


 



 

رسم خوبانرسم خوبان

رفتار با فرزندان

مؤسسه فرهنگی هنری قدر والیت
مؤسسه فرهنگی هنری



..s;,T ~ :/' 1._,.....a. cli~ ..s1.,.:. .;.1_,i.1> ..s;l-'!I\ .;.1oi~1 :.;,l"".i} ~;Iii; 

.~ll,;..>S..sjA,faj4-,..;,!, .... ' 

• 11"\f ·~ll' ;..>S ..SjA.,;:.... j .._,. :.;,1_,w 

• ..,. lff 

-~' !.;,~_,.>,,,...; 

Jiu~···· 978-964-495-370-5 : •;,~978-964-495-084-1: 

.... 
·<.J"!,i.i!,;.;i;,.."!~!lfl" - If• • ..,.: .. "11'1'" 

.;,1...,.:.--ll"fV - 11"~\ •Jlr' .:>IJ!f ~ 

.;if_,i.1>-- ll"YV- 11"~\ ,Jfr'.:>IJ!f ~ 

~ll,;..>S..s;'A,faj4-,. 

DSRlftA/;V 11"\r 

\~~/·Afl"•\rt 

l"IV•VAf 

:~' l)!.,~··1.5;,i.); 
~ 'i' ).)j i.Si-Jb ~} ~,.,. 

Jlli:;.il~ ·~t-..' ";"~ 1,,-,, ·~l,P H 
~~ ~ ')t:....l)u 1 .),,s~"*'°' '~1,P, c'):> 

~O· • ·ulfJW I \ru,.,,.) ,';"~ ~,.; 
'\ VA-'\rf-f'\0-fV • -0·~~ 

'\VA-'\rf-f'\0-·Af-hJ,.l ~~ 

77f7Vf'\f ,HW 77f\\ \0\ , 77f7'\'\0A •uAJ.i 
www.ghadrl10.ir 

..:ii..,;o ••• ·~ 
.::....I _,..:.L; LI"'~ ' .1,..,,... ..;,.<> 4S' 



 

 

تقــــــــــــــــــــدیـم بـه
 مادران، پدران، همسران و فرزندان 
شهدای هشت سال دفاع مقدس



 

 

تلفن تماس نماینــدگی های
 مؤسسه ی فرهنــگی هنــری قدروالیت

تلفنشهـــرتلفن شهـــر 

66407132-021 تهران3347100-0631 آباده

2275835-0791 جهرم2198908-0121آمل

5212228-0642شوش 2228593-0861اراک

8206970-0711شیراز2253800-0451 اردبیل

6264743-0711شیراز5221607-0663 الشتر

2359023-0711شیراز2205485-0311 اصفهان

6272662-0711شیراز2262997-0311اصفهان

7742155-0251قم2207742-0111بابل

7839402-0251قم22543546-0771 بوشهر

7730735-0251قم 5227537-0152بهشهر

34208148-026کرج4406889-0411تبریز

2255294-0511مشهد55380874-021تهران

 2236578-0511مشهد66403479- 021تهران

2236409-0741یاسوج88921980-021تهران

6267712-0351یزد88829523-021تهران



 

 

فهرست مطالب

مقــدمه ......................................................................................................11
برگردیم تا نمازش را بخواند!........................................................................17
مثل دو تا رفیق بودند!................................................................................18
بچه ها حق دارند!........................................................................................25
با بچه ها بحث می کرد!................................................................................26
با تقلید از این و آن، انتخاب نکن!............................................................27
نباید چیزی را به بچه تحمیل کرد............................................................28
یک برخورد بی سابقه.................................................................................29
توی این جور کارها، حریف نمی شوید!......................................................31
دختر خوب، حجابش را حفظ می کند.......................................................33
ما  امانتداریم!.............................................................................................34
اینها نور چشمهای من اند..........................................................................35
از رفتار و تربیت آنان غافل نشو!..............................................................36
به نظر فرزندان احترام می گذاشتند..........................................................37
دخترش را بغل می گرفت و قرآن می خواند!................................................38
دوست دارم فرزندم خوشحال و راضی باشد!..........................................39
خیلی ناِز بچه ها را می کشید!.....................................................................40



 

هیچ وقت دستش را به رویمان بلند نکرد!.................................................41
سپرد تا آموزشم بدهند!.............................................................................42
روی نماز و برنامه های دینی تأکید زیادی داشت.....................................43
خودش را به مسابقه ی من رساند!............................................................44
باید با بچه دوست بود................................................................................45
به درسهایشان می رسید!..........................................................................47
کاری نکنید بچه لج کند!...........................................................................48
رفتار فرزندان را مورد توجه قرار می دادند!..............................................49
هیچ وقت با تندی با بچه ها رفتار نمی کرد!................................................50
در اظهار محبت به بچه ها افراط نکنید!....................................................52
مسائل اخالقی را شیوا و غیرمستقیم بیان می کرد.................................53
به بچه ها شخصیت می داد.........................................................................56
بچه ها را با تشویق به کار خوب وامی داشت!............................................58
در مورد تربیت بچه ها بسیار حّساس بود.................................................60
با صبر و حوصله بچه را آرام می کرد!........................................................61
استدالل برای بچه ها!................................................................................63
برای انجام واجبات هدیه می داد!.............................................................65
نمــــاز را به تأخیر می انداخت تا من با او نماز بخوانم!........................66
بچه ها تا هفت سالگی باید آزاد باشند.....................................................67
انقالب به چنین فرزندانی نیاز دارد!.........................................................68
به من نمــــــاز یاد می دهید؟.............................................................69
مالیم، ولی قاطع!........................................................................................71
به یاد ندارم در منزل عصبانی شده باشد.................................................72
چرا بچه را کنار سّجاده گذاشته ای؟.........................................................73
چه حوصله ای داری؟..................................................................................74
گل لبخند را بر لبانش نشاندم..................................................................75
سخت گیرِی بیجا نمی کرد!........................................................................77
برای آمدنش، لحظه شماری می کردیم.....................................................78



 

مواظب تربیت بچه ها باش!........................................................................79
باید در برابر نامالیمات مقاوم و بُردبار باشی!...........................................80
دوست داشت فرزندانش خودساخته شوند.............................................82
برای انجام فرایض دینی، جایزه می داد......................................................87
روابط عاطفی نزدیک با فرزندان!..............................................................88
به بچه ها کتاب هدیه می داد.......................................................................89
رفتارش با خانواده بسیار محّبت آمیز بود!.................................................91
بیسِت بیستی!............................................................................................92
با حوصله، آموزش می داد!.........................................................................93
برخورد ُدرست با بچه ها.............................................................................94
به پرورش بیش تر از آموزش اهمیت می داد..............................................95
به در می گفت تا دیوار بشنود!...................................................................98
هیچ وقت به بچه ها اخم نمی کرد!...............................................................99
بابایی را می بخشی؟!..................................................................................100
در مسائل تربیتی، سخت گیر بود!.............................................................101
بچه ها را به سختی و زحمت عادت می داد!.............................................102
با سختی، آدم ساخته می شود!................................................................103
با پدرشان نماز اّول وقت می خواند..........................................................104
فرهنگ دینی را در بچه ها زنده می کرد!.................................................105
سخت نمی گرفت، اّما تشویق می کرد!.....................................................106
از بچه ها می خواست  راه اشتباه را انتخاب نکنند..................................107
هیچ وقت سِر بچه ها داد نزن!...................................................................108
بچه ها از سر و کولش باال می رفتند!..........................................................111
آن قدر با بچه ها بازی می کرد که خوابشان می برد...................................112
شکل دادن به شخصیت بچه ها!...............................................................113
بهترین همبازی بچه هایش بود!................................................................114
بچه ها را از کودکی  با قــــرآن و نمــــاز آشنا کرد!........................115
موقع شیر دادن، با وضو باش!..................................................................118



اوِّل نماز و قرآن، بعد بازی و تفریح!.........................................................119 
دعای کمیل را مثل الالیی زمزمه می کرد!...............................................120
بچه ها محّب اهل بیت)علیهم الّسالم( باشند............................................122
برای بچه ها الالیی می گفت!.....................................................................123
غیرمستقیم می گفت!...............................................................................124
تشویق .....................................................................................................125
دلجویی از بچــــه ها به خاطر اشتباهش!............................................126
رعایت حقوق خانواده و کودك...............................................................128
ناراحتیهایش را می گذاشت پشت دِر خانه!............................................129
پابه پای ما بچگی می کرد!.........................................................................132
کم بگو، کم بخور، کم بخواب!..................................................................133
نگو پدرت سرهنگ است!.......................................................................135
سریع سِر خدمتش حاضر شود!..............................................................137
به تک تک فرزندانش توجه می کرد.......................................................139
منــابع......................................................................................................141



 

 

مقــدمه

خانواده بنیاد اساسی جامعه است و اسالم به این رکن مهم، 
اهمیتی ویژه قائل است و لذا حقوق بسیاری را در این اجتماع 
کوچـک اّمـا پُربار وضع فرموده اسـت. از جملـة این وظایف 
و حقـوق و روابـط، می توان بـه تربیت فرزندان اشـاره کرد. 
نام گذاری خوب، سوادآموزی، رفتار شایسته، تغذیه، ازدواج، 

از جمله حقوقی است که فرزند به گردن والدین خود دارد.
یکی از اثرگذارترین امور در خانواده، سـبک و شیوة رفتار 
والدین با فرزندان است. اسالم در این زمینه برنامه های جالب 
و متنوعـی را ارائه کرده اسـت. لُّب این برنامه هـا، که از نگاه 
اسـالم به جهان آفرینش و توحید نشـأت می گیرد، محّبت و 
مهربانی اسـت. خانواده بایسـتی کانون محّبت باشد. مّحبت 
آن محوری اسـت کـه همة اعضاء به گرد آن جمع می شـوند 
و کاسـتیها و سـختیها نمی تواند به این جمع آسـیب جّدی 



برسـاند. رزمندگان دفاع مقدس- آنان که متأهل بودند- گاه  
فرصت زیادی را در خانه نبودند، بویژه آنها که جوانتر بودند و 
چندان از ازدواجشان نگذشته بود، اّما در همین مّدت کوتاهی 
که در منزل بودند، سـعی می کردند آن رفتار و محّبتی را که 

اسالم می خواهد، در قبال فرزندان خود داشته باشند.
رسـیدگی به امـور فرزنـدان از لحاظ تربیتـی، تحصیلی، 
تفریحـی، تکریـم، نشـانة عالقه و دوسـت داشـتن آنان از 
سـوی رزمندگان بود، درست برعکس آنچه برخی معاندان و 
کوته بینان می پنداشـتند که رزمندگان به همسر و فرزندان 
خـود عالقـه نداشـتند که وقـت عمـدة خـود را در جبهه 

می گذراندند.
باید تأسـف خورد که آن زمان، چندان بـه این روزها فکر 
نمی شـد که شـهدای دفـاع مقدس، بایـد در ابعـاد مختلف 



الگوهای رفتاری بشوند و فرهنگ غنی دفاع مقدس بایستی  
فضای چگونه زیسـتن جامعه باشد و لذا در فکر نقل و ضبط 
خاطره های شهدا در رفتار و ارتباطات مختلف از جمله ارتباط 
با فرزندان- که بُعدی از رفتار اسالمی و شعبه ای از آن است- 
کمتر بودنـد. در حّدی که امروز می توان در البه الی خاطره ها 
گشـت و در این زمینه خاطره ای ُجسـت، باز زیبایی و جلوة 
آسمانی رفتار اسالمی و پرمحّبت به فرزندان را شاهد هستیم 
که برای الگوگیری کافی است. آنچه در این مجّلد عرضه شده 
اسـت، بخش کوچکی اسـت از آنچه جلوه گر شـده، امید که 
مقبول و مؤثر افتد و سبک زندگی اسالمی را در حوزة رفتار با 

فرزندان از الگوی شهیدان بیاموزیم و بکار بندیم. ان شاء اهلل.
مؤسسه فرهنگی هنری قدروالیت




