نقش والدین در سعادت یا شقاوت فرزندان
حجتاالسالم والمسلمین جواد محدثی

*

اشاره

پدر و مادر ،عالوه بر تأمیف نیازهای جسمی فرزندان و تأمیف غذا و باس
برای آنان ،نسبت به فرر و روح ژا عقیده و معنو ژات آن ا نیز وظیفه دارند .وا دژف
نمیتوانند نسبت به آژنده فرزندان خو ژش و سعادت ژا شقاوت آنان بیتفاوت
باشند؛ چون در سرای آخرت ،در اژف باره بازخواست خواهند شد .بنابراژف،
میتوان گفت ب ترژف چیزی که وا دژف برای فرزندان خو ژش به ارث میگذارند،
تربیت و ادب نیروست؛ نه مال و ثروت دنیاژی؛ چنانکه امیر مؤمنان
َ

َ

َْ َ

َْ

فرمود:

«خ ْي ُر َما َو ّع اآل َِْ ُاء اْ ِْن َاء اْ َ ُب؛ 8ب ترژف چیزی که پدران برای فرزندان به
میراث میگذارند ،ادب است».

در نوشتار حاضر ،ضمف اشاره به اهمیت نقش وا دژف در سعادت ژا شقاوت
فرزندان ،وظاژف اخالقی و تربیتی آنان را نیز در اژف خصوص برمیشمارژم.
* محقق و نوژسنده.
 .5عبدا واحد تمیمی آمدی ،غرر الحکم ودرر الکلم ،ح .1048
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ضرورت و اهمیت بحث

ژری از باژستههای زندگی اجتماعی ،تربیت فرزندان است؛ چراکه اژجاد
خانواده متعادل و جامعه آرمانی ،به اژف امر بستگی دارد .ازاژفرو ،تعلیم وتربیت
فرزندان ،همواره از جمله دغدغههای انسانها بوده است .امروزه ،تربیت فرزندان
از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زژرا دشمنان ،فرزندان ما را نشانه رفته و در
قا ب جنگ نرم ،در صدد سستنمودن عقاژد و هو ژتزداژی آنان میباشند.
ژری از روشهای مقابله با شبیخون فرهنگی ،تربیت روشمند فرزندان است.
همچنیف ،هیچ سرماژهای برای پدر و مادر ،ارزشمندتر از آن نیست که فرزندانی
صا ح از خود به ژادگار بگذارند که ماژه آبرو و سرافرازی آنان در دنیا و وسیله خیر
و رحمت برای پس از مرگشان باشند .گاهی نام نیک وا دژف ،توسط فرزندان

أحی ِِ ِه ِذكرى»،8
صا ح ،باقی میماند و به تعبیر امام سجاد که فرمودَ « :و
ِ
موجب زندهماندن نام و خاطره نیک وا دژف میان مردم میشوند .پیامبر خدا
فرموده :هرگاه مؤمف از دنیا برود ،عملش هم قطع میشود؛ مگر از سه مسیر:

ژری ،صدقه جارژه ،دژگری ،علمی که مردم از آن سود ببرند و سوم ،فرزند
َ

صا حی که برای او دعا کند؛ « ...أ ْو َو َل ٍ َص ِال ٍح َی ْ َُم َل ُه »

2

تأثیرگذاری والدین در سعادت یا شقاوت فرزند

برخی تصور میکنند که تربیت فرزند ،بعد از تو دش آغاز میشود؛ حال
آنره اژف امر ،به زمان پیش از تو د برمیگردد .ازاژفرو ،در آموزههای دژنی برای
قبل و بعد بارداری زن ،آداب و شراژطی تعرژف شده است که رعاژت ژا عدم
 .5صحیفه سجاديه ،دعای .91
 .0محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،9ص .99

نقش والدین در سعادت یا شقاوت فرزندان
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رعاژت آن ،در شخصیت و آژنده فرزند تأثیر شگرفی دارد .بر اساس آمار ،تعداد
بسیاری از کودکان ناقصا خلقه ج ان و کودکانی که رشد مغزی ،عصبی و
جسمی ناقصی دارند ،به د یل تغذژه نادرستی بوده که مادرانشان در دوران
بارداری داشتهاند 8.طبق برخی تحقیقات ،عالقهمندی مادر به فرزند در هنگام

شیردادن ،در ثبات شخصیت او مؤثر است 2.به همیف ج ت ،در رواژات تأکید
ً
شده که پیش و پس از بارداری ،رعاژت برخی مسائل ضرورت دارد؛ مثال
سفارش شده که در هنگام ازدواج ،برای فرزنددارشدن دعا کنیم .امام صادق
میفرماژد :وقتی

ّ
الل ُه ّ
قصد ازدواج داشتید ،چنیف دعا کنید« :

َ
َ
ق ِ ْع ِل َول ا

َ
َط ِيبا َت ْج َب ُل ُه خ َل ا َص ِالحا ِف َح َي ِات َو َِ ْب َ َم َم ِات ؛ ». ... 4بر اژف اساس ،ما و

سر دو راهی خوشبختی و بدبختی قرار دارژم .از بدو
فرزندانمان ،در زندگی بر ِ

بسان فلشی متغیر است؛ ژا به سوی خیر و سعادت ،ژا
تو د تا پاژان عمر ،انسانِ ،
به طرف ّ
شر و شقاوت قرار داد .ازاژفرو ،مراقبت دائمی از فرزندانمان ،امری الزم
است ،تا آنره به پاژان سعادت برسیم؛ نه به فرجام شقاوت.
وظایف اخالقی و تربیتی والدین

با توجه به مطا ب ژادشده ،وظیفه وا دژف در اژف عرصه مشخص میشود.
اکنون باژد دژد وا دژف ،در سعادتمند ساختف فرزندان خود چه کاری میتوانند و
ژا باژد انجام دهند.
 .5ابراهیم امینی ،تربیت ،ص .43
 .0علی حسینیزاده ،سیره تربیتی پیامبر

و اهلبیت

در تربیت فرزند ،ص .89

 .9کلینی ،الکافی ،ج  ،4ص 319؛ «خدژا! برای مف فرزند شاژستهای مقدر کف و او را فرزند
صا حی در حیاتم و پس از مرگم قرار ده».
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 .1دعا

نقش دعای وا دژف در سعادت فرزند ،بسیار م م است؛ چنانکه امام
صادق فرمود :سه دعاست که از آستان پروردگار ّرد نمیشود؛ ژری از آن ا،
َ
دعای پدر برای فرزندی که به او نیری نمودهُ ََ ُ « :اء ْال َم ِال ِ ِل َم َل ِ ِه ِإذا َِ ّر ُه 8».از
حضرت رسول نیز رواژت است که دعای چ ار نفر ّرد نمیشود؛ از جمله،
دعای پدر در ّ
2
حق فرزند استَ « :و َو ِال ٌ ِل َم َل ِ ِه».
در قرآن کرژم ژری از اوصاف «ع ُ
باد ا َرحمف» ،دعانمودن برای داشتف
ِ
همسران و فرزندانی است که سبب روشناژی چشم آنان شمرده شده است...« :
ُ َ َ
ُ
َر َبنا َﻫ ْب َّلنا م ْن َأ ْ
4
واجنا َوذ ّر َی ِاتنا ق َرة أ ْع ُين».
ز
ِ
ِ
محمدتقی مجلسی میگو ژد :در سحرگاهی پس از نماز شب و به هنگام
مناجات با پروردگار ،حال خوشی به مف دست داد که درژافتم اگر در آن هنگام
درخواستی نماژم ،اجابت خواهد شد .اندژشیدم که چه دعا و درخواستی نماژم
که ناگاه صدای گرژه محمدباقر از گ وارهاش بلند شد .بیدرنگ گفتم:
ّ
«پروردگارا! به ّ
حق محمد و آلمحمد  ،اژف کودک را از مبلغان دژنت ،ناشران
احرام پیامبرت و از ژاران امام زمانت قرار ده و در اژف راه ،او را به توفیقهای
3
بیپاژان ناژل گردان.
 .2انتخاب همسر شایسته

انتخاب همسر شاژسته ،از م مترژف زمینههای تربیت فرزند است؛ زژرا طبق
 .5محمد محمدی ریش ری ،میزان الحکمه ،ح .1834
 .0همان ،ح .1831
 .9فرقان ،آژه « :13پروردگارا! از همسران و فرزندانمان ،ماژه روشنی چشم ما قرار ده و ما را برای
پرهیزکاران پیشوا گردان».
 .0علی محمد رفیعی ،زندگی مالمحمدباقر مجلسی ،ص .39

نقش والدین در سعادت یا شقاوت فرزندان
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قانون وراثت ،همانطورکه صفات ظاهری وا دژف و اجداد به فرزند منتقل
میشود ،رذاژل و فضاژل اخالقی آنان نیز به او انتقال میژابد .امام صادق
میفرماژد« :از طاژفه پاکدامف و خوشاخالق ،همسر انتخاب کنید .بهدرستی

که ِعرق (ژن) در فرزند اثر میگذارد 8».محمد حنفیه ،فرزند علی  ،در جنگ

جمل پرچمدار بود .امام علی به وی فرمان حمله داد و او نیز حمله کرد؛ و ی
دشمف با تیر و ضربات نیزه ،جلوی او را گرفت .محمد از پیشروی باز ماند.
حضرت فرمود :از حمالت دشمف مترس ،حمله کف .محمد ،قدری پیشروی
کرد؛ و ی باز متوقف شد .علی از ضعف فرزندش آزردهخاطر شده ،نزدژک
آمد و با قبضه شمشیر به دوشش کوبید و فرمود« :أ ْ َع َك َك َِ ْر ُ ِأم َك؛ 2اژف ترس را
از مادرت به ارث بردهای».؛ ژعنی مف که پدر تو هستم ،ترسی ندارم.
 .3لقمه حالل

در رواژات آمده است که شقی و بـدبخت ،در همـان شـرم مـادر ،بـدبخت
است و سعید و رستگار ،در همان شرم مادر ،رستگار است .احادژـث متعـددی
در اژف مورد وجود دارد؛ از جمله پیامبر خدا
ُ

ّ

َ

ُ

ْ
فرمودهّ « :
الس ِبي ُ َمن َد ِب َ ِفر

َِ ْط ِن أ ِم ِه َوالّش ِق ُ َم ْن ش ِق َ ِف َِ ْط ِن أ ِمه 4».اژف سخف ،به معنای آن اسـت کـه

رژشههای سـعادت و شـقاوت ،حتـی از دوران بـارداری شـرل میگیـرد .اصـل
ازدواج و چگونگی انعقاد نطفه ،غـذاهاژی کـه مـادر در دوران حمـل میخـورد،
افرار و روحیاتش ،فضـای خانـه ،نـوع زنـدگی ،دوسـتان و معاشـران ،فیلمهـا و
َ
َ
َ َ
 .5حسفبففضل طبرسی ،مکار األخالق ،ص « :831ت َز َو ُجوا ِفي ا ِحج ِر ا ّصا ح ف ِإن ا ِعرق
َد ّس ٌ
اس».
 .0میرزا حبیبا له هاشمی خوژی ،منهاج البراعة في شرح نهج البالغه ،ج  ،81ص .81
 .9محمد محمدی ریش ری ،میزان الحکمه ،ح .3144
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عرسهــاژی کــه میبینــد و صــداها و حرفهــاژی کــه میشــنود ،همگــی در
شرلگیری روحیه و شخصیت فرزند مؤثر است .ازاژفرو ،افراد آگـاه نسـبت بـه
سپریشدن سا م اژف دوران ،بسیار حساساند و هر غذاژی را نمیخورند و خانـه
هرکسی نمیروند و در هر م مانی شرکت نمیکنند و بیشتر به ژاد خدا و مشـغول
دعا و ذکرند .نمونه اژف تأثیرگذاری را میتوان در اژف داستان درژافـت؛ نقـل شـده
که روزی خانمی فرانسوی ،تحـت عمل جراحـی قرار گرفت .زمــانی کـه تــیغ
جراح به عصبی از اعصاب مغز او رسید ،در حا ت بیهوشی ،شروع به خوانـدن
سرودی آ مانی کرد .گروه جراح شگفتزده شدند و شگفتی آنـان زمـانی بیشـتر
ً
شد که بعد از عمل جراحی ف میدند اژف خانم ،اصال زبان آ مـانی بلـد نیسـت!
بعد از بررسی ،روشف شد که وقتی اژف خانم نوزاد بوده ،سربازان آ مانی به فرانسه
حمله کرده بودند و وارد محل سرونت اژف نوزاد شده بودند و در آن حظه ،سرود
میخواندند و اژف سرود ،در واقع ،در ضمیر ناخودآگاه کودک نقش بسته است.
به ج ت اهمیت اژف موضوع ،پیامبر

و اهلبیت

8

نسبت به ت یه قمه
آمده است« :پس از

حالل حساس بودند؛ چنانکه در شرح حال رسول خدا
روزی بس سوزانّ ،ام عبدا له ظرف شیری برای افطار رسول خدا

فرستاد.

حضرت ظرف را به وی بازگرداند و به وی پیغام فرستاد که :اژف شیر را از کجا
آوردهای؟ ّام عبدا له گفت :از گوسفند خو ژش .سپس فرمود :اژف گوسفند را از

کجا آوردهای؟ ّام عبدا له گفت :از مال خود خرژدهام .سپس ،اژشان شیر را
آشامید .فردای آن روزّ ،ام عبدا له نزد پیامبر خدا آمد و عرض کرد :ای

پیامبر خدا! به ج ت گرمی هوا و درازی روز ،ظرف شیری براژتان فرستادم؛ ّاما

 .5ر.ک :حسیف دهنوی ،نسیم مهر ،ج  ،8ص  88و 81؛ محمدعلی کرژمینیا ،الگوهاى تربیت
کودکان و نوجوانان ،ص  30و .38

نقش والدین در سعادت یا شقاوت فرزندان

ُ ُ َ
َ َ ُ َ
الر ُدل ا ْن
فرمودِِ « :ذ ِلك ا ِمر ِ

شما آن را همراه پیری بازگرداندژد! پیامبر خدا
َ

ّ

َ



997

ّ

َل َت ُعك َل ِاَل َط ِيبا َوَل َت ْب َم َل ِاَل َص ِالحا؛ 8به سبب همیف ،پیامبران فرمان ژافتهاند که

جز حالل نخورند و جز کار نیک ،انجام ندهند».
 .4نامگذاری و کامبرداری

مستحب است وقتی نوزاد به دنیا میآژد ،کام او را با آب فرات ژا تربت
سیدا ش داء

بردارند؛ چراکه اژف کار ،در والژتمداری فرزندان مؤثر است.

امام صادق

کام

فرمود:

ْ
ِ ُ َ َ ُ ُ
« َحن ما أ ْوَل َ ك ْ ِِِ ْر َِ ِ ال ُح َس ْي ِن

فرزندانتان را با تربت امام حسیف

َ ّ َ
2
ف ِإن ُه أ َمان؛

بردارژد که موجب در امانبودن [از

انحراف ،شرک وگراژش به دشمنان اهلبیت

] است».

«نام نیرو» نیز بر شخصیت فرزند بسیار اثربخش است و در رواژات ،ژری
از حقوق فرزندان بر وا دژف ،انتخاب نام پسندژده شمرده شده است .شخصی از
امام صادق

پرسید :ما فرزندانمان را با نامهای شما و پدرانتان نامگذاری

میکنیم .آژا اژف کار ،نفعی برای ما دارد؟ حضرت فرمود« :آری ،به خدا قسم،
4
مگر دژف ،چیزی جز ّ
محبت است».
ّ
آداب و سنف دژنی در مورد تو د فرزندان ،از قبیل :عقیقه ،و یمه ،اذان و اقامه
در گوش آنان گفتف ،هرکدام به گونهای در سرنوشت و سعادت آنان مؤثر است.
 .5تربیت شایسته

از م مترژف وظاژف وا دژف نسبت به فرزندان ،تربیت شاژسته آنان از نظر
 .5اسماعیل حقی بروسوی ،تفسیر روح البیان ،ج  ،8ص .11
 .0همان ،ج  ،80ص .380
 .9محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،808ص .840
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اخالق ،دژانت ،تعلیم ،قرآنآموزی و تربیت والژی است .روح و قلب فرزندان در
َّ َْ ُ ْ َ َ
ِ « :إنما قلب الح ِ

دوران کودکی ،بسیار نقشپذژر است .به فرموده امام علی
ُ

َْ

َ

َ

ْ َ َ َ ْ
َ ْ ُ 8
َ ْ
َ ْ
دل نوجوان و کودک ،همچون
كاْع ِض الخ ِالي ِ ما أل ِق َ ِفيها ِمن ش ْ ٍء ق ِبلِه؛ ِ
زمیف خا ی است؛ هر بذری که در آن افشانده شود ،میپذژرد ».رسول خدا

ْ ِ َ َ ّْ
َُ ْ ْ
نیز در نقشپذژری ذهف و دل کودکان میفرماژدَ « :مثل ال ِبل ِ ِفی الصغر كالنق ِش
ِ
ََ َلی ْال َح َج ِر؛ 2مثال دانش در کوچری ،همچون نقش بر سنگ است».

در نامه خود به امام مجتبی

حضرت علی

فرمود« :فرزندم! پیش از

آنره مف از دنیا بروم و قبل از آنره قلب تو سخت شود ،ژا هوسها و فتنههای دنیا
بر تو غلبه ژابد و اندژشهات قساوت گیرد ،مف مبادرت به اژف وصیتها کردم؛ تا
آن ا را جدی بگیری و به کار بندی و راهت در آژنده ،روشف و بدون اب ام باشد؛
َ

َْ

َ

َ

ْ

َ

ْ

« ...ف َبا َ ْع ُت َك ِِاْ َ ِب ق ْب َل أ ْن َیق ُس َم ق ْل ُب َك َو َیّش َِ ِغ َل ُل ُبك». ...

4

وا دژف نباژد نسبت به تربیت فرزندان خو ژش بیخیال باشند و آن را بر ع ده

م د کودکها ،مدارس و رسانهها بگذارند؛ بهخصوص در زمینه «تربیت دژنی»
فرزندان ،الزم است که اهتمام بیشتری از خود نشان دهند.
 .6نظارت بر دوستان

ّ
فرزندان ما بیرون از خانه و در مدرسه و محله ،دوستانی دارند که در اثر رابطه

با آنان ،به رنگ و بوی آن ا درمیآژند.
تــو ّاول بگــو بــا کیــان زژســتی
 .5نهج البالغه ،نامه .48
 .0محمد محمدی ریش ری ،ککمتنامه ،ص .840
 .9نهج البالغه ،نامه .48

پس آنگـه بگـو ژم کـه تـو کیسـتی

نقش والدین در سعادت یا شقاوت فرزندان
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بسیاری از انحرافها و مفاسد فرزندان و اعتیاد و گناه آنان ،از طرژق دوستان
ناژاب پدژد میآژد .وا دژف نمیتوانند نسبت به اژف مسئله که فرزندانشان با چه
کسانی رفاقت و حشر و نشر دارند و کجا میروند و چه میکنند و دوستانشان
چه کسانیاند و چه افرار و اخالقی دارند ،بیتفاوت باشند .ثمره اژف بیتفاوتی،
جز ندامت وا دژف را در پی نخواهد داشت و پس از انحراف و گراژشهای
نامناسب فرزندان نیز ،پشیمانی سودی ندارد .پس ،عالج واقعه ،قبل از وقوع باژد
نمود.
امام سجاد به فرزندش ،امام باقر  ،توصیه میکند :فرزندم! با پنج نفر،
مصاحبت ،رفاقت و گفتوگو و همنشینی نرف :دروغگو ،فاسق گن رار ،بخیل،
8
احمق و کسی که با خو ژشاوندانش قطع رابطه کرده است.
حضرت در ادامه توصیههای خو ژش ،ضمف ن ی از همنشینی با اژف پنج
گروه ،مفاسد و زژانهای هر ژک را هم متذکر شده است .اژف ،نمونهای از
نظارت و دقت و مشورتدادن وا دژف به فرزندان در مورد دوستیهاست.
 .7زمینهسازی برای تحصیل

از آنجا که بسیاری از تب راریها و جراژم و شقاوتها ،در اثر ضعف
فرهنگی و بیسوادی است و نیز داشتف تحصیالت خوب ،در سعادت و آژنده
نیک فرزندان بسیار مؤثر است ،وا دژف باژد کمک کنند تا فرزندانشان باسواد
شوند ،خوب درس بخوانند ،مدرسه و معلم خوبی داشته باشند و برای آژنده

جامعه هم مفید باشند .امام علی فرمودُ « :مروا ْأوَل َ ُك ْ ِِ َط َل ِب ْال ِب ْل ِ ؛
فرزندان خود را به آموختف دانش امر کنید».
 .5کلینی ،اصول کافی ،ج  ،9ص .418
 .0علی متقی هندی ،کنز العمال ،ج  ،88ص  ،113ح .31314
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فراگیری دانش و تحصیل فرزندان ،میتواند شامل :آموزش مباحث اعتقادی
و دژنی ،احرام شرعی ،علوم قرآنی و حدژثی و نیز معارف مرتب اهلبیت
باشد تا مبادا به سبب ضعف شناخت دژنی ،دچار انحراف عقیدتی و شب ات
فرری شوند.
 .8جاذبه و ّ
محبت

ً
ّ
معموال رژشه عقدههای روانی ،جراژم اجتماعی ،اعتیاد به مواد مخدر ،فرار
از خانه ،به دام منحرفان افتادن و ژا ترک تحصیل ،به «کمبود محبت» برمیگردد.
ازاژفرو ،اگر وا دژف نسبت به فرزندان خو ژش م رورزی کنند و در عمل به آن ا
عالقه نشان دهند و براژشان احترام و شخصیت قائل شوند ،هرگز آنان دچار عقده
خودکمبینی و کمبود محبت نمیشوند و به دام و دامف گمراهان نمیافتند.
اگر محیط خانه ،گرم و ُپرمحبت باشد ،فرزندان به آغوش محبتهای بیرون
از خانه روی نمیآورند .اگر آنان احساس کنند که مورد توجه وا دژف و افراد
خانهاند و در در دل اهل خانه جای دارند ،فرر فرار از منزل به سرشان نمیزند و
با کمترژف محبت بیرونی ،جذب دژگران نمیشوند .در رواژات ،توصیههای
فراوانی شده که فرزندان خود را ببوسید ،نوازش کنید ،با ادب و احترام با آنان
برخورد کنید و میان آن ا به عدا ت رفتار نماژید؛ زژرا اژف رفتارها ،در شرلگیری
شخصیت فرزندان کمک میکند و در سعادت آنان نقشی اساسی دارد .پیامبر
َ

ِ َْ َ َ ْ َ ُ ُ
مه ...؛ 8بچهها را دوست بدارژد و به
فرمود« :أ ِح ُبما الصبيان و اعحم
خدا
ّ
آنان ترحم کنید و هرگاه به آنان وعدهای دادژد ،عمل نماژید».
ا بته محبتهای افراطی و وس و ُپرتوقع بارآوردن کودکان هم زژانهاژی
دارد .ازاژفرو ،باژد مراقب بود و از مرز اعتدال فراتر نرفت .رابطه وا دژف و
 .5محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،808ص .39
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فرزندان ،باژد دوستانه و بر مبنای صمیمیت باشد .امام سجاد در دعای خود
َ
از خداوند میخواندَ « :و َص ِي ْر ِن ِِ ِه َما َع ِفيقاَ ،و ََ َل ْي ِه َما ش ِ يقا؛ 8خداژا! مرا
نسبت به پدر و مادرم رفیق و د سوز قرار بده».
َ
ْ
َ
و ژا در دعا برای فرزندان از خداوند میخواهدَ « :وا ْ َبل ُه ْ ِلی ُم ِح ِبينَ ،و ََلی
ْ

َح ِ ِِ َين ُمق ِب ِل َين ُم ْس َِ ِق ِيم َين ِلیُ ،م ِط ِيبين؛ 2خداژا! فرزندانم را نسبت به مف
دوستدار ،م ربان ،عالقهمند ،درست و مطیع قرار بده».
از اژف دو دعا برمیآژد که رابطه میان فرزندان و وا دژف ،باژد بر اساس
محبتورزی و عالقه طرفینی باشد.
 .9الگودهی

فرزندان ما در مقطع کودکی ،نوجوانی و جوانی ،تحت تأثیر ا گوها و
ق رمانها قرار میگیرند .اگر کسانی در نظرشان محبوب و ق رمانی شاژسته
باشند ،در افرار و رفتار ،باس و وضع ظاهر و حتی سبک زندگی نیز از آنان
تبعیت میکنند.
ازاژفرو ،عالوه بر اژنره وا دژف ،در صفات نیک و تع ّ د و اخـالق و دژانـت،
باژد خود ا گوی خوبی برای فرزندان باشند ،الزم است که ا گوهـای شاژسـته را
نیز به آنان نشان دهند .برای اژف کار ،باژد به تناسب سطح فرری و ّ
سنی فرزندان،
ً
ا گوی مناسبی را به آن ا معرفی کرد؛ مـثال داسـتانگو ژی بـرای بچـهها میتوانـد
زمینه بروز سلسله ارزشهای اخالقی در نزد آنان باشد .بیان خوبیها و فضاژل و
مجاهدتها و فداکاریهای پیامبران ،امامان ،اصحاب ،ژـاران ائمـه ،انسـانهای
نمونــه ،ســرداران شــ ید ،مبــارزان انقالب ـی ،زنــان محجبــه و بــاتقوا ،عا مــان
 .5صحیفه سجاديه ،دعای .93
 .0همان ،دعای .91
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سختکوش ،مخترعان و دانشمندان برجسته ،روشـی مناسـب بـرای ا گـودهی
است.
تماشای فیلمهای مثبت و اثرگذار ،داستانهای خوب و سازنده نیز ،از جمله
اژف راههاست .بسیاری از قصهها و شجاعتهای امام علی

که در دوران

خردسا ی برای بچهها گفته میشود ،در ذهف آنان نقش میبندد و تا آخر عمر،
آن حضرت را بهعنوان ق رمانی دوستداشتنی و ا گوی جوانمردی ،در ژاد و
خاطر خو ژش حفظ خواهند کرد.
 .11تأمین نیازهای کودکی

فرزندان در دوران کودکی ،به حاظ سف و سا شان ،باژد بازی و جستوخیز
داشته باشند و اگر در کودکی بازی نرنند ،در بزرگسا ی حرکات بچهگانه از آنان
سر میزند .در اژف زمینه ،ت یه وساژل تفرژح و بازی کودکان ،بازیکردن با
اژشان ،تأمیف و انتخاب همبازی مناسب ،بردن آن ا به اماکنی ج ت تفرژح سا م
و ژا آزادگذاشتف آنان برای بازیهای کودکانه ،از جمله کارهای الزم است؛ وگرنه
باعث بروز عقدههای روانی برای اژشان در سالهای بعد خواهد شد.
در احادژث اسالمی آمده است که کودک را تا هفت سال آزاد بگذارژد تا
بازی کند؛ چنانکه امام صادق
امام کاظم

َ

فرموده استِ َ « :ع ْاِن َك َی ْل َب ُب َد ْب ََ ِد ِنين».

نیز فرمودُ « :ت ْس َِ َح ُب ََ َر َام ُ ْال ُغ َا ف ص َغره ل َي ُ َ
من َح ِليما ِف
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ

8

ِك َب ِره؛ 2پسندژده است که پسربچه در کودکی بازی و جستوخیز داشته باشد ،تا
در بزرگی بردبار باشد ».همچنیف ،پیامبر خدا

َ َ ُ ّ
رام الص ِب ّی ف
میفرماژدَ« :

 .5شیخ عباس قمی ،سفینة البحار ،ج  ،1ص .113
 .0محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،11ص  .488در برخی نقلها« ،غرامة» است.
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ْ
َ
ٌ
ِصغ ِر ِه ِزیا َ ف ََق ِل ِه ف ِك َب ِر ِه؛ 8جستوخیز و بازی کودک در کوچری ،ماژه
فزونی عقل او در بزرگی است».

مقصود ،آن است که اگر فرزندان در کودکی بازی نرنند و انرژی آنان تخلیه
نشود ،در بزرگسا ی به مشرل برمیخورند .برخی آثار بازی در کودکی ،عبارت
است از :تخلیه انرژیهای دوران کودکی ،آرامش و وقار در بزرگسا ی ،اعتماد به
نفس ،برطرفشدن کمرو ژی ،همد ی و مسئو یتپذژری.
در سیره پیامبر خدا

همبازی با کودکان ،بر دوش خود سوارکردن آنان و

نیز بازی با حسف و حسیف

نقل شده است .همچنیف ،آن حضرت فرموده:

َ
ْ
« َم ْن َك َان َِن َ ُه َص ِب ٌ ف ْل َي َِ َص َاب َله؛ 2هرکس بچهای دارد ،با او همبازی شود».

 .11امربهمعروف و نهیازمنکر

ژری از عوامل اصالح جامعه ،امربهمعروف و ن یازمنرر و ارشاد و هداژت
دژگران است .اژف کار ،وظیفهای همگانی است؛ چه اژنره بیتفاوتی در اژف
زمینه ،گناه است و موجب گسترش و عادیشدن گناهان در جامعه میشود .در
خانواده و نسبت به فرزندان نیز اژف مسئله وجود دارد.
مطابق آژات قرآن کرژم ،حضرت قمان

فرزندش را نصیحت میکرد و او

را به نماز و امربهمعروف و ن یازمنرر هم دستور میداد 4.قمان

با دعوت

فرزند خود به پرهیز از شرک ،انجام عمل صا ح ،نمازخواندن ،امر به نیریها و
ً
ن ی از بدیها ،هم عمال خودش هداژتگری و ارشاد میکرد و هم فرزند خو ژش
 .5ابوا قاسم پاژنده ،نهج الفصاکه ،ص .380
ّ .0
حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،81ص .904
 .9قمان ،آژه 1و .84
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را به امربهمعروف و ن یازمنرر توصیه مینمود؛ زژرا به سعادت و کمال فرزندش
عالقهمند بود.
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
قرآن میفرماژد« :یا أ ُی َها اّل ِذ َین َآم ُنوا قوا أّنف َسک ّْم َوأ ْﻫ ِليک ّْم ّنارا؛ 8ای کسانی
که اژمان آوردهاژد ،خودتان و خانوادهتان را از آتش شعلهور دوزخ حفظ کنید».
در رواژات آمده است که مقصود از حفظ خانواده (زن و فرزندان) از آتش،
دعوت آنان به خیر و امربهمعروف و ن یازمنرر است .امام صادق فرمود:
وقتی که اژف آژه نازل شد ،ژری از مؤمنان نشست و گرژه آغاز کرد و گفت :مف از
حفظ خودم از آتش ج نم ناتوانم ،ترلیف حفظ خانواده هم بر دوش مف آمد!
پیامبر خدا فرمود :همیف که آنان را به آنچه خود را امر میکنی ،فرمان دهی و
2
آنان را از آنچه خودت را پرهیز میدهی ،ن ی کنی ،کافی است.
 .12فراهمنمودن شرایط ازدواج

ازدواج ،نیاز طبیعی انسان است .اگر فرزندان به ّ
سف ازدواج رسیدند ،پدر و
مادر وظیفه دارند شراژط ازدواج آن ا را فراهم کنند ،تا عفاف و پاکدامنی و دژنشان
حفظ شود .در رواژات بسیاری ،ازدواج ،عامل حفظ نیمی از دژف به شمار آمده و
4
نیم دژگر را باژد بهوسیله تقوا حفظ کرد.
ازاژفرو ،کمک در راستای سامانگرفتف فرزندان با ازدواج و آسانگیری آن و
پرهیز از مانعتراشی و ب انههای مختلف ،از وظاژف وا دژف است .باال رفتف ّ
سف
ازدواج و مشرالت تشریل خانواده ،زمینهساز بسیاری از روابط مجرمانه و به
گناه افتادن جوانان است .اگر وا دژف در اژف مسئله کوتاهی کنند ،در گناه فرزندان
 .5تحرژم ،آژه .8
 .0سید محمدحسیف طباطباژی ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ج  ،83ص  ،431ذژل آژه شرژفه.
 .9مالمحسف فیض کاشانی ،محجة البیضاء ،ج  ،4ص .14
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خود شرژکاند.
امام رضا

فرموده :جبرئیل بر پیامبر خدا

نازل شد و پیام آورد که

خداوند سالم میرساند و میفرماژد :دختران باکره ،همچون میوههای رسیده بر
درختاند که درمانی جز چیدن ندارند؛ وگرنه خورشید و باد آن ا را خراب
میکند .دختران باکره نیز وقتی به ّ
سف بلوغ و رشد رسیدند ،چارهای جز شوهر
ندارند؛ وگرنه از فتنه و غزش اژمف نیستند .پیامبر نیز به منبر رفت و اژف پیام را به
مردم رساند.
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