزندان به میبت اظهار در اّوالا  در عدالت که داشتند توجه ثانیاا
 سـید اللهآیت درباره نیاورند. وجود به ایشان میان را کینه و حسادت زمینه تا کنند رعایت را میبت

   اند:نوشته مهدوی بهاءالدین
 ســبقت کودکــان حتــی همــه بــر کردنســالم در شــدند،می وارد منــزل بــه کــه هنگــامی»

 قائـ  تبعیضـی آنهـا بـین و کردنـدمی توجـه یکسـان طـور هب فرزندان همه به گرفتند...می
                                                           

 .644، ص تربیتی شناسیروان. علی شریعتمداری، 1
 . 614، ص 9، ج المحاسن. برقی، 2
 .944، ص 4، ج المناقبشهرآشوب، . ابن3
 . 660، ص األخالق مکارمفض  طبرسی، بن. حسن4
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 رفتـار مشـابه روشـی بـه همـه بـا نیـز عواطـف و احساسـات تأمین و تغذیه در شدند.نمی
  1«کردند.می اقبال وی به هرکسی، شخصیت با متناسب و کردندمی

  کرد: تعریف بهجت اللهآیت شاگردان از یکی
 بـود، خـواب کـه بـزرگم دختـر و بوسـیدم و دمکـر نـوازش را ترمکوچـک دختر شب یک»

 اینکـه جهـت به و باشد بیدار مبادا که کرد خطور دلم در ایلیظه حال، همان در نبوسیدم.
 آقـا خـدمت کـه وقـت اّول صب  نکردم. اعتنایی ]اما[ شود؛ ناراحت ام،نکرده نوازش را او

 رعایـت که را اوالد میان تسویه شاءاللهان گفتند: بنده به خطاب سالم، از بعد دقیقاا  رسیدم،
 2«کنید؟می

 احترام

 کـه آمـوزدمی او بـه و دارد وافـری نقش ایشان سالم شخصیت گیریشک  در فرزندان، به احترام
ِرُموا» فرمود: اکرم پیامبر نکند. فراموش را ادب و احترام دیگران با مواجهه هنگام ك 

 
ِّ أ ُكام  د  ال  و 

 
ِّ أ  و 

ِسُنوا ح 
 
ِّ أ ُهم  اب  ِّی آد  ر  ف  ِّ غ  ُكم   آمرزیـده تـا بیاموزیـد، ایشـان به خوب آداب و کنید احترام را فرزندانتان 3؛ل 

 «شوید.
 بـرای و کشیدمی دست آنان سر بر و کردمی سالم هابچه به که بود گونهاین پیامبر عملی سیره

ِّ» نمود؛می دعا ایشان ان  ُسوُ ِّ ك  ُیوُرِّ وآله عليه اللهصلی اللِهِّر  ِّ ی  ُمِّف ِّ األنصار  ِل  لی ُيس  اُحِّ ِصبياِنِهم ع  مس  ی   و 
دُعو ِبُرؤوِسِهم ی  ُهم و     4.«ل 

 از یکـی داشـتند. کـاملی توجـه فرزنـدان بـه احتـرام در دینـی، هایآموزه از الهام با الهی علمای
   گوید:می بهشتی شهید فرزندان

 د.کـرمی رعایـت را احتـرام و ادب کمـال با صیبت حتی بود؛ مؤدب و مهربان خیلی بابا»
 الفـا  بـا را مـا و آوردمی اسممان اّول را «خانم» یا «آقا» کند، صدایمان خواستمی وقتی

  5«کرد.می خطاب «پسرم» و «دخترم» ،«عزیزم» آمیزمیبت
                                                           

 . 988، ص بندگی اسوه. مهدوی، 1
 . 608، ص توحید فریادگر، بیت. مؤسسه فرهنگی اه 2
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 اجبار از پرهیز

 ایشـان به که کنند احسا، هرگاه و است گریزان موردبی اجبار از ها،بچه روح ویژهبه انسان، روح
 پـانزده تـا پسـرها و سـالگی ُنـه تـا دخترها اسالم، دین در دهند.می نشان واکنش شود،می اجبار

 بـرای توانـایی و درسـت درک تـا که است جهت بدان این اند.معا  اجباری تکالیف از سالگی،
 تـا فرزنـد دینـی، هـایآموزه در نیست. کارساز اجبار، و تیمی  باشد، نداشته وجود کاری انجام
رور سال هفت فرزند،» فرمود: پیامبر کند. روریس   باید سالگی هفت  سـال، هفـت است، س 
ُدِّ است؛ کارکمک و وزیر سال، هفت و بردارفرمان ل  لو  ٌدِّ ا  ي  ِّ س  بع  ِّ س  بٌدِّ ِسنين  ع  ِّ و  ابع  ِّ س  یاٌرِّ ِسانين  ْ و   و 
ِّ بع  ِّ س   1.«ِسنين 

 تـوان از آگـاهی بـا ربـانی عالمـان کرد. دوری فرزندان موردبی اجبار از باید نیز تکلیف سنین در
 عالمـه فرزنـدان از یکـی کردنـد.می پرهیز آنان بر غیردینی و دینی امور اجبار از فرزندان، پذیرش

 :گویدمی آملی زادهحسن
 از فق  سلوکی؛ مسائ  در حتی نه و علوم تیصی  در نه نبودند؛ اجبار اه  وجههیچ به ایشان[»]
 2«داشتند. تأکید مسنله این بر تنها نکنیم؛ ترک را واجبات که خواستندمی ما

 گوید:می خویی، اللهآیت فرزند خویی، صاحب سید
 از عزیمـت قصـد دانشـگاه، و حـوزه در زمـانهم تیصی    ادامه جهت 9446 سال اوای »

 و بمـانم کـه داشـتند تمای  خویی( العظمی الله)آیت آقا مرحوم اما داشتم؛ را ایران به عراق
 بـه توجـه بـا ایشان و بودم دانشگاه به مندعالقه من دهم. ادامه نجف حوزه در را تیصیالتم

 پیش که هاییفرصت در تنها و کردندنمی اجبار را ایمسنله وقتهیچ داشتند، که ایروحیه
 و آمـدیممی نجـف بـه کوفـه از ایشـان خـدمت از روز یک فرمودند.می نصییت آمد،می

 مرحـوم شوم. منصر  سفر از که کردندمی یتنصی آقا بودند. ماشین در هم جواد آقامیرزا
 مـن کـه: فرمودنـد آقـا کنیـد؟می تقاضـا جـوان ایـن از قـدراین چـرا گفتند: جواد آقامیرزا

 کـاری بـه وادار را او اکراه و اجبار به خواهمنمی و گیرد صورت کار این عالقه با خواهممی
  3«ندارد. مطلوب نتیجه اکراه، و اجبار با کار زیرا کنم؛

                                                           
 . 666، ص األخالق مکارمفض  طبرسی، بن. حسن1
 .81، ص عشق مشقفار، . مهدی میمدی صی2
 .  88. همان، ص 3



   9۷1  فرزندان با علما رفتارشناسی هفدهم: مجلس

  هابچه با بازی
ن» فرمود: پیامبر کرد. بچگی باید هابچه با ِّ م  ان  هُِّ ك  ب ل  ِّص  ِّ ی  صابَّ ت  لي  اهُِّ ف   کـودک بـا هـرکس 1؛ل 

 بایـد هابچه با که دادمی نشان خود رفتارهای در پیامبر «.کند رفتار کودکانه او با دارد، سروکار
 پشـت بـر حسـین و حسـن یـدمد و رسـیدم پیامبر حضور» گوید:می جابر کرد. بچگی

 شـتر فرمـود:می و کـردمی حمـ  خود پشت بر را هابچه حضرت آن و بودند شده سوار حضرت
لُ ِّ هستید؛ سوارانی خوب نیز شما و است شتری خوب شما،  َّ ل ی د  ب   ع   وآلاه علياه اللهصالی الن 

الحسُنِّ الُحسيُنِّ و  ِّ السالم عليهما و  لی  هِرهِِّ ع  ِّ ظ  ِّ و  جُثو ُهو  ُهماا ی  ِّ ل  قاوُ ِّ و  ِّ :ی  اُلِّ ِنعام  م  ُلُكماا الج  م  ِّ ج  ِّ و   ِنعام 
دالِنِّ نُتما الع   2.«ا 
 جعفـری میمدتقی عالمه فرزندان جمله از کردند؛می کودکی کودکان، با رفتار در ربانی عالمان

   اند:گفته پدرشان رفتار خصوص در
 الـک ایشـان با بودیم، کوچک وقتی و رفتمی گردش ما با داشت. بخند بگو هایشبچه با»

 وقتی اما بودند؛ پدر کلمه، ]واقعی[ معنای به خانه داخ  در و کردیممی بازیتوپ و دولک
  3«شدند.می علمی هایفعالیت درگیر مستمر بودند، شانکتابخانه در باال طبقه

  آموزش
 از شبـی فرزنـد، حـّق  ایـن ببیند. آموزش را زندگی هایبایسته که است این فرزند، حقوق از یکی

 است: توجه قاب  مهم میور   چند فرزندان، آموزش در است. والدین متوجه هرکسی،
 قرآن آموزش .1

ِّ» فرماید:می خدا رسول ق  ِدِّ ح  ل  و  ل ی ال  اِلِده ع  ا و  ِّ ِإذ  اان  ارا ِّ ك  ك  ِّ ذ  ن 
 
ِره أ ف  ات  س  اه ی  مَّ

ُ
ِّ أ ِسان  ح  ت  س  ه وی  ام   اس 

ه م  ل  ِّ وُیع  اب  ه ِكت  ه اللَّ ر  ه  ل ِّ وُیط  اهوُیع  ة ِّ م  اح  اب  ا الس  ِّ وِإذ  ا   ان  ای ك  ث  ن 
ُ
ِّ أ ن 

 
ِره أ ف  ات  س  اا ی  ه  مَّ

ُ
ِّ أ ِسان  ح  ت  س  ا وی  ه  ام   اس 

ا ه  م  ل  ة ِّ وُیع  ور ُسور   را مـادرش کـه اسـت آن باشـد، پسـر کـه صورتی در پدر، بر فرزند حّق  4... ؛الن 
 و دارد نگـاه پـاکیزه را او و بیـاموزد او بـه را خـدا کتـاب و دهد قرار نیکو را او نام و گرداند مسرور

 را نامش و گرداند خشنود را مادرش که است این باشد، دختر اگر اما دهد؛ تعلیم او به را شناکردن
                                                           

 . 383، ص 4، ج الفقیه الیحضره من کتاب. صدوق، 1
 .684، ص 34، ج األنوار بحار. مجلسی، 2
 . 901، ص مهر مشق. مهدی میمدی صیفار، 3
 . 31، ص 8، ج الکافی. کلینی، 4



911    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

 .«دهد تعلیم او به را نور سوره و نهد نیکو
   گوید:می پدرش درباره 1الهی میمدحسن سید اللهآیت دختر

 یـاد من به تا آوردم قرآن که بودم کوچک آیدمی یادم کردند.می قان  را ما ولی ساده، خیلی»
 یـاد را همـه تـوانیمی کنـی، دقت و بخوانی را آیه این اگر گفتند: و خواندند آیه یک بدهند.
 یـاد مـا بـه سـاده زبـان بـا و گفتند می ما به راحتیبه را حرفشان شد. هم طور این و بگیری

 2«کردیم.می قبول هم ما دادند.می

 یدین فرایض آموزش .2

 نمـاز بـرای را آنهـا سـالگی هشـت در و دهید آموزش را نماز فرزندانتان به» فرمود: علی امام
ُموا کنید؛ مؤاخذه ل  ُكُمِّ ع  ان  ي  ة ِّ ِصب  ال  ِّ الصَّ ِّ و  ا َُُّذوُهم  ا ِبه  ُغوا ِإذ  ل  اِن   ب  م     3.«ِسِنين ث 

 گوید:می همدانی انصاری اللهآیت فرزند
 احکـام حتـی و دادنـدمی تعلیم ما به همدانی( انصاری الله)آیت خودشان را فرایض تمام»

 اّول نمـاز گفتنـد:می مـن بـه کردند.می تصیی  را ما سوره و حمد خودشان را. بلوغ سنین
سقاط هم گفتند: چرا؟ گفتم: نده. دست از را وقت  البتـه دارد. فضـیلت هم است، تکلیف ا 

 4«باشد. تقرب تو قصد نخوان، فضیلت برای تو

 دینی سلوک و اعتقادات مورد در دادنآگاهی .3

 بیشـتری ضـرورت باشـد، داشـته قـرار ناصیی  افکار معر  در فرزند اگر خصوصبه امر، این
 بهـره آن از کـه بیاموزیـد چیـزی بیتاه  ما علوم از فرزندانتان به» فرموده: علی امام یابد.می

نهُمر چون[ هاییفرقه ]غل  افکار تأثیر تیت و ببرند ُموا نگیرند؛ قرار ج  ل  ُكم ع  ُهُمِّ ما ِصبيان  ع  نف   اللاهُِّ ی 
غِلُبِّ ال ِبِهِّ ليِهُمِّ ت  ُة. ع   5«الُمرِجئ 

                                                           
. مرحوم الهی، از اعاظم شاگردان است ، برادر مرحوم عالمه طباطبایی. مرحوم آیت الله سید میمدحسن الهی1

. در عظمت مرحوم الهی همین بس که مرحوم عالمه با این همه بزرگـی و عظمـت کـه تفسـیر، بود آقا قاضیآقاسید علی
 .«کنم... من گاهی از برادر استفاده می»فرمود: عرفان، فقه و فلسفه را جم  کرده بودند، در مورد برادرش می

 . 16ص  ،الهیهالشمو،، . شمس2
 . 868، ص الخصالصدوق،  شیخ .3
 . 968، ص مهر مشق. مهدی میمدی صیفار، 4
 .903، ص العقول تحفشعبه حرانی، . ابن5



   919  فرزندان با علما رفتارشناسی هفدهم: مجلس

 گوید:می بهشتی شهید دختر
 آن در بـودم. رسیده تکلیف سن به تازه و نداشتم بیشتر سال ده رفتیم، آلمان به که هنگامی»

 کـه نوجـوان دختـر یـک بـرای سالمیا موازین رعایت و حجاب به تقید بندوبار،بی جامعه
گاا با پدر اما رسید؛می نظر به دشوار بسیار بود، هایشوسالسنهم آزار مورد  بـه دادنهـیآ

 آن در کـه شـدند باعـث اسـالم، در دختـران آزادی و اسـالم و مسـیییت بین مقایسه و من
 بیـابم را صیی  شیوه شرعی، دستورات رعایت و حجاب حفظ به بااعتقاد دشوار، موقعیت

 1«بمانم. پایبند بدان و

                                                           
 .16، ص مهر مشق. مهدی میمدی صیفار، 1




