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 تربیت فرزند مهدوی

  

 مقدمه
 یماجرا در مثالً مختلف اتیآ در که استیانب ییهذر داستان قرآن، تدبر قابل یهاداستان از یکی

 ،۱۲۴ یهیآ) لیاسماع حضرت کردنی قربان داستان و( اسرا یهسور ،۳ یهیآ) نوح حضرت

 صافات یهسور در میابراه حضرت داستان نقل در خداوند. است شده اشاره آن به( بقرهی هسور

 آنها از که یفرزندان د؛یگویم سخن[ اسحاق و لیاسماع] میابراه حضرت فرزند دو یهدربار که

 داستان سپس و کندیم انیب را لیاسماع داستان ابتدا خداوند. آمد خواهند وجود به ینسل

 مُحْس ن   ت ه مَایُذر ِّ م نْ وَ  سْحَاقَ إ عَلَى وَ  ه  یعَلَ بَارَکْنَا وَ»: دیفرمایم خدا هیآ از یبخش در. را اسحاق

 کوکارین بودند یافراد دو، آن دودمان از و میداد برکت اسحاق و او به ما» ؛«ن یمُب   ل نَفْس ه  ظَال م  وَ

 (۱۱۳صافات/ )« .کردند ستم خود به آشکارا یافراد و

 حضرت چون یئایانب مانند یصالح و پاک یهاانسان هم اسحاق حضرت نسل در هیآ نیا بنابر

 هاآن مقابل در و دارد وجود... و یسیعحضرت  ،یموس حضرت ،مانیسل حضرت داوود،

 اسحاق حضرت به نسل نیا بودن بد قطعاً البته ؛ظالم یهاستیونیصه مانند یشق ییهاانسان

 ؛است نبوده هاآن تیترب مسئول شانیا چون ؛گرددیبرنم

 م؛یکن ریتکث را خود[ ستهیشا ینسل تیترب با] میتوانیم و میشوینم تمام مرگمان با ما پس

 :میدار اعمال دسته دو ما رایز

 ؛ماتَقَدَّم اعمال 

  خَّرماتَأاعمال. 

 که یریخ کار هر یعنی) رأخَّماتَ اعمال اما ؛ابدییم انیپا( مرگ با) ایدن نیهم در ما مدَّقَماتَ اعمال

 و ردیپذینم انیپا ما مرگ با...( و میاکرده رسم که یکین سنت هر ای فراهم را آن یهنیزم ما

. ریخ ماست؟ رحم و صلب از که است یکس همان ما ییهذر ایآ. رسدیم ما به برزخ در آن ثواب

 ییهذر هستند، تو فرزند که یکسان فقط»: ندیفرمایم میابراه حضرت به میکر قرآن در خداوند
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 «.توست ییهذر و اهل دارد، قبول را تو و بسته عهد تو با که هرکس بلکه شوند؛ینم محسوب تو
 (68عمران/ آل)

 امت نیا پدران یعل و من» ؛«مَّة اُاَلْ هَذ ه  بَوَاأ یٌّعَل  وَ نَاأ»: ندیفرمایم اهللرسول لیدل نیهم به

 (۲59، ص ۲۳بحاراألنوار، ج )« .میهست

 ما که یهرکس مقابل در. است قرآن اتیادب نیا. ماست پدر او م،یریبگ تیهدا یهرکس از ما پس

 .ماست فرزند مانند ؛میباش میسه او تیترب در
 

 ژنتیک یا تربیت؟

 قطعاً  است؟ ترمهم کدام. است شده خوانده (یمرب: رب) قرآن در و (پدر: َاب) لیانج در خداوند

 نسل از که است نیا مدعا نیا لیدل. دارد یشتریب تیاهم یکیژنت مسائل از تیترب رایز ؛یمرب

 ؛اندآمده ایدن به( نوح حضرت پسر و کذاب جعفر مانند) یقیناال افراد هم تیباهل و امبرانیپ

 به نوشتن یبرا یدیسف کاغذ که است نیا مانند فرزند تیترب .است تیترب مهم، یهنکت پس

 مادرش و پدر به کودک هر یاستعدادها. گرفت دهیناد را کیژنت نقش دینبا البته ؛بدهند شما

 است؛ شده دیتأک همسر انتخاب یهدربار قیتحق و یبررس به اتیروا در لیدل نیهم به رودیم

 واجب ازدواج از قبل قیتحق پس ؛دارد ریتأث ما نسل در او یهخانواد و ما همسر کیژنت چون

 هم با اندازه در که هستند دیسف یکاغذ مانند تولد هنگام در هابچه ،یتیترب بحث در .است

 یبرخ مستعد هاآن ذهن و دارند یمطبوع عقل اول از یعنی ؛(یکیژنت مسائل) دارند ییهاتفاوت

 شکل را بچه تیشخص ،یزندگ اول سال هفت در ما. است ترمهم تیترب اما ؛هاستییتوانا و امور

 .ردیگیم شکل یکودک در زین یروان اختالالت شتریب یحت ؛میدهیم
 

 خانواده در تربیت مهدویتأثیر فضای خانه و 

 اسم یحال چه در ما کودک که میکن دقت دیبا میباش داشته یزمانامام فرزند میبخواه ما اگر حاال

 مغز به ما احساس و تیجذاب و شوق. یشاد و آرامش در ای دادیب و داد در شنودیم را زمانامام

 به کودک حضور در را خود احساس و رفتار دیبا نیوالد پس دهد؛یم جهت فرزندمان قیعال و

 یشرط نید به نسبت یمنف حالت در فرزند مبادا تا کنند کنترل ینید تیترب مورد در خصوص

 تا دیببر باال را خود تحمل و دیباش صبور عبادتتان نیح در کودکان یباز یهدربار مثالً ؛شود

 میکن تیترب یطور را فرزندمان دیبا ما. باشد داشته شاد و مثبت برداشت شما عبادت از کودک

 شودیم نفر نیچند به لیتبد او ندهیآ در رایز ؛باشد داشته یکنندگتیترب قدرت هم او خود که

 انجام فرزندمان تیترب یبرا را خود یسع تینها دیبا پس ؛است گرید ینسل تیترب مسئول و
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 در و کنند شرکت کودک تیترب یهادوره در دیبا نیوالد. است مهم کودک روان سالمت. میده

 نیا. کنند استفاده زین روانشناسان یهمشاور و یروانشناس علم از ینید امور آموختن کنار

 وسوسمت او یهندیآ به و کنندیم مشخص را فرزندشان قیسال و قیعال که هستند نیوالد

؛ میبده سوق مدنظرمان سمت به را فرزندانمان میتوانیم درست یهامدل و الگوها با ما. دهندیم

 کودک و باشند تیمهدو یهحوز در ما یهامشوق دیبا میباش داشته یمهدو فرزند میبخواه اگر

 .باشد نداشته یترس تیمهدو از
 

 اهمیت سالمت روان در تربیت مهدوی

 تا باشد داشته را روان و جسم سالمت عدبُ دو هر دیبا فرزند پس ؛است سالم بدن در سالم عقل

 یمهدو یهمجموع کی به ورود با تواندیم دارد یروان اختالل که یفرد مثالً ؛شود یمهدو تیترب

 الیخ و وهم دچار چون یمهدو افراد  یبرخ یگاه. بزند بیآس مجموعه آن به ناخواسته

 پسد؛ زننیم ضربه تیمهدو به و شوندیم زمانامام با ارتباط و دارید یمدع هستند، مارگونهیب

 دیبا کودک. بگذارند وقت او تیترب یبرا نیوالد و شود بزرگ سالم و آرام طیمح در دیبا کودک

 را خود فرزند ،یمحبتیب با کنندیم فکر یبعض متأسفانه اما ؛شود مندبهره نیوالد محبت از

 کودک به یرهاشدگ حس ن،یوالد یتوجهیب و یمحبتیب که یحال در آورندیم بار مستقل

 .شودیم انینما یبزرگسال در آن آثار که دهدیم
 

 نقش برخی امور در تربیت بهتر فرزندان

 

 

 

 

 

 
 

 گرانید و لیفام یبزرگترها اتیتجرب از استفاده 

 تیترب در بزرگترها یتجربه از استفاده مثالً  ؛میکن قیتحق و مطالعه و وجوپرس دیبا تیترب یبرا

 نقش برخی امور در تربیت بهتر فرزندان

 هویت بخشیدن استفاده از تجربیات بزرگترهای فامیل و دیگران

زمان و محبت ایشانآشنا کردن کودک با امام عامل بودن  

و خالقیتابتکار عمل  جمعی یآموزش روحیه   
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. داشت یاریبس دیفوا ،هم به کینزد خانواده چند یزندگ ،گذشته در. است دیمف اریبس فرزند

 فرزند از مراقبت یبرا گریکدی از لزوم مواقع در گریکدی اتیتجرب از استفاده بر عالوه نیوالد

 بچه. کندهای امروز، آنها را در آینده دچار مشکل میهای بچهمحدودیت .گرفتندیم یاری خود

 .نشود مشکل دچار یبزرگسال در تا کند یکودک دیبا

 دنیبخش تیهو 

 کردیم ظهور زمانامام بود، درست جامعه اگر که دییبگو او به یعنی د؛یبده تیهو خود فرزند به

 ستین یکی مردم عمل و حرف که است نیهم نکردن ظهور لیدال از یکی و

 .کنندینم عمل است، درست دانند یم که یزیچ به مردم و

 تو که میده تیهو او به. نشود افراد نیا مانند او که باشد مراقب که مییبگو او به عالوهبه

 خودش و کند یاپردازیرو آن حول بتواند تا دیبساز ایرو شیبرا. یهست زمانامام اری شاءاهللان

 که دییبگو او به و دیکن اضافه را منطق ،ایرو نیا به آرام آرام سپس ؛ندیبب حضرت ارانی ءجز را

 یهاقصه از یبخشتیهو نیا یبرا. دهدینم انجام بد یکارها شود،یم زمانماما اری که یکس

 یکس کالم، کی در. است نهفته هاآن در گرانهیمنج مفهوم که ییهاقصه. دیریبگ کمک یمهدو

 .کند توجه و فکر فرزندش یهایباز و قصه و ییالال به دیبا گذاردیم تیمهدو را خود هدف که

 بودن عامل 

. میهست ما که شوندیم یزیچ آن بلکه شوند؛ینم م،یخواهیم ما که یزیچ آن ما فرزندان

 یکی هاآن عمل و حرف و کنندیم قبول را خودشان اشتباه مادرش و پدر ندیبب فرزند که یهنگام

 البته ؛میده پاسخ را االتشانؤس و حیتوض هابچه به را زیچ همه دیبا. گذاردیم اثر او در است

 .باشد او درک و سن با متناسب دیبا ما پاسخ

 شانیا محبت و زمانامام با کودک کردن آشنا 

. بدهم هیهد تو به خواسته من از زمانامام دییبگو د،یبده خود فرزند به یاهیهد دیخواهیم اگر

 مهربان کوچکترها با که اندخواسته ما از اتیروا در پدرانشان و زمانامام که دیده حیتوض شیبرا

 را امام محبت جمالت گونهنیا با و دارد دوست یلیخ را هابچه زمانامام که دییبگو او به. میباش

 از ماندگارتر م،یده آموزش فرزندان به یکودک در که یزیچ هر رایز ؛دیده انتقال فرزندانتان به

 .است یبزرگسال در آموزش

 تیخالق و عمل ابتکار 

 .باشند داشته تیخالق و عمل ابتکار او شبهات رفع و کودک االتؤس به پاسخ در دیبا نیوالد
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 مطالعه با دیبا پس کشد؛یم چالش به را شما یگاه و پرسدیم یفلسف الؤس شما از کودک یگاه

 .میشو آماده طیشرا نیا یبرا

 یجمعی هیروح آموزش 

 است مهم قدرآن انیعیش یهمدل و یالتیتشک کار

 .کنندیم یمعرف ظهور طیشرا از را آن زمانامام که

 دیبا یمهدو فرد. است زابیآس و ریپذبیآس ندارد، ادی را یجمع کار یهیروح که روتکی هبچ

 .است نیوالدی هفیوظ آموزش، نیا و ردیبپذ و ردیبگ ادی را یالتیتشک و یجمع تیترب و کار

 پوراستاد رائفی سخنرانی

 تربیت فرزند مهدویضوع: مو

 تهران ۱۴00اسفند  پور،رائفیاستاد  سخنرانی خالصه و چکیده
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