
 

 

 

 رفتارشناسی تربیت دینی در خانواده شهدا

*االسالمواالمسلمینمحمدباقرنادمحجت
 

بوا َاوالَدُكْم َعلى َثالِث ِخصاٍل:: »قال رسول الله ُكْم و  َادِّ ُحبِّ َنبيِّ

 1«ِقراَءِة اْلُقرآِن ُحبِّ َاْهِل َبْيِتِه َو َعلى 

 مقدمه
متوجه خانواده است که اوليي   ،وليت اصلی تربيت و انتقال فرهنگ در درجه اولئمس

از  2آييد  ميی شمارو رشد شخصيت و فرهنگ افراد به  یگير تري  پايگاه شكل و مهم
فرزنيدا  خيود اهتمياا داشيته  یو اخالقي یوالدي  بايد نسبت به امور دين ،نگاه دينی
ا فرزند بيه رو  صيحيت تربييت شيود و راه و رسيم بنيدگی و سي اد  را باشند ت
فرموده است: درباره وظيفه پدر نسبت به تربيت دينی فرزند   سجاداماا  بياموزد 

َك » نَّ
َ
يَتهُ   َمْسُئول    َو أ ا ُولِّ ََلَلِة َعَلى  اْْلََدِب   ُحْسِن   ِمْن   َعمَّ ه  َو الدَّ تو )پدر( نسبت به فرزند خيود  3؛ َربِّ

مسؤول هستی که او را نيكو تربيت نميايی و او را بيه سيوی پروردگيار  رهنميو  
  «شوی
دهنده جام ه هستند، مبتنی بير فرهنيگ  شک اگر تربيت فرزندا  که عناصر تشكيل بی

تيري  الگيو بيرای  تري  و منطبق توا  مدعی شد که کاربردی ايثار و شهاد  باشد؛ می
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که هشت سا  دفاع مقانس دارای پشاتوانه فرهناگ  ایا؛ چرا تربیت دینی را برگزینه
های اخالقای کاه  دینیس سیاسی و ملی است و خاستگاه اصلی تعیین وظایج و ارز 

ادا  دینای آناان باود. انطبااق رزمننگان بنان پایبنن بودننس منبعث از باورهاا و اعتقا
گساتره و ای  انانازهباه  سثیرگذرای گفتمان تشیع در دفاع مقانسأاننیشه اسالمی و ت

ترین رفتار و اننیشه رزمننگان ظهاور  توان گفت در جزئی فراگیر بود که به جرأ  می
طلبای نقاش بسازایی در  تربیت مبتنی بر ایوارگری و شهاد همچنین و بروز داشت. 

کنن. تبیاین و شناسااننن فرهناگ  های آن و استقال  کشور ایفا می و ارز حفح دین 
های دفاعی اساالن بارای تسالیح جامعاه در برابار هجاون  از مکانیزن سایوار و شهاد 

تاوان دانشاگاه فرهناگ و  میرا  دفاع مقنس در نتیجه 1های غیرخودی است. فرهنگ
شهناس ارتباط با والنین   نامه یسبک زننگی اصیی ایرانی اسالمی خوانن و مطالعه زننگ

توان باه عناوان معیاار  و خانواده شهنا و استفاده از الگوهای تربیتی سیره شهنا را می
هاای عصار حاضار معرفای کارد تاا باا تربیات  تربیت صمیح و اسالمی به خانواده

هااای ایوااار و شااهاد س بتوانناان فرهنااگ ایوااارگری و  خااانوادگی مبتناای باار آمااوزه
 ا در جامعه ارتقا بخشنن.طلبی ر شهاد 

 ثر در ایجاد فرهنگ ایثار و شهادتؤعوامل م
کنانس  دهی اخالقیا  فرزننان خاود پیااده مای هر نقشی که خانواده در تربیت و شکی

گذارد. با توجه به این امرس باین شرایط ممیطای مناساب و  مستقیماً در جامعه تأثیر می
هاا  آنرسینن فرزننان و  یو اخالق ینگیری شخصیت دی های تربیتی که به شکی زمینه

والانین و  یاست در این مسیرس پایبنان  معرفی شود. بنیهی سکنن به سعاد  کمک می
ترین راهکار انتقاا  مفااهیا ارزشامنن  های تربیتی و اخالقیا س مها خانواده به مهار 

تربیات کنایا ای  گونه دینی و اخالقی به نسی آیننه است. برای اینکه فرزنن خود را به
    .بایسته است عوامی ذیی را در نظر بگیریا سنوس شودأکه با فرهنگ ایوار و شهاد  م

                                                           

س مجلاه حصاونس «تأثیر نقش فرهنگ ایواار و شاهاد  بار ارتقاای معناوی بسایجیان»جلیی صفریس . 1
 .102ا
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 رعایت ضوابط شرعی قبل از تولد فرزند. 1
برنانس در   یاز پانر و ماادر ار  ما یجسام یهاا یگونه که فرزنانان در ویهگا همان
تارین  چاکبرنان؛ یعنای بانون کو ینیز ار  ما یو حاال  روح یمعنو یها  یویهگ

ه گیرنن و با هماان مشخصاا  با یفعالیت اختیارس صفا  و خصای  والنین را فرا م
 یگیار  و ایان شاکی یبر اینکه دوران تکامی جسمافزون  یآینن. دوران جنین  یوجود م

 یو روانا یاخالق یو تأثیرپذیر یتربیت یها اعضا و جوارح اوستس دوران دریافت پیان
توانن در حااال  روحای و  ن رفتار خوب یا بن والنین میتری باشن. کوچک  یاو نیز م

   پا  و آمااده یپرور  نسل ییکی از وظایج خانواده برا .روانی جنین تأثیرگذار باشن
فرزنن و فراها  یدوران جنین   شنه حساب یها در راه ح س مراقبت یشهاد  و فناکار

سااز اسات. باه  سرنوشاتحسااس و    رشن سالا و کامی او در این برهه  زمینهکردن 
معتقننان در  سهمین دلیی است که اننیشمننان مسلمان با تکیه بر احادیاث و روایات

س خوانانن قارآنس یصورتی که مادر در ایان حمی از ذکر خناس شرکت در مجالس الها
و  یدر روان و مغز کود  و رشن روحاکنن؛ توجه به واجبا  و حفح آرامش غفلت ن

 1د.دار یاو اثر بسزای یمعنو
اماا شاودس  یهاا آغااز ما تربیت هنفمنن فرزننان پاس از تولان آن یهر چنن کار اصل

اگر زوجین قبی از فرزنندار شننس با  .شود ولیت پنر و مادر پیش از آن شروع میئمس
 سمناساب یو معناو یحال  و تقین به آداب مذهبی و شرایط اخالقا یاستفاده از روز

 2انن. شان قبی از تولن عمی کرده به وظایج ؛اقنان به فرزننآوری کننن
پنرن توصیه کارد » گوین: مادر شهین غالمرضا برزگر در مورد دوران بارداری خود می

دهن و اهی رعایت احکاان نیسات  دانی خمس نمی در این چنن ماه خانه کسی که می
هاای عروسای هاا کاه سااز و آواز  نرو؛ حتی از رفتن به مراساا استس بننوبار یا بی
 3«.کرد مرا منع می سداشتنن

دقت در حفح طهار  نطفاه و  بارهالنین در همچنین مادر شهینان مجین و مهنی زین
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 گوین: پاکی جنین از همان ایان قبی از تولن فرزننانش می
کاردیا. دوران ساخت خفقاان  زمان بارداری مهنی و مجینس در تهاران زنانگی مای

ر  و پااکیس تعاالیا عالیاه شاهنشاهی بود؛ سعی من بر این بود ضمن رعایات طهاا
وحی را در زمان بارداری لماظ کنا. همچنین تأمی و دقت بسایار در افکااری کاه از 

گذشتس داشتا و نسبت باه تغذیاه و خاوردن غاذای  ذهن من به عنوان یک مادر می
کاردن؛ چاون معتقان باودن  طیدب و طاهر و حال س در دوران بارداری بسیار دقت مای

 1نین دارد.تأثیر زیادی بر روی ج
برای تربیت فرزننانا همه چیاز » گوین: مینیز مادر شهین منافع حرن هادی ذوالفقاری 

کردن. مادرن از بچگی به من یاد داده باود کاه  ان رعایت می را از همان دوران بارداری
گاذارد و بایان احتیااط  ثیر مایأما تا روی بچه  سدر دوران بارداری هر چیزی بخوریا

 2«.وضو باشیا ای نخوریا و با حرفی نزنیاس هر لقمهکنیا؛ موالً هر 

 تغذیه و لقمه حالل  .2
گونه که لقمه حال  در تربیت و سعاد  انسان مؤثر استس در مقابای اساتفاده از  همان

 اماان صاادق ؛ چنانکاهشاود ما  و لقمه حران نیز موجب شقاو  و بانبختی مای
ةِ َکْسُب اْلَحَراِم َیِبیُن ِفب »ه است: فرمود یَّ رِّ اثار درآمان حاران و نامشاروعس در نسای و  3؛الذُّ

 «.شود اوالد ظاهر می
توجه به تأکین قرآن و روایا  نسبت به لقمه حال  و نهی از خاوردن لقماه حارانس  با

ای داشتنن. شهین عبنالمسین برونسای در  والنین شهنا نسبت به پاکی لقمه دقت ویهه
 گوین: پرهیز از ما  حران می مورد اهتمان پنر  در کسب روزی حال  و
کرده اسات. بعان از مانتی کاار  را تعطیای  پنرن ابتنا در یک مغازه لبنیاتی کار می
روی؟ پانرن گفات:  : چرا سر کاار نمایاست کرده و در آن وقت مادرن از او پرسینه

درآمنی حران داشتا و چون خودن شاهن باودن کاه صااحب مغاازه شایر را باا آب 
روخت. بنابراین ترک این فعی بر من واجب اسات. بعان از ایان ف مخلوط کرده و می
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توانن از این طری  لقمه حاللای تهیاه  شغی به حرفه بنایی روی آورد و معتقن بود می
  1.نماین

 محیط خانواده . 3
تربیت کودک است. ممیط خانه و رفتاار خاانوادهس تاأثیر  یخانوادهس بهترین ممیط برا

هماه ابعااد و میان کودک دارد. در صورتی که  یها فاحشی در رشن شخصیت و باور
رشان  یارکان خانواده همکاری الزن و هماهنگی صمیح اتفاق بیفتانس فرزنانان خاوب

یات دربااره اهم علایاماان تربیات خواهنان شان.  یآرماان یهاا و انسانیابنن  می
متا َقلتُب »فرماوده اسات:  تأثیرپذیری کودک از ممیطس به فرزنن خود امان حسان إَنَّ

َِ أن َیُِستَو َقلُبتَك و  بَ فیهتا ِمتن َشتبٍء َقِبَلتتُه، فباَدرُتتَك ِبتاِلَدِب َقبت ِِ الَحَ ِث کاِلرِض الخاِلَیِة ما ُال
َك  َِ ُلُبَّ  سفکنانه شاودد  نوجوان همچون زمین خالی است که هار چاه در آن ا 2؛َیشَتِغ

باه تأدیاب و  سرو من پیش از آنکه دلت سخت و فکر  مشغو  شود از این .پذیرد می
 «.تربیت تو پرداختا

شاود و    یگاذاری ما اخالق و رفتار در ممایط خاانواده پایاه سبه نظر همه روانشناسان
بار افزون یعنی  3؛آموزنن یرا م یها راه و رسا زننگ ها و شنینن کودکان از طری  دینن

و  یآماوختن دیانار یکاود س ناوع ییك جانبه خانواده بر خل  و خاو یتأثیرگذار
گیرد که والنین و اطرافیانس آموزگاران خواساته  ینیز توسط کود  صور  م یشنینار

 گوین: می این آموز  خواهنن بود. عالمه طباطبایی  و ناخواسته
الق پساننینه و پایاه اخا سفهمان یسخن یا اشااره را ما ککه کود یاز نخستین روز

تواننان او را از    مایبناا نهااده و اساتوار ساازنن و تاا  یصفا  شایسته را در روان و
زشت و خالف عفت بازدارنن و خاود نیاز  ینترساننن و از کارها یموضوعا  خراف
 یکارهاا یاجتنااب کننان و در برابار و کو دشانان الفااظ رکیا یاز دور  و بنگوی

 4طبع بار آین. یپسننینه کننن تا عفیج و عال

                                                           

های  شهین استان 23000برونسیس اطالعا  دریافتی از کنگره سرداران و   . خاطرا  شهین عبنالمسین1
 خراسان.

 .31س نامه نهج البالغه. مممن بن حسین شریج الرضیس 2
 .17س ا خانواده و مشکال  اخالقی کودکان. علی قائمیس 3
 . 721س ا 10س ا میزان المکمهشهریس  . مممن مممنی ری4
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آن اسات کاه مربای  سترترین رو  تربیتایؤتربیت شنن است. م ستربیت کردن هالزم
 ای همقولا سبنابراین تربیات .خود در مقان عمی الگوی تربیت مطلوب برای متربی باشن

خاود نیاز در ایان فراینان تربیات ضمن تربیات فرزنانانس دو جانبه است و والنین 
 یفاناکار یسطلب ح گفتن درباره و سخن  یمذهب یفضارو حاکمیت  شونن. از این می

و ممترن شمرده شنن مقان شهین و فرهنگ شهاد  توساط هماه اعضاای خاانوادهس 
بستر پذیر  فرهنگ ایوار و شاهاد  را هاا در والانین و هاا در فرزنانان فاراها 

کیفیات فضاای خاانوادگی کاه باره النین در مادر شهینان مجین و مهنی زینکنن.  می
باا وجاود شارایط خااا زماان » گویان: می سننان شهین  در آن پرور  یافتننفرز

طاغو س سعی ما در پاسناری از ممیط مذهبی خانه و دور نگه داشاتن فضاای آن از 
همین امر باود: کساب روزی حاال س  گناه بود و معتقنن رمز تعالی فرزننان ما نیز در

 1«.ایجاد ممیط پاک و فضای دور از گناه در خانواده

 بیت مراسم مذهبی و توسل به اهل. 4
های تأثیرگذار تربیتیس همراه کاردن و شارکت دادن فرزنان در مجاالس  یکی از سنت

ویهه ساالر شهینان است. بیاان حاواد   به بیت اهی یو جلسا  سوگوار یمذهب
عاشااوراس موجااب نهادینااه شاانن عشاا  و ممباات  یهااا  و عباار  عصاار ائمااه

بتوا »فرموده اسات:  پیامبر اکرن ؛ چنانکهشود در د  و جان فرزنن می بیت اهی َادِّ
ترآِن  ُِ ِِ َبْیِتِه َو َعلی ِقراَءِة اْل ُْ و ُحبِّ َاْه ُک ُْ َعلی َثَلِث ِخَاٍل: ُحبِّ َنبیِّ تاان را باه  ن فرزنانا 2؛َاوالَدُک

 .«سه چیز ادب کنین: عش  به پیامبرتانس عش  به خاننان او و قرآن خواننن
کارشناسان تربیتی معتقننن در کنار اخالق نیکاو و اساالمی والانین و پاشاینن باذر 

 یبخاش و عااطف آرامش یدر د  و جان کودکس مهیا کردن ممیط بیت ممبت اهی
پاذیر   یتوانن بساتر الزن را بارا آمیز نیز می ممبت یا رابطه یو برقرار ککود یبرا
فرهناگ ایواار و  یهاا باه ساو آن یهاا   یخانوادهس از جمله هانایتگر یتربیت یها پیان

 سکنان   یو اطمینانی که فرزنن نسبت به والنین پینا م یشهاد  فراها آورد و با وابستگ
   3.پذیرد میآنان را  یو معنو یاخالق یها  آموزه یبه آسان
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ویاهه  باه بیات تاأثیر توسای باه اهای سمادر شهین منافع حارن هاادی ذوالفقااری
 دهن: گونه شرح می در زننگی فرزنن  را این خوانی سینالشهنا روضه

کمک خناونن لمظه به لمظه زننگی هماراها باود کاه توانساتا دیان را در تربیات 
هاا را از کاودکی باا قارآن و  کنارمان بودنن. من بچه بیت ها جاری کنا. اهی بچه
زدنس دعاا و  برایشاان حارف مای آشنا کردن. از سرگذشت اماماان بیت اهی

خوانانن. هاادی از بچگای باه هیئات  زیار  عاشورا را مرتب در خانه برایشاان مای
ای از خاناه  های مسجن رفت و آمن داشت. هار وقات او را گوشاه رفت و با بچه می
کارد و  خاوانی مای زد و یا زیر لب روضاه کرد و سینه می یا نوحه گو  می سدینن می

کرد مشغو  چه کاری است؛ در هماه  د  نوا گرفته بود. فرقی نمیآران آران برای خو
افتاد. من به واقع فهمیانن عشا  هاادی  از لبش نمی س حسینحا  ذکر حسین

 1حقیقتی است. بیت به اهی
عالقه و وابستگی دو فرزنن شهین  به روضه و توسای را نیز النین  مادر شهینان زین

 کنن: گونه توصیج می این
هاا را هماراه  خانوادگیس اهی روضه و جلسا  مذهبی بودیا. از همان کودکی بچهما 

این عادتی شانه باود  .کردیا بردیا و در مجالس روضه شرکت می خود به هیأ  می
ها که همیشه در این مجاالس شارکت کننان. عالقمنانی و عشا  باه ائماه  برای آن
را باا  باارک ائماهدر آقا مهنی خیلی نمود داشات. او همیشاه ناان م اطهار

 ویهه وقتی نان حضار  زهارابه سبرد احتران خاا و ذکر القاب مقنس به کار می
 2زد. شنس اشک در چشمانش حلقه می بر زبانش جاری می

 معاشرت دوستی و. 5
گیری شخصیت و تربیات  از عواملی است که در شکی سو معاشر  با دیگران یدوست

همنشینی با دوساتان ساالا و باا ایماانس موجاب فرزنن نقش جنی دارد. معاشر  و 
 شاود. های اخالقی و معناوی در جاوان می رشن شخصیت اجتماعی و تقویت ارز 

توجهی به هویت اسالمی و نیازهای دینای فرزنانس خاود ماانع از  گاهی والنین با بی
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 باا افاراد شایساته واو   شنه و با ممانعت از رابطه حسابگردنن  میانتخاِب درسِت او 
 شونن. های دوستانه مذهبیس مانع دینن الگوهای رفتاری پسننینه می حضور در جمع

در دوران دفااع مقانس برخای تا آنجاسات کاه همنشینی با دوست شایسته اهمیت 
گاه به واسطه دوستی و معاشر  با دوستان  سجوانان بیگانه با فرهنگ جهاد و شهاد 

ها شننن که سارانجان  خالق حسنه آنبسیجی و رزمننهس چنان شیفته فضای معنوی و ا
شان ختا به خیر و شهاد  شان.  آوردنن و عاقبت در پای رفقای خود از جبهه سر پابه

ُِ »باره فرموده است:  در این پیامبر اکرن  1؛الَمرُء َعلی دیِن َخلیِلتِه َفلَیُْظتر أَحتُ ُکُ َمتن ُیخاِلت
ا چاه کسای دوساتی انسان به دین دوستش است؛ پس هر یک از شما بنگارد کاه با

 «.کنن می
هاای اجتمااعی کاه  بر اساس اهمیت مسائله مراقبات و نظاار  والانین بار ممایط

 گوین: النین می کننس مادر شهین مممنرضا شمس ها رفت و آمن می فرزننشان در آن
ا: خنایا! پنر و ماادرن بهتارین ویگ می نسبپرسن نم ن دنیا راجع به پنر و مادر ازآ راگ

تربیت من هیچ کوتاهی نکردنن. همان لمظاه پانر  در ها  نآس ندنیا بودنپنر و مادر 
گفاتا: گویان؟  می ه؟ گفت: چوینگ می هبه پنر  گفتا: ببین پسر  چ ساز راه رسین

در مممنرضا گفت: اماروز  شما و بابا بهترین مادر و پنرین. گفت: چطور؟گوین  می
تو واقعااً هار شاب  ننه بود ببینمآها گفت: مممنرضا! بابا   بسیج بودن. یکی از بچه

 شیهاا آفرین گفتا که دورادور مواظاب بچاهگنرن دلا به  دریا نه؟  یمیایبه مسجن 
 2نن.وتا خنای ناکرده راه خطا نر است

 محیط مدرسه و جامعه . 6
 سچنن تربیت اسالمی و ایوارگرانه اوالً و بالذا  وظیفه و مسئولیت خاانواده اسات هر

نباین نقش دیگر عوامی تأثیرگذار فرهنگی را نادینه بگیرنن. دست یافتن ها  اما خانواده
باه  سبه فرهنگ پر ارز  ایوار و شهاد  و گستر  دادن آن در همه ساطوح اجتمااع

سااز جامعاه و نیاز همااهنگا تماان  فرهناگ یبهیناه از امکاناا  و ابزارهاا  استفاده
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نرساه اسات و بخاش مهمای از م ستارین آن تأثیرگذار نیاز دارد که مها یها مجموعه
سا  و فضااا  ها با توجه به نقش معلاس همکالسانس دوستان ها تعلیا و تربیت ارز 

 گیرد. منرسه شکی می
آماوزس عامای مهاا در تبیاین  معلا و داناش میاندو رکن اساسی روابط انسانی حاکا 

یگار بنابراین از یکسو اخالق و رفتاار معلاا و از ساوی د .ها در منرسه است ارز 
 یاخالقا ییاا ویرانا ینقش مهمی در سازننگ سآموزان سالمت اخالقی و روانی دانش

 کنن. یفرزنن ایفا م
در اختیاار  یهاای خود با تمان رفتار س الگوهاا و سرمشا  یمعلا به سبب نفوذ معنو

کاه  یهاای واژه یاشارا  و حت سسکنا  سدهن و آنان از تمان حرکا  یشاگردان قرار م
پذیرنان.  یکننس به شن  تااثیر ما یها استفاده م نجان وظیفه تعلیا از آنمعلا در خال  ا

 یثیرگذار معلااس فضااأبر نقش ت افزونمادر شهین غالمرضا برزگر با عنایت به اینکه 
فرزنانان نقاش  یآماوزان در تربیات دینا حاکا بر منرسه و داناش یو معنو یمذهب

ها دعوا کرده بود و  با یکی از بچه بار غالمرضا در منرسه یک» گوین: بسزایی داردس می
و منرساه  اتقصیر ها با او نبود. مادر دوستش او را دعوا کرده بود. فردایش رفت اتفاقاً 

تقصایر اسات؟ وقتای  آن ها وقتای بای سگفتا شما به چه حقی سر بچه من داد زدی
 1«.آمنیا خانه به او گفتا از این به بعن باین یاد بگیری خود  از حقت دفاع کنی

مراکز آموزشی در سطوح مختلجس بستر مناسبی برای ایجاد و نهادینه کاردن فرهناگ 
یرا از ابزارهای نفوذ فرهنگس تغییر نگر  در افراد آن جامعه است و هستنن؛ زصمیح 

هاای  شاناختیس اثرپاذیرترین گاروه قشر جوان و نوجوان به جهت خصوصیا  روان
دو شایوه جهات بسترساازی  ستی و فرهنگیبنابراین مسئوالن امور تربی .جامعه هستنن

یکای مباارزه باا فرهناگ مهااجا  ؛رو دارنان  جامعاه پایش برای فرهنگ شهاد  در
های فرهنگ مهاجا و دیگری معرفای و  سازی جامعه از ابزار و برنامه بیگانگان و پاک

اشاعه فرهنگ اصیی اسالن نابس الگوهای رفتااریس باورهاای اعتقاادی و اخالقای و 
 2ساز آن. اسهعناصر حم
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تاوان تاأثیر پااکی و ساالمی فضاای  النینس مای با نگاه به سیره و زننگی شهینان زین
به علت » گوین: ها را به روشنی مشاهنه کرد؛ چنانکه مادرشان می ٬منرسه در تربیت آن

نان کنیا؛  ها را در منارس ملی ثبت کردیا بچه آلودگی جود منارس زمان شاهس سعی می
نمااز او   ها این بود که به عبادا س خصوصاا   بیشتر بود. ویهگی آن شان چون تقینا 

وقتس تالو  قرآن و شرکت در نماز جماعات و حضاور در مجاالس دینای بسایار 
 1«.گرایش داشتنن
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