
 

 در تربیت فرزندان  سیره امام حسین
  *رضا انصاری علی والمسلمین االسالم حجت

  اشاره

 از ای گـور، جلـوه تا گهواره زندگی، از و است بشر نیازهای تری   اساسی از تربیت
و  اهـدا   بـه کـه اسـت صـحیح و روشـمند تربیت پرتو در تنها انسان. است آن

 رهگـذر ای  از کند. می فتح را سعادت رفیع کرده، قّله پیدا دست خود های آرمان
های کـالن صـورت  گذاری است که در جوامع، بـرای تربیـت فرزنـدان سـرمایه

سـازان یـک جامعـه صـورت  های موفقیت بـا تربیـت آینده گیرد  زیرا فتح قله می
 یرد. گ می

بایـد  رو یـ ازااست  ثمره حیات فرزند   زیرا استفرزند انسان نتیجه آرزوهای او 
آداب  امگر اینکه فرزند بـ شود ای  مهم محقق نمی .آراسته گردد به تربیت صحیح

َّلَدُکـمأ »فرمایند:  می . پیامبرشود نیکو تربیت وأ
َ
ِرُموا أ کأ

َ
ِسـُنوا آَداَبُهـمأ   أ حأ

َ
َفـرأ   َو أ ُیغأ

 9.«فرزند خود را گرامی بدارید و آنان را خوب تربیت کنید تا آمرزیده شـوید ؛َلُکم
گـذارد،  برای فرزندان خـویش بـه ارث میانسان  ، بهتری  چیزی کهای  بر اساس
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َث »فرمود:  که علی نه مال و ثروت  چنان، ستا تربیت و ادب نیکو   َخیُر َما َور 
ََدُب آلا َناَء اْلأ بأ َ گذارنـد،    چیزی که پدران برای فرزندان به میـراث می  بهتریَباُء اْلأ

 9.«ادب است
ممکـ  آنـان های رهبران الهـی و رفتـار  انجـام ای  وظیفـه بـدون تـکیه بر دیدگاه

در همـه ابعـاد تـربـیتــی، الگوهـایی موفـق  نیست. ما باور داریم که امامان
ان بهتری  شیوه تربیت فرزنـدان ها و رفتـارهای تربیتی آن و تـکیه بـر دیدگاه اند ه بود

دربـاره تربیـت فرزنـدان را  گفتـار امـام حسـی  در ای  نوشتار سـیره و است.
 .کنیم بررسی می

 سازی  زمینه. 1

 تنها نـه دینـی های آموزه یعنی در  سازی آن است زمینه، تربیت های روش یکی از
یـت و شـرایط آن های ترب شود، بلکه زمینه تربیت فرزندان از لحظه تولد شروع می

زمینـه تربیـت  بایسـته اسـت شـرایط و رو ی ازا .گرددقب  از انعقاد نطفه آغاز می
در اسـالم  بعـد از تولـد نیـز ادامـه یابـد. و شـود فرزند قب  از انعقاد نطفه فـراهم

ُکُم   َمـنأ »سفارش شـده اسـت هنگـام ازدواج دو رکعـت نمـاز بخـوانیم:  َراَد ِمـنأ
َ
  أ

یَج  ِو زأ ُیَص   الت  ن  ِلّ َفلأ َعَتیأ  نمـاز رکعـت دو اول بکنـد ازدواج خواهـد مـی  هر کس  َرکأ
 2.«بخواند

ـیاَن »خطاب به اصحابش فرمود:  امام حسی  ِغشأ َتِنُبـوا الأ ِتـی   ِفـی  اجأ یَلـِة ال  الل 
َفَر َفِنن  َمنأ َفَعَل َذِل  ُثم  ُرِزَق َوَلدا  کاَن  یُدوَن ِفیَها الس  حأ ُتِر
َ
تر شـدن بـا بس   از همَوّل  أ

اگـر در اثـر آن  همسرانتان در شبی که قصـد مسـافرت داریـد بپرهیزیـد  )زیـرا(
 3.«بود خواهد )لوچ( احول، فرزندی روزی شود
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بر ای  امر داللت دارد. یکی از پزشکان اروپا آمار جـامعی از  های علمی نیز داده
ر کـرده اسـت. منتشـ را شـود یهـایی کـه در اول سـال مسـیحی منعقـد مـ نطفه

و معلـول محصـول شـ  اول  الخلقـه ناقصصد اشـخاص هشتاد در یطورکل به
زیرا در ای  ش  مسیحیان عید بزرگی دارند و به عیش و نوش پرداختـه  اند  نویه ا

کـه مـریو کننـد  یخورنـد و در عیاشـی مبالغـه م مشروب مـی یقدر به و غالباه 
واننـد ماننـد ت بیشـتری دارنـد و نمـی یها مشـتر وند. در ای  ش  رسـتورانش می

 9.دیگر به مشتریان خود غذای سالم بدهند یها ش 

  گذاری نام. 2

زیرا روح کودک از   یکی از حقوق فرزندان بر والدی ، انتخاب نام پسندیده است
رانـد، الفاظی که بر زبان مـی ی اول بسا چهیرد و گ یآغاز تولد، با نام خودش خو م

یـار دهنـده معنیـک یـا بـد، نشـانسوی دیگر انتخـاب نـام  از است. خودش نام
، زیرا هر کس مای  است بر فرزندش، زیبـاتری  نـام را است خانواده ها در شارز

که برای او قداست دارد، انتخاب کنـد و صـاح  آن نـام سـنب  و الگـو و معیـار 
یُتُم  ِإَذا»فرماید:  می . رسول خدااست خانواده در ها ارزش َوَلـَد  َسـم  ـدا   الأ  ُمَحم 

ک
َ
ِسُعوا َو   ِرُموهُ َفأ وأ

َ
َمَجاِلس ِفی َلهُ  أ فرزنـدتان را محمـد نامیدیـد او را  کـه یهنگام   الأ

 2«.اکرام کنید و در مجـالس بـرای او جـا بـاز کنیـد و روی بـر او تـرش ننماییـد
هر مقدار عالقـه و محبـت انسـان بـه شخصـی بیشـتر باشـد، اشـتیاق همچنی  

اسـت کـه امـام  رو یـ ازا نـده بمانـد بیشتری دارد که همیشه یاد و خاطرات او ز
، تا عالوه بر ابراز شـدت عالقـه را علی گذاشت برخی فرزندانشاسم  حسی 

 دارد.   ها زنده نگه خود به پدر، نام او را در خاطره
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ینـه قـرار داد و بـه وی دسـتور داد مد فرماندار و کارگزار را حکم ب  معاویه، مروان
ازد. مـروان ایـ  کـار را کـرد. حضـرت امـام ای بپـرد برای جوانـان مدینـه جـایزه

م  نزد مروان رفتم گفت: نام تو چیست؟ گفتم:  که یهنگامفرماید:  می سجاد
الحسی  گفت: نام برادرت چیست؟ گفتم: علی. مروان گفـت: چـه خبـر  ب  علی

گـذارد!  است! علی علی؟ به چه جهت پدرت نام کلیه فرزندان خـود را علـی می
داد و م  نزد پدرم بازگشتم و جریـان را بـرای ایشـان شـرح  ای به م  سپس جایزه

دادم. پدرم فرمود: وای بر پسر زن کبود چشم دبا) باد! اگـر بـرای مـ  صـد پسـر 
 1.متولد شود دوست دارم نام آنان را علی بگذارم

  که انتخاب نام مناس  برای فرزندان نشانه فرهنـ  والـدی  اسـتگفتنی است  
هاسـت بـه حیطـه و مـدگرایی مـدت یچشم وهم چشمه اما واقعیت ای  است ک

 کرده است.نیز ورود پیدا فرزندپروری 
امروزه برخی پدران و مادران به جای اندیشیدن به بار ارزشی و تمثیر روانی نـام در 

اندیشند و گـاه از اینکـه  آینده و مناسبات زندگی فرزندان، به استثنایی بودن آن می
کننـد. نفـوذ فرهنـ   تفاخر می، زندشان یافت نشودفر همنامدر میان همساالن، 

نیـز باعـث شـده تـا  های اخیر ای در سال های تلویزیونی و ماهواره غرب و شبکه
های تلویزیـونی مـورد توجـه مـردم قـرار گرفتـه و  های سـریال های شخصیت نام

های کودکان بیندازیم خواهیم دید کـه بسـیاری  فراوانی پیدا کند. اگر نگاهی به نام
 . ها رن  و لعاب غربی دارند از اسم

در زیمباوه آفریقا بودم. یک زن و شوهر شیعه بودنـد، رفـتم گوید  آقای قرائتی می
شـیعه یـک زن و  ااش بسته بود. مسلمان زیاد بودند، منته مغازه .اینها را پیدا کردم
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هر شوهر بودند. آدرس گرفتیم و رفتیم او را پیدا کردیم. گفتیم: شما یک زن و شـو
هایتان چیست؟ گفت: صادق،  کنید؟ اسم بچه شیعه در یک کشور غری  چه می

امـام صـادق و  و کند الله! او در آفریقا اسم امام را زنده می گفتم: بارک .باقر، کاظم
ــاظم می ــیعه ک ــی از ش ــفانه بعض ــذارد. متمس ــم بچه گ ــک ها اس ــان را ی چیزی  ش

چه؟ گفت: یـک تیغـی اسـت در گوییم: میلیانی یعنی  گذارند که میلیانی. می می
 9های آفریقا. گذارد، ای  اسم تیغ آفریقا. آفریقا اسم امام صادق را می

 کنیـد برای فرزندان خـود انتخـاب  را مذهبی کید شده است اسامیماسالم ت در 
 شود. پیامبر خـدا آخرت با ای  اسم خوانده می هم در زیرا فرزند هم در دنیا و

َل إن  »فرمود:  یُ َوَلَدُه اإل أَحُدُکم َینَحُل  ما َاَوّ ـنأ أَحـُدکُم اسـَم َوَلـِدهِ سـُم الَحَسـُن َفلأ   َحسِّ
  کنـد نـام نیکوسـت نخستی  چیزی که هر یک از شما به فرزندش پیشکش مـی

: ایشـان فرمـود 2.«شما نـامی نیکـو بـر فرزنـد خـویش نهـد از هر کدام بنابرای 
کمأ » َماَءکمأ َفِنن  سأ

َ
ِسُنوا أ َتحأ َن ُتدأ   اسأ َم   َعوأ ِقیاَمِة ُقمأ یا ُفَلَن   ِبَها یوأ ُنـوِرک َو  یُفَلن  ِإلـ بن الأ

های نیکو بر خود نهید  زیرا در روز قیامت شـما    نامُفَلن  َّل ُنوَر َل  بن ُقمأ یا ُفَلَن 
نور خود بـرو،  یسو بهگویند[: فالن پسر فالن! برخیز  زنند ]و می را به نام صدا می

 3«.ن برخیز که نوری نداریو فالن پسر فال

 اهتمام به آموزش معارف دینی و قرآن  .3

آمـوزش قـرآن در    به همی  دلیـ قرآن در تربیت دینی جایگاهی بس عظیم دارد
سـینا نیـز در ایـ  رابطـه گفتـه  . ابـ دارد نوجوانی اهمیت زیادی دوران کودکی و

ش اسـتعداد هرگاه کودک آمـاده تلقـی  و آمـوزش قـرآن گردیـد، و گوشـ»است: 
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بایـد تعلـیم قـرآن بـه او شـروع شـود و ، مادگی پذیرش آن را پیدا کـردآشنیدن و 
 9.«های دینی به او تفهیم گرددحرو  الفبا و آگاهی

تا اینکه قبـ  از  تآموخفرزندان از همان ابتدای کودکی و نوجوانی قرآن را به  باید
آغاز کودکی عقاید دینـی همچنی  باید از  .هر چیز روح قرآن در قلبشان نفوذ کند

 برحسـ و احکام قرآن به آنان تلقی  شود، تا بر اساس محبت و عالقه به قـرآن و 
رهنمودها و انجام اوامر و پرهیـز از نـواهی آن پـرورش یابنـد و پیوسـته در دوران 
جوانی به اخالق قرآن تمسک جویند.کودکانی که با قرآن ممنوس شـده باشـند از 

های بسـیاری دارنـد. خوانـدن قـرآن و درک  کودکان تفاوتلحا  رفتاری با دیگر 
 تواند رفتارهای نامطلوب انسان را از بی  ببرد. مفاهیم آن می

نخسـتی  اقـدام خـود را آمـوزش  حسـ م به فرزندش امادر آموزش  علی
نأ  َو » کند: معار  اسالم بیان می قرآن و

َ
َ   أ َِ َتـِد لـیِم  َابأ  َو  ل  َجـ َو  َعـز   الّلـِه  ِکتـاِب  ِبَتعأ

لِم  َشراِیَع  َو  َتأویِلِه  کاِمِه  َو  اّلأسأ ـِرهِ  إلـی ذِلـَ   ِبـَ   ُاجـاِوُز  ّل َحراِمـِه  َو  َحَلِلِه  َو  أحأ    َ یأ
تو تعلیم دهم و شریعت اسـالم و   به تموی  آن را نخست تو را کتاب خدا بیاموزم و

غیر از قـرآن آغاز( به چیزی  حرام بر تو آشکار سازم و )در احکام آن را از حالل و
 2.«نپردازم

داد تـا آنجـا کـه بـه نیز به تعلیم قرآن به فرزندان خود اهمیت مـی امام حسی 
در مدینـه « عبـدالرحمان»شخصی به نـام  ن خویش جایزه داد.امعلم قرآن فرزند

به نام جعفـر نـزدش آمـوزش  معلم کودکان بود و یکی از فرزندان امام حسی 
ُد »دید. معلم جمله  می َحمأ عاَلِمیَن  الأ ِه َربِّ الأ  کـه یهنگامرا به جعفر تعلـیم داد. « ِلل 
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 جعفر ای  جمله را برای پدر قرائت کرد، حضرت، معلم فرزنـدش را فراخوانـد و
پاداش زیاد مـورد پرسـش قـرار سب  . وقتی حضرت به به او داد بها گرانای  هدیه

ـِه َربِّ ولِد  ِه یِم علِ َت ا بِ َی هَ ِت ی  ِط ی َع اِو َس تُ  ینِّ أ َو »گرفت، در جواب فرمود:  ُد ِلل  َحمأ ی الأ
عاَلِمیَن     9.«است «العالمی  رب الحمدلله» تعلیم با برابر م  هدیه؛ الأ

نیـز از  البته از دیدگاه اسالم، همـراه آمـوزش قـرآن، فراگیـری سـخنان ائمـه
ان، تفسـیر کننـده آیـات شای برخوردار است  زیرا کالم ارزشمند یاهمیت خاص

مکم  یکدیگرند و یکی بـدون دیگـری  یتب اه . قرآن و سخنان استقرآن 
در دوران کـودکی  «فـرزدق» تواند درک عمیق در انسان ایجاد کند. زمانی که نمی

ایـ  پسـر »رسید، امام از پدرش سؤال کرد:  همراه پدرش به حضور امام علی
ر ادامـه پدر فرزدق د .«او فرزند م  است و همام نام دارد»جواب داد: « کیست؟

چنان به او آموختم که مهـارت کامـ  در  شعر و کالم عرب را آن»سخنش گفت: 
 .«.ای  ف  دارد

  ولـی امـام  قرار بگیرد آن مرد انتظار داشت که فرزندش مورد تشویق امام
اگر قرآن را به او »دانست فرمود:  که افتخار کودک مسلمان را در فراگیری قرآن می

فرزدق وقتی ای  سخ  امام را شـنید بـه فکـر فـرو  .«ر بوددادی برایش بهت یاد می
در قلبش نشست و ای  سخ  همیشـه در خـاطرش مانـد. از  رفت. کالم امام

آن لحظه خودش را مقید کرد تا وقتی قرآن را حفظ نکند آرام ننشـیند. چنـی  نیـز 
 2حفظ نمود. کرد و قرآن را کاماله 

مفـاهیم و بـا فرزندانشـان یی و شـناخت متمسفانه به آشناوالدی  از امروزه برخی 
هـای  کالسهای فراوانی بـرای  دهند در حالی که هزینه اهمیت نمیمبانی اسالم 

                                                                                       
 .۹55، ص۹ ، ج  البرهان  بحرانی، . سید هشام  9
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 .  کنند صر  میآموزش زبان، موسیقی و... 
های قاب  قبـولی  سازی تربیت دینی فرزندان فعالیت البته برخی والدی  در نهادینه 

شـ  تکلیـف جگرفت  ، های حسنه نتکه امروزه یکی از س چنان  دهند انجام می
دستورات اسـالم  سازی مفاهیم قرآنی و نهادینه درجش  ای   .برای فرزندان است

بـه سـالروز مکلـف شـدن خـود  تنها نـه، طاووس ب ا  سید. ثیرگذار استمبسیار ت
و بـه فکـر  کنـد تری  عیـد یـاد می بزرگ عنوان بهدهد، بلکه از آن روز  اهمیت می

ــنی  می ــا جش ــد ت ــد و از آن روز افت ــ  ده ــود ترتی ــد خ ــدن فرزن ــالغ ش ــرای ب ب
 عم  آورد. تجلی  فراوان به ینشدن فراموش

ام  نشـنیده تـاکنونم  »کند:  وی در نوشته خود از پدران و مادران، چنی  گالیه می
نشدنی ارزشی قائ  باشد و حق چنـی   کسی برای ای  روز بسیار بزرگ و فراموش

ای غصـه  بـرای از دسـت رفـت  چنـی  روزی، لحظـهروزی را ادا کرده باشد و یا 
کنم که حق چنـی   خود و فرزندان و دوستانم را سفارش می رو ی ازاخورده باشد. 

   9.«در بزرگ داشت و احترام آن بکوشند و روزی را ادا کنند

 اظهار محبت . 4

را مث  پـاره  ها آنورزند و  ها به فرزندان خود عشق می شکی نیست که همه انسان
 نویسـد: مـی خطاب به فرزندش امام مجتبی علی .  خود دوست دارندت

ُت » ِضی  َوَجدأ ن    َبلأ   َبعأ
َ
َصـاَبِنی َو کـأ

َ
َصـاَب  أ

َ
ن  َشـیًا  َلـوأ أ

َ
ی کـأ ی َحت  ُت  کلِّ َوَجدأ

ِسـی ِر َنفأ مأ
َ
ِنیِنی ِمنأ أ ِرک َما یعأ مأ

َ
َتاِنی َفَعَناِنی ِمنأ أ

َ
َتاک أ

َ
َت َلوأ أ َموأ ی از ئـجز  تـو را  الأ

که اگر چیزی به تو ضـرر برسـاند،  ییآنجاخود، بلکه همه وجود خود دیدم تا به 
مث  آن است که به م  زیان رسانده و گویی اگر مرگ به سرا) تو بیایـد، بـه سـرا) 
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نمـایم دربـاره تـو  بنابرای  همان اهتمامی را که در اصالح امور خود می، م  آمده
 9.«دارم

زیـرا کـانون خـانواده،   خانواده شـروع شـود عاطفی از باید تربیتای  اساس  بر
بستری مناس  برای تربیت عاطفی فرزندان است. در ای  کانون پرمهر، فرزنـدان 

تواند نیازهـای  رسند. هیچ مکانی نمی به نحو مطلوبی رشد کرده و به بالندگی می
به فرزنـدان زیرا محبت   تربیتی فرزندان را همانند خانواده برآورده سازد عاطفی و

امری درونی است که خداوند آن را در دل پدر و مادر به ودیعت نهاده است  امـا 
ابراز آن است. چه بسـیارند ، و آثار تربیتی در پی دارد است آنچه در ای  میان مهم

 .کننـد والدینی که در برابر فرزندان خود محبت فراوان دارنـد، امـا آن را ابـراز نمی
 فرد مورد محبت از آن آگاهی یابد.که  بیشتری دارد یثیرگذارممحبت وقتی ت

گـاه بـا در   پرداخـت میمحبـت های گوناگون بـه ابـراز  در قال  امام حسی 
بیـان با بوسیدن آنـان و گـاه بـا گاه آغوش گرفت  و به سینه چسبانیدن خردساالن، 

بـودم کـه  علـی ب  گوید: نـزد حسـی  عتبه می ب  آمیز. عبیداللهمحبت کلمات
را صدا زد، در آغوش گرفـت و  امام سجاد حسی  وارد شد. حسی  ب  لیع

به سینه چسبانید، میان دو چشمش را بوسید و سپس فرمود: پدرم به فـدایت بـاد، 
   2هستی. چقدر خوشبو و زیبا
ــرم ــامبر اک ــه روزی پی ــی از مســلمانان در نقط ــا جمع ــزارد.  ای نمــاز می ب گ

که آن موقع کودک خردسـالی  سی آن حضرت به سجده رفت، ح که یهنگام
هـی کـرد.  سوار شد و به پاهای خود حرکـت داد و هی بود، در پشت پیغمبر

وقتی پیغمبر خواست سر از سجده بردارد او را گرفت و کنار خود به زمی  گذارد. 
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 شد تا اینکه نماز به پایان رسید.های دیگر ای  کار تکرار  باز در سجده
شما بـا »صحنه بود، پس از نماز به حضرت عر  کرد: یهودی که ناظر ای  مرد 

 پیغمبر اکـرم. «کنیم کنید که ما هرگز چنی  نمی کودکان خود طوری رفتار می
داشتید، با کودکان خود  اگر شما به خدا و رسول او ایمان می»در جواب فرمودند: 

مهـر و محبـت پیغمبـر اسـالم بـا یـک  .«کردیـد به عطوفت و مهربانی رفتار می
ثیر قرار داد که از صمیم قل ، آیی  مقدس مکودک، چنان آن مرد یهودی را تحت ت

 9.اسالم را پذیرفت
گفتنی است که از افراط و تفریط در محبت به فرزنـدان بایـد پرهیـز نمـود  زیـرا 

های  مـانع برخـورد فرزنـدان بـا سـختی، وکتاب حسـاب یبهای  محبت و نوازش
 رامـام بـاق 2د.آیـ   حادثـه از پـا در مـیتری کوچکو کودک با  شود زندگی می

بدتری  پدران کسانی هستند که در نیکی و محبت نسبت بـه فرزنـدان از »فرمود: 
حد مناس  تجاوز کنند و بدتری  فرزنـدان کسـانی هسـتند کـه در اثـر تقصـیر و 

 3«.کوتاهی در انجام وظایف، عاق پدر شوند

 احترام به فرزند . 5

شایسـتگی مـورد   ای  است که بـه و جواناننوجوانان  های طبیعی یکی از خواسته
تکریم دیگران قرار گیرند و پدران و مادران در معاشرت و تمـام شـهون زنـدگی بـا 

َّلَدکـمأ »فرمـود:  . رسـول خـداکنند برخورد ساالن بزرگآنان مانند  أکِرُمـوا أوأ
ِسُنوا أَدَبُهم امـام  0 .«دکو تربیت کنیـ  فرزندان خود را احترام نمایید و آنان را نیَوأحأ
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  برخــورد و َاجِمــل ُمعاَشــَرَتَ  َمــَع الَصــغیِر َوالَکبیــِر »فرمایــد:  نیــز می رضــا
 9.«معاشرت خود را با کوچک و بزرگ زیبا گردان

سـخت ناراحـت و  اگر با نوجوانی رفتار کودکانه شـود ،اند فرزندان نیازمند احترام
دیگران هنوز او را به چشـم کـودک کند که  زیرا احساس می  شود می خاطر آزرده

اسـاس  بـر 2.کنند نگرند و حاضر نیستند با وی معامله یک انسان بالغ و کام  می
تری  وظیفه والدی  نسبت به فرزندشان آن است که با احترام گذاشت  به  مهمای ، 

مسـاالن او، همواره شخصیت فردی و اجتماعی او را حفظ کنند و او را در میان ه
 هایش خوار نکند. و همبازی

از جـای  ها آنبه احترام پیامبر رفتند. پیامبر نزد  حسی  امام حس  و امامروزی 
همچنـان منتظـر ایسـتاده بـود. سـرانجام  برخاست و به انتظار ایستاد. پیامبر

رفت، بغ  باز کرد، هر دو را بـر دوش خـود سـوار  ها آنبه طر   رسول اکرم
فرزندان عزیزم، مرک  شما چه خـوب »فرمود:  می هک یدرحالنمود و به راه افتاد، 

 3.«مرکبی است و شماها چه سواران خوبی هستید!

 تشویق . 6

، شـده انجامهای تربیتی، تشویق است. تشویق متناس  بـا فعالیـت  یکی از شیوه
بسـا  انجامـد. چه بـه تقویـت رفتـار میشـود و  میمنجر به ایجاد انگیـزه در فـرد 

  شـمارند تعداد خودآگاهی نداشـته، خـویش را نـاچیز میفرزندان از ارزش و اس
کننـد. در کشـف های مثبـت فرزنـدان را شناسـایی و  والدی  باید ویژگی رو ی ازا

کیـد شـده اسـت. امـام ماسالم، بر تشویق فرزندان هنگام بروز فضای  اخالقـی ت
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َمـا »فرمود: م  به بیماری مبتال شدم. پـدرم بـر بـالینم آمـد و فرمـود:  سجاد
ِه  َتِرُ  َعَلی ]الل  قأ

َ
نأ َّل أ کوَن ِمم 

َ
نأ أ

َ
َتِهی أ شأ

َ
ُت أ َتِهی َفُقلأ ـی ِسـَوی َمـا ُیـ َتشأ ُرُه ِلـی [ َربِّ َدبِّ

َخِلیَل  َراِهیَم الأ َت َضاَهیَت ِإبأ َسنأ حأ
َ
یـُل  َفَقاَل ِلی أ ِِ َر َهـلأ ِمـنأ َحاَجـة   َحیُث َقاَل َلُه َجبأ

َتِرُ   قأ
َ
ـی  َعَلی  َفَقاَل َّل أ ـِبی  َبـلأ   َربِّ ـهُ   َحسأ ـَم   الل  َوکیـل  َو ِنعأ ای داری؟  چـه خواسـته   الأ

عر  کردم: دوست دارم از کسانی باشم که دربـاره آنچـه خداونـد بـرایم تـدبیر 
کرده، چیزی نپرسم! پدرم در مقاب  ای  جمله به مـ  آفـری  گفـت و فرمـود: تـو 

و پرسید: از ما کمـک  مانند ابراهیم خلیلی، به هنگام گرفتاری جبرئی  نزدش آمد
آمــده از خداونــد ســؤال   خــواهی؟ او در جــواب فرمــود: دربــاره آنچــه پــیش می

 9«.کنم. خداوند مرا کافی است و او بهتری  وکی  است نمی
و نقاشی قشـنگی را بـه امـام رفت اقوام امام، پیش ایشان  یها بچهروزی یکی از 

: ایـ  نقاشـی را خـودت پرسید و از اوکرد . امام به نقاشی او خوب نگاه داد نشان
: نه، نقاشی را کس دیگری کشیده، م  فقط آن را رن  داد ای؟ بچه جواب کشیده

خیلـی قشـن   آمـد و بـه او گفـت:ام. امام از صداقت بچه خیلی خوششـان  زده
 2. دادو یک جعبه مداد رنگی به بچه جایزه  .ای کرده یزیآم رن 

 تربیت عملی . 7

نخسـت های  سـالگیرد. کـودک   ا روش الگویی شک  میتربیت ابتدایی انسان ب
در درجـب اول پـدر و  ـ زندگی خود، همب کارهایش را از الگوهای پیرامـون خـود

در سازمان دادن شخصیت و ، روش الگوییرو  ی ازا   کند الگوبرداری می ـ مادر
بـارۀ تمثیرپـذیری فرزنـدان از  در رفتار کودک نقـش بنیـادی دارد. امـام کـاظم

ُزُقـوَنُهمأ : » فرمایند  لدی  میوا کـمأ َترأ ن 
َ
وَن أ ُهمأ یُظن  ِسُنوا ِإَلیِهمأ َفِنن  حأ

َ
َّلَدکمأ َو أ وأ

َ
وا أ  بـه ؛َبر 
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 را هـا آن رزق شـما پندارنـد یم هـا آننماییـد  زیـرا  احسان و نیکی خود فرزندان
 9«.دهید می

ت والـدی  مؤثرتری  عام  در تربیت اخالقـی و دینـی فرزنـدان رفتارهـای درسـ
بـارزتری  بعـد ، تربیـت بـا رفتـار و عمـ  است. در سیره تربیتی ائمه اطهـار

کردنـد.  با دیدن رفتار آنان الگو گرفتـه، عمـ  می تربیت است. فرزندان ائمه
در کـربال بـه  امام حسـی  که یهنگامگوید:  عبدالرحم  خزائی می ب  شعی 

دربـاره آن  ام سـجادای وجـود داشـت. از امـ شهادت رسید بر دوشش نشـانه
بسیار گریست و فرمود: ای  اثر بارهای غذایی است کـه  امام سجاد .پرسیدند

 2.برد های تهیدستان می کرد و به خانه پدرم بر دوشش حم  می
امـام     چراکهالگو گرفت مشاهده کرد ورا پیوسته ای  رفتار پدرش  امام سجاد

کیسـه نـان بـر دوش حمـ   ها شـ  الحسـی  ب  علی، پدرم»فرمود:  باقر
 3.«داد کرد و به مستمندان صدقه می می

  والدی  همواره باید مراق  باشند تا بی  گفتار و عملشان تناقو بـه وجـود نیایـد
 .زیرا در غیر ای  صورت، اهدا  تربیتی آنان محقق نخواهد

 یای که به من  ااتن آ ومن     
 

 خ د دا اه کج ا  چنه هینآ  نا اا    
 

 م امنناوم  گنناا خ ننی  نن    
 

 خنن د هاننیاخ لم ا نن  ا بننا اا    
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