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ی عالم بشریت حضرت مهدی )عج(جتقدیم به من  
 

خود قيامی است كه ، تقدیم به پيشگاه آن انقالبگر بزرگی كه انتظار قيام شكوهمندش

 .با سفير خشم منتظران به نابودی ميكشاند آنراطل مدارباطل و با

رسالت ناتمام تمامی انبياء و اولياء را كامل ، آن امام بزرگواری كه با ظهور پيروزمندش

 خواهد فرمود؛ آن وجود هدایت یافته و هدایتگری كه قلب عالم امكان است و فرزند

 .«یاسين»و « طه»

 .و زندگی می كننداند  دولت كریمة او زنده و تقدیم به تمام آنان كه با انتظار

 



 

 

 

              درحق  فرزندان مادر و پدر دعای
                                                                           الل هم  و  م ن  ع ل ی  ب ب قآء و لدی و  ب ا صالح ه م لی و  ب ا متاعی ب ه م.

                                             لی ص غير ه م و  ق و   لی ض عيف ه م و  ا ص ح     رب                    لی فی آجال ه م و                                      ا لهی ا مد د لی فی ا عمار ه م و  ز د

                                                 ه م و  فی ج وار ح ه م و  فی ك ل   ما ع نيت  ب ه                                 ا خالق ه م و  عاف ه م فی ا نف س                                لی ا بدان ه م و  ا دیان ه م و  

                                                                                   لی و  ع لی یدی ا رزاق ه م و  اجع له م ا برارا  ا تقيآء  ب ص رآء  سام عين  م طيعين                         م ن ا مر ه م و  ا در ر

                                                         حين  و  ل ج ميع  ا عدائ ک  م عان دین  و  م بغ ضين  آمين.                         ول يائک  م ح ب ين  م ناص           ل ک  و  ال 

خدایا بر من منت گذار به باقى گذاشتن فرزندانم. و به شایسته ساختن ایشان براى من و 

 .مند كردن من از ایشان به بهره

شان را طوالنى ساز، و  خدایا عمرشان را براى من بركت بخش و مدت زندگانى

و بدنها و دینها و اخالقشان  و ضعيفشان را نيرومند كن ورش دهخردسالشان را برایم پر

ت بدار، ایشان را در جانها و اعضایشان و هر چيز از كارشان كه مورد اهتمام          را به صح 

شان را براى من و بدست من افزون ساز، و یمن است مشمول عافيت قرار ده و روزیها

يوش و فرمانبردار خودت و ایشان را نيكوكار و پرهيزكار و روشن دل و حق ن

  .توز همه دشمنانت قرار ده. آمين  و معاند و كينه ،  دوستدار و نصيحت گزار دوستانت

         سج ادیه(ی  صحيفه 25)دعای



 

 

 

 

 سخن آغازین

                             ریخ بشـر بحسـاب آورد از آن                                  توان یکی از رخدادهای مهـم تـا                           انقالب صنعتی را به واقع می

                          ّ                       توان ذکر کرد که تا بدین حدّ در ابعاد حیات انسـان    می                           که کمتر رویدادی را در جهان     بابت

                                                                                       اثر گذارده باشد. از جمله موسسات و نهادهایی کـه در سـایه ایـن تحـول بـزرگ دگرگـون       

                                                                              خــانواده و ارزش و قداســت آن بــود. اندیشــه روشــنفکر مآبانــه بســیاری از           مســأله         گردیــد، 

                            خـود را دلسـوزتر از خـدا                                                          پدیدآورندگان مکاتب و غفلت آنها و غرورشان از آن جهت که 

         ت فطـری  ـ   عیـ              ها گردید. موقـ      دن آنـ        یوانی شـ                      بب ضایع شدن انسان و حـ  س    اند     دهـ            برای بشر دی

                                                                                         و طبیعی انسانها نادیده گرفته شد و موجبات افزایش نابسامانیها از هر حیـث فـراهم گردیـد.    

        بحثهـا       هـا                                                                          امروزه اعتقاد بر این است که بیش از هر عصری ضروری است که درباره خانواده

                    های صاحب نظران بـه                                                            و ارشادهایی صورت گیرد. دنیای امروز بر اساس تحقیقات و بررسی

                                                         یابد که اگر خانواده سالم و استوار باشد بسیاری از مسـائل                             جایی رسیده است که نیکو درمی

                                                یابد و اگر خانواده را که خشت بنای اولیه اجتماعی                                  مربوط به حیات اجتماعی سروسامان می

     و از                                                                            از عوامل لغزش دور سازیم جامعه تا حدود زیادی سرو سامان پیدا خواهـد کـرد.      است 

                                      خواهد ببیند اسالم برای نجات انسـان از                                            طرفی بشریت امروز چشم به سوی اسالم دارد و می

                                                                     های موجود چه تزی را ارائه میدهد. مـا دیـدگاه اسـالمی را در زمینـه              و بیچارگی   ها         بدبختی

     عادت ـ               الح و بـه سـ  ـ                   ریده و به خیر و مصـ                   نان که او ما را آفـ             یم بدان اطمی  کن               خانواده عرضه می

        باشـد.                               تربیـت صـحیح فرزنـدان مـی             مسـأله                   م وظایف خـانواده       ّ از اهّ                     و شقاوت ما آگاه است. 

                                                                    برای تربیت ارائه نموده است که سـرانجام آن، سـاختن انسـانی صـالح        را                 اسالم شیوه کاملی 

                                          گیـرد و در راه تکامـل خانـه و اجتمـاع      ی             یگـران پیشـ                      هـای اجتمـاعی از د                 است که در میدان

              تربیت فرزندان        مسأله                 در جامعه نسبت به              برخی والدین    چرا                               خویش گام بردارد. اما به راستی 

                                                                چه اموری باعث می شود که تربیت معنوی و مـذهبی فرزنـدان کمرنـگ       ؟        یت هستند   ّ اهمّ  بی



             ّ       شند و تمـام هـمّ و    ا          حی داشته ب                     که بچه های سالم و صال      کنند  می           والدین تالش   ی      همه     ؟   شود

                                            بینیم که بسیاری از والدین کـه در تعلـیم و     می  د              باشد. ولی زیا                        آنها تربیت فرزندانشان می   غم 

                های آنان چیـزی                 آورند، بلکه بچه               کردند، بدست نمی  می                            تربیت خودشان چیزی که جستجو

               ررسـی کنـیم،                                                                  آیـد. اگـر مـا رفتارهـا و برخوردهـای چنـین والـدینی را ب                       دیگر از آب در می

                                                                                         مشاهده خواهیم کرد که برخوردها و رفتارهـای نامناسـب آنـان باعـث چنـین رفتـاری شـده        

                                                      گونه اطالع صحیح از تربیت کودک ندارند و اطالعـات آنـان                          ت. بسیاری از والدین هیچ  اس

                    ا همان اطالعات غلـط   ب  و     اند                                                           همان چیزهای است که از پدر و مادرشان و اطرافیان یاد گرفته

                                                                            خواهند کودکانی سالم و صالح تربیت کنند. بنـابراین بـرای همگـان الزم اسـت             و ناقص می

                                                                                     قبل از اینکه ازدواج کنند و صاحب فرزنـدی شـوند، اطالعـاتی در رابطـه بـا شـرایط و           ّ حتّی

                                                                           اهداف ازدواج و تشکیل خانواده و روش های تعلیم و تربیت صحیح کودک کسب کننـد،  

                        از سنگینی جامعه را بـه     ی                        ویل جامعه بدهند که مقدار                                   تا در آینده فرزندانی سالم و صالح تح

        هسـتند     ی   های                             ه وارد کنند. فرزندان همچون گل                                         دوش بگیرند، نه اینکه سنگینی بیشتر بر جامع

   الح                                                         آنها دقت بسیار کرد. پدر و مادر با پرورش و تربیـت و اصـ         پرورش                   که باید در تربیت و 

          هـا بـه       ولیت    سـئ         هـا و م                   زم است ایـن نقـش             دارند لذا ال   ی   های                           فرزندان خود وظایف و مسئولیت

           آشنا شوند.   ها                                        ن شود و هر پدر و مادری با این مسئولیت ی         درستی تبی

                   که تمام تالش خود را    است     بخش   6        مشتمل بر          روی شماست      که پیش  ای        مجموعه      اینرو     از

         دیـدگاه      از   ،       اینکـه                                                   تربیت را با نگاهی ژرف و همه جانبه بنگـرد و مهـم          مسأله   که          نموده است

                                دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسالمی،           روانشناسی و                       وحی و ائمه اطهار، علم        سالم،کالم  ا    مکتب

                                           اسـت. در انتهـا از کلیـه عزیزانـی کـه                     کسب فیض کـرده                       می نمونه و وارسته بود          ّ که خود معلّ

                                امیدکـه بـا نقـدهای سـازنده        ،                       اند، تقدیر و تشکر نموده                                 همواره به عنوان حامی درکنارم بوده

                          شدن این اثر یاری نمائید.                   خویش مرا در کامل
bidi.fatemeh@gmail.com                                

                                                                                                             

 فاطمه بیدی

                                                                                                             

1392 تیرماه



 

 

 

                 ان تعلیم و تربیت ی    ّ متولّ        سخنی با 

                                در مسـائل محیطـی و فرامحیطـی                              سو جستجوی مداوم و پیگیـر                       تعلیم و تربیت از یک       دانیم            همانطورکه می

                               ویش را. پـدر و مـادر اولـین                                                                     طلبد و از سوی دیگر کنکاش صبورانه و متفکرانه در درون و بیـرون خـ       را می

         نمایـد     مـی                                 همان صـلب پـدر و رحـم مـادر      ی                                                       مسئوالن تربیتی هستند که خداوند در درجه اول بنده خود را م

                                         هستند. چیزی که مسلم است ایـن اسـت کـه                   این هدیه الهی                     مور به تربیت و تکامل  أ       ای که م        دو فرشته      یعنی

                          بایـد در همـان دو بعـد           نیـز        والدین   ،    دهد        امانت می                      روحی و جسمی به والدین            در دو بعد  ،                خداوند فرزند را

           اسـت کـه       ای                        پرورش دهند و این وظیفـه     نیز           روح او را   ،                همگام با جسم او   و                               او را رشد داده و ارتقاء بخشند

            شـدن بـه     لح     مسـ                       که خود را موظـف بـه         آنگاه                                                       ً خداوند بر عهده پدر و مادر گذارده است. پدر و مادر قطعاً

                                                      گیری از این مزرعه عشق و تالش و امید هر چه دلپـذیرتر و      بهره  ،            خواهد دانست                  های علمی و تربیتی      تکنیک

                                                   تعلیم، آموزش و یاد دادن مطالبی بـه دیگـری اسـت،       ؛                         فرق است بین تعلیم و تربیت      ّ البتّه      گردد.   می      تر        شایسته

     و در                                       توان افراد را به شکل دلخـواه سـاخت                   باشد. با تربیت می    می                       سازندگی و پرورش شخصیت  ،          اما تربیت

                                         ای دقیق و حساب شـده انجـام گیـرد تـا                         تربیت باید با برنامه      ّ البتّه                  ی را دگرگون کرد. ع           توان، اجتما        نتیجه می

                                                                                             آمیز و نتیجه بخش باشد. در تربیت تنها پند و اندرز کافی نیست بلکه باید تمـام شـرایط هماهنـگ          موفقیت

              ضرورت دارد:           امر مهم    چند       رعایت   ت        در تربی     لذا             به بار آید.   ب    مطلو   ای                     فراهم شود تا نتیجه   هم     با

                      شکل نگرفتـه و بـرای                  ً این زمان کامالً                                                     بهترین زمان برای تربیت، دوران کودکی است، زیرا او در

                           پـدران و مـادران نهـاده        شما                                    مسئولیت این امر حساس و مهم بر عهده    و                   تربیت آمادگی دارد       هرگونه

          اسی اسـت                              ّ نیست بلکه فن بسیار ظریف و حسّ    ای                                                 شده است، اما به دلیل اینکه تربیت کار سهل و ساده

                                  متأسفانه اکثر پدران و مادران بـه    .                                                          که کاردانی، اطالعات کافی، تجربه، بردباری و قاطعیت الزم دارد

          یابنـد و                                    ای حساب شده و صـحیح پـرورش نمـی                         بیشتر کودکان با برنامه      اینرو                          این فن آشنا نیستند و از

                                را در این امر خطیـر نبایـد از        ّ مربّی               و از طرفی نقش   د.  ن  شو                                خود بخود و به صورت خودرو بزرگ می

                             و رمـوز آفـرینش جسـمانی و         هـا        گـی  ژ                            مورد تربیت را بشناسد و از وی          باید فرد     ّ مربّی               نظر دور داشت.

        خواهـد        مـی     را                                                              او باید هدفی داشته باشد، یعنی در نظر بگیرد که چگونه انسـانی                       نفسانی او آگاه باشد؛

                                                        یعنی بداند برای پرورش شخصیت فـرد چـه شـرایطی ضـروری                  داشته باشد؛             باید برنامه     ّ مربّی         بسازد ؛

                                   کـه در چنـین صـورتی میتـوان در       ،       بنـدد         بکـار      دقیق       بطور                را فراهم سازد و       شرایط                  است. او باید همه 



              یـت بسـزایی      ّ اهمّ                                         تربیت، در کشورهای به اصطالح پیشرفته و غرب        مسأله      بود.       مطلوب   ای               انتظار نتیجه

      امــا   ،                                                                        ان، کتابهــای ســودمند و متخصصــان زیــادی دربــاره تربیــت وجــود دارد                       دارد و تحقیقــات فــراو

   در         کتـاب                               حیاتی نشده و تعداد کمی متخصص و       مسأله                                       کشور ما تا این زمان چندان توجهی به این   در

                                                    به زبان فارسـی ترجمـه شـده و در اختیـار همگـان                    از زبان اصلی       بسیاری     کتب       ّ البتّه       داریم.           این حوزه

                                                  : اول اینکه آنها به انسان، فقط از دیدگاه جسمانی و                          ال اساسی بر آنان وارد است   اشک         ، اما دو    باشد  می

-                               دگی اخروی او غفلت یا اعراض کرده                                    نگرند و از سعادت و شقاوت نفسانی و زن              زندگی دنیوی می

                                                      ین نیست که نیروی جسمانی و قوای حیوانی و اعصاب و مغـز   ا                               اند. هدف غرب از تربیت، چیزی جز 

         مـادی و        عـات    ّ تمتّ                         راحتی زنـدگی کنـد و از                               دهد تا وقتی بزرگ شد، بتواند ب      رورش              کودک را سالم پ

                  که در خدمت زندگی         اخالقی است   ه،                    گاهی از اخالق بحث شد       د و اگر                         لذایذ حیوانی برخوردار گرد

                                                                کلـی از کمـاالت و یـا نـواقص انسـانی و عوامـل سـعادت یـا               بطور                            دنیوی و جلب منافع مادی است. 

        مسـائل        هـای                                                          خروی و معنوی بحثی در میان نیست. دوم اینکه مبانی و پایه                     شقاوت اخروی و زندگی ا

                                                     توانند برای مسـلمانان کـه بـه انسـان از دو بعـد                کتابها نمی                                      تربیتی غرب رنگ دینی ندارد، لذا اینگونه

                                 امیـد اسـت بـا مطالعـه ایـن                                      نگرند، مفیـد و کامـل باشـد.                                 و روح و زندگی دنیوی و اخروی می    جسم

                      کـوچکی را در تجهیـز                                 و دین پرداخته است، بتوانیم نقش                        ع تربیت از دو منظر علم               کتاب که به موضو

                                  به تربیت دینی و علمی ایفا نمائیم.       گرامی    ان   ّ مربّی  و        دلسوز            شما والدین
 


