سیره امام حسین

در تربیت فرزندان
حجتاالسالموالمسلمین علیرضا انصاری

*

اشاره

تربیت از اساسیتری نیازهای بشر است و زندگی ،از گهواره تا گـور ،جلـوهای از
آن است .انسان تنها در پرتو تربیت صـحیح و روشـمند اسـت کـه بـه اهـدا و
ّ
آرمانهای خود دست پیدا کرده ،قله رفیع سعادت را فتح میکند .از ای رهگـذر
است که در جوامع ،بـرای تربیـت فرزنـدان سـرمایهگذاریهای کـالن صـورت
میگیرد زیرا فتح قلههای موفقیت بـا تربیـت آیندهسـازان یـک جامعـه صـورت
میگیرد.
فرزند انسان نتیجه آرزوهای او است زیرا فرزند ثمره حیات است ازایـ رو بایـد
به تربیت صحیح آراسته گردد .ای مهم محقق نمیشود مگر اینکه فرزند بـا آداب
َ أ َ َ ُ َ
أَ
نیکو تربیت شود .پیامبر میفرمایند« :أ ک ِر ُموا أ أوّل َدک أـم َو أ أح ِس ُـنوا َآد َاب ُه أـم ُیغف أـر
َ ُ
9
لک م؛ فرزند خود را گرامی بدارید و آنان را خوب تربیت کنید تا آمرزیده شـوید».
بر اساس ای  ،بهتری چیزی که انسان برای فرزندان خـویش بـه ارث میگـذارد،
* نویسنده و پژوهشگر.
 .9عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،۹5۹ص .۱5
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َ
َ
فرمود« :خ ُیر َما َورث

تربیت و ادب نیکو است ،نه مال و ثروت چنانکه علی
أَ
أَ
اآل َب ُاء اْل أب َن َاء اْل َد ُب بهتری چیزی که پدران برای فرزندان به میـراث میگذارنـد،
9
ادب است».
انجـام ای وظیفـه بـدون تـکیه بر دیدگاههای رهبران الهـی و رفتـار آنـان ممکـ
نیست .ما باور داریم که امامان در همـه ابعـاد تـربـیتــی ،الگوهـایی موفـق
بودهاند و تـکیه بـر دیدگاهها و رفتـارهای تربیتی آنان بهتری شیوه تربیت فرزنـدان
دربـاره تربیـت فرزنـدان را
است .در ای نوشتار سـیره و گفتـار امـام حسـی
بررسی میکنیم.
 .1زمینهسازی

یکی از روشهای تربیت ،زمینهسازی آن است یعنی در آموزههای دینـی نـهتنها
تربیت فرزندان از لحظه تولد شروع میشود ،بلکه زمینههای تربیـت و شـرایط آن
قب از انعقاد نطفه آغاز میگردد .ازای رو بایسـته اسـت شـرایط و زمینـه تربیـت
فرزند قب از انعقاد نطفه فـراهم شـود و بعـد از تولـد نیـز ادامـه یابـد .در اسـالم
َ
ُ
سفارش شـده اسـت هنگـام ازدواج دو رکعـت نمـاز بخـوانیمَ « :م أـن أ َر َاد ِم أـنک ُم
َأ ّ أ
الت أز ِو َیج فل ُی َص ِل َرک َع َت أین هر کس مـیخواهـد ازدواج بکنـد اول دو رکعـت نمـاز
2
بخواند».
َ
أَ ُ أ أ
َ
خطاب به اصحابش فرمود« :اجت ِنبـوا ال ِغشـیان ِفـی اللیل ِـة ال ِتـی
امام حسی
َ أَ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُتر ُید َ
ون ِف َیها السف َر ف ِنن َم أن ف َعل ذ ِل ثم ُر ِزق َولدا کان أح َوّل از همبستر شـدن بـا
ِ
همسرانتان در شبی که قصـد مسـافرت داریـد بپرهیزیـد (زیـرا) اگـر در اثـر آن
3
فرزندی روزی شود ،احول (لوچ) خواهد بود».
 .9تمیمی آمدی ،غرر الحکم و درر الکلم ،ح .55۴۱
 .2عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۹55ص .1۱8
 .3همان ،ص.1۱۴
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دادههای علمی نیز بر ای امر داللت دارد .یکی از پزشکان اروپا آمار جـامعی از
نطفههـایی کـه در اول سـال مسـیحی منعقـد مـیشـود را منتشـر کـرده اسـت.
بهطورکلی هشتاد درصد اشـخاص ناقصالخلقـه و معلـول محصـول شـ اول
انویهاند زیرا در ای ش مسیحیان عید بزرگی دارند و به عیش و نوش پرداختـه
ه
و غالبا بهقدری مشروب مـیخورنـد و در عیاشـی مبالغـه میکننـد کـه مـریو
میشوند .در ای ش رسـتورانها مشـتری بیشـتری دارنـد و نمـیتواننـد ماننـد
ش های دیگر به مشتریان خود غذای سالم بدهند.

9

 .2نامگذاری

یکی از حقوق فرزندان بر والدی  ،انتخاب نام پسندیده است زیرا روح کودک از
آغاز تولد ،با نام خودش خو میگیرد و چهبسا اولی الفاظی که بر زبان مـیرانـد،
نام خودش است .از سوی دیگر انتخـاب نـام نیـک یـا بـد ،نشـاندهنـده معیـار
ارزشها در خانواده است ،زیرا هر کس مای است بر فرزندش ،زیبـاتری نـام را
که برای او قداست دارد ،انتخاب کنـد و صـاح آن نـام سـنب و الگـو و معیـار
أ َ
َ
ارزشها در خانواده است .رسول خدا میفرمایدِ « :إذا َسـم ُیت ُم ال َول َـد ُم َحمـدا
َ
ََ
أ
َ
فأک ِر ُم ُوه َو أ أو ِس ُعوا ل ُه ِفی ال َم َج ِالس هنگامیکـه فرزنـدتان را محمـد نامیدیـد او را
2
اکرام کنید و در مجـالس بـرای او جـا بـاز کنیـد و روی بـر او تـرش ننماییـد».
همچنی هر مقدار عالقـه و محبـت انسـان بـه شخصـی بیشـتر باشـد ،اشـتیاق
بیشتری دارد که همیشه یاد و خاطرات او زنـده بمانـد ازایـ رو اسـت کـه امـام
اسم برخی فرزندانش را علی گذاشت ،تا عالوه بر ابراز شـدت عالقـه
حسی
خود به پدر ،نام او را در خاطرهها زنده نگه دارد.
 .9محمدتقی فلسفی ،کودک ،ج  ،۹ص.۱5
 .2صحیفة اإلمام الرضا  ،ص.۳۳
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معاویه ،مروانب حکم را کارگزار و فرماندار مدینـه قـرار داد و بـه وی دسـتور داد
برای جوانـان مدینـه جـایزهای بپـردازد .مـروان ایـ کـار را کـرد .حضـرت امـام
سجاد

میفرماید :هنگامیکه م نزد مروان رفتم گفت :نام تو چیست؟ گفتم:

علیب الحسی گفت :نام برادرت چیست؟ گفتم :علی .مروان گفـت :چـه خبـر
است! علی علی؟ به چه جهت پدرت نام کلیه فرزندان خـود را علـی میگـذارد!
سپس جایزهای به م داد و م نزد پدرم بازگشتم و جریـان را بـرای ایشـان شـرح
دادم .پدرم فرمود :وای بر پسر زن کبود چشم دبا( باد! اگـر بـرای مـ صـد پسـر
متولد شود دوست دارم نام آنان را علی بگذارم.

1

گفتنی است که انتخاب نام مناس برای فرزندان نشانه فرهنـ والـدی اسـت
اما واقعیت ای است که چشموهمچشمی و مـدگرایی مـدتهاسـت بـه حیطـه
فرزندپروری نیز ورود پیدا کرده است.
امروزه برخی پدران و مادران به جای اندیشیدن به بار ارزشی و تمثیر روانی نـام در
آینده و مناسبات زندگی فرزندان ،به استثنایی بودن آن میاندیشند و گـاه از اینکـه
در میان همساالن ،همنام فرزندشان یافت نشود ،تفاخر میکننـد .نفـوذ فرهنـ
غرب و شبکههای تلویزیونی و ماهوارهای در سالهای اخیر نیـز باعـث شـده تـا
نامهای شخصیتهای سـریالهای تلویزیـونی مـورد توجـه مـردم قـرار گرفتـه و
فراوانی پیدا کند .اگر نگاهی به نامهای کودکان بیندازیم خواهیم دید کـه بسـیاری
از اسمها رن و لعاب غربی دارند.
آقای قرائتی میگوید در زیمباوه آفریقا بودم .یک زن و شوهر شیعه بودنـد ،رفـتم
اینها را پیدا کردم .مغازهاش بسته بود .مسلمان زیاد بودند ،منتها شـیعه یـک زن و
 .9شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،۱ص .۹۱
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شوهر بودند .آدرس گرفتیم و رفتیم او را پیدا کردیم .گفتیم :شما یک زن و شـوهر
شیعه در یک کشور غری چه میکنید؟ اسم بچههایتان چیست؟ گفت :صادق،
باقر ،کاظم .گفتم :بارکالله! او در آفریقا اسم امام را زنده میکند و امـام صـادق و
کــاظم میگــذارد .متمســفانه بعضــی از شــیعهها اســم بچهشــان را یــکچیزی
میگذارند که میلیانی .میگوییم :میلیانی یعنی چه؟ گفت :یـک تیغـی اسـت در
آفریقا .آفریقا اسم امام صادق را میگذارد ،ای اسم تیغهای آفریقا.

9

در اسالم تم کید شده است اسامی مذهبی را برای فرزندان خـود انتخـاب کنیـد
زیرا فرزند هم در دنیا و هم در آخرت با ای اسم خوانده میشود .پیامبر خـدا

ُ َ َ ُ َ أ ُ َ ِّ أ َ ُ ُ َ َ
فرمود« :إن َا َّو َل ما َی َ ُ ُ ُ َ َ
اسـم َول ِـد ِه
نحل َأحدکم َولد ُه اإلسـم الحسـن فلیحسـن أحـدکم

نخستی چیزی که هر یک از شما به فرزندش پیشکش مـیکنـد نـام نیکوسـت

بنابرای هر کدام از شما نـامی نیکـو بـر فرزنـد خـویش نهـد» 2.ایشـان فرمـود:

أ َ أ ُ َأ َ َ أ َ أ ُأ َ أ َ َ أ َ أ َ ُأ َُ َ َُ
ُ
ـورک َو
ن
ی
لـ
إ
ن
ل
ِ
«استح ِسنوا أسماءکم ف ِننکم تدعون ِبها یوم ال ِقیام ِة قم یا فلنبنف ِ
َُ َ
َ
ُ َُ
ق أم یا فل َنبنفلن ّل ُن َور ل نامهای نیکو بر خود نهید زیرا در روز قیامت شـما

را به نام صدا میزنند [و میگویند] :فالن پسر فالن! برخیز بهسوی نور خود بـرو،
و فالن پسر فالن برخیز که نوری نداری».

3

 .3اهتمام به آموزش معارف دینی و قرآن

قرآن در تربیت دینی جایگاهی بس عظیم دارد به همی دلیـ آمـوزش قـرآن در
دوران کودکی و نوجوانی اهمیت زیادی دارد .ابـ سـینا نیـز در ایـ رابطـه گفتـه
است« :هرگاه کودک آمـاده تلقـی و آمـوزش قـرآن گردیـد ،و گوشـش اسـتعداد
1. http://gharaati.ir/show.php?page=darsha&id=2225

 .2عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،۹5۹ص .۹۴5
 .3شیخ کلینی ،الکافی ،ج ،۱ص.۹۱
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شنیدن و آمادگی پذیرش آن را پیدا کـرد ،بایـد تعلـیم قـرآن بـه او شـروع شـود و
حرو الفبا و آگاهیهای دینی به او تفهیم گردد».

9

باید از همان ابتدای کودکی و نوجوانی قرآن را به فرزندان آموخت تا اینکه قبـ از
هر چیز روح قرآن در قلبشان نفوذ کند .همچنی باید از آغاز کودکی عقاید دینـی
و احکام قرآن به آنان تلقی شود ،تا بر اساس محبت و عالقه به قـرآن و برحسـ
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
لحا رفتاری با دیگر کودکان تفاوتهای بسـیاری دارنـد .خوانـدن قـرآن و درک
مفاهیم آن میتواند رفتارهای نامطلوب انسان را از بی ببرد.
علی

در آموزش به فرزندش امام حسـ

نخسـتی اقـدام خـود را آمـوزش

ّ
قرآن و معار اسالم بیان میکندَ « :و َأ أن َا أب َتـد َِ َ ب َت أ
تـاب الل ِـه َعـز َو َجـل َو
ک
لـیم
ع
ِ ِ ِ
ِ ِ
ُ
َ َ َ أ
أَ
َ َ َ
َ
ُ َ
َ
لله َو َ
اّل أسلم َو أ
جـاوز ِبـ ِذلـ إلـی ی ِـر ِه
ا
ّل
ـه
ام
ر
ح
ح
و
ه
کام
أح
أویل ِه و شر ِایع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت ِ
ِ
ِ

نخست تو را کتاب خدا بیاموزم و تموی آن را به تو تعلیم دهم و شریعت اسـالم و

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

2

امام حسی

نیز به تعلیم قرآن به فرزندان خود اهمیت مـیداد تـا آنجـا کـه بـه

معلم قرآن فرزندان خویش جایزه داد .شخصی به نـام «عبـدالرحمان» در مدینـه
معلم کودکان بود و یکی از فرزندان امام حسی
أ

أ َ

به نام جعفـر نـزدش آمـوزش

میدید .معلم جمله «ال َح أم ُد ِلل ِه َر ِّب العال ِم َین» را به جعفر تعلـیم داد .هنگامیکـه
1. www.ravanshena30-islami.

 .2علی احمدی میانجی ،مکاتیب األئمـة
پدران به فرزندان ،ص ۹۱1و .۹۱۴

 ،ج  ،۹ص 5۳5محمـد راجـی قمـی ،پنـدﻫای
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جعفر ای جمله را برای پدر قرائت کرد ،حضرت ،معلم فرزنـدش را فراخوانـد و
هدیهای گرانبها به او داد .وقتی حضرت به سب پاداش زیاد مـورد پرسـش قـرار

أ ُ
َ َ
َ
َ ِّ ُ َ
ولدی ال َح أمد ِلل ِـه َر ِّب
گرفت ،در جواب فرمود« :و أنی تس ِاوی ع ِطی ِتی هَا ِبت ِعل ِیم ِه ِ
أ َ
9
العال ِم َین؛ هدیه م برابر با تعلیم «الحمدلله رب العالمی » است».

البته از دیدگاه اسالم ،همـراه آمـوزش قـرآن ،فراگیـری سـخنان ائمـه

نیـز از

اهمیت خاصی برخوردار است زیرا کالم ارزشمند ایشان ،تفسـیر کننـده آیـات
قرآن است .قرآن و سخنان اه بیت

مکم یکدیگرند و یکی بـدون دیگـری

نمیتواند درک عمیق در انسان ایجاد کند .زمانی که «فـرزدق» در دوران کـودکی
همراه پدرش به حضور امام علی

رسید ،امام از پدرش سؤال کرد« :ایـ پسـر

کیست؟» جواب داد« :او فرزند م است و همام نام دارد» .پدر فرزدق در ادامـه
سخنش گفت« :شعر و کالم عرب را آنچنان به او آموختم که مهـارت کامـ در
ای ف دارد.».
آن مرد انتظار داشت که فرزندش مورد تشویق امام

قرار بگیرد ولـی امـام

که افتخار کودک مسلمان را در فراگیری قرآن میدانست فرمود« :اگر قرآن را به او
یاد میدادی برایش بهتر بود» .فرزدق وقتی ای سخ امام را شـنید بـه فکـر فـرو
رفت .کالم امام

در قلبش نشست و ای سخ همیشـه در خـاطرش مانـد .از

آن لحظه خودش را مقید کرد تا وقتی قرآن را حفظ نکند آرام ننشـیند .چنـی نیـز
ه
2
کرد و قرآن را کامال حفظ نمود.
امروزه برخی از والدی متمسفانه به آشنایی و شـناخت فرزندانشـان بـا مفـاهیم و
مبانی اسالم اهمیت نمیدهند در حالی که هزینههای فراوانی بـرای کالسهـای
 . 9سید هشام بحرانی ،البرﻫان  ،ج  ،۹ص.۹55
 . 2اب ابی الحدید ،شرح نهجالبالغه ،ج ،۹5ص.1۹
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آموزش زبان ،موسیقی و ...صر میکنند.
البته برخی والدی در نهادینهسازی تربیت دینی فرزندان فعالیتهای قاب قبـولی
انجام میدهند چنانکه امروزه یکی از سنتهای حسنه ،گرفت جشـ تکلیـف
برای فرزندان است .ای جش در نهادینهسازی مفاهیم قرآنی و دستورات اسـالم
بسیار تمثیرگذار است .سید اب طاووس ،نـهتنها بـه سـالروز مکلـف شـدن خـود
اهمیت میدهد ،بلکه از آن روز بهعنوان بزرگتری عیـد یـاد میکنـد و بـه فکـر
میافتــد تــا جشــنی ب ـرای بــالغ شــدن فرزنــد خــود ترتی ـ دهــد و از آن روز
فراموشنشدنی تجلی فراوان به عم آورد.
وی در نوشته خود از پدران و مادران ،چنی گالیه میکند« :م تـاکنون نشـنیدهام
کسی برای ای روز بسیار بزرگ و فراموشنشدنی ارزشی قائ باشد و حق چنـی
روزی را ادا کرده باشد و یا بـرای از دسـت رفـت چنـی روزی ،لحظـهای غصـه
خورده باشد .ازای رو خود و فرزندان و دوستانم را سفارش میکنم که حق چنـی
روزی را ادا کنند و در بزرگ داشت و احترام آن بکوشند».

9

 .4اظهار محبت

شکی نیست که همه انسانها به فرزندان خود عشق میورزند و آنها را مث پـاره
ت خود دوست دارند .علی

خطاب به فرزندش امام مجتبی

مـینویسـد:

َ
َأ َص َ
ـاب ِنی َو کـأن

َ
أ
ِّ
ُ
ُ
کـأن َشـیًا َل أـو َأ َص َ
ـاب
« َو َج أدت َب أع ِضی َبل َو َج أدت کلی َحتی
َ
َ
َ َ
أ
َ
َ أ
ال َم أو َت ل أو أ َتاک أ َتا ِنی ف َع َنا ِنی ِم أن أ أم ِرک َما أیع ِن ِینی ِم أن أ أم ِر َنف ِسـی تـو را جزئـی از

خود ،بلکه همه وجود خود دیدم تا به آنجایی که اگر چیزی به تو ضـرر برسـاند،
مث آن است که به م زیان رسانده و گویی اگر مرگ به سرا( تو بیایـد ،بـه سـرا(
 .9محمدجواد مروجی طبسی ،حقوق فرزندان در مکتب اﻫل بیت

 ،ص  1۱۳و .1۱۱
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م آمده ،بنابرای همان اهتمامی را که در اصالح امور خود مینمـایم دربـاره تـو
دارم».

9

بر اساس ای باید تربیت عاطفی از خانواده شـروع شـود زیـرا کـانون خـانواده،
بستری مناس برای تربیت عاطفی فرزندان است .در ای کانون پرمهر ،فرزنـدان
به نحو مطلوبی رشد کرده و به بالندگی میرسند .هیچ مکانی نمیتواند نیازهـای
عاطفی و تربیتی فرزندان را همانند خانواده برآورده سازد زیرا محبت به فرزنـدان
امری درونی است که خداوند آن را در دل پدر و مادر به ودیعت نهاده است امـا
آنچه در ای میان مهم است و آثار تربیتی در پی دارد ،ابراز آن است .چه بسـیارند
والدینی که در برابر فرزندان خود محبت فراوان دارنـد ،امـا آن را ابـراز نمیکننـد.
محبت وقتی تمثیرگذاری بیشتری دارد که فرد مورد محبت از آن آگاهی یابد.
امام حسی

در قال های گوناگون بـه ابـراز محبـت میپرداخـت گـاه بـا در

آغوش گرفت و به سینه چسبانیدن خردساالن ،گاه با بوسیدن آنـان و گـاه بـا بیـان
کلمات محبتآمیز .عبیداللهب عتبه میگوید :نـزد حسـی ب علـی
علیب حسی وارد شد .حسی

امام سجاد

بـودم کـه

را صدا زد ،در آغوش گرفـت و

به سینه چسبانید ،میان دو چشمش را بوسید و سپس فرمود :پدرم به فـدایت بـاد،
چقدر خوشبو و زیبا هستی.
روزی پیــامبر اکــرم

2

بــا جمعــی از مســلمانان در نقطــهای نمــاز میگ ـزارد.

هنگامیکه آن حضرت به سجده رفت ،حسی
بود ،در پشت پیغمبر

که آن موقع کودک خردسـالی

سوار شد و به پاهای خود حرکـت داد و هیهـی کـرد.

وقتی پیغمبر خواست سر از سجده بردارد او را گرفت و کنار خود به زمی گذارد.
 .9اب شعبه ّ
حرانی ،تحف العقول ،ص .۱8
 .2خزاز رازی ،کفایة األثر فی الن ّص علی األئمة اإلثنیعشر ،ص.1۴۳
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باز در سجدههای دیگر ای کار تکرار شد تا اینکه نماز به پایان رسید.
مرد یهودی که ناظر ای صحنه بود ،پس از نماز به حضرت عر

کرد« :شما بـا

کودکان خود طوری رفتار میکنید که ما هرگز چنی نمیکنیم» .پیغمبر اکـرم
در جواب فرمودند« :اگر شما به خدا و رسول او ایمان میداشتید ،با کودکان خود
به عطوفت و مهربانی رفتار میکردیـد» .مهـر و محبـت پیغمبـر اسـالم بـا یـک
کودک ،چنان آن مرد یهودی را تحت تمثیر قرار داد که از صمیم قل  ،آیی مقدس
اسالم را پذیرفت.

9

گفتنی است که از افراط و تفریط در محبت به فرزنـدان بایـد پرهیـز نمـود زیـرا
محبت و نوازشهای بیحسـابوکتاب ،مـانع برخـورد فرزنـدان بـا سـختیهای
زندگی میشود و کودک با کوچکتری حادثـه از پـا در مـیآیـد 2.امـام بـاقر

فرمود« :بدتری پدران کسانی هستند که در نیکی و محبت نسبت بـه فرزنـدان از
حد مناس تجاوز کنند و بدتری فرزنـدان کسـانی هسـتند کـه در اثـر تقصـیر و
کوتاهی در انجام وظایف ،عاق پدر شوند».

3

 .5احترام به فرزند

یکی از خواستههای طبیعی نوجوانان و جوانان ای است که بـه شایسـتگی مـورد
تکریم دیگران قرار گیرند و پدران و مادران در معاشرت و تمـام شـهون زنـدگی بـا
آنان مانند بزرگساالن برخورد کنند .رسـول خـدا

فرمـود« :أکر ُمـوا أأو َّل َد أ
کـم
ِ

َو أأح ِس ُنوا َأد َب ُهم فرزندان خود را احترام نمایید و آنان را نیکو تربیت کنیـد» 0 .امـام
 .9عالمه مجلسی ،بحاراننوار ،ج ،۳۴ص.1۱۱
 .2ر.ک :مرتضی مطهری ،مجموعه آثار ،ج  ،1۴ص  755ـ .755
 3اب یعقوب ،تاریخ الیعقوبی ،ج ،1ص .۴15
 .0طبرسی ،مکارم األخالق ،ص .11۴
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َ
َ
ُ َ
عاشـ َـر َت َ َمـ َـع َ
ـغیر َوالکبیـ ِـر برخــورد و
ـ
الص
م
ـل
ـ
جم
ا
نیــز میفرمایــد« :
ِ
ِ

معاشرت خود را با کوچک و بزرگ زیبا گردان».

9

فرزندان نیازمند احتراماند ،اگر با نوجوانی رفتار کودکانه شـود سـخت ناراحـت و
آزردهخاطر میشود زیرا احساس میکند که دیگران هنوز او را به چشـم کـودک

مینگرند و حاضر نیستند با وی معامله یک انسان بالغ و کام کنند 2.بـر اسـاس
ای  ،مهمتری وظیفه والدی نسبت به فرزندشان آن است که با احترام گذاشت به
او ،همواره شخصیت فردی و اجتماعی او را حفظ کنند و او را در میان همسـاالن
و همبازیهایش خوار نکند.
روزی امام حس و امام حسی
برخاست و به انتظار ایستاد .پیامبر
رسول اکرم

نزد پیامبر رفتند .پیامبر به احترام آنها از جـای
همچنـان منتظـر ایسـتاده بـود .سـرانجام

به طر آنها رفت ،بغ باز کرد ،هر دو را بـر دوش خـود سـوار

نمود و به راه افتاد ،درحالیکه میفرمود« :فرزندان عزیزم ،مرک شما چه خـوب
مرکبی است و شماها چه سواران خوبی هستید!».

3

 .6تشویق

یکی از شیوههای تربیتی ،تشویق است .تشویق متناس بـا فعالیـت انجامشـده،
منجر به ایجاد انگیـزه در فـرد میشـود و بـه تقویـت رفتـار میانجامـد .چهبسـا
فرزندان از ارزش و استعداد خودآگاهی نداشـته ،خـویش را نـاچیز میشـمارند
ازای رو والدی باید ویژگیهای مثبـت فرزنـدان را شناسـایی و کشـف کننـد .در
اسالم ،بر تشویق فرزندان هنگام بروز فضای اخالقـی تم کیـد شـده اسـت .امـام
 .9محدث نوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،8ص .۴5۳
 .2محمدتقی فلسفی ،جوان از نظر عقل و احساسات ،ج  ،۹ص .۳۴5
 .3عالمه مجلسی ،بحاراننور ،ج ،۴7ص.87

11



رهتوشه راهيان نور محرم « 9316ویژۀ خواهران»

سجاد فرمود :م به بیماری مبتال شدم .پـدرم بـر بـالینم آمـد و فرمـودَ « :مـا
َ
َ َأ
َ
َت أش َتهی َف ُق أل ُت َأ أش َتهی َأ أن َأ َ
کون ِمم أن ّل أق َت ِر ُ َعلی [الل ِه] َر ِّبـی ِس َـوی َمـا ُیـد ِّب ُر ُه ِلـی
ِ
ِ
َ ُ َ َ َُ َأَ ُ َ أ
َ أ َ أ َ َ َ َ أَ َ أ َ َ
ََ َ
َ
َ
أ
فقال ِلی أحسنت ضاهیت ِإبر ِاهیم الخ ِلیل حیث قال له جبر ِِیـل هـل ِمـن حاجـة
أ
أ
َ
ََ َ َ َأ
فقال ّل أق َت ِر ُ َعلی َر ِّبـی َبـل َح أس ِـبی الل ُـه َو ِن أع َـم ال َوکیـل چـه خواسـتهای داری؟

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
مانند ابراهیم خلیلی ،به هنگام گرفتاری جبرئی نزدش آمد و پرسید :از ما کمـک
میخــواهی؟ او در جــواب فرمــود :دربــاره آنچــه پــیش آمــده از خداونــد ســؤال
نمیکنم .خداوند مرا کافی است و او بهتری وکی است».

9

روزی یکی از بچههای اقوام امام ،پیش ایشان رفت و نقاشی قشـنگی را بـه امـام
نشان داد .امام به نقاشی او خوب نگاه کرد و از او پرسید :ایـ نقاشـی را خـودت
کشیدهای؟ بچه جواب داد :نه ،نقاشی را کس دیگری کشیده ،م فقط آن را رن
زدهام .امام از صداقت بچه خیلی خوششـان آمـد و بـه او گفـت :خیلـی قشـن
رن آمیزی کردهای .و یک جعبه مداد رنگی به بچه جایزه داد.

2

 .7تربیت عملی

تربیت ابتدایی انسان با روش الگویی شک میگیرد .کـودک سـالهای نخسـت
زندگی خود ،همب کارهایش را از الگوهای پیرامـون خـود ـ در درجـب اول پـدر و
مادر ـ الگوبرداری میکند ازای رو روش الگویی ،در سازمان دادن شخصیت و
رفتار کودک نقـش بنیـادی دارد .امـام کـاظم دربـارۀ تمثیرپـذیری فرزنـدان از
َ َأ َ َ أ َ َ أ ُ َ أ َ ُ أ ُ َ َ أ َأ ُ ُ َ
ـون ُه أم؛ بـه
والدی میفرمایند« :بروا أوّلدکم و أح ِسنوا ِإل ِیهم ف ِننهم یظنون أنکـم ترزق
 .9الراوندی ،الدعوات ،ص.۹۱8

2. www.migna.ir/vdcj.
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فرزندان خود نیکی و احسان نماییـد زیـرا آنهـا میپندارنـد شـما رزق آنهـا را
9
میدهید».
مؤثرتری عام در تربیت اخالقـی و دینـی فرزنـدان رفتارهـای درسـت والـدی
است .در سیره تربیتی ائمه اطهـار
تربیت است .فرزندان ائمه

تربیـت بـا رفتـار و عمـ  ،بـارزتری بعـد

با دیدن رفتار آنان الگو گرفتـه ،عمـ میکردنـد.
در کـربال بـه

شعی ب عبدالرحم خزائی میگوید :هنگامیکه امام حسـی
شهادت رسید بر دوشش نشـانهای وجـود داشـت .از امـام سـجاد
پرسیدند .امام سجاد

بسیار گریست و فرمود :ای اثر بارهای غذایی است کـه

پدرم بر دوشش حم میکرد و به خانههای تهیدستان میبرد.
امام سجاد
باقر

دربـاره آن

2

پیوسته ای رفتار پدرش را مشاهده کرد و الگو گرفت چراکه امـام

فرمود« :پدرم ،علیب الحسـی

میکرد و به مستمندان صدقه میداد».

3

شـ ها کیسـه نـان بـر دوش حمـ

والدی همواره باید مراق باشند تا بی گفتار و عملشان تناقو بـه وجـود نیایـد
زیرا در غیر ای صورت ،اهدا تربیتی آنان محقق نخواهد.
ای که به من ااتن آ ومن ی

خ د دا اه کج ا چنه هینآ نا اا

وم گنناا خ ننی نن م امننا

ا بننا اا

خنن د هاننیاخ لم ا نن

 .9عالمه مجلسی ،بحاراألنوار ،ج ،7۳ص.77
 .2همان ،ج  ،۳۳ص .۹۱۹
 .3اب شهرآشوب ،مناقب آل ابیطالب ،ج  ،۳ص .۹5۴

