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 ۱۳۹۶بستان ، بهار و تا۱های حدیثی، سال اول، شمارۀ آموزه

 ابعاد تربیت فرزند 
 در احادیث معصومان

 ١محمد امامي                    
 ٢القاسم حسینی زیدیسید ابو              
  ٣محمد شمس الدین دیانی              

 چکیده
فرزند در اسالم به عنوان نور چشـم، صـدقۀ جاریـه بـرای قیامـت و ثمـرۀ جامعـه 

ه واالیی دارد. در احادیث رضوی، تربیت صحیح همراه اسالمی، اهمیت و جایگا
رو،  با روش مناسب، حق فرزندان دانسته شده است. هدف اصـلی پـژوهش پـیش

پاسخ به این سؤال است که سبک تربیـت در احادیـث معصـومان چیسـت و چـه 
کاری برای تربیت بهتر ارائه شده است؟ این پژوهش با مراجعۀ مستقیم به اسناد  راه

 موضوع پرداخته است. باقدمت حدیثی، به کنکاش اصیل و
دهد که تربیـت فرزنـد، ابعـاد و سـاحات مختلفـی  های این پژوهش نشان می یافته

های مختلـف انسـانی  دارد و هر بُعد، ناظر به یکی از نیازهـای فرزنـد در سـاحت
های مختلف زندگی اوست. این مقالـه، قـدم نخسـت را در  وی، یا مراحل و برهه

کیــد  بایســته ــا توّجــه بــه تأ های تربیــت فرزنــد، آغــاز نمــودن از خــود دانســته و ب

                                                           
 .۲۰/۷/۱۳۹۶تاریخ پذیرش:  - ۳۰/۱۰/۱۳۹۵فت: تاریخ دریا 
 ).Dr.Imami@Razavi.ac.ir( . دانشیار، دانشگاه علوم اسالمی رضوی١
 ).Abolghasem.6558@yahoo.com(. استادیار، دانشگاه علوم اسالمی رضوی ٢
 .)نویسندۀ مسئول( ت علمی گروه معارف اسالمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد،أعضو هی. ٣

DayaniMSH@mums.ac.ir 
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بر تربیت عملی توجه شده است؛ در مرحلۀ بعـدی در تربیـت، بـه  معصومان
کید شده است که بایـد  لزوم توجه به ابعاد و ساحات انسانی فرزندان پرداخته و تأ

د. بـر اسـاس تمامی ابعاد روحی، جسـمی و روانـی فرزنـد مـورد توجـه قـرار گیـر 
های روایی، پرداختن به موضوع تربیت بـا در نظـر گـرفتن بهداشـت روانـی  آموزه

پذیر است. تدریجی بودن تربیت، توجه به ظرفیت مخاطب، تکریم  طرفین، امکان
و مالطفت، پرهیز از عصبانیت، ارائۀ الگوی مناسب، تـرک تعارضـات کالمـی و 

ر، لطافت لحن و رعایـت وقـار و... نصیحت زیاد، رعایت احترام و پرهیز از تحقی
 های تربیت هستند. از جمله شاخصه

 ، ساحت، بعد روانی.تربیت، روایات معصومان واژگان کلیدی:

 مقدمه
و اعمـال صـالح  ١های رضوی، تربیت فرزندان به عنـوان نـور چشـم انسـان در آموزه

فردی نزد پیـامبر باقیمانده برای قیامت زندگی، مسؤلیتی بزرگ و بر عهدۀ والدین است. 
فرمود: نام نیکو، ادب نیکـو  آمد و سؤال کرد: حق فرزندم بر من چیست؟ حضرت

تربیـت آنـان را بـر والـدین واجـب  ٢و حفظ حرمت اجتماعی. خداوند در قرآن کـریم،
ِذیَن آَمُنوا ﴿دانسته و هدایت آنان را از والدین خواسته، آنجا که فرموده اسـت:  َها ألَّ یُّ

َ
یا أ

 
َ
اُس َواْلِحجاَرةُ ُقوا أ ْهِلیُکْم نارًا َوُقوُدَها النَّ

َ
را  اهل خـود خود و ،منینؤای م  ؛﴾ْنُفَسُکْم َوأ

 .)۶(تحریم/ و سنگ است نجات دهید ها از آتش سختی که سوخت آن انسان
تربیت فرزنـد ابعـاد مختلفـی دارد و هـر ُبعـد، نـاظر بـه یکـی از نیازهـای فرزنـد در 

های مختلف زندگی اوست. از تربیت  ، یا مراحل و برهههای مختلف انسانی وی ساحت
بهداشتی برای حفظ سالمت فرزند گرفته، تا تربیت اقتصادی بـرای زنـدگی  - جسمانی

                                                           
ِقـیَن إِ . «١ ْعـُیٍن َواْجَعْلَنـا ِلْلُمتَّ

َ
َة أ اِتَنـا ُقـرَّ یَّ ْزَواِجَنا َوُذرِّ

َ
َنا َهْب َلَنا ِمْن أ ِذیَن َیُقوُلوَن َربَّ انـد کـه  ؛ و کسـانی»َماًمـاَوالَّ

باشد و ما را پیشوای  ]ما[آن ده که مایه روشنی چشمان  گویند پروردگارا به ما از همسران و فرزندانمان می
 .)۷۴پرهیزگاران گردان (فرقان/

ـاُس َو اْلِحَجـاَرُة َعَلْیَهـا َمَالِئَکـةٌ . «٢ نُفَسُکْم َو أْهِلیُکْم َناًرا َوُقوُدَهـا النَّ
َ
ِذیَن آَمُنوا ُقوا أ َها الَّ یُّ

َ
 ِغـَالٌظ ِشـَداٌد َال َیا أ

 
َ
َه َما أ اید خودتان و کسانتان را از آتشـی  ؛ ای کسانی که ایمان آورده»َمَرُهْم َو َیْفَعُلوَن َما ُیْؤَمُروَن َیْعُصوَن اللَّ

گمـارده [گیـر  سـخت ]و[آتش] فرشـتگانی خشـن [حفظ کنید بر آن   نگهاستسکه سوخت آن مردم و 
دهنـد  انجـام مـیمورنـد أکننـد و آنچـه را کـه م اند از آنچه خدا به آنان دستور داده سـرپیچی نمـی ]شده

 .)۶(تحریم/



 

 ترب
عاد
اب

زند
 فر
ت
ی

 

۱۰۱ 

های اخالقی و نیز باورهـای دینـی و اعتقـادی و  مادی و معنوی و همچنین تربیت ارزش
زش، یکـی از آمادگی برای جهـان پـس از مـرگ، در تمـام ایـن مـوارد یـادگیری و آمـو 

(ر. ک: قاسـمی، شـود  ترین لوازم زندگی فرزندان در تعامـل بـا خـانواده محسـوب می مهم
 .)۹۱، ۱۳۷۶نیا،  ؛ الهامی۱۵۷، ۱۳۹۳

هـای  انسان گرچه در طول عمر و در شرایط متفاوت نیاز به تربیت دارد، امـا ظرفیت
بهتـرین های زنـدگی کـودک،  های مختلف متفاوت اسـت و نخسـتین سـال او در زمان

زمانی است که بیش از هر زمان دیگر، برای رشد، یـادگیری و آمـوزش آمـادگی وجـود 
ـاَس ِبَمـا َیعِرُفـوَن «فرماید: به یکی از اصحابش می دارد. امام رضا ِث النَّ َیا ُیوُنُس َحدِّ

ا ال َیعِرُفونَ  گو ها سخن ب ؛ ای یونس! با مردم به اندازۀ معرفت و شناخت آن»َواتُرکُهم َممَّ
کـه در  کنایـه از این )۲/۴۵۶، ۱۴۰۶(عطـاردی، توانند بفهمند، رهـا کـن.  و آنچه را که نمی

ها مد نظـر  های آن تعامل با دیگران و از جمله در مورد تعلیم و تربیت افراد، باید ظرفیت
 قرار گیرد.

این جستار، در راستای حفظ و حراست از این سـرمایۀ مهـم دنیـوی و اخـروی، بـه 
 کاوی شیوۀ تربیـت صـحیح فرزنـدان در اسـالم و روایـات امامـان معصـومدنبال باز 

است. در این مقاله در بسیاری از موارد بـه جـای کلمـۀ پـدر و مـادر، معلمـان و دیگـر 
آمـوز، دانشـجو یـا  عوامل مؤثر در امر تربیت، از واژۀ مرّبیان و به جای واژۀ فرزند، دانش

 ده است. گیرنده پیام، از واژۀ مترّبی استفاده ش

 طرح موضوع
این مقاله در نظر دارد با مطالعۀ روایات اسالمی، تربیت جامع کـودک را در ابعـاد و 

های یک تربیـت جـامع  چنین شاخصه ساحات مختلف آن مورد کنکاش قرار دهد. هم
، مـورد مطالعـه و های اهل بیت های تحقق چنین امری بر اساس آموزه اسالمی و راه

 . گیرد بررسی قرار می

 شناسی تربیت مفهوم
نامنـد  می» َربَوه«گرفته شده است؛ در زبان عربی تپه را » ربو«کلمۀ تربیت از ریشۀ 
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. برخـی )۲/۴۸۳تـا،  (ابن فارس، بیباشد  تر می که در مقایسه با سطح زمین برآمده به دلیل آن
ه گفتـه باشد و زمانی ک دانان قائل هستند که ریشۀ این لغت به معنای زیادت می از لغت

هنگامی است که بدان افـزوده شـود » ء َیْرُبو َرْبواً  َرَبا األرض والمال وکّل شی«شود:  می
دار شـدن مراقبـت  و در نظر برخی تربیت به معنای تغذیـه، عهـده )۸/۲۸۴تا،  (فراهیدی، بی

 .)۱۵/۱۱۹، ۱۴۰۵(ابن منظور، کودک و سرپرستی او است 
تربیـت، بـه فعلیـت رسـاندن «ه گفـت کـه: گونـ تـوان این اّما از نظر اصطالحی مـی

استعدادهای ذاتی است که خدا در انسان به ودیعت نهاده و با اسـتفاده از عقـل و نقـل 
؛ )۲۲/۵۵۱، ۱۳۸۳(ر.ک: مطهـری، » ها را از بالقوه به بالفعل تبدیل و نمایان کـرد توان آن می

بـرای بـه فعلیـت   لها و عوامـ تربیت عبارت است از فراهم کردن زمینه«به عبارت دیگر 
رساندن و شکوفا نمـودن اسـتعدادهای درونـی انسـان در جهـت مطلـوب و اسـتفاده از 

. براساس این تعریف، تربیت به )۵، ۱۳۸۶(نک. شکوهی یکتـا، » های صحیح و مناسب روش
ها نیست، بلکه ایجاد آمادگی برای درک  سازی رفتارهای کودکان و انسان معنای یکسان
گاهانۀ ارزش مبنـای آن ای درونی فطری و حرکت اختیـاری برشکوفایی استعداده ها، آ

 است. از نظر اسالم، فرزند از دوران کودکی دارای قدرت انتخاب و مختار است.

 های تربیت فرزند بایسته
هـای خـاص خـودش را  هـا و لطافت ای است که ظرافت تربیت فرزندان امر پیچیده

ت انجام نگیرد، دارای آثار منفـی بـر فرزنـد دارد و اگر به شکل صحیح یا در زمان درس
است و گاهی ممکن است که اثر منفی آن بر تربیـت کـودک بیشـتر باشـد. بـر همـین 

 گردد. اساس، دّقت الزم در تربیت، موجب سالمت و بهداشت روانی کودک می
در امر تربیت دو طرف وجود دارد: مرّبی که والدین یا مرّبیان هسـتند و مترّبـی کـه 

است؛ مترّبی نیز دو ُبعد و ساحت مهم دارد: ُبعد روحی و ُبعد و ساحت جسمی.  فرزند
نامیم. بر همـین اسـاس، بحـث مـا در امـر  می» روان«حلقۀ رابط بین این دو ساحت را 
شود و بخش آخر را به روش اجرای امـر تربیـت، بـا در  تربیت به چهار بخش تقسیم می

 ایم. اختصاص داده ره و سخن معصوماننظر گرفتن بهداشت روانی مترّبی، در سی
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 الف. جایگاه مرّبیان در تربیت
ترین نقش را مرّبی، که در این جسـتار پـدر و مـادر  در امر تربیت، نخستین و اصلی

هـای جسـمی و دانشـی والـدین بایـد در نظـر  هستند عهده دارند؛ از ایـن روی، ظرفیت
ت و آغـاز نمـودن از خـود مرّبـی گرفته شود. بنابراین، قدم نخست در امـر تربیـت، دقـ

گاه به دنبال تربیت باشـد.  است، یعنی فرد در ابتدا باید به کنکاش خویش بپردازد و آن
چگونه کسی که خودش به هـر شـکل یـا دلیلـی، صـالحیت یـا دانـش الزم را نـدارد، 

 تواند فرزند خود را تربیت نماید؟! می

 . گزینش همسر مناسب۱
الدین است و تنها والدین بـه عنـوان واسـطۀ فـیض وجـود این مرحلۀ تربیت، ویژۀ و  

فرزند دارای این نقش هستند. تربیت را باید قبل از تولد فرزند و به عبارت بهتـر قبـل از 
ازدواج شروع کرد. کسی که در نظر دارد فرزند سالمی از نظر جسـمی و روانـی داشـته 

نمایـد. فرزنـد از رگ و ریشـۀ  باشد، باید قبل از ازدواج در این زمینه بررسـی و اندیشـه
والدین است و ِعرق والدین در او وجود دارد. اگرچه معتقد نیستیم که ژن و ِعـرق تنهـا 

اّمـا » )۴(سـعدی، حکایـتتربیت نااهل را، چون گردکان بر گنبد است «عامل مؤثر است و 
بـرای  توان تأثیر ِعرق و ژن را نادیده گرفت. شاهد این گفتار این که، امـام علـی نمی

گردد و از عقیل بـرادرش در ایـن  داشتن فرزند شجاع به دنبال خانواده و قبیلۀ شجاع می
 . )۳۵۷، ۱۳۶۳(ابن شعبه، نماید  زمینه استمداد می
ِاْختاُروا ِلُنَطِفُکْم، َفإنَّ الخـاَل أَحـُد «فرماید:  می از قول پیامبر اکرم امام صادق

اه مناسبی اختیار کنید که دایی در خصوصـیات های خود جایگ ؛ برای نطفه»الَضِجیعیِن 
توانـد  کـه رگ و ریشـۀ همسـر، می . کنایـه از این)۵/۳۳۲، ۱۳۸۸(کلینـی، فرزند موثر است 

 مالک خلق و خوی فرزند گردد.
خواهد فرزندان خوب و سالمی داشته باشد، توجـه  بنابراین، برای زن یا مردی که می

، بسـیار مهـم اسـت. دانـش ژنتیـک بـر ایـن به سالمت روان و خلقیات خانوادۀ همسـر
کید می های وراثتی از طریق پدر و بخشی دیگر، از  ورزد که بخشی از ویژگی واقعیت تأ

. مکتـب اسـالم نیـز بـه انسـان )۸۷، ۱۳۸۶(نک. شرفی، شود  طریق مادر به فرزند منتقل می
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 ١.کند که در جستجوی همسر شایسته ومناسب باشد توصیه می

 پروری . خویش۲
نـوع تأثیرگـذار اسـت و فرزنـد در بسـیاری از مـوارد،  جا که رفتار انسان در هم از آن

کند، طبق نظر اسالم بایـد تربیـت را از خـود  حاالت و رفتارهای پدر و مادر را تقلید می
ُکم َعلی طاَعـةٍ ِاّنی و «فرماید:  می آغاز نمود. امام علی ا إّال َوأْسـِبَقُکْم ِاَلْیَهـ الّلِه ما َاُحثُّ

؛ ای مردم! سوگند به خدا! من شما را بـه »وَال أْنَهاُکْم َعْن َمْعِصَیٍة ِاّال َوأَتَناهی َقْبَلُکْم َعْنَها
که خود به آن پیشـی گـرفتم و از معصـیتی نهـی نکـردم،  اطاعتی تشویق نکردم مگر آن

در  . ایشـان همچنـین)۱۷۵البالغـه، خطبـه (نهـجکه پیش از شما، از آن پرهیز کـردم  مگر آن
؛ پـیش از »ِبتَعلِیِم َنفِسِه َقبـَل تَعلـِیِم َغیـِرهِ  أَفلَیبَد «فرماید:  وزش از خود میمورد شروع آم

. در مـورد فرزنـد )۷۳(نهج البالغه، حکمتتعلیم دیگران، باید به ادب کردن خویش بپردازد 
تـر  گیرد، طبیعتًا آغـاز تربیـت از خـود، بسـیار مهـم که الگوی خود را از داخل منزل می

است. فرزند بسیاری از رفتارها از قبیـل مشـاجرات کالمـی، حـرص، خودنمـایی، مـال 
اندوزی و یا آرامش خیال، راحتی روان، اهتمام بـه دیـن و تـرک محرمـات را از والـدین 

هـا،  آموزد. بنابراین والدین و مرّبیان قبل از تالش برای راهنمایی فرزند به سوی ارزش می
 ها را ایجاد نمایند. شباید در خویشتن، آن ارز 

اگر مایلیم فرزندانی مهربان داشته باشیم خود نیـز از آغـاز بایـد مهربـان باشـیم و بـا 
 با فرزندش امام جـواد عطوفت و احترام با آنان سخن بگوییم. رفتار حضرت رضا

                                                           
فرماینـد: اسـالم بـه  جا که می کند، آن . دیدگاه امام خمینی به این مسأله از توجه خاص ایشان حکایت می١

خواهید بعـد از ازدواج  ای که شما می آن بچه ۀهمه چیز کار دارد، اسالم قبل از اینکه ازدواج بکنی، نقش
دواج شما ریخته است، چه جور زنی انتخاب کن، چه جور مردی آن بچه را تولید کنید، نقشه را قبل از از 

نباتی  کانتخاب کن، مرد چه جور باید باشد، زن چه جور باید باشد، برای این است که این انسان مثل ی
کند باید زمین را ببیند چه جور  نفر کشاورز که وقتی تخمکاری می کماند که باید رشد بکند، مثل ی می

همچـو  کا ببیند چه جور کودی است، آب چه وقت الزم دارد، کـذا انسـان هـم یـزمینی است، کود ر 
کند که این زمین چه جور زمینی باید  که کشت شود، زمینش را مالحظه می موجودی است از قبل از این

باشد) آن کسی کـه  یعنی: زنان شما، کشتزار شمایند می »نساءکم حرث لکم«باشد (اشاره به آیه شریفه 
 ۀکشت بکند چه جور باشد، بعد از اینکه ازدواج واقع شد، زمان تلقیح چه جور باید باشد، هم خواهد می

خواهد آدم درسـت کنـد.(نک.  خواهد انسان درست کند، می خواهد درست کند، اسالم می ابعاد را می
 )۲۲۰، ۱۳۸۹آیین انقالب اسالمی، 
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 زدند، بلکه بیشـتر بـا آمیز و توأم با احترام بود که ایشان را به نام صدا نمی آن قدر محبت
 دادند.  کنیه مورد خطاب قرار می

 . تربیت عملی۳
انسان است. آنان با عمل خود انسان را تربیت کردند   عملی  سیرۀ انبیاء، سیرۀ تربیت

(عـاملی، ها را از محبت خویش پر کردند  ای تمام عیار و عامل به علم، دل نمونه  و با ارائۀ
آنـان در مسـیر کمـال قـرار گیرنـد و از  ها با پیروی از سیرۀ عملی ، تا انسان)۲/۱۳، ۱۴۰۹

دانـد و  تربیـت را بـه عمـل مـی تنگنای زمین به بلندای آسـمان رسـند. امـام صـادق
؛ مردم را به غیر زبانتان، به رفتار نیک فـرا »ُکوُنوا ُدعاَة الناِس ِبَغیر ألِسَنتُکم«فرماید:  می

 .)۲/۷۸، ۱۳۶۵(کلینی، خوانید و ارشاد نمایید 
بک و سیاق اولیای الهی، اگر باید مردم را عمًال تربیت نمود، فرزند که با توجه به س

ناظر طوالنی مّدت رفتار ما است، به طریق اولی این چنین اسـت. احتـرام بـه والـدین و 
ـاِس «فرمایـد:  ترها را عمًال باید آموخـت. در جـایی دیگـر می بزرگ کُـونـُـوا ُدعـَـاًة ِللنَّ

ـالَة بِـاْلخَـیْـِر بِـغَـیْـِر  ـْدَق َواْلـَوَرَع َواِالجِتهـاَد َوالَصّ ْلسِـَنِتُکْم ِلَیـَرْوا ِمـْنُکُم اِالْجِتَهـاَد َوالصِّ
َ
أ

؛ دیگران را (به امور خیر) بخوانید بدون زبـان خـود، تـا از شـما »َوالَخیَر، َفِإَنّ ذِلَك داِعَیةٌ 
ه راه شما) دعوت تقوی، اجتهاد و تالش، نماز و اعمال نیک ببینند، این خود (مردم را ب

 .)۲/۷۸، ۱۳۶۵(کلینی، کننده است 

 ب. توجه به ساحات انسانی فرزند 
خدای متعال انسان را از خاک خلق نمـود و ماننـد دیگـر جانـداران خـاکی، حـّب 

های دیگر را در وی به ودیعت نهـاد تـا در زمـین خـاکی، تـوان  خویشتن و بقاء و غریزه
تـا  ١ز جانب دیگـر، روحـی خدامنـد در وی نهـادماندگاری و تکثیر نسل داشته باشد. ا

 بتواند از این زمین خاکی پرکشد، از افالک هم بگذرد و خدایی شود. 
هـای متفـاوت فـرد هـدف بـه  لذا توجه به تمامی ابعاد بشر به صورت کلی و ویژگی

صورت خصوصی بسیار مهم است. بـر ایـن اسـاس در ایـن مقالـه، یـک بـار انسـان بـا 
                                                           

وِحی . «١ ْیُتُه َو َنَفْخُت ِفیِه ِمن رُّ ؛ پس وقتی آن را درست کردم و از روح خود در »َفَقُعوْا َلُه َساِجِدیَن َفِإَذا َسوَّ
 .)۲۹پیش او به سجده درافتید (حجر: ،آن دمیدم
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گیرد و یک بار در تربیت، به  ی و فرا جسمانیاش مورد بررسی قرار میهای روحان ویژگی
هـای  شود و در این مسـیر، عـالوه بـر آموزه شخصیت جانداری و جسمی وی توجه می

های اندیشمندان تجربی نیز اشاره خواهد شد و در ادامه با این نگاه کـه  وحیانی، به داده
بیت صحیح با در نظر گرفتن سـالمت روان، حّد واسط بین روح و جسم است، شیوه تر

گیرد و در این مسیر نیز، بیشـتر از سرچشـمۀ  و بهداشت روان مترّبی مورد بحث قرار می
 استفاده خواهد شد. دانش وحیانی معصومین

 . ُبعد روحانی۱
تـوان و بلکـه ناتواننـد؛  اندیشمندان تجربی در شناخت ُبعد فرا جسـمانی انسـان، کم

جربه از شناسایی ساحات غیر مادی انسان عاجز است. روح خدامند نگاه مادی و ابزار ت
الهی، با ابزار مادی قابل درک و شـناخت نیسـت. تنهـا راه بـرای شـناخت آن از طریـق 

باشد. عقل، شهود و فطـرت از امـوری هسـتند کـه از روح  وحی یا آثار بیرونی روح می
گفته است، از الهام اخالق سخن » نفخۀ روح«اند. همان خدایی که از  سرچشمه گرفته

ْلَهَمَهـا ُفُجوَرَهـا َو َتْقَواَهـا﴿به تمـامی انسـانها نیـز سـخن فرمـوده اسـت؛ 
َ
؛ سـپس ﴾َفأ

بر ایـن اسـاس، اخـالق امـری  ).۸(شمس، اش را به آن الهام کرد  پلیدکاری و پرهیزگاری
 ١و تکمیـلها وجود دارد. نقش دین در این زمینه، تبیین  فرادینی است که در تمام انسان

ها در قرآن کریم یـاد  چنین از فطرت انسان و روشن کردن ضمانت اجرای آن است. هم
تی َفَطَر الّناَس َعَلْیهـا﴿شده است:  ؛ سرشـتی کـه خـدا مـردم را بـر آن ﴾ِفْطَرَت اللِه اَلّ
ها وجـود دارد و قابـل انکـار و  ، چیزی که در درون و نهاد انسـان)۳۰(روم، سرشته است 

ها،  جویی ها، معنویت های معنوی و خدایی، خداجویی براساس آن الهام حذف نیست و
ــارزه و  هــا و خیرجویی جویی نیک هــا همیشــه در بشــر وجــود داشــته و دارد و قابــل مب

 .)۱/۲۰۵، ۱۳۶۶(مطهری، جایگزینی نیست 
توجه به این ُبعد انسانی و تقویت آن از وظایف والدین و همۀ مرّبیان أعم از معّلمین، 

ها و مسئولین است. نادیده انگاشتن روح، فطریات و ساحت وابسته به آن و نگـاه  نهرسا
های جانداری و حیوانی، از  های جسمانی و غریزه ماشینی داشتن به بشر بر مبنای ویژگی

                                                           
 .)۱/۱۳۱، ۱۳۳۱(غازی،  »إنما بعثت التمم مکارم االخالق«. ١
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گرای غربی است. بر همین مبنا، مرّبیان و بـه ویـژه والـدینی  اشتباهات دانشمندان تجربه
دانند کـه تحـت تـأثیر شـرایط اجتمـاعی قـرار  بیت را افرادی میهستند که افراد مورد تر
های در دسترس  اند که رسانه اند. آنان ناامیدانه به این نتیجه رسیده گرفته و از دست رفته

های اجتماعی و اینترنت، از  ای گرفته تا شبکه های ماهواره کودکان و نوجوانان، از شبکه
ری متربّیان، همه و همه اخالق نوجوانان و جوانان های غلط جامعه تا غرایز جاندا آموزه

کند و راهی جز پذیرش این واقعیت نداشته و نداریم. اینان از قدرت  را فاسد کرده و می
ها و از فطرت پاک و اخـالق الهـام شـده بـه متربّیـان غافـل شـده و در امـر  روح انسان

اخته، مترّبیان و فرزنـدان خـود را بینند. متأسفانه این افراد خودب تربیت، خود را ناتوان می
پناه در برابر فسادهای جامعه رها ساخته و از تالش بـرای محافظـت آنـان خـودداری  بی
 نمایند.  می

توانـد در برابـر  نیروهای نهادینه و قدرتمند منبعث از روح و فطرت پـاک انسـانی می
ا بر مرّبیان است فسادهای موجود در جامعۀ جهانی یا جاهلیت مدرن، مقاومت نماید. لذ

ــه حــداکثر  ــناخته و توســط آن ب ــه خــوبی ش ــی و فطــری را ب ــای درون ــن نیروه کــه ای
 سازی متربّیان اعم از کودکان، نوجوانان و جوانان اقدام نمایند. واکسینه

 . ُبعد جسمانی۲
در تربیت، توجه به ساحت جسمانی انسان نیز بسیار مهم و ضروری است. برخالف 

انـد و در تربیـت،  ها و ُبعـد روحـانی یکسـان بوده ها در ارزش نسانُبعد روحی که تمام ا
نمودنـد. در ایـن بخـش،  مرّبیان بایـد دانـش خـود را معطـوف بـه هـدف و آن ُبعـد می

ها  سـازی انسـان های انسانی بسیار زیاد بوده و تربیت همسان و یکسان و یـا کپی تفاوت
الَیزاُل الّناُس ِبَخْیـٍر «فرمودند:  های وحیانی نیست. امیرمؤمنان علی مورد قبول آموزه

؛ مردم همواره در خیر و سعادتند تا وقتی که (از نظر عالیق »ما َتفاَوُتوا َفِاَذا اْسَتَووا َهَلکوا
و استعداد درونی) با یکدیگر تفاوت داشته باشند، پس هرگاه با هم مساوی شدند، دچار 

، ۱۳۳۱(غـازی، م خواهنـد مانـد شوند و از کمـال الیـق خـود محـرو  سقوط و هالکت می
 .)۲۶۷، ۱۴۰۴؛ صدوق، ۱/۲۹۳

سـازی  بنابراین برخالف روش تربیتی شایع که والدین و مرّبیـان همـه بـه دنبـال کپی
دکتر و مهندس از متربّیان هستند؛ اسالم تربیت را، پرورش استعدادهای کودک براساس 
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کیـد دارنـد فرزنـدان را داند. حضرت نیـز ت های درونی خود فرزند می عالیق و گرایش أ
، ۱۳۶۴(مطهـری، اند  مانند خود بار نیاورید، چراکه آنان برای زمان دیگـری آفریـده شـده

۱/۲۸۹(. 
ها را در این دنیا، در جهت بقای نسل بشر در دو شاخۀ مؤنث و  خداوند متعال انسان

مذکر آفرید و هر یک از دو شاخه را در چند شاخۀ خلقی متفـاوت آفریـده اسـت کـه 
و  ١سازی متربّیان در امور زندگی، شیوۀ ناسـالم تربیـت اسـت انتظارات همسان و یکسان

 آنان را ممکن است با مشکالت جسمی و روانی متعّددی مواجه نماید. 

 تفاوت جنسّیتی فرزند
های  والدین بسیاری از فرزندان دختر و پسر خود انتظارات واحدی دارند و با تفاوت

که پسر و  ابتدای کودکی و مراحل رشد آشنا نیستند، در حالیگستردۀ این دو جنس در 
های روحی بیشتری با یکـدیگر  های فیزیولوژیکی جسمی زیادی و تفاوت دختر تفاوت

 نماییم: ها اشاره می دارند. در حّد اختصار به برخی از این تفاوت
بـه های متفاوت نسـبت  های رفتاری و واکنش جنسیت فرزند از ابتدا موجب تفاوت

هـا و دیگـر امـور مشـاهده  الب، عواطف، رنگقها در  شود. این تفاوت رفتار والدین می
 شود: می

کـودک بـر مبنـای غریـزۀ جنسـّیت خـود بـه  الف) از هنگام تولد تا سـه سـالگی:
دهد، نسبت به اعضـای مختلـف بـدن خـود کنجکـاو  العمل نشان می پیرامونش عکس

تر هستند و زودتر از  دختران در یادگیری موفقآید.  ها برمی شود و در صدد کشف آن می
العمـل بیشـتری  هـا عکس هـا و زیبایی آیند و در برابر عواطف، رنگ پسران به سخن می

 دهند.  نشان می
در این دوره، دختران توانایی بهتری در حافظه، شـنوایی،  ساله: ٤ - ٥ب) کودکان 

در جزئیات رفتار اطرافیـان دارنـد؛  بویایی و بینایی دارند و نسبت به پسران دّقت بیشتری
تر هسـتند. در ایـن سـنین،  ها قـوی که پسران در تجّسم فضـایی و درک فاصـله در حالی

                                                           
ماننـد آن های جنسیتی و غیر جنسیتی مانند نژاد و قومیت، برای زندگی دنیایی و تولید مثـل و  . این تفاوت١

 ۱۳هـا وجـود نـدارد. شـاهد نیـز آیـه  است. اما در آخرت که تولید مثل و کار وجود نـدارد؛ ایـن تفـاوت
 حجرات است.
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کنـد  شود احساس کنجکاوی می کودکان دربارۀ تمام مسایلی که به جنسیت مربوط می
های کودکانه، از جنسیت خود و توانـایی تشـخیص دادن  کند از طریق بازی و سعی می

 یا پسر بودن خود، اطمینان حاصل کند. دختر
های جنسیتی خود حساس و هوشیارند و  فرزندان به نقش ساله: ٦ - ٩ ج) کودکان

اغلب، مایل به دوست شدن و بازی کردن با کودکان همجنس خود هسـتند و بـا دقـت 
ها و... دربـارۀ مسـایل جنسـی گـوش  های دوستان، اعضای خانواده، رسـانه به صحبت

های  های پرتحرک رقابتی و دخترها بازی نمایند. پسرها بازی ها را درک می آن کنند و می
دهنـد.  هـای رقـابتی و همکـاری تـرجیح می جمعی با ابزار زیبا و احساسـی را بـه بازی

خشونت پسران، به گونۀ فیزیکی و خشونت دختران، به صورت زبانی است. با توجه بـه 
سرها تواناتر هسـتند، بهتـر اسـت از همـین سـنین، که دختران در یادگیری و بیان از پ این

بار پسـران  محیط یادگیری دختران و پسران جدا گردد؛ زیرا امکـان رفتارهـای خشـونت
شـان در کـم آوردن  های دختر، به خاطر شکسته شدن غرور پسرانه نسبت به همکالسی
 نزد معلم وجود دارد.

گاه کودکان در این سنین، حّس  ساله: ١٠ - ١٤ د) کودکان تری دارنـد و  جنسی آ
با برخوردار شدن از توانایی لّذت جنسی، نوعی حیا در آنان به وجود آمده و از پرسـیدن 

کنند. گـاهی ایـن نوسـانات خلقـی و  سؤاالت جنسی خود احساس خجالت و شرم می
های زیـادی را در خـانواده ایجـاد  ها و نابسامانی تغییرات هورمونی در کودک، آشفتگی

شـان  روحّیات مردانه و ریاسـتی و اسـتقالل طلبی ١پسران با افزایش تستسترونکنند.  می
گردند. در نتیجه، ممکن است روابـط حـاکم بـر  کند و گاه دچار بدخلقی می بروز می

شـود.  آمیز  هـای مشـاجره والدین با فرزندان دچار سـردی، جـدایی و یـا افـزایش گفتگو
بـه فرزنـدان بدهنـد و ایـن تحـّوالت را بـرای والدین باید اطالعات کافی داشته باشند و 

 فرزندشان، کامًال عادی جلوه دهند.
های سریع و ناگهانی در رشـد  در اثر بلوغ، دگرگونی ساله: ١٥ - ١٨) نوجوانان   ه

یابـد. پسـران بـا احـتالم و دختـران بـا  جسمانی، فیزیولوژیک و روانی آدمی تحقـق می
                                                           

جملـه  از ،داران های استروئیدی مهـم موجـود در بـدن پسـتان ) از هورمونTestosterone. ِتستوسِترون (١
 آنابولیک (سازنده، رشد دهنده) دارد. باشد که اثرات آندروژنیک (جنسیتی) و انسان (هر دو جنس) می
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گذارنـد. نوجـوان در ایـن سـن هوشـیاری  م میعادت ماهانه، به این مرحله از رشـد قـد
خاصی دارد؛ دارای درک و شناخت غریزۀ جنسـی اسـت و بـا داشـتن تربیـت صـحیح 

گـاه می گـردد و روابـط سـالم و شایسـتۀ  جنسی، نسبت به پیامدهای رفتارهای جنسی آ
دهـد. هـر چنـد بلـوغ جنسـی در  جنسی را از روابط غیر سالم و نامشروع تشـخیص می

شـود، ولـی پسـران پـس از بلـوغ، از خشـونت بیشـتری  تر از پسران آغاز میدختران زود
 . )۱/۲، ۱۳۸۳(کاکوجویباری، برخوردارند و خواستار رسیدن به اوج لذت جنسی هستند 

 گویند:  دانشمندان علوم تجربی می
سـاخـتـار مغز زنان و مردان با یکدیگر متفاوت است، مـردان و زنـان از مغزشـان بـه «

کنند. در مغز زنان، اتصاالت و ارتباطات بیشتری بـین دو  فاوتی استفاده میشکل مــت
دهد تا از مهـارت  ـها این توانایی را می نیمکرۀ چپ و راست وجود داشـته، کـه بـه آنـ

گفتاری بهتری نسبت به مردان برخوردار باشـند. از طـرف دیگـر، در مـردان ارتبــاط 
دهد تـا دارای  ها این قابلیت را می شته و به آنکمتری بین دو نیمکرۀ مغزشان وجود دا

  ١».های انتزاعی و هوش دیداری فضایی باشند مهارت بیشتری در استدالل

کننـد و تفّکـر کّلـی و جــامع  طور کلـی درک می ها و اوضاع را بـه مردان، موقعیت
اندیشند و به روی جزئیات و نکات ظریف تمرکـز  دارند، در حالی که زنان موضعی می

باشـند، آنهــا ریسـک پذیــر بــوده و بـه دنبـال  مـردان سـازنده و خـالق می کنند. می
ترین اطالعات را برگزیـده و آن را  که زنان با ارزش باشند، در حالی های جدید می تجربه

مـردان در تفّکـرات و  .)Fausto Sterling, 2000, p154(دهنـد  بـه نسـل بــعد انتقـال می
کـه زنــان تـمــایل دارنـد از عقایـد پیشـنهادی دیگـران  ر حالیاعمالشان استقالل دارند، د

تری از مـردان اسـت، زنــان تــمایل  ارزیابی زنان از خودشان در سطح پایین پیروی کنند.
که مردان بیشتر از عملکرد خودشان رضایت دارنـد  دارند از خودشان انتقاد کنند در حالی

)27-43 Najmabadi, 2005, (. 
های جنس مؤنث و مـذکر را شـناخته و فرزنـدان را بـه  ن، باید تفاوتوالدین و مرّبیا

های تفاوت جنسی آشنا نمایند تا فرزندان نیز، در برخورد با هر  صورت لطیف با واقعیت
                                                           

منتشر شـده اسـت.  Neuroscience and Biobehavioral Reviews. جزئیات این تحقیق در مجله ١
، اراده بـه دانسـتن، ترجمـه نیکـو سـرخوش و افشـین ۱۳۸۴بیشتر: فوکـو، میشـل،  ۀهمچنین برای مطالع

 .۱۳۸۵جهاندیده، تهران، نشر نی، 
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گاهی الزم را داشته و دچار مخاطره نگردند. بسـیاری  یک از پدر و مادر و دیگر افراد آ
ــا ایــن  اتیــکاز رفتارهــای مــردان و زنــان، غریــزی و اتوم وار اســت کــه ناآشــنایی مــا ب

نمایـد. عـالوه بـر ایـن تفـاوت  های خود و دیگران، روابط ما را دچار مشکل می ویژگی
جنسان خـود نیـز  کّلی که بین دو جنس وجود دارد، ساختار جسمی مردان و زنان با هم

و  هایی در عواطف، احساسات قلوهای همجنس نیز تفاوت متفاوت است؛ یعنی مثًال سه
روابط دارند و داشتن انتظارات واحد از آنان درست نیست. در بین افراد یک جنس نیـز 

های بسـیاری وجـود دارد. در طـب قـدیم از تقسـیم افـراد بـه بلغمـی، سـودایی،  تفاوت
های بســیار متعــددتری در  بندی نمودنــد و امــروزه بــا تقســیم صــفرایی و دمــوی یــاد می

 پردازیم. ین مجال به آن نمیشویم که در ا روانشناسی روبرو می
إّن اللـَه َتبـاَرک و «فرمـود:  این مطلب، شاید ناشی از این است کـه رسـول خـدا

ُکوِر و ما ِمن َرُجٍل ُیدِخُل َفرَحًة علی إمَرأٍة َبیَنه َو َبیَنها  َتعالی عَلی اإلناِث أَرقُّ ِمنه علی الذُّ
َحه اللُه َیوَم الِقیاَمةِ  تر از مردان است و  اوند بزرگ نسبت به زنان مهربان؛ خد»ُحرمٌة إّال َفرَّ

کـه خداونـد او را در قیامـت شـاد  کنـد مگـر آن مرد، زنی از محارم خویش را شاد نمی
 .)۶/۶، ۱۳۶۵(کلینی، خواهد ساخت 

 . بعد روانی انسان۳
یکی از ابعاد فراجسمی انسان، ُبعد روانی است. از دید برخی روان، حلقۀ واسط بین 

بـر ایـن اسـاس، روان  ١).۱۴۵، ۱۳۲۱(ر.ک: امام خمینی، ماّدی و جسم ماّدی است روح غیر 
هم تحت تأثیر جسم است و هم تحت تأثیر روح. در شیوۀ تربیت اسالمی و در سـخنان 

توجه به این امـر، یعنـی رعایـت بهداشـت روان متربّیـان در تربیـت، بسـیار  امام رضا
با در نظر گرفتن حـق انتخـاب و قـدرت اختیـار  اهمّیت دارد. هر نوع تربیتی باید همراه

فرزند و مترّبی باشد. مترّبی از هر نوعی که باشد، فرزند ما یـا دانـش آمـوز و ماننـد آن، 
کـه همیشـه  امانتی است که در اختیار ماست. داشتن حّس مالکّیت نسبت به وی و این

و مرّبیـان اسـت.  هـای والـدین خواهی باید طبق دسـتورات مـا عمـل نمایـد، از زیاده می
گونه کـه در سـخنان بزرگـان تربیتـی آمـده اسـت، والـدین حـق اجبـار فرزنـد در  همان

                                                           
 .۲۷، ۱۳۹۵ . و نیز نک. دیانی،١
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های سخت، حتی حفظ کالم خدا، یعنی قرآن کریم را ندارند؛ بلکـه ایـن کـار  آموزش
باید با تشویق مستقیم و غیر مستقیم، و ارائۀ الگوهای مناسب صورت گیرد تـا فرزنـد بـا 

 مسیر را بپذیرد و انتخاب نماید. شوق و ذوق خود، آن 
روان مرّبی تحت تأثیر فطـرت روحـانی و غرایـز جانـداری، توأمـان اسـت. ایـن امـر 

جویی، تفّوق  گذارد مانند: وجود حّس کنجکاوی، حقیقت امتیازاتی را در اختیار ما می
شود مترّبـی بـا هـدایت و تشـویق مرّبـی در امـر تربیـت  طلبی و مانند آن که موجب می

نمایـد ماننـد: خودخـواهی،  کاری الزم را بنماید. در عین حال، موانعی را ایجـاد میهم
تمایـل بــه اظهــار وجـود، قبــول ننمــودن سـلطه حتــی ســلطۀ علمـی و تربیتــی، میــل بــه 

طلبی و مانند آن که مرّبیان باید از تحریک آن امتناع نمایند. از این روی، در ذیل  راحت
مدترین شیوه، بـا رعایـت بهداشـت روانـی مرّبـی و های تربیت، به کارآ مبحث شاخصه

 شان پرداخته شده است. و اجداد طاهرین مترّبی از دیدگاه امام رضا

 های تربیت شاخصه
های تربیتی خود، به تمام ابعاد انسان توجه کامل نموده و در  امامان معصوم در شیوه

های  ترین آموزه برخی از مهماند که به  بهداشت روانی مرّبیان و متربیان دقت الزم داشته
 پردازیم. تربیتی می

 . تربیت تدریجی۱
، در نظر گرفتن سطح متربّیان و مخاطبین ترین دستورات معصومین یکی از مهم

کید شده است. ده است. این امر به شکل هـا روایـت  های گوناگون توسط معصومین تأ
ل نسبتًا طوالنی وشیرین امام در این زمینه در سیره و سخن آنان آمده است. سخن و تمثی

 با یکی از اصحاب پرتوّقع خود خواندنی است. صادق
 فرماید:  آن حضرت می

اند و برخی دارای دو سهم، و برخی دارای  برخی دارای یك سهم از دین (و معرفت)«
چه بر دوش صاحب دو سهم است، بـر آن کـه دارای  هفت سهم، و شایسته نیست آن

چنین، آنچه بر دوش صاحب هفت سهم است، بر  ود و همیک سهم است، تحمیل ش
ای  زنـم: مـردی همسـایه آنکه صاحب شش سهم است، تحمیل شود. برایت مثلی می
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مسیحی داشت، او را به اسـالم دعـوت نمـود و اسـالم را بـرایش زیبـا تصـویر نمـود. 
مسیحی اسالم را قبول نمود. آنگاه وقت سـحر درب خانـه مسـیحی را کوفـت و او را 

 ام. بیدار نمود، همسایه گفت: کیستی؟ مسلمان گفت: من فالنی

خواهی؟ گفت: وضو بگیر و لباس پاکیزه بپوش و مهیای نماز همراه  تازه مسلمان گفت: چه می 
ما شو! تازه مسلمان وضو گرفت و رهسپار مسجد شدند و تا اذان صبح یکسره نماز خواندند و 

کردند تا آفتاب طلوع نمود. تازه مسلمان خواست به سپس نماز صبح را اقامه نمودند و صبر 
منزلش برود، همسایه تازه مسلمان به او گفت: روز کوتاه است تا ظهر عبادت نماییم و پس از نماز 

ظهر او را تا نماز عصر و پس از آن تا نماز مغرب نگاه داشت و چون تازه مسلمان خواست برود، 
ست و او تا نماز عشاء ماند، آن گاه از هم جدا شدند. وقتی اش گفت تنها یك نماز مانده ا همسایه

 سحرگاه روز دّوم شد، دوباره همسایه مسلمان، آن تازه مسلمان را بیدار ساخت.

ام، آماده برای رفتن به نماز شو!. تازه مسلمان گفت:  گفت: کیستی؟ همسایه گفت: من فالنی 
دست و  بیکارتر باشد! من انسانی تهی برای چنین دینی به دنبال کسی دیگر باش که از من

گاه حضرت فرمود: او را هدایت و وارد اسالم نمود، ولی بدین ترتیب او را از اسالم  وارم. آن عیال
 .)۲/۴۳، ۱۳۶۵(کلینی، » بیرون کرد

کید دارد. چه   این مثال زیبا بر تدریجی بودن تربیت، چه در کودکان یا بزرگساالن تأ
روحانیون، به خاطر رعایت نکردن این امر، فرزندشان را ضـّد دیـن بسیار افراد مذهبی و 

اند و چه بسیار معلمانی کـه بـه خـاطر توقعـات زیـاد از فرزنـد خـود، موجـب  بار آورده
 اند. بیزاری فرزند از تحصیل دانش شده

 . ظرفیت سنجی۲
، در نظر گرفتن میزان ظرفیت عقلی، دانشی و یکی دیگر از سفارشات معصومان

انی مخاطب در هنگام بیان هر مطلبی بوده است و تا هنگامی که مترّبیان، نسبت بـه ایم
برخی از معلومات و معارف شایستگی الزم را بـه دسـت نیاورنـد، ایـن معلومـات را در 

 اختیار آنان قرار ندهد وگرنه ممکن است موجب پریشانی روان آنان گردد. امام رضا
ـا ال یَ «فرماید:  به یکی از اصحابش می ـاَس ِبَمـا َیعِرُفـوَن َواتـُرکُهم َممَّ ِث النَّ ا ُیـوُنُس َحـدِّ



   

وزه
آم

 
ان 

بست
و تا

ار 
/ به

یثی
حد

ي 
ها

13
96

 
رة 

شما
 /

1

۱۱۴ 

چه را کـه  ها سخن بگو و آن ؛ ای یونس! با مردم به اندازه معرفت و شناخت آن»َیعِرُفونَ 
 .)۲/۶۶، ۱۹۸۳(مجلسی، فهمند، رها کن  نمی

حضرت هنگـامی کـه مـأمون (دانشـمندترین خلیفـۀ عباسـی و امـوی) از حضـرت 
دهد که او کامًال بپـذیرد؛  ای می نماید، حضرت پاسخ او را به گونه مطرح می پرسشی را

فقـال «فرماید: این پاسخ را طبق میزان ظرفیـت او گفـتم:  سپس حضرت به اباصلت می
َما َکلمُتُه َحیُث ُهوالرضا لت ِإنَّ َبا الصَّ

َ
تر از ایـن اسـت  وگرنه پاسخ اصلی، دقیـق» : یا أ

 .)۱/۹۲، ۱۴۰۴(صدوق، 
به مقدار فهم و استعداد مخاطبان خود، مطالب قابل فهم را با بسط و تکرار  مهائ

دادند و برخی از معلومات را، نه تنها در اختیار برخی از آنـان قـرار  و تفصیل توضیح می
اند؛ زیرا القـاء دانشـی کـه مخاطبـان بـرای  دادند، بلکه در کتمان آن نیز کوشا بوده نمی

و ظرفّیت الزم را ندارند، موجب پریشانی خاطر و پراکندگی هضم و درک آن، استعداد 
 گردد. و تباهی ذهن و حتی اعتقاد آنان می

ث «، روزی به یکی از اصـحابش فرمـود: امیرالمؤمنین علی َیـا ُحَذیِفـة! ال ُتَحـدِّ
ُغوا َوَیکُفُروا اس ِبَما ال َیْعَلُموَن َفَیطَّ چه کـه  ن؛ ای حذیفه! سخن مگو برای مردم، در آ»النَّ

 ).۱۴۴، ۱۴۲۲(نعمـانی، شـوند  کننـد و کـافر مـی ها نیست که طغیـان مـی در توان دانش آن
شود، تربیت تدریجی و تربیـت بـا  نیز مشخص می گونه که از روایت امام رضا همان

شود. برخی کودکان  های مترّبی هم می سنجش ظرفیت مخاطب، شامل پاسخ به پرسش
ند که ظرفیت درک پاسخ را ندارند یـا فعـًال دانسـتن آن نمای هایی می و نوجوانان پرسش

جـا نیـز مّوظـف بـه در  مناسب سن و میزان اطالعاتشـان نیسـت، والـدین و مرّبیـان، این
نظرگرفتن دو اصل تدریج و ظرفّیت هستند. حضرت خضـر بـه حضـرت موسـی کلـیم 

ما َلْم ُتِحْط ِبِه   َکْیَف َتْصِبُر َعلیَو  ٭قاَل ِإنََّك َلْن َتْسَتِطیَع َمِعَی َصْبرًا ﴿گوید:  می الله
یعنی ظرفّیت این امر را نداری. پاسخ سؤال نیز از این امر مسـتثی  )۶۷ - ۶۸(کهف،  ﴾ُخْبراً 
 باشد، پس باید ظرفیت مخاطب را سنجید و هر پرسشی را به هر کسی پاسخ نداد.  نمی

 . آرامش روانی مرّبی و پرهیز از عصبانیت۳
اسالم به مرّبیان این است که در تربیت خـود اهـل "ِدعـه" باشـند،  یکی از دستورات

یعنی آرامش داشته و وظیفه خود را خوب انجام دهند، اّما نتیجه را بـه آینـده و خداونـد 
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۱۱۵ 

متعال واگذار نمایند. پدر و مادر نیز همچـون دیگـر مرّبیـان بایـد بداننـد، فرزنـد دارای 
یچ فرزندی ملک والدینش نیست، بلکه امانتی اختیار، و از خود دارای انتخاب است. ه

نیز برخالف روش  در دست والدین است؛ حتی گاهی فرزند امام معصوم و پیامبران
آن معصوم عمل نموده و راه دیگری را انتخاب نمودند. اگر انسـان در هنگـام تربیـت، 

توانـد  د، بهتر میانجام وظیفه را در نظر داشته باشد و نتیجه را به خود مترّبی واگذار نمای
گیری نماید و تربیت نماید. اگرچه در مورد فرزنـد، در  با اعصاب و روان راحت تصمیم

 بینی خاصی دارد.  مرحلۀ سخن ساده است و در مرحلۀ عمل، نیاز به جهان
به فردی که از رفتار ناپسند و غیر دینی یا غیر اخالقی کسی بـه شـدت  امام رضا

کنی، پس بیش از آن مقداری که خدا  برای خدا غضب می ناراحت شده بود فرمود: تو
والدین باید بداننـد چـه  ).۲/۲۶۳، ۱۴۰۴(صدوق، کند، غضب نکن  در این مورد غضب می

رسـند و  بسیار فرزندان شّر و بازیگوشی که در آینده به مقامات مادی و معنوی عالی می
کوش که مایـۀ ننـگ  ختخوان و س چه بسیار برعکس آن، فرزندان ظاهرًا مؤّدب، درس

گردند. پس در فرایند تربیت، مرّبی باید به سالمت و بهداشـت روان خـود و  والدین می
(ابـن زدن، نگرانـی و اضـطراب دوری نمایـد  مترّبی، هر دو توجه داشته باشد و از جوش

 ١.)۱/۳۱۳، ۱۳۶۳شعبه حرانی، 

 . ارایه الگوی مناسب۴
رائۀ الگوهای مناسـب بـرای مترّبیـان اسـت. ترین اصول تربیتی اسالم، ا یکی از مهم

ها بهتر تـأثیر دارد. بـه  ارائۀ محسوس یا نامحسوس الگو از بسیاری از سخنان و نصیحت
ستاید، فرزند اینان  عنوان نمونه، مرد و زنی که دختری را به زیباییش، نه به کماالتش می

گاه به دنبال کسب زیبایی ظاهری بـه هـر نحـو م مکـن خواهـد بـود و طبیعتًا و ناخودآ
گــرایش بــه لــوازم آرایــش از همــان کــودکی خواهــد داشــت. در مقابــل، والــدینی کــه 

                                                           
ـ«. ١ ِبیـِع الصَّ ِد ْبِن َماِلٍك اْلُکوِفیِّ َعِن اْلَقاِسـِم ْبـِن الرَّ ٍد َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ َثِنی اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَّ اِف َعـْن َحدَّ حَّ

َساَلُة ِمْن  ِه َقاَل: َخَرَجْت َهِذِه الرِّ ِبی َعْبِد اللَّ
َ
اِج َعْن أ رَّ ْصَحاِبِه:  ِإْسَماِعیَل ْبِن َمْخَلٍد السَّ

َ
ِه ِإَلی أ ِبی َعْبِد اللَّ

َ
ِبْسِم «أ

َعِة َو اْلَوَقاِر َو ا ُکُم اْلَعاِفَیَة َو َعَلْیُکْم ِبالدَّ ُلوا َربَّ
َ
ا َبْعُد َفاْسأ مَّ

َ
ِحیِم (أ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ ـِکیَنِة َو َعَلـْیُکْم ِباْلَحَیـاِء َو اللَّ لسَّ
َه َعْنُه ال ا َتَنزَّ ِه َعمَّ َنزُّ ـاُکْم َو التَّ ـْیَم ِمـْنُهْم، َو ِإیَّ ُلـوا الضَّ ْهـِل اْلَباِطـِل، َتَحمَّ

َ
اِلُحوَن َقْبَلُکْم. َوَعَلـْیُکْم ِبُمَجاَمَلـِة أ صَّ

َتُهْم...  ».ُمَماظَّ
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گیرند. پس  هایشان به مال و منال دیگران است، فرزندانشان نیز همان را الگو می تحسین
اگر به صورت غیر محسوس، صاحبان اخالق و رفتار نیک را تحسین نمـاییم، فرزنـدان 

گیرند. زیرا کودکان، بیشتر بزرگسـاالن را الگـوی آینـده خـود قـرار  نیز از آنان الگو می
 دهند و نه دیگر کودکان را.  می

از دیگرسوی، تا جایی که ممکن است باید متربیان را از توجه به الگوهای نامناسـب 
از مورچـه پرسـید: چـرا  فرمایـد: سـلیمان پیـامبر می دور نمود. چه زیبا امام رضا

که من  هایشان بروند و آنان را از من ترساندی؟ در حالی کردی به سوراخها را امر  مورچه
کنم. مورچه در پاسخ گفت: ترسیدم محو سـلطنت و منـال  پیامبرم و به کسی ستم نمی

. این مثال خـوبی اسـت کـه در خـانواده )۱/۸۴(همان، تو شوند و از یاد خدا غافل شوند 
ها و چشم ندوختن به مـال و  بردن از داشتهتوان با افزایش قناعت و تالش برای لذت  می

 منال مردم، روانی آسوده داشت.
گاه باشید که همۀ شما تـا حـدودی «نقل شده است که فرمود:  از رسول اکرم آ

روا و نگهبان هستید، در مورد فرمانبرداران خویش مؤاخذ و مسـؤولید. زمامـداران  فرمان
ن مسـؤول. مـرد کـه رئـیس خـانواده اسـت کشور، فرماروایان جامعه هستند و در برابر آ

فرمانروای زن و فرزندان خویش است و در برابر آنان مسؤول است. زن بر کودکان خود 
ــان مســؤولیت دارد ــر آن ــانروا و حــاکم اســت و در براب ، ۱۴۱۶(محمــدی ری شــهری، » فرم

۲/۱۲۱۲(. 
تـرین  ترین و اصـیل با توجه به این حدیث شریف، زن در محـیط خـانواده از حیـاتی

های برجسـته  ها برخوردار است. الگو بخشی به کودک و نوجـوان و معرفـی اسـوه نقش
برعهدۀ مادران است. مادر خانواده در منزل، بهترین الگو برای دختران است و یکـی از 

کـه  ترین وظایف مادر، ایجاد حّس رضایتمندی از جنسیت خـویش اسـت چـه این مهم
اند، دخترانشـان بیشـتر در معـرض  بیشتری داشـته مادرانی که از جنسیت خود نارضایتی

اند. در مقابل، دختران مادرانی که از جنسیت  های اخالقی بوده پریشی و ناهنجاری روان
های  خود رضایت داشتند، از اعتمـاد بـه نفـس بهتـری برخـوردار بـوده و هنجارشـکنی

 اند. نموده کمتری می
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۱۱۷ 

 . پرهیز از نصیحت بیش از حد۵ 
ها بایـد در حـد اضـطرار و  یمی نوعی فرمانروایی است. این فرمانهر نصیحت مستق

های زیاد غیر ضرور و مستقیم به یک نفـر،  . فرمان)۱۷۱، ۱۳۹۵(دیـانی، نیاز ضروری باشد 
باید در این زمینه با دقت بسـیار زیـادی  کند. والدین و مرّبیان می او را ملول و خسته می

رزند و یـا مترّبـی خـود نگردنـد؛ بلـه اگـر عمل نموده و موجب خستگی و ناهنجاری ف
خواهند او را از خود فراری نموده یا از سـر خـود بـاز نماینـد، بـا نصـیحت مسـتقیم  می
 توانند به این نتیجه دست پیدا نمایند.  می

رفتنـد و  ای به خراسـان و بـه خـدمت امـام رضـا رّیان بن صلت گوید: عّده
دهنـد، خـوب بـود آنـان را  سند انجام میگفتند: بعضی از خانوادۀ شما کارهای ناپ

کنم، گفتنـد: چرا؟حضـرت  فرمودید، حضرت فرمودند: ایـن کـار را نمـی نهی می
 (صـدوق،فرمودند: چون از پدرم شنیدم که فرمود: نصیحت ناخوشایند و تلخ است 

ظاهرًا مراد از کارهای قبیح، کارهای ناپسند و دور از شأن علویان است  ).۵۵۲، ۱۴۰۴
اند، حاضر  که جایگاه عظیمی که در میان بستگان داشته مات. حضرت با ایننه محّر 
اند از کارهای دور از شأن آنان انتقاد کنند؛ بلکـه بـه تلخـی نصـیحت اشـاره  نشده
 فرمایند.  می

 . رعایت احترام و پرهیز از تحقیر۶
طبق دستور الهی و سـنت اسـالمی بـا فرزنـدان و همـۀ مخـاطبین خـود بـا  ائمه

ای کـه  کردنـد. بـه گونـه گفته و بـا احتـرام رفتـار مـی ام، تکریم و مالطفت سخن احتر 
احسـاس  اند، از جانب ائّمه مترّبیان آنان، دارای هر نوع شأن و منزلت اجتماعی بوده

شناسی نیز اثبات نموده است که هر چه مترّبی به واسـطۀ  کردند. دانش روان تحقیر نمی
شود به مرّبی نیز نگاهی  پیدا نماید، این نگاه موجب می تری از خود مرّبی، تصویر مثبت

 .)۸۵، ۱۳۸۱(کریمی، گردد  مثبت نماید و این موجب ترغیب وی به پذیرش پیام می
به کار  ویژه فرزندش امام جواد نیز این روش را برای تربیت جامعه، به امام رضا

آمیز و تـوأم  ن قدر محبتآ رو، رفتار حضرت با فرزندش امام جواد گرفتند. از این می
زدند؛ بلکه بیشـتر بـا کنیـه مـورد خطـاب قـرار  با احترام بود که ایشان را به نام صدا نمی
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ابـوجعفر بـرای مـن نوشـته اسـت و مـن بـرای «فرمودنـد:  دادند. به عنوان مثـال می می
 ». ابوجعفر نوشتم
م بـر مـن آمد و سؤال کرد: حق ایـن فرزنـد فرمود: فردی نزد پیامبر امام رضا

 چیست؟ حضرت فرمود نام نیکو، ادب نیکو و حفظ حرمت اجتمـاعی! امـام رضـا
داننـد،  ای دادید عمل نمایید! آنان شما را رازق خـود مـی فرمود: وقتی به کودکان وعده

رحمی بـه) زنـان و کودکـان غضـب  گونه که برای (بی کند آن خدای متعال غضب نمی
 ).۶/۵۰(همان، کند  می

، ضمن اصرار بر تکریم و تشویق، یم، تحقیر و مالمت است. ائمهدر مقابل تکر 
اند. از دیـدگاه آنـان،  نموده از سرزنش و مالمت دوری نموده و دیگران را از آن نهی می

عایقی در برابر تربیت ایجاد  ساخته و مانع و جاجت را شعله ور سرزنش و مالمت آتش ل
ْن ُتَکرِّ ِإّیاَك «فرماید:  می نماید. حضرت علی می

َ
ْنِب َو  َر اْلَعْتَب، َفِإَنّ ذِلَك أ ُیغری ِبالـَذّ

ُن ِباْلَعْتِب  ؛ بپرهیز از تکرار سرزنش که این کار متخلف را به گنـاه خـود جـدی، و »ُیَهِوّ
 ).۲۲۳، ۱۳۸۷(تمیمی مغربی، کند  مغرور می

 . پرهیز از مجادله و مخاصمه۷
 دله کردن است. امـام علـییکی از اموری که در تربیت نهی شده، بحث و مجا

یکـی از  ).۴۶۴(همـان، ؛ نتیجۀ مناظره، دشـمنی اسـت »َثَمَرة الِمراِء الَشحناء«فرماید:  می
اموری که در تربیت نهی شده، بحث و مجادله کردن است. بحث و مجادله، انانیت را 

گردد. در این امر هم تفاوت  تحریک کرده و موجب عدم پذیرش خیرخواهی مرّبی می
خطـاب بـه شـاگرد برجسـتۀ خـود  آموز نیست. امـام رضـا ادی بین فرزند و دانشزی

ـَالَم... َو ُمــْرُهْم «فرمایـد:  عبـدالعظیم حسـنی می ْوِلَیـاِئَی السَّ
َ
ـی أ ْبِلـْغ َعنِّ

َ
َیـا َعْبــَداْلَعِظیِم أ

ُکوِت َو َتْرِك اْلِجَداِل ِفیَما َالَیْعِنیِهْم  سالم برسان... و ؛ ای عبدالعظیم! به دوستانمان »ِبالسُّ
 ).۲۴۷، ۱۴۱۴(مفید، به آنان امر کن زبان در کام گیرند و از مجادالت بیهوده بپرهیزند 

 گزینی  . واژه۸
نماید و در ادامه، این زیبایی را بـه  های زیبا، سخن انسان را زیبا می به کارگیری واژه

ز طـرف دیگـر، دهـد و ا دهد و گوینده را زیبـاتر جلـوه می خود گوینده نیز سرایت می



 

 ترب
عاد
اب

زند
 فر
ت
ی

 

۱۱۹ 

سازد و به خود گوینده نیـز سـرایت  های نازیبا، سخن انسان را نازیبا می کارگیری واژه به
آورد؛ لـذا ذکـر  شـود و معنـا را بـه ذهـن مـی دهد؛ زیرا واژه آیینۀ معنـا محسـوب می می
تر یـا  دهد. استفادۀ کلمات مناسـب های قبیح، قبح را به بیان و سخن نیز سرایت می واژه

 سـازد. امـام علـی گیری واژۀ منفـی شـده، مـا را از آن واژۀ نامناسـب رهـا میبه کـار 
: لفـظ )۵۲۸تـا،  (لیثـی واسـطی، بی» َال ُتِسیئ الَلِفظ َو ِإْن ضاَق َعلْیـَك الَجـواب«فرماید:  می

. بر ایـن )۱۳۹، ۱۳۶۸(فلسفی، خود را خراب و بد مکن، حتی اگر از پاسخ گفتن باز مانی 
های زیبا استفاده نمایند  ست تا جایی که امکان دارد از کلمات و واژهاساس، بر مرّبیان ا

 های کمتر منفی استفاده نمایند. های نازیبا، از واژه و به جای واژه

 . لطافت لحن۹
چگونگی بیان، نرمی گفتار و لحن مالیم و مناسب در سخن، یکی از اصـول مهـم 

انـد.  آن، تـأثیر بسـزایی قایـل شـده در ارتباطات بیانی است و در دانش روانشناسی برای
تـرین وظـایف مرّبیـان، اعـم از  ها در تربیت یکـی از مهم بنابراین، کنترل نحوۀ بیان واژه

 یابـد. روایتـی از امـام بـاقر والدین و معلمان است که در معلمان اهمیت بیشتری می
ُجَل «اند:  است که به یکی از اصحاب خود فرموده ا َال َنُعدُّ الرَّ ـی َیْعـِرَف  ِإنَّ ِفیَنا َعاِقًال َحتَّ

دانـیم، مگـر وقتـی کـه  ؛ ای اباعبیده! ما فرد را در میان خودمان عاقل نمـی»َلْحَن اْلَقْوِل 
چنـین امـام  . هم)۲۷، ۱۳۴۳(جمـع مـن الـرواة، (لحن قول) و چگونگی بیان سـخن را بدانـد 

د«فرماید:  نیز، سفارش زیادی به نرمی سخن دارد و می صادق ِلساِنَك لیَن الکالَم  َعِوّ
الم؛ یکُثر ُمِحّبوَك و یِقَلّ ُمبغِضُوَك  ؛ زبانت را با نرمی گفتار و ابتدا کـردن بـه »َو َبذَل الَسّ

 ).۳۴۰تا،  (لیثی واسطی، بیسالم، عادت ده! تا دوستانت بیشتر و دشمنانت کمتر شوند 

 . رعایت وقار۱۰
کردند. اهمیـت  ن سفارش میبه آ ای است که ائمه وقار یکی از صفات برجسته

کنند: زیباترین خصلت انسانی چیسـت؟  وقار در حّدی است که وقتی از امام سؤال می
کند که نخستین آن وقاری است که خوف و ترس همـراه  حضرت سه خصلت ذکر می

 . )۲/۲۴۰، ۱۳۶۵(کلینی، » َوَقاٌر ِبَال َمَهاَبةٍ «آن نباشد: 
َعِة َو اْلَوَقاِر «... نویسد،:  ود میای به اصحاب خ در نامه امام صادق  َوَعَلْیُکْم ِبالدَّ
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ِکیَنِة...  ؛ و بر شما باد به طمأنینه (راحتی) و وقار و آرامش و بر شما باد به حیاء، »َو السَّ
بپرهیزید از بدخلقی و درگیری با اهل باطل و بر شما بـاد بـه رفتـار صـالحان، از وقـار و 

 ).۸/۳، ۱۳۶۵لینی، (کآرامش و حلم و تواضع آنان 
مرّبیان را از جوش زدن، حرص خوردن و درگیر شدن بـا  بنگرید که چگونه امام

افراد ناهنجار بازداشته است. بلکه آنان را به "دعة" یعنی راحت بودن و طمأنینۀ همراه بـا 
اند. وی نیز سفارش نموده که با ناهنجاران  وقار و سکینه و حلم و خشوع سفارش نموده

امله، یعنـی حسـن برخـورد و احوالپرسـی داشـته باشـید کـه حضـرت، ایـن را از نیز مج
 های وقار دانسته است. نشانه

وال َتُکن َفّظًا غلیظًا َیْکَرُه الّناُس ُقْرَبـَك و «فرمایند:  می در جایی دیگر امام صادق
ُرَك َمْن َعَرَفَك  ه مـردم از تـو گونه تنـدخو و خشـک بـاش، کـ ؛ نه آن»ال َتُکْن واِهنًا ُیَحقِّ

گونه خود را سبک و پست بدار، که هر که تو را شناسد تحقیرت  اجتناب ورزند و نه آن
 ).۳۰۴، ۱۳۶۳(ابن شعبه حّرانی، نماید 

 رابطۀ وقار و مزاح
اند که بیشتر موجـب از بـین رفـتن وقـار  دو صفت را ذکر کرده در روایات ائمه 

کردن و درگیر شدن بـا دیگـران اسـت و شود. نخستین آن "مراء" یعنی بحث  انسانی می
ال ُتمـاِر َفَیـْذَهُب «فرمایـد:  می دّوم، مزاح و شوخی کردن با مردم است. امام صادق

؛ مراء و جدال با مـردم منمـا، کـه ارزش و قیمـت تـو »َبهاُؤَك َوال ُتماِزْح َفُیْجَتری َعَلْیَك 
قار) بـر تـو جـرأت پیـدا واسطۀ از دست دادن و  کند و مزاح نکن که (به کاهش پیدا می

اَك «فرماید:  و نیز می )۲/۶۶۵، ۱۳۶۵(کلینی، کنند  می هُ   َواْلِمَزاَح   ِإیَّ ؛ » ِبُنوِر ِإیَماِنَك   َیْذَهُب   َفِإنَّ
 .(همان)برد  بپرهیز از مزاح که هیبت مرد را کاهش داده و آبروی او را می

سـت کـه دسـتورات فـوق، شـود ایـن ا اّما آنچه از جمع روایات این باب استفاده می
و مزاح را  (همـان)کردند  به مزاح کردن با یکدیگر امر می عالوه دستوراتی که ائمه به

دانستند به این معنا است که، اصـحاب بـا یکـدیگر مـزاح نماینـد، تـا  از حسن خلق می
آموزان مـزاح ننماینـد، تـا  چون دانش روحیۀ شاد خود را حفظ نمایند؛ ولی با دیگران هم

کـه مزاحـی منـع شـده  أثیر باقی بماند یا اینن محفوظ مانده و برای سخن آنان تآنا وقار
است که به هم بخندند و شوخی کنند (و سر بـه سـر یکـدیگر بگذارنـد) کـه موجـب 
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ای که گفته شود، حتی اگر از جانـب معّلـم  کدورت شود. ولی با هم خندیدن به لطیفه
د؛ زیـرا منافـاتی بـا وقـار و حفـظ آبـرو و هم باشد و حتی هنگام تدریس، اشکالی ندار 

 متانت ندارد.

 گیری نتیجه
اند و والـدین و دیگـر مرّبیـان بایـد در امـر  بهترین مرّبیان بشر بوده امامان معصوم

تربیت از سخن و سیرۀ آنان استفاده نمایند و الزم است به تمام ابعاد روحـی، جسـمی و 
 ول گردد. روانی فرزندان و متربّیان توّجه کافی مبذ

باشد؛ از ایـن روی،  های تربیت فرزند، آغاز نمودن از خود می قدم نخست در بایسته
کید معصومان بر تربیت عملی توجه شده است. در مرحلـۀ بعـدی در تربیـت،  به تأ

ابعاد و ساحات مختلف انسانی فرزندان الزم است مورد توجه قرار گیرد. نباید عنایت به 
جب اهمیت نـدادن بـه ُبعـد جسـمانی او شـود؛ زیـرا بسـیاری از ُبعد روحانی انسان، مو 

در  گیرد. روش ائمه رفتارهای بشری از غریزه و ساختار جانداری وی سرچشمه می
برخورد با ُبعد روحی انسان، کارآمدترین روش تربیتی است که بهداشت روانی کودکان 

راسـتا، انتخـاب همسـر  و نوجوانان در آن، کامًال در نظر گرفته شده اسـت کـه در ایـن
 سزایی خواهد داشت. مناسب هم تأثیر به

سنجی، آرامش روانی مرّبی و پرهیـز از حـرص و جـوش و  تربیت تدریجی، ظرفیت
عصبانیت، ارائۀ الگوی مناسب، پرهیز از نصیحت بیش از حد، رعایت احترام و پرهیز از 

طافت لحن و رعایـت وقـار گزینی، ل تحقیر، پرهیز از درگیری لفظی و نرمی گفتار، واژه
های اصلی تربیـت کـودک مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه  ها به عنوان شاخص در این آموزه

 است. 
، بیانگر بسیاری از دستورات تربیتی از دید نویسندگان، سیره و سخن معصومان 

ها، موجب بازدهی بیشتر هرگونه تالش تربیتی است. نیک روشن  است که کاربست آن
در امر تربیت فرزند، نیاز به پژوهش بیشتر و  ست آوردن نظر معصومیناست که به د

 باشد. های اهل فن می تری دارد که نیازمند فرصت و پیگیری کامل
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