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 سخن سردبیر

 

آوران الهى، به ویژه بر خاتم آنان، و نیزسالم و صـلوات بـر    با نام خدا و صلوات و سالم بر پیام
اوصیاى پاك خاتم رسوالن که همگان را به تفقه و تعمق در معارف دیـن حنیـف اسـالم ـ کـه      
آخرین دین آسمانى است ـ سفارش کردند و سـالم ودرود برشـما خواننـدگان فهـیم فصـلنامه       

فرهنـگ پـژوهش    ،فصـلنامه  ایـن  تردید، یکی از اهداف اصلی انتشار بی، وعترتمعارف قرآن 
شناسـی  فرهیختـه ونخبگـان  کار   دانشـجویان  بین اسـاتید و روحیه مطالعه و پژوهش در وایجاد

 ارشد در نظر گرفته شده است.

 اسـاتید و دانشـجویان  ي دهاسـتفا  جهـت  مفید و بروز مطالب است شده سعیدر نشریه حاضر، 
عزیز فراهم شود. امید است توانسته باشیم گامی هر چند کوچک در جهت ارتقاء سطح علمـی  

 .برداشته باشیماین فصلنامه خواننده شما عزیزان و معنوي 

شـماره از   سـه وري دانشگاه تـاکنون  امعاونت پژوهش و فن و به اهتمام  به لطف خداوند متعال
مورد استقبال دانشجویان و اساتید دانشگاه قرار گرفـت  تا حدودي فصلنامه منتشر شده است و 

 .ی گردیدپژوهش معاونتو باعث دلگرمی و نشاط بیشتر مجموعه 

از محققین و نویسندگانی که حاصل تـالش  در پایان الزم میدانم قدردانی و سپاسگزاري  ضمن
مکـاران  از ه داده انـد علـم قـرار   جوینـدگان و زحمات خود را توسـط ایـن نشـریه در اختیـار     

با ارائه مقـاالت خـود در    متقاضا دارنیزمتخصص، اساتید عزیز، دانش آموختگان و دانشجویان 
 ي راهمکاري و مشارکت تأثیر گـذار  (معارف قرآن وعترت)محورهاي متناسب با عنوان نشریه 

 داشته باشند انشااهللا.
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 السالمبیت علیهمهاي تربیت کاربردي فرزند در ایجاد محبّت اهلروش

 1حسن مشکاتی
 2فروز دیانی

 :چکیده

انسان به فطرت نیازمند محبت و محبت ورزیدن است و به هر کس میل کنـد او را الگـوي   
در سـنین نوجـوانی و    ویـژه  بـه دهد. یکی از مسائل مهم فرزنـدان  عمل و رفتار خویش قرار می

هـاي فکـري، اخالقـی و    جوانی همانندسازي با فرد یا افرادي است که با آنـان در تمـام زمینـه   
بیـت علـیهم  در این مقاله با توجه به امکان محبـوب واقـع شـدن اهـل     شوند.سو میرفتاري هم

هـاي  السالم و الگو گرفتن فرزند در زندگی دنیوي و اخـروي از آنـان بـه ضـرورت، بـه روش     
سـازي،  سـازي، اسـوه  تربیتی اسالمی از قبیل اعطاي بینش، ایجاد ارتباط و محیط عاطفی، زمینـه 

اسـت. همچنـین   هـا پرداختـه شـده   یج اعمال، تزیین کالم، ترغیب، یادآوري نعمتمواجهه با نتا
الگوهـاي برتـر و    عنـوان  بـه السـالم  بیت علیهمایجاد و تقویت محبت اهل منظور بهراهکارهایی 

است. دستاوردهاي حاصل از نگـارش ایـن مقالـه در دو بخـش کارکردهـاي      شایسته ارائه شده
ب بـه خـداي متعـال، ایجـاد بیـنش و بصـیرت و عقایـد صـحیح،         تربیتی اعم از شناخت و تقر

تصحیح رفتار و انگیزه پیوند اجتماعی و تولی؛ و پیامدهاي تربیتی مانند: قرار گـرفتن در مسـیر   
زیست طولی، رشد ابعاد مختلف انسانی، تعدیل اخالقیات، رنـگ خـدایی گـرفتن، دینـداري و     

السـالم را  علیهم بیت اهلاست. در نهایت فرزند، عدم دلبستگی به افراد ناشایست به دست آمده
 گزیند و به خواست خدا، سعادتمند خواهد گردید.محبوب و الگو برمی عنوان به

 السالم، روش، محبت، فرزند.علیهم بیت اهلگان کلیدي: تربیت، محبت واژه
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