سبک زندگی اهل بیت

در تربیت فرزند
حجتاالسالم والمسلمين عليرضا انصاري

*

اشاره
از اساسیترحن نیازهای انسا تربیت است .بشةر تنهةا در پرتةو تربیةت صة یح
میتواند مسیر زندگی را با موفقیت طی کرده و به کمال هوحت و عبودحت دست
حابد .از احن رو پیامبرا الهی زمدهاند تا انسا ها را تربیت نماحند .از عوامة مهةم
تربیت الگوپذحری است .ما باور دارحةم کةه اهة بیةت

الگوهةاحی شاحسةته

هستندو تکیه بر دحدگاهها و رفتارهای تربیتی زنا کارزمةدتةرحن راهکةار تربیتةی
برای تربیت بهوحمه تربیت فرزندا است .احن نوشةتار جسةتاری اسةت در بةاره
سیره و گفتار اه بیت

درتربیت فرزندا خود.

اهمیت تربیت فرزند
حکی از باحستههای زندگی اجتماعی تربیت فرزندا است زحةرا احاةاد خةانواده
متعادل وجامعه زرمانی به احن امر بستگی دارد .ازاحن رو تعلیم وتربیت فرزندا
ـــــــــــــــــــــــ
* پژوهشگر.
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همواره ازددددههای انسا ها بوده است .پیش از ز که سقراد را م اکمه کنند از
وی پرسةةیدند :بةةزر تةةرحن زرزوحةةی کةةه در دل داری چیسةةت؟ پاسةةخ داد:
«بزر ترحن زرزوی من احن است که به بةاالترحن مکةا زتةن صةعود کةنم و بةا
صدای بلند به مرد بگةوحم :ای دوسةتا ! چةرا بةا احةن حةرص و ولةع بهتةرحن
وعزحزتةةرحن سةةالهةةای زنةةدگی خةةود را بةةه جمةةعزوری ثةةروت و سةةیم و طةةال
میگذرانید در حالی که ز گونه که باحد و شاحد در تعلیم و تربیت اطفالتا کةه
مابور خواهید شد ثروت خود را برای ز ها باقی بگذارحد همت نمیگمارحد؟»

4

امروزه ،تربیت فرزندان از اهمیت بیشتري برخوردار است؛ زیرا دشمنان ،فرزندان
مــا را نشــانه رفتــه و در قالــب جنــگ نــرم واراوــه الگوهــاي کــا ب ،در صــدد
سستنمودن عقاید وهویتزدایي از آنان ميباشند .یکـي ازروشهـاي مقابلـه بـا
شبیخون فرهنگي ،تربیت روش مند فرزندان اسـت .در آیـات و روایـات نیـز بـه
تربیت فرزند ومصونیتبخشي خانواده از ناهنجاريها تأکید شده است« :يدا أَيُّهَدا
الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفَُْكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجدارَةُ...؛3اى کسـانى کـه
ایمان آوردهاید! خود و خانوادههايتان را از آتشى که هیزمش مـردم و سـنگهـا
خواهند بود ،نگه دارید ».ابوبصـیر مـيگویـد :از امـام صـادق

در بـاره سـخن

خداوند« :قُوا أَنفَُْكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نَاراً »...پرسیدم و گفتم :نفس خود را از آتش حفظ
مي کنم؛ اما چگونه خانواده خود را حفظ کنم؟ فرمود« :آنان را به آنچـه خداونـد
امر فرموده ،امر کن و از آنچه خدا نهي فرموده ،نهي کن .پس اگر از تـو پیـروي
کردند ،تو آنان را حفظ نموده اي و اگر نافرماني کردند ،تو تکلیف خود را انجـام
دادهاي».

2

ـــــــــــــــــــــــ
 .2فردوسیان ،فرحناز« ،نکتههايی پیرامون تربیت فرزند» ،مجله طوبی ،ش .1
 .1تحريم ،آيه .1
 .1قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر قمی ،قم :دار الکتب االسالمیة ،چهارم2117 ،ش ،ج  ،1ص .177

سبك زندگی اهل بیت

اهل بیت

در تربیت فرزند
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نیزبه تربیت فرزندان خود اهتمام وافري ميورزیدند؛ زیرا عبودیت،

سعادت و طي مسیر پُرفراز ونشیب زندگي فرزندان ،نیازمند تربیت صحیح است.
ازاین رو ،علي
حسن

درنامه  24نهج البالره اصـول تربیتـي را بـراي فرزنـدش امـام

بیان نمود .امامان دیگر نیز به این امر ميپرداختند .آنان ،تنها بـه تربیـت

فرزندان خود اکتفا نميکردند؛ بلکه همگان را به این امر سفارش مينمودند .امـام
سجاد

فرمود ...« :و اما حق فرزندت آن است که بـداني او از تـو اسـت و تـو

نسبت به تربیت شایسته او ،مسئولي». ...

4

روشهاي تربیت در سیره اهل بیت
 .1انتخاب همسر شایسته

برخی ترور میکنند که تربیت فرزند بعد از تولدش زداز میشةود حةال ز کةه
احن امر به زما پیش از تولد برمیگردد .ازاحن رو در زموزههای دحنی برای قبة
وبعد بارداری ز زداب و شراحب خاص تعرحف شده است که رعاحةت حةا عةد
رعاحت ز در شخریت و زحنده فرزند تأثیر شگرفی دارد .به موج

زمار تعةداد

بسیاری از کودکا ناقدالخلقه جهةا و کودکةان کةه رشةد مغةزى عرةب و
جسم ناقر دارند در دورا باردارى مادرا شا درست تغذحه نشدهاند 8.طبق
برخی ت قیقات عالقهمندی مادر به فرزند در هنگا شیرداد در ثبات شخریت
او مؤثر است 1.به همین جهت در رواحات تأکید شده است کةه پةیش و پةس از
ـــــــــــــــــــــــ
 .2ابن شعبه حرانى ،حسن بن على ،تحف العقول ،مصحح :علىاکبر غفارى ،قم :جامعه مدرسـین 2040 ،ق،
ص .240
 .1امینی ،ابراهیم ،تربیت ،قم :بوستان کتاب ،هفتم2174 ،ش ،ص .17
 .1حسینیزاده ،علی ،سیره تربیتی پیامبر
دانشگاه2124 ،ش ،ص .11

و اهل بیت

در تربیت فرزنـد ،قـم :پژوهشـگاه حـوزه و
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بارداری رعاحت برخی مسائ ضرورت دارد مثالً سةفارش شةده کةه در هنگةا
ازدواج برای فرزنددارشد دعا کنیم .امةا صةادق

مةیفرماحةد :وقتةی قرةد

ازدواج داشتید چنین دعا کنید« :اللَّهُمَّ ...قَدِّرْ لِي وَلَداً طَيِّباً تَجْعَلُهُ خَلَفداً صَدالِحاً فِدي
َُيَاتِي وَ بَعْدَ مَمَاتِي 3».همچنین سفارش شده است که از خورد لقمه و مال حرا
پرهیز کنیم زحرا احن امر در روح و جسم فرزند تأثیر دارد .اما صادق
«زثار کس

حرا در نس انسا زشکار میشود».

فرمةود:

8

بر احن اساس انتخاب همسرشاحسته ازمهمترحن زمینههای تربیةت فرزنةد اسةت
زحرا طبق قانو وراثت هما طورکه صفات ظاهری والدحن و اجةداد بةه فرزنةد
منتق میشود رلاح وفضاح اخالقی زنا نیز به او انتقال میحابد.از احن رو اه
بیت

درانتخاب همسر دقت مینمودند چنا که علةی

بةه بةرادرش عقیة

دستور داد که همسرشاحستهای بةراحش گةزحنش نماحةد .امةا سةااد
بهترحن نوادگا اما ماتبی
اما باقر

را به همسری انتخاب نمود کةه حاصة ز تولةد

بود 2.اما حسن عسکری

نیز با همسری بافضلیت ازداوج کةرد و

احن گونه زخرحن حات خداوند به دنیا زمد.
معروما

حکةی از

1

نه تنها خود در انتخاب همسر دقت مینمودند بلکه دحگرا را نیز

به احن امر سفارش میکردند .اما صادق

مةیفرماحةد« :از طاحفةه پةاکدامةن و

خوش اخالق همسةر انتخةاب کنیةد .بةهدرسةتی کةه عِةرْق (ژ ) در فرزنةد اثةر
ـــــــــــــــــــــــ
 .2کلینى ،محمد بن يعقوب ،الکافی ،مصحح :علىاکبر غفارى و محمد آخوندى ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة،
چهارم2047 ،ق ،ج  ،1ص .021
 .1همان ،ج  ،1ص « :211کَسْبُ الْحَرَامِ يَبِینُ فِی الذُّرِيَّةِ».
 .1کلینی ،محمدبن يعقوب ،اصول کافی ،ترجمـه :محمـدعلی اردکـانی ،تصـحیح :وفـادار مـرادی و محمـد
مسعودی ،قم :دار الحديث ،اوّل 2122 ،ش ،ج  ،1ص .147
 .0نیشابوری ،فتال ،روضة الواعظین ،بیروت :مؤسسة األعلمی للمطبوعات ،اوّل 2041 ،ق ،ص .121

سبك زندگی اهل بیت

میگذارد 4».علی

نیز میفرماحد :سااحای اخالقی دلی پاکی وراثت و فضیلت

رحش خانوادگی است 3».م مد حنفیه فرزند علی
بود .علی

در تربیت فرزند
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در جنگ جمة پةرچمدار

به وی فرما حمله داد و او نیز حمله کةرد ولةی دشةمن بةا تیةر و

ضربات نیزه جلوی او را گرفت .م مد از پیشروی باز ماند .حضرت خود را به
او رساند و فرمود :از حمالت دشمن مترس حمله کن .م مد قدری پةیشروی
از ضعف فرزندش ززردهخةاطر شةده نزدحةک

کرد ولی باز متوقف شد .علی

زمد و با قبضه شمشیر به دوشش کوبید وفرمود« :أدركك عرق أمّك  2احن تةرس
را از مادرت به ارث بردهای ».من که پدر تو هستم ترسی ندار .
 .2انتخاب نام نیکو

از روشهای مهم تربیت فرزند انتخاب اسم خوب و زحبا برای فرزند است زحرا
نةةا وسةةیلهای بةةرای توجةةه بةةه شخرةةیت فرزنةةد بةةوده خةةوبی وبةةدی ز در
شخریتسازی فرزند اثرگذار است اگر نا خوب نباشد سب
ززردگی خاطر کودک خواهد شد.
پیشواحا معرو

رناش روحی و

3

به نا گذاری فرزندا خود بسیار اهمیت میدادنةد و مقیةد

بودند که نیکوترحن و بهترحن اسم را برای فرزندا خود گزحنش کنند .از احةن رو
از زداز تولد نوزاد پسر تا روز هفتم او را «م مد» مةینامیدنةد تةا از بةدو تولةد
ـــــــــــــــــــــــ
 .2طبرسى ،حسن بن فضل ،مکارم األخالق ،قم :الشريف الرضى ،چهارم2021 ،ق ،ص « :277تَزَوَّجُوا فِـی
الْحِجْرِ الصّالح فَإِنَّ الْعِرْقَ دَسّاسٌ».
 .1خوانساری ،آقا جمال ،شرح غرر الحکم و درر الکلم ،تهران :دانشـگاه تهـران ،ج  ،1ص « :171حُسْـنُ
الْأخالقَ بُرهانَ کَرَمِ األعراقِ».
 .1هاشمى خويى ،میرزا حبیباهلل ،منهاج البراعة فی شرح نهج البالغـة ،مصـحح :ابـراهیم میـانجى ،تهـران:
المکتبة اإلسالمیة ،ج  ،27ص .12
 .0ر.ک :طبسی ،محمدجواد ،حقوق فرزند در مکتب اهل بیت

 ،قم :بوستان کتاب ،ص .17
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روح فکر و مغز کودک را با حضرت زشنا کرده باشند .اما صادق

فرمود« :لَدا

يُولَدُ لَنَا وَلَدٌ إِلَّا سَمَّيْنَاهُ مُحَمَّداً فَإِذَا مَضَى لَنَا سَبْعَةُ أَيَّدامٍ فَدإِنْ شِدئْنَا غَيَّرْنَدا وَ إِنْ شِدئْنَا
تَرَكْنَا؛ 3هیچ نوزادی برای ما متولد نمیشود مگر احنکه نخست نا او را «م مّد»
می نامیم و پس از هفت روز اگر خواستیم نامش را تغییر میدهیم وگرنه همةا
نا را بر او میگذارحم».
ابوهارو میگوحد :در مدحنه همنشین اما صادق

بود  .چنةد روزی حضةرت

مرا ندحد و پس از چند روز به حضورش رفتم .حضةرت فرمةود :ای ابوهةارو !
چند روزی است که تو را ندحدها ؟ عرض کرد  :پسری براحم متولد شد .حضرت
فرمود :مبارک باشد او را چه نا میگذاری؟ عرض کرد  :م مد .حضرت تا نةا
«م مد» را شنید گونه خود را به طةرف زمةین بةرده و فرمةود :م مةد م مةد
م مد به احترا نا م مد خم شد و سپس فرمود :جانم فرزند همسر پدر و
مادر به فدای رسول خدا باد! مبادا او را دشنا دهی حا بزنی! مبةادا بةا او بةدی و
بدرفتاری کنی!»

8

عبدالرحمن بن م مد عزرمی میگوحد« :معاوحه به مروا بن حکم والةی مدحنةه
دستور داد تا برای جوانا قرحش مبلغی مقرر کند .اما سااد

میفرماحةد :مةن

نیز نزد او رفتم و او از نامم پرسید :گفتم :علةیبةن حسةین .گفةت :نةا بةرادرت
چیست؟ گفتم :علی .گفت :علی و علی! مث احنکه پةدرت قرةد دارد نةا تمةا
فرزندانش را علی بگذارد ...از نزد او بیرو زمةده و بةه حضةور پةدر رسةید و
ماجرا را به احشا عرض کرد  .پدر فرمود ...:اگر صاح
دوست ندار جز «علی» نامی بر ز ها بگذار ».

صد فرزند نیةز شةو

1

ـــــــــــــــــــــــ
 .2کلینى ،الکافی ،پیشین ،ج  ،1ص .22
 .1همان ،ص .17
 .1بروجردى ،حسین ،جامع أحاديث الشیعة  ،مصحح :جمعى از محققان ،تهران :انتشارات فرهنگ سبز ،اوّل،
2121ش ،ج  ،11ص .711

سبك زندگی اهل بیت

امروزه انتظار میرود مرد ما به فرهنگ نا گذاری اهة بیةت

در تربیت فرزند
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بیشةتر توجةه

نماحند .اسامیای را برای فرزندا خوحش انتخاب کنند که با زمةوزههةای دحنةی و
فرهنگ ما همسوحی داشته باشد .متأسفانه برخةی والةدحن ت ةت تةأثیر فرهنةگ
بیگانه قرار گرفته ونا هاحی را برای فرزندا خود گزحنش مینماحنةد کةه در شةأ
جامعه دحنی نیست .البته ناگفته نماند که ة ب مداهلل ة تعةداد فراوانةی از فرزنةدا
احن مرز و بو به نا اه بیت

نا گذاری شدهاند.

 .3فرصتشناسی

اگرچه زمان تعلیم وتربیت ،ازگهواره تا گور است ،اما برخي زمـانهـا بـراي ایـن
امرمناسبتر ميباشد .دوران کودکي ،فرصت خوبي براي تربیت اسـت .دربرخـي
روایات ،تربیت در زمان کودکي و نوجواني ،به نقاشي برسنگ تشبیه شده اسـت

4

که نشان از اهمیت توجه به زمان دارد .به تعبیر بعضي روانشناسان بـالیني ،هـن
کودکان ،مانند صفحه سفید ،آماده نگاشتن تجارب اسـت .در روانشناسـي گفتـه
شده است« :کودك در پنج و شش سالگي ،نسخه کوچک جواني است».
معروما

3

تربیت فرزندا خود را از دورا کودکی زدةاز مةینمودنةد زحةرا

هنوز گناه قل

زسمانی کودکا را سیاه نکرده است .افزو بةر ز پةدر و مةادر

همیشه توا تربیت فرزندا را ندارند چو پیری تةوا زنةا را خواهةد گرفةت.
حضرت علی

خطاب به فرزندش اما حسن

فرمود« :پسةر ! هنگةام کةه

دحد سالیان از من گذشت و تواناح رو به کاست رفت به نوشتن وصیت براى
تو شتاب کرد و ارزشهاى اخالقة را بةراى تةو بةر شةمرد  ...پةیش از ز کةه
ـــــــــــــــــــــــ
 .2مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،بیروت :دار احیاء التراث العربی ،دوم2047 ،ق ،ج  ،2ص « :111قَـالَ
رَسُولُ اللَّهِ

 :مَنْ تَعَلَّمَ فِی شَبَابِهِ کَانَ بِمَنْزِلَةِ الرَّسْمِ فِی الْحَجَر».

 .1افروز ،غالمعلی ،روانشناسی کودکان و نوجوانان ،تهران :انتشارات انجمن اولیا و مربیان ،نهم 2124 ،ش،
ص .11
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خواهشها و دگرگون هاى دنیا به تو هاو زورند زحةرا قلة

نوجةوا چونةا

زمین کاشته نشده زماده پذحرش هر بذرى است که در ز پاشیده شةود .پةس در
تربیت تو شتاب کرد پیش از ز که دل تو سخت شود». ...

3

 .4تربیت دینی

همان گونه که اشاره شد ،تربیت فرزندان اهمیـت دارد؛ امـا ایـن امـر بـر اسـاس
آموزههاي دیني ،از اهمیت وافري برخوردار است؛ زیرا عمقبخشـي آمـوزههـاي
دیني در نهاد کودکان و نوجوانان ،آنان را از آسیبهاي خطرآفرین وانحرافهـاي
اخالقي و اجتماعي حفظ ميکند .از این رو ،والدین باید به تعلـیم وتربیـت امـور
دیني فرزندان خود اهمیت دهند؛ وگرنه مسئول آینده آنان خواهند بود.
پیامبراکرم

وقتـي بعضـي کودکـان را مـيدیـد ،مـيفرمـود«:واي بـه فرزنـدان

آخرالزمان ،از روش ناپسند پدرانشان!» عرض شـد« :اي رسـول خـدا! از پـدران
مشرك؟» فرمود« :نه ،از پدران مسلمان که به فرزندان خود هـی یـک از فـرای
دیني را نميآموزند و به ناچیزي از امور مادي در باره آنان قـانع هسـتند .مـن ،از
این مردم بري و بيزارم و آنان نیز از من بيزار».
علي

3

نیز ميفرمایـد« :بایـد خردسـاالن شـما بـه بزرگسـاالن تأسـى جوینـد و

بزرگساالن شما به کودکانتان مهربان باشند .همچون ستمپیشگان دوران جاهلیت
مباشید که نه آگاهى از دین داشتند و نه در شناسایى خداوند اندیشه مىکردنـد».
حضرت به فرزندش امام حسن

2

نوشت« :وَ أنْ أَبْتَدِئَكَ بِتَعْلِيمِ كِتَابِ اللَّدهِ عَدزَّ وَ

ـــــــــــــــــــــــ
 .2دشتی ،محمد ،ترجمه نهج البالغه ،قم :مفاتیح قرآن ،اوّل ،ص .171
 .1شیخ حر عاملى ،محمد بن حسـن ،وسـائل الشـیعة ،قـم :مؤسسـة آل البیـت

 ،اوّل2047 ،ق ،ج ،1

ص.111
 .1ابن أبیالحديد ،شرح نهج البالغة ،مصحح :ابراهیم محمد ابوالفضل ،قم :مکتبة آيـةاهلل المرعشـی النجفـی،
اوّل2040 ،ق ،ج  ،1ص« :171لِیَتَأَسَّ صَغِیرُکُمْ بِکَبِیرِکُمْ وَ لْیَرْأَفْ کَبِیرُکُمْ بِصَغِیرِکُمْ وَ لَا تَکُونُوا کَجُفَاةِ الْجَاهِلِیَّةِ
لَا فِی الدِّينِ يَتَفَقَّهُونَ وَ لَا عَنِ اللَّهِ يَعْقِلُونَ».

سبك زندگی اهل بیت

در تربیت فرزند
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جَلَّ وَ تَأوِيلِهِ وَ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ وَ أُْكَامِهِ وَ َُلَالِهِ وَ َُرَامِهِ لَا أجَاوِزُ ذَلِدكَ بِدكَ إِلَدى
غَيْرِهِ...؛ 4در آراز تربیت ،تصمیم گرفتم تا کتاب خداي عزیز و بزرگ را همراه بـا
تفسیرش و شریعت اسالم و احکام آن از حالل و حرام را به تو تعلیم دهم و بـه
چیز دیگري نپردازم».
اهل بیت

دریادگیري فرزنـدان ،بـه برخـي موضـوعات دینـي توجـه خـاص

داشتند؛ از جمله :خداشناسي ،تعلیم قرآن و محبت اهل بیت

 .رسول خـدا

فرمود« :أدِّبُوا اوالدَكُم عَلي ثَال َ خِصالٍ َُُِّ نَبِيّكُم و َُُِّ اهلبيتِهِ وَ قِراءةِ القُرآنِ؛

3

فرزندانتان را بر سه خصلت [نیکو] تربیت کنیـد؛ دوسـتي پیممبرتـان و دوسـتي
اهــلبیــت او و خوانــدن قــرآن ».امــام بــاقر
سپاسگزاري از خدوند واستمفار سفارش نمود.

نیــز فرزنــدش را بــه چگــونگي
2

متأسفانه در عرر حاضر برخی پدر و مادرها به تعلیم زموزههای دحنی فرزنةدا
خوحش اهمیت نمیدهند و برای حةادگیری راحانةه و ماننةد ز بةرای کودکةا و
نوجوانا خوحش هزحنه بسیاری میکنند اما نسبت به نهادحنهسازی معارف دحنةی
و معنوی زنا کمتوجه حا بیتفاوتاند!
 .5همسویی رفتار و گفتار

از مؤثرترحن روش تربیت فرزندا رفتارهاى درست والدحن است.چشم و گوش
کودکا و نوجوانا چو درحچهای باز است و بهخوبی میبینند و مةیشةنوند و
ـــــــــــــــــــــــ
 .2ابن أبیالحديد ،شرح نهج البالغة ،پیشین ،ج  ،21ص .12
 .1کشى ،محمد بن عمر ،إختیار معرفة الرجال ،مصحح :محمد طوسى ،مشهد :مؤسسه نشر دانشـگاه مشـهد،
2047ق ،ص .00
 .1اربلى ،على بن عیسى ،کشف الغمة فی معرفة األئمة ،مصحح :رسولى محالتى ،تبريـز :بنـىهاشـمى ،اوّل،
2122ق ،ج  ،1ص .214
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لهنشا چو زحینهای است که هر چیزی در ز انعکاس میحابد با احن تفةاوت
که زحینه تروحر اشیا را در خود نگه نمیدارد ولةی لهةن کودکةا و نوجوانةا
احنها را در خود نگه میدارند و الگو قرار میدهند .بنابراحن والدحن باحد مراقة
باشند تا بین گفتار و عم شا تناقض به وجود نیاحد.
ای که به من راستی آموزی

در ره کج از به نهی پا را

آمووزگار خ ا شودیو اموا

و با را

اه ة بیةةت

خود نش اختی اي

1

بةةرای تربیةةت فرزنةةدا خةةود از اص ة «خودسةةازی مقةةد بةةر

دحگرسازی» بهره میگرفتند حعنی قب ازز که به فرزندا خةوحش بگوحنةد فةال
کار را اناا دهند خود اناا میدادند و بین گفتار ورفتارشا همخةوانی وجةود
داشت .علی

میفرماحد« :هرکه خود را پیشوای مرد سازد باحد پیش از تعلةیم

دحگرا به تعلیم خوحش بپردازد و باحد تربیتکردنش پیش از ز که با زبا باشد
با رفتارش باشد و ز که خود را تعلیم وتربیةت نماحةد از کسةی کةه دحگةری را
تعلیم میدهد و تربیت مینماحد شاحستهتر به بزر داشت و احترا است».
فرزندا ائمه

نیز از رفتار زنا پیةروی مةینمودنةد .شةعی

خزاعی م گوحد :هنگام که اما حسین
نشانهاى وجود داشت .از اما سااد

8

بةن عبةدالرحمن

در کربال به شهادت رسید بر دوشش
در باره ز پرسیدند .اما بسیار گرحست و

فرمود« :احن اثر بارهاى دذاح است که پدر بةر دوشةش حمة مة کةرد و بةه
خانههاى تهیدستا م برد 1».امةا سةااد
گرفت چنا که اما باقر

احةن رفتةار را از پةدرش سرمشةق

فرمود(« :پدر ) ش هةا کیسةه نةا بةر دوش حمة

ـــــــــــــــــــــــ
 .2بلخی ،جاللالدين محمد ،مثنوی معنوی ،انتشارات نگاه2171 ،ش ،دفتر اوّل ،بیت .2104
 .1ابن أبیالحديد ،شرح نهج البالغة ،پیشین ،ج ،22ص« :114مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَماسِ إِمَاماً فَلْیَبْدَأْ بِتَعْلِیمِ نَفْسِهِ
قَبْلَ تَعْلِیمِ غَیْرِهِ وَ لْیَکُنْ تَأْدِيبُهُ بِسِیرَتِهِ قَبْلَ تَأْدِيبِهِ بِلِسَانِهِ وَ مُعَلِممُ نَفْسِهِ وَ مُؤَدِمبُهَا أَحَقُم بِالْإِجْالَلِ مِنْ مُعَلِممِ اَلنَماسِ
وَ مُؤَدِمبِهِم».
 .1مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،00ص .272

سبك زندگی اهل بیت

م کرد و صدقه م داد».

در تربیت فرزند
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3

 .6مهرورزي

محبت ،در تربیـت کودکـان ونوجوانـان نقـش کلیـدي دارد .کودکـان ،بیشـتر از
بزرگ ترها به محبت نیاز دارند .آنان چندان توجهي ندارند کـه در کـوخ زنـدگي
ميکنند یا کاخ؛ اما در این جهت که محبوب دیگـران هسـتند یـا نـه ،حساسـیت
دارنــد .افــزون بــر آن ،محبــت در مقــاومســازي کودکــان ونوجوانــان در برابــر
ناهنجاريها بسیار مـؤثر اسـت؛ بـه همـین جهـت ،از علـل بـزهکـاري کودکـان
ونوجوانان ،فقر عاطفي شمرده شده است .از این رو ،اهـل بیـت
کودکان را ،جزء بهترین اعمال دانستهاند .امام صادق
«قَالَ مُوسَى

محبـت بـه

فرمود:

يَا رَبِّ أَيُ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ عِنْدَكَ؟ قَالَ َُُُّ الْأَطْفَالِ فَدإِنِّي فَََّدرْتُهُمْ

عَلَى تَوُِْيدِي فَإِنْ أَمَتُّهُمْ أَدْخَلْتُهُمْ جَنَّتِي بِرَُْمَتِي؛ 3موسـي

گفـت :خـدایا! کـدام

عمل نزد تو برتر است؟ خداوند فرمود :دوست داشتن کودکان؛ زیـرا آنـان را بـا
توحید خود سرشتهام [و بر یگانگيام آفریدم] و اگر آنها را بمیرانم ،با رحمتم به
بهشتم داخل ميگردانم».
اه بیت

درتربیت فرزنةدا خةود از اصة «م بةت» اسةتفاده کةرده ز را

به خوبی اظهار مینمودند .احن امر گاه بةا در زدةوشگةرفتن فرزنةد وگةاهی بةا
بوسید او نمود پیدا میکرد .انس بن مالک میگوحد« :من هیچ کس را ندحد کةه
با خانواده خود از رسول خدا

مهربا تر باشد 1».حضرت هةر روز صةبح بةر

سر فرزندا و نوادگا خود دست نوازش میکشید 3.عاحشه میگوحد« :هنگامی که
ـــــــــــــــــــــــ
 .2ابن شهر آشوب ،مناقب آل ابىطالب ،قم :مؤسسه انتشارات عالمه ،اوّل ،2177 ،ج  ،0ص .211
 .1طبرسى ،حسن بن فضل ،مکارم األخالق ،قم :الشريف الرضى2021 ،ق ،ص .117
 .1ابن کثیر ،اسماعیل ،السیرة النبوية ،بیروت :دار الکتب العربی2014 ،ق ،ج  ،0ص .121
 .0مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،240ص .77
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ابراهیم پسر پیامبر

از دنیا رفت حضرت گرحسةت بةه گونةهای کةه قطةرات

اشک بر گونههای احشا سرازحر شد .گفتند :ای رسول خةدا! شةما دحگةرا را از
گرحستن منع میکنید در حالی که خود گرحه میکنید؟ احشا فرمود :احن گرحةهای
نیست که از روی خشم باشد بلکه از روی رحمت و مهربانی است».

3

گفتنی است از افراد و تفرحب در م بت نسبت به فرزندا باحد پرهیز نمود زحرا
م بت و نوازشهای بی حساب مانع برخورد فرزنةدا بةا سةختیهةای زنةدگی
میشود چنا که کوچکترحن حادثه نامالحمی زنا را از پا در مةیزورد 8.ژا ژاک
روسو میگوحد« :اگر جسم زحاد در زساحش باشد روح فاسد میشةود .کسةی کةه
درد و رنج را نشناسد نه لذت شفقت را میشناسد و نه حالوت ترحم را .چنةین
کسی قلبش از هیچ چیز متأثر نخواهد شد و بدحن سب
مانند دحوی خواهد بود در میا زدمی».

قابة معاشةرت نبةوده

1

 .7تشویق

از جمله شیوههاى تربیت

تشوحق است .تشوحق به منظور احااد انگیزه شناساحی

استعداد و قابلیتهای کودکا و نوجوانا امری ضروری است .چه بسا فرزندانی
که ازتوا منةدیهةا وقابلیةتهةای خةود زگةاه نداشةته باشةند و والةدحن باحةد
تواناحیهای فرزندا خوحش را شناساحی نماحند و ز ها را به دلی اناا کةارهةای
خوب تشوحق کنند .اه بیت

ضمن تشوحق دحگرا به احن امر فرزندا خةود

را نیز تشوحق میکردند .اما سااد

فرمود« :من به بیمارى شدحدى مبتال شةد .

پدر بر بالینم زمد و فرمود :چه خواستهاى دارى؟ عةرض کةرد  :دوسةت دار از
کسان باشم که در باره ز چه خداوند براحم تدبیرکرده نپرسةم؟ پةدر در مقابة
ـــــــــــــــــــــــ
 .2طوسی ،ابیجعفر محمد بن حسن ،امالی ،بغداد :انتشارات نعمان2120 ،ق ،ج  ،2ص .172
 .1ر.ک :مجموعه آثار شهید مطهری ،قم :انتشارات صدرا ،ج  ،11ص  714ـ .711
 .1ر.ک :همان ،ص .711

در تربیت فرزند

سبك زندگی اهل بیت

احن جمله به من زفرحن گفةت و فرمةود :تةو ماننةد ابةراهیم خلیلة



111

بةه هنگةا

گرفتارى جبرئی نزدش زمد و پرسید :از مةا کمةک مة خةواه ؟ او در جةواب
فرمود[ :در باره ز چه پیش زمده ] از دیرخداوند سؤال نم کنم .خداوند مرا کاف
است و او بهترحن وکی است».

3

 .8احترام

حک از خواهش هةاى طبیعة نوجوانةا احةن اسةت کةه ماننةد بزرگسةاال بةه
شخریتشا احترا شةود و بةهشاحسةتگ مةورد تکةرحم دحگةرا قةرار گیرنةد.
نوجوانا انتظار دارند که پدرا و مادرا و همچنین بستگا و ساحر مرد زنا را
به چشم حک فرد کام نگاه کنند و در معاشةرت و م ةاوره و خالصةه در تمةا
شئو زندگی با زنا مانند بزرگساال برخورد نماحند8.از احن رو اه بیت
احترا فرزندا سفارش مینمودند .رسول خةدا

به

فرمةود« :أكْرِمُدوا أوْلَدادَكُمْ وَ

أُِْْنُوا أدَبَهُم؛ 1فرزندا خود را احترا نماحید و زنا را نیکو تربیةت کنیةد ».امةا
رضا

نیز میفرماحد« :اَجمِل مُعاشَرَتَكَ مَعَ الصَغيرِوَ الكَبيرِ  3برخورد و معاشةرت

خود را با کوچک و بزر
اه بیت

زحبا گردا ».

حرمت وکرامت فرزندا خود را حفةظ کةرده و بةه ز هةا احتةرا

مینمودند چنا که رسول خدا
احترا کرد .روزى پیامبر اکر

بارها بةه امةا حسةن
نشسته بود که حسنین

و امةا حسةین
وارد شدند .حضرت

به طرف کودکا رفت و با احترا از زنا استقبال نمود .بغ باز کرد و هةر دو را
ـــــــــــــــــــــــ
 .2مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،01ص .17
 .1فلسفی ،محمدتقی ،جوان از نظر عقل واحساسات ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،پانزدهم 2111 ،ش،
ج  ،2ص .011
 .1طبرسى ،حسن ،مکارم األخالق ،قم :شريف رضى ،چهارم2174 ،ش ،ص .111
 .0نورى ،حسین ،مستدرک الوسائل ،قم :مؤسسة آل البیت

 ،اوّل 2042 ،ق ،ج  ،2ص .110
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بر شانه خود سوار نمود و به راه افتاد و خطاب به زنا فرمود« :نِعْمَ الْمََِّيُّ مََِّيُّكُمَا
وَ نِعْمَ الرَّاكِبَانِ أَنْتُمَا [3فرزندا عزحز !] مرک

شما چه خوب مرکب است و شةما

چه سوارا خوب هستید ».اما حسن و اما حسین

نیز احترا ِ زموختةه را بةه

فرزنةةدا شةةا انتقةةال دادنةةد .عبیةةداهلل بةةن عتبةةه م ة گوحةةد« :روزى در م ضةةر
سیدالشهدا

بود که اما سةااد

وارد شةد .امةا او را پةیش خوانةده و بةه

سینهاش چسبانید پیشانیش را بوسید و فرمود ...« :ثُمَّ قَدالَ بِدأبِي أنْدتَ مَدا أطْيَدََ
رِيحَكَ وَ أَُْْنَ خَلْقَك؛ 8پدر به فداحت باد! چقدر خوشبو و زحباح ».
بنابراحن فرزندا نیازمند احترا اند و اگر به زنا احترا نکنیم دچار ب را هوحت
وان رفهای اخالقی میشوند .نوجوان که مورد تکرحم پةدر و مةادر نباشةد در
ضمیر خود احساس پست و حقارت م نماحد و همواره از احن احسةاس درونة
رنج م برد .او م کوشد تا به هر وسیله اظهار وجود کند و شخریت خةوحش را
در م یب خانواده و اجتماع اثبات نماحد .جاح که از راه مشروع به احن کار موفق
نشود به کارهاى دیر مشروع دست م زند و با خود م گوحد:
در دل دوستا به هر حی ه ره باید کرد

وجود چنین جوان

امت از دست نیایدا گ ه باید کرد

براى خةانواده و اجتمةاع ماحةه نگرانة و نةاامن اسةت .او

همواره در معرض ان راف و سقود قةرار دارد و ممکةن اسةت مرتکة
بزر

جةراحم

و جناحات دیر قاب جبران بشود 1چنا که منترر پدرش متوک را به دلی

بیاحترامی به قت رساند .متوک عباسةی نسةبت بةه علة

بةه شةدت اظهةار

دشمن م کرد .او حضرت را فقب با کلمه «ابةوتراب» مة خوانةد و در ماةالس
ـــــــــــــــــــــــ
 .2مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،01ص .127
 .1خزاز رازى ،على بن محمد ،کفاية األثر فی النصّ على األئمة اإلثنی عشر ،مصحح :عبـداللطیف ،حسـینى
کوهکمرى ،قم :بیدار2042،ق ،ص .110
 .1فلسفی ،محمدتقی ،جوان از نظر عقل و احساسات ،پیشین ،ص .007

سبك زندگی اهل بیت

عموم و خروص

در تربیت فرزند

نا مبارکش را به بدى حاد م نمود .منترةر عباسة

جوا متوک و ولیعهد کشور از رفتار زشت پدرش نسبت به علة
ناراض بود .روزى متوک
رجال کشور نا عل
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فرزنةد
سةخت

طبق معمول در مالس خةود بةا حضةور جمعة از
را به زشت حاد کرد و به صراحت جسارت نمود .منترر

که در مالس حاضر بود مانند همیشه از گفتار پدر ناراحت شد و رنگش تغییةر
کرد .احن بار متوک ساکت نماند و در حضور مرد فرزندش را تةوبیخ و ت قیةر
کرد و به وى دشنا داد .براى منترر که داراى مقةا والحةتعهةدى بةود دشةنا
پدرش دیر قاب ت م بود .منترر از توهین متوک سخت به هیاا زمد و زتش
نفرت و کینه در ضمیرش شعلهور شد .ترمیم گرفت عم پدر را تالفة کنةد و
انتقا بگیرد .در هما ل ظه کشتن پدر از خاطرش گذشت .از احن رو در اولةین
فرصت با چند نفر از دالما مخروص متوک

نقشه قتة پةدر را طةرح کةرد و

مارحا نقشه را با وعده مال و مقا زماده نمود .شب متوک در قرر اختراصة
خود با ندحما میگسارى م کرد .نزدحک نیمةه شة

بغةاى صةغیر کةه رئةیس

تشرحفات کاخ خالفت بود به تاالر وارد شد و اعال کرد وقت استراحت خلیفةه
است ندحما مرخداند .همه از قرر خارج شدند و تنها فتح بن خاقا که مقا
رفیع نزد متوک داشت در حضور خلیفه ماند .در احن موقع دالمةا قةوى کةه
براى قت متوک تعیین شده بودند از مخف گاهها بیرو زمدند .فتح بن خاقا که
از مشاهده احن وضع به وحشت افتاده بود فرحاد کشید :مگر م خواهید خلیفةه را
بکشید؟ او براى م افظت از متوک

خةود را بةر روى وى افکنةد ولة دالمةا

مهلت ندادند و با ضربات پ درپ

متوک و فتح بن خاقا را کشتند و در همةا

نیمه ش

به قرر مخروص منترر رفتند.

ـــــــــــــــــــــــ
 .2همان ،ص 011ـ .011

3
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 .9رعایت عدالت

واکنشهای متفاوت در برابر رفتارهای حکسا فرزندا موج

کاهش عالقةه بةه

پدر و مادر و حا احااد کینه به خواهر حا برادری است کةه بةیش از دحگةری مةورد
توجه قرار گرفته است .والدحن باحد بکوشند با فرزندا خةود بةه عةدالت رفتةار
کنند .اگر بنا به علتی حکی از فرزندا را بیشتر دوست دارند نباحد عالقه خود را
زشکار سازند زحرا فرزندا به احن مسأله حساساند و ت م ز برایشا دشوار
است .در برخی خانوادهها والدحن میا دختةر و پسةر تبعةیض قائة مةیشةوند.
بدحهی است که احنگونه برخوردها از نظر تربیتی زثار وحرانگةری دارد و باحةد از
ز ها پرهیز کرد 3.اه بیت

ضمن رعاحت احن امر نسبت به فرزندا خود بةه

دحگرا سفارش مینماحند که بین فرزندا خود به عدالت رفتةار کنیةد چنةا کةه
دوست دارحد میا شما در نیکی و لطف به عدالت و مساوات رفتار کنند.

8

 .11نظارت

تربیت فرزندا مانند پرورش نهالی است که نیاز به مراقبت دارد .باحد بةه موقةع
به نهال زب داد و شاخ و بر
همین راستا اه بیت

زاحدش را زد تا به درختی پرثمر تبةدح شةود1.در

بر رفتار و گفتار فرزندا خود نظارت میکردنةد .احةن

امر در عرصههای متعدد صورت میگرفةت مةثالً ائمةه

بةر نةوع پوشةش و

انتخاب دوست فرزندا خود نظارت میکردند .سلمه میگوحد« :نزد اما بةاقر
بود که اما صادق
مرت

وارد شد .اما خطاب به او فرمود :فرزند زحةا لباسةت را

نمیکنی؟ اما صادق

بیرو رفت و ما گما کردحم لباسش کثیف است.

ـــــــــــــــــــــــ
 .2ر.ک :يوسفیان ،نعمتاهلل ،تربیت دينی فرزندان ،زمزم هدايت ،پنچم2171 ،ش ،ص  201ـ .201
 .1مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،242ص « :71إعْدِلُوا بَیْنَ أَوْلَادِکُمْ کَمَـا تُحِبُّـونَ أَنْ يَعْـدِلُوا
بَیْنَکُمْ فِی الْبِرِّ وَ اللُّطْف».
 .1حسینیزاده ،علی ،سیره تربیتی پیامبر

و اهل بیت

در تربیت فرزند ،پیشین ،ص.211

سبك زندگی اهل بیت

در تربیت فرزند
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سپس بازگشت .به اما عرض کرد  :فداحت شو چةه اشةکالی داشةت؟ فرمةود:
لباسش بلند بود 3». ...همچنین اه بیت

مراق

بودند که دوستا فرزندا شا
بةه

چه کسانی هستند و فرزندانشا با چه کسانی رفتوزمد دارند .اما صادق

حکی از فرزندانش فرمود« :فرزند هرگةاه مةیخةواهی دحگةرا را زحةارت کنةی
خوبا را زحارت کن و بدا را زحارت نکن زحرا بَدا مانند صخرهای کةه زب از
ز نمی جوشد و درختی کةه بةر
هستند».

سةبز نةدارد و زمینةی کةه در ز نمةیروحةد

8

متأسفانه امروزه برخی پدر و مادرها به بهانه احنکه فرزندا شا بزر
مراق

زنا نیستند .احنا پدر و مادرانی هستند تا وقتی فرزندشا مرتک

شةدهانةد
جرمةی

نگردحده و روانه زندا نشده است نمیدانند او کاا است و چهکار میکنةد! احةن
در حالی است که امروزه فرزندا ما بیشتر از هر زمانی نیاز بةه مراقبةت دارنةد
زحرا زمینه ناهنااریها افةزاحش حافتةه وتهةاجم فرهنگةی جوانةا مةا را تهدحةد
مینماحد .حکی از راههای مبارزه با احن امر نظارت بر رفتار فرزندا اسةت .شةاحد
به دلی اهمیت توجه به اص نظارت باشد که معروما
مراق

سةفارش نمةودهانةد

رفتار وگفتار فرزندا خوحش باشید زحرا دشمنا وجرحا هةای ان رافةی

عقاحد زنا را نشانه گرفتهاند .اما صادق

در باره گروههای ان رافی عرر خود

می فرماحد« :پیش از احنکه مرجئه بر شما پیشی گیرد و جوانةا شةما را من ةرف
سازد ز ها را با احادحث ما زشنا کنید».

1

چنا چه زمینه تربیت و نظارت بر فرزندا فراهم گردد زنا زودتةر خةوبیهةا را
ـــــــــــــــــــــــ
 .2عروسى حويزى ،عبد على بن جمعه ،تفسـیر نـور الثقلـین ،تحقیـق :رسـولى محالتـى ،قـم :انتشـارات
اسماعیلیان ،چهارم2021 ،ق ،ج  ،1ص ، .010اهراً آن زمان ،پوشیدن لباس بلند ،پسنديده نبوده است.
 .1احمدى میانجى ،على ،مکاتیب األئمة

 ،قم :دار الحديث ،اوّل2011 ،ق ،ص .110

 .1کلینى ،الکافی ،پیشین ،ج  ،1ص « :07بَادِرُوا أَحْدَاثَکُمْ بِالْحَدِيثِ قَبْلَ أَنْ تَسْبِقَکُمْ إِلَیْهِمُ الْمُرْجِئَةُ».
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میپذحرند .اما صادق

به مؤمن طاق حکی از دوسةتا نةزدحکش فرمةود« :بةه

سراغ جوا ها برو که جوا ها در کار خیر پیشگا اند».

3

 .11موعظه

«موعظه عملی است که در انسا حالت بازدارندگی از بدیها و گراحش به خوبی
را احااد میکند و سختی را از دل انسا میشةوحد و زدمةی را زمةاده اترةاف بةه
کماالت الهی میکند 8».موعظه اص مهمی است که قةرز ورهبةرا الهةی مةرد
وخانوادهها را بدا فراخواندهاند .در قرز کرحم از زبا لقما حکیم مةیخةوانیم:
«إِذْ قالَ لُقْمانُ الِبْنِهِ وَ هُوَ يَعِظُهُ يا بُنَيَّ ال تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظيمٌ  1و [حاد
کن] هنگام را که لقما به پسر خوحش در حةال کةه وى او را انةدرز مة داد
گفت :اى پسر من! به خدا شرک میاورکه بهراست شرک سةتم بةزر

اسةت».

همچنین لقما فرزندش را به نماز و امربهمعروف و نهیازمنکر توصیه مینماحةد:
«يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّالةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ 3 ...اى پسر من! نماز را برپةا
دار و به کار پسندحده وادار و از کار ناپسند بازدار». ...
اه بیت

نیز فرزندا خوحش را موعظه میکردند چنا که حضرت علةی

اما حسن

را به خدا و معادباوری تقواگراحی و موعظهپذحری سفارش کةرد و

فرمود« :إِنِّي أوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ أيْ بُنَديَّ وَ لُدزُومِ أمْدرِهِ وَ عِمَدارَةِ قَلْبِدكَ بِدذِكْرِهِ وَ
الِاعْتِصَامِ بِحَبْلِهِ وَ أيُّ سَبٍََ أوْثَقُ مِنْ سَبٍََ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّهِ إِنْ أنْتَ أخَذْتَ بِهِ أُْديِ
قَلْبَكَ بِالْمَوْعِظ  ...پسر ! همانا تو را به ترس از خدا سفارش م کنم که پیوسته در
فرما او باش

و دلت را با حاد خدا زنده کن

و به رحسما او چنةگ زنة  .چةه

ـــــــــــــــــــــــ
 .2همان ،ج  ،2ص « :71عَلَیْكَ بِالْأَحْدَاثِ فَإِنَّهُمْ أَسْرَعُ إِلَى کُلِّ خَیْر».
 .1دلشاد تهرانی ،مصطفی ،سیری در تربیت اسالمی ،تهران :انتشارات دريا2121 ،ش ،ص .170
 .1لقمان ،آيه .21
 .0لقمان ،آيه .27

سبك زندگی اهل بیت

در تربیت فرزند
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وسیلهاى مطمئنتر از رابطه تو با خدا است اگر سررشته ز را در دست گیةرى؟
دلت را با اندرز نیکو زنده کن».

3

حکی از اص اب اما صادق

میگوحد« :خةدمت امةا رسةید  .فرزنةدش امةا

کاظم

حاضر بود .اما وصیت کرد و فرمود :فرزند ! بةه وصةیت و گفتةه مةن

عم کن زحرا اگر چنین کردی زندگی سعادتمند و مر

پسةندحدهای خةواهی

داشت هر کس به زنچه خداوند روزی او کرده راضی باشد بینیاز اسةت و هةر
کس به زنچه در دست دحگرا است چشم بدوزد فقیر خواهد شد».

8

ـــــــــــــــــــــــ
 .2دشتی ،محمد ،ترجمه نهج البالغه ،پیشین ،ص .172
 .1محدث اربلى ،کشف الغمة فی معرفة األئمة

 ،تبريز :بنىهاشمى ،اوّل2122 ،ق ،ج  ،1ص .217

