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فرزندان
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شیوه کیای تحلیل شده اسای هتایج جووهش بیاهگر آن اسا که اساسریتررین
مسئله در سعادت و جینرفا اهسان ،فراگیر راهکارها تربیا اخالقی اسا
که ملتنی بر اصول تربیا اخالقی و هماهنگ با اهداف عرالی آفررینش باشردی
این راهکارها را می توان در چاار دسته زمینها  ،معرفتی ،اهگییشی و هردایتی
تلیین کردی
واژههای کلیدی
آموزهها اهلبیا

 ،تربیا اخالقی ،راهکارها ،فنون تربیتیی

مقدّمه
اهسانم مطلوب دارا خصوصیات و ویوگی هایی اسا که ملاهی هظرر آن در
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قرآن کریم و همرود عملری آن ،تنارا در وجرود مقردم جیراملر اعظرم
اهلبیا

و

تللور یافتره اسرای(رهنما )17 :1384 ،از مارم تررین ابیارهرا

جرورش اهسان مطلروب ،مری تروان بره تربیرا اخالقری اشراره کرردی فراینرد
براهگیدتن ،فراهمساختن و بهکاربستن سازو کارها آموزشی و جرورشی برا
دریافرا گرریاره هررا اخالقرری و شرناختن و شناسرراهدن فضررائل و رذائررل و
زمینه ساز برا ایجاد هگرش و رو آوردن به اخالق سنه ،تربیا اخالقری
هامیده می شودی بر این اسام ،داهش تعلیمو تربیا از دادهها و یافتهها اخرالق
باره میگیرد و با سازو کارها خود ،هگرش و رفتار اخالقی را در افراد ایجاد
می کند و آدمی را از خرود محرور رهرایی بدنریده و بره او رهرگ خردایی
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می دهدی (رضادادهام )46 :1390 ،به علارت دیگر ،سازهدگی دروهی و اصالح و
تاذیب هاس اهسان ،در سعادت فرد  ،اجتمراعی ،دهیرو و اخررو (داود ،

 ،)154 :1385هقش بسیایی دارد ،بهسور که اگر اهسان همه علوم را تحصریل
کند و همه هیروها سلیعا را به تسردیر خرویش درآورد ،امرا از تریین بره
اخالق و تسلط بر هاس خود هراتوان باشرد ،از رسریدن بره سرعادت و کمرال
باز میماهدی تمامی جینرفاها علمی و صنعتی ،درصورتی که با اصالح درون
اهسان همراه هلاشد ،به کاخها سربهفلكکنیدها میماهند که برر فرراز قلره
آتنانرران بنررا شررده باشررندی ازایررنرو ،تربیررا اخالقرری اهسرران و «برهام ره
اخالق و تربیا اخالقی از سه جنله براى فرزهدان الزم و ضررورى اسرا:
آرامش رواهىم فردى ،آرامش اجتماعى و رسیدن به کمال مطلوب الاىی
از جنله فردى و آرامش رواهى ،ضرورت تربیا اخالقری ازآنروسرا کره
روح را سالم مى سازد و باترین شیوه زهردگى را بره فرزهرد تعلریم مرىدهردی
اخالق ،رذیلاها را معرفى مى کند و راه جرهیری از آن هرا را هنران مرىدهردی
همچنین فضائل را مى شناساهد و راه بهدساآوردن آن را معین مىکندی در این
سطح ،باداشا رواهىم فردى فرزهد رعایرا مریشرود و و هروعى ا سرام
آرامش مىکندی
جنله دیگر اخالق ،بُعد اجتماعى آن اسا یعنى اینکه اگر فرزهد به قواعرد
و ا کام اخالقى جایلند باشد ،هه تناا خودش ا سام آرامش مرىکنرد ،بلکره
اجتماع هم از کردارها و رفتارهاى جسرندیده او ا سرام آرامرش مرىکنردی
جس اخالق هیکو ،مناسلات اجتماعى را بالود مرىبدنرد و فضراى جامعره را
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اهسانساز » برا هر جامعها

یاتی اسای (سادات)1 :1384 ،

باسراوت مىسازدی
جنله دیگر ضرورت تربیا اخالقی ،جررورش اسرتعدادها و شرکوفاشردن
آن ها براى رسیدن به کماالت هاایى اسا یعنى فرد مسرلمان ،برا اخرال

و
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عمل صالح ،فقط به این اهگییه که خداوهد متعرال را خنرنود سرازد ،کارهراى
اخالقى را اهجام می دهدی استمرار این هوع از کار اخالقى ،به فرزهرد ،کمراالت
گرانقدرى هدیه مى دهدی براى فرزهد مؤمن ،چه لذتى برتر از خنرنودى خردا
و لقاپ و دیدار اوسای اساساً اهسان براى همین هدف ،آفریده شده اسا تا برا
آگاهى و عمل صالح و استمرار در کردارهاى اخالقى به خدا برسدی
از جنله دیگر ،تربیا اخالقى از آهجا ضرورت مىیابرد کره معمروالً میران
خواسته ها و امیال متعدد مادى فرزهد و هیازهاى اخالقى و معنوى او تعرار
صورت مى گیرد لذا و در میان این تعار

ها مجلور به «اهتداب» مىشرود

(چون موجودى مدتار اسا) بنابراین تربیا اخالقى فرزهد ،امررى ضررورى
مى هماید تا در این اهتداب ،آهچه به هاع سعادت و رسرتگارى واقعرى و الارى
اوسا ،برگییندی
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اگر تربیا اخالقى فرزهد جدى گرفتره هنرود ،در کنراکش دائمرى میران
ارزش هاى اخالقى و تمایالت یواهى (که مربوط به جنلههراى جسرا وجرود
اهسان اسا) ،غاللاً تمایالت یواهى بر جنلههاى اخالقى مىچربرد و آنهرا را
از میدان خارج مى سازد و همین ازمیدانبهدر شدن ،سقوط به جارنم و عرذاب
ابدى را درجى خواهد داشای
ضرورت اخالق و تربیا اخالقى را از این زاویه هم مىتوان بررسرى کررد
که هتایج و دستاوردهاى همه علوم ،اینك در اختیار اهسان اسرای رال اگرر
اهسرران از تربیررا اخالقررى ،رو ررى و معنرروى برخرروردار هلاشررد ،از ایررن
دستاوردهاى علوم هیی همى تواهد در جاا سعادت قیقى و کمال واقعى خرود
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باره مند شودی علم ،چراغی اسا که اگر در دسا اهسان هااهل باشرد ،زهردگىم
مردم را بهتاراج مىبرد و همه را به هالکا مىرساهدی (رهنما)34 :1388 ،

مىفرمایند:

امامموسىکاظم

اَلْیَمُ العِلْمم لَكَ ما دَلَّكَ على صَالحم قَلْلكَ وَ اَظْاَرَ لَكَ فَسادَهُ الزمترین علرم
آن اسا که تو را به جاك سازى دل (و تاذیب باسن) رهلرى کند و تلراهى و
فساد دل را بر تو آشکار سازدی (مجلسی)333 ،78 :1403 ،

بر اسام بینش اسالمی ،هر اهساهی با فطرت الای و گرایش به اخالق هیکرو
متولررد مرری شررودی سرراختار وجررود اهسرران ،او را بررهسررو خررداجررویی،
کُلُّ مَوْلُودٍ یُولَدُ عَلَى الْاِطْرَة هر هوزاد با فطرت خداجرویی زاده مریشرود،
مگر اینکه عوامل محیطی ماهند جدر و مادر او را منحررف سرازهدی (کلینری،
)13 ،2 :1407

جرورش بُعد اخالقی ،بهخصو

اینکه بایرد از چره راهکارهرایی اسرتااده

کرد ،در هظام تربیا اسالمی اهمیا زیاد داردی در هظام تربیتی اسالم ،آدمری
دارا تواهمند ها اخالقی اسا کره بررا رسریدن بره سرعادت دهیرو و
اخرو بایرد در فراینرد تربیرا و برا راهکارهرایی کارآمرد ،جررورش یابرد
راهکارهایی که از اصول برگرفته از ویوگیها فطر آدمی ،برهدسرا آمرده
اسا و رسول اکرم

و ائمه

در اهجام رسالا تربیتی خویش بره تلیرین

آنها جرداختهاهدی
با توجه به مطالب مذکور ،مسئله جووهش در ایرن مقالره آن اسرا کره از
دیدگاه اهل بیا

چه راهکارهایی در زمینه تربیا اخالقی فرزهدان کارآمد
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قیقاشناسی ،ارزش و کمالخواهی هدایا میکندی جیاملر

فرمودهد:

شمرده شده اسا ،راهکارهایی که والدین باید آنها را بهکار گیرهد؟
13

پیشینة پژوهش
جورآذر( )1393در مطالعه خود« ،محلا ورز در همییستی اخالقی از منظرر
قرآن» به این هکته اشاره میکند کره مارم تررین عامرل در تربیرا اخالقری و
استقرار ارزش ،محلا اسا زیرا محلا میان افراد جامعه اُلاتی سلیعی ایجراد
می کند و جامعه را ماهند جیکر وا د قرار می دهدی مقصود از محلا ،محلتری
اسا که از رذائل اجتماعی میکاهد و بر فضائل میافیاید و آن محلا فریاهلل
و محلا هلل ،یا بهتعلیر دیگر محلا خیرخواهاهره اسرا کره از محلرا اهسران
هسلا به خیر محض ،یعنی خدا متعال براهگیدته میشودی
زارعی ( )1391در جووهش خود« ،راهکارها مرؤرر در تربیرا اخالقری
کودکان» تأکید می کند که والدین در جنله اخالقی موظر اهرد ترا رفتارهرا و
فضائل هیکو ،ازجمله درستی ،صداقا ،وظیاه شناسی ،س مسئولیا و غیرره
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را در وجود کودکان ملکه کنند اما اولینگام در راه تربیا اخالقری فرزهردان،
تربیا خوینتن اسای کسی که خود به صاات اخالقری هیکرو زیلنرده هنرده،
هیچگاه همی تواهد دیگر را به جاکی هدایا کند جس جدر و مادر در اولینگام
باید در جی خودساز خود باشندی
هتایج جووهش سلحنور و یوس زاده ( )1390که به بررسری «جایگراه
عقل و عاساه در تربیا اخالقی» جرداختهاهد ،اکی از آن اسرا کره از منظرر
زمان عواس  ،در دوران اولیره کرودکی ،عواسر

زودترر از امرور عقالهری و

اهتیاعی ضور و ظاور جیدا میکنندی بررایرناسرام تربیرا اخالقری بایرد از
ا ساسات شروع شود و باترین زمران ،دوران کرودکی اسرا چرون دهیرا
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کودکی ،دهیایی مملو از عواس

و ا ساسات اسای ازایرنرو تربیرا اخالقری

صحیح ،در گرو اهتمام و توجه به هر دو بُعد عقل و عاساه باتوجه بره عنصرر
زمان اسای
هوروز و عاساادوسا ( )1390در جووهنی به بررسی «تحلیل تطلیقری
دیدگاه خواجه هصیرالدین سوسی و کللرگ در زمینه تربیا اخالقی» جرداختره
و بیان می همایند که خواجه هصیرالدین سوسی روشها تربیا اخالقی را بره
روشها عام و روشها خا

تقسیم میکندی روشها عام ،شامل جرهیی

مراسم لاو و لعب ،برقرا اعتدال در دو قوه شاویه و غضلیه ،جرهیی از تایریج
و تحرك قوه غضلیه و شاویه ،اهجامدادن کارها هیك و روشها خا

هیی

معالجه برخی از کُنندهترین رذائل از جمله یرت ،جال بسیط ،جال مرکرب،
بددلی ،ترم ،افراط در شاوت و ییی را شامل میشودی امرا کللررگ ،برر جایره
یافته ها تحقیق خود ،روش سنتی آموزش اخالق را که ملتنری برر آمروزش
فضیلاها اخالقی اسا ،رد میکند و از هظرر و معیرار بررا تنردی
صااها خوب و بد وجود هداردی کللرگ معتقد اسا تربیا اخالقی ،هره برا
آموزش و تمرین آنها ،بلکه با منتقل کردن کودکان از مر لهها جایین رشرد
اخالقی به مر له ها باالتر ممکن اسای دسا یافتن به این مر لرههرا از راه
بحث و گاا و گو درباره منکالت اخالقی ممکن میشود زیرا کودکان هنگام
بحث درباره این مسائل با منکالت ساختار تاکر اخالقی خود آشنا میشوهد
و گوهها ا سام بی تعادلی به آهان دسا میدهرد و آهران را وامریدارد کره
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از گوشدادن به داستانها و رفها هاشایسا و دور کردن از شررکا در

برا دستیابی به تعادل ،وارد مرا ل باالتر شوهدی
کلیر و معلمی( )1388در جووهش خود ،با عنوان «ملراهی و شریوههرا
تربیا اخالقی در قرآن کریم از دیدگاه عالمهسلاسلایی

» اظاار مریدارهرد،
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عالمه مامترین روش قرآن را « ب علود » یا محلتی کره از علودیرا فررد
سرچنمه میگیرد ،میشناسدی اینان معتقد اسا کسی که خود را بنده خداوهد
هداهد ،هرگی همی تواهد به تربیا اخالقی صحیح و کامل دسا یابردی اللتره ایرن
اعتقاد باید در عمل هنان داده شودی علودیا هیی هرگی برهسرور کامرل اجررا
همیشود مگر آهکه اهگییه آن ،محلا به خداوهد باشد یعنی محلا به کماالت
او و درك اینکه ولی هعما و رافع هیازها اهسران ،اوسرای سرایر روشهرا
قرآن ،هظیر هصیحا و موعظه ،الگوساز با بیان مثال و داستان ،وعده بانرا
و جانم ،جرسش و جاسخ و امربهمعروف و هاریاز منکرر ،همگری رول محرور
«تو ید» بوده و یادآور همین مسئله اسای
رجلرری ( )1387در جووهنرری برره بررسرری «عوامررل مررؤرر در تربیررا
اخالقرری اهسررانهررا ،بررهویرروه کودکرران» مرریجررردازد و ورارررا و عوامررل
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محیطرری (خرراهواده ،دوسررتان و همننررینان) را از جملرره عناصررر تأریرگررذار
معرفی میکندی
روش پژوهش
باتوجه به تحلیل نظامدار متوون دینوی در زمینوه تربیوت اخققوی و اسوتجرا
راهکارها و فنون از آن ،از یک طرف و سپس تحلیل کیفی آنها از طرف دیگر،
روش پووهوهش توفوویفت و تحلیلووی اسووت .در ایووآ راسووتا قوورآن و روایووات
معصومان

در ایآ زمینه جامعه پهوهش و آیات و روایات مربوط به تربیت

اخققی ،نمونوه پوهوهش را تشوکیل مویدهنود .بوراج جمو آورج دادههوا از
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فرمهوا و فویش هواج اطقعواتی اسوتفاده گردیود و دادههوا بهفوورت کیفوی
تجزیهوتحلیل شدند.

یافتههای پژوهش
در ایآ قسمت ،نتایج سؤال پهوهش (اهلبیت

براج تربیت اخققی فرزندان

چه راهکارهایی را تبییآ کردهاند؟ و فنون کارآمد تأکیدشده در احادیث رسوول
اکرم

و ائمه

به والدیآ براج تربیت اخققی فرزندان چیست؟) بوهتفکیك

در چهار دسته کلی بهشکل زیر تشریح شده است:
 .1راهکارهای زمینهای

موقعیتها و شرایطی اسوت کوه افوراد ،بوهویهه فرزنودان را بوه اموور اخققوی
جوو م مووی کنوود .انسووان داراج فطوورت اخققووی اسووت و بووا گوورایش بووه
ارزشهووا بووهدنیا موویآیوودب بنووابرایآ زمینووههوواج درونووی فووراهم اسووت و
موقعیتها و شورای محیطوی مویتوانود آن زمینوههوا را بوه فعلیوت برسواند.
اگوور در جامعووه ،مدرسووه و بهخصوووخ خووانواده افووول اخققووی حاکمیووت
داشته باشود ،ارزشخوواهی فطورج کودکوان پورورش موییابود و روجآورج
آنوووان بوووه خووووبیهوووا شوووکوفا مووویشوووودب زیووورا حریروووت تربیوووت
اخققووی ،فراهمکووردن موقعیووتهووا و شوورای محیطووی ،پوورورشدادن و
تکاملبجشیدن به همان زمینههوا و مرتیویات فطورج انسوانهوا اسوت .بایود
کوشش کرد تا شرای و موقعیتهواج محیطوی و تربیتوی ،بوا آن زمینوههواج
فطرج در تیاد نباشودب زیورا انحرافهواج تربیتوی و اخققوی از ایوآ عوامول
تحمیلی بوهوجود میآیود .لوزوم بهورهگیورج از راهکوار زمینوهاج ،براسوا
آموووزههوواج معصووومان

شووامل تمووام مراحوول کووودکی ،بووهویهه مراحوول

اولیووه آن اسووت .در زیوور بووه تعوودادج از فنووون مربوووط بووه ایووآ دسووته از
راهکارها اشاره میشود:

اخالق *واکاوی آموزههای اهل بیت (علیهمالسالم) در زمینه راهكارهای تربیت فرزندان

یکوووی از راهکارهووواج تربیوووت اخققوووی ،فوووراهمآوردن زمینوووههوووا،
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 .1.1فضاسازی انس با خدا

خوانوودن انان و اقامووه در گوووش نوووزاد( 1مجلسووی123 ،101 :1403 ،ب
طبرسی ،)228 :1412 ،یادآورج نام و ویهگویهوا و نعموتهواج پروردگوار

2

(آقاجمال خوانسارج )30 ،4 :1366 ،و مانند آن ،فیایی روانی و ُخلری براج
انس با خدا در متربی فراهم میسازد و موجب میشود فرد در ارتباط بوا خودا،
خود را باارزش ببیند و هویت اخققیاش کشش الهی پیدا کند.
 .2 .1بسترسازی شکلگیری شخصیت

ایآ فآ بسترج را فراهم می کند تا کودک با شنیدن آن ،ارزشمندج خوود را
درک و بهمرور توانمندجهاج عاطفی مطلوبش در گرایش بهخوبیها بوهفعلیت
برسد .در احادیث بر ایآ بسترسازج با فنونی چوون :نامنیکنهوادن( 3راونود
کاشانی ،بیتا6 :ب کلینوی ،)18 ،6 :1407 ،احترامگ اشوتآ( 4طبرسوی:1412 ،
اخالق * سال پنجم ـ شمارة بیستم ـ زمستان 1394
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 ،)222سوووقمکردن( 5ابآبابویوووه ،)271 ،1 ،1362 ،نیکوخطوووامنمودن
 - 1عآ أبت راف َ « :أنَّ رسولَ َ ه
الل
ّ
َ ُ
حسآبآعلی
وقتی فاطمه
- 2امامعلی

6

َأن ََّن هفت أُنُ هن الْحس هآ ب هآ علهت هحیآ ولَدته فَ ه
اط َمةب به نرل از ابوراف  :پیامبر خدا را دیدم که
َ َ ْ َ ٍّ َ َ َ ْ ُ
را بهدنیا آورد ،در گوش او انان خواند».

السرائرب یاد خدا برآورده میشود به آن کارها ،و روشآ
فرمودند« :نکر َ ّالل تستنجح به األمور و تستنیر به ّ

میشود به آن پوشیدههاب یعنی امور پنهانی یا ضمیرها و ّقوتها مدرکه».
ه
ه
ل به هه َأ َح ُدک ُ ْم َولَ َد ُه هال ْس ُم الْ َح َس ُآ فَلْی ُ ْحس ْآ َأ َح ُدک ُ ْم ْاس َم َولَدهب نجستیآ چیوز کوه
- 3پیامبر میفرمایند « :هإنَّ َأ َّولَ َما یَ ْن َح ُ
هریك از شما به فرزندش پیشکش میکند ،نام نیکو است».
- 4پیامبر فرمودندَ « :أ ْک هر ُموا َأ ْو َل َدک ُ ْم َو َأ ْح هسنُوا َأ َدبَ ُه ْم ی ُ ْغ َف ْر لَکُمب فرزندان خود را گرامی بدارید و خوم تربیتشان کنید تا
گناهان شما آمرزیده شود».
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ون ُسن َّ ًة م ْآ بَ ْعديب پنج چیز است که تا
الص ْبیَان لتَک ُ َ
یم َعلَی ِّ
- 5پیامبر فرمودندَ « :خ ْم ٌس َل َأ َد ُع ُه َّآ َحتَّی الْ َم َمات َ ...و الت َّ ْسل ُ
موق مرگم آنها را وانمتگ ارم تا بعد از مآ سنت شود ...یکت از آنها سقمکردن به کودکان است».
ه
ه
ان قَ ْبلت فَرَ ْد نَ َظ ْر ُت فوت
- 6امامعلی فرزندشان را چنیآ خطام میکنندَ « :أ ْي بُنَ َّت هإنِّت َو هإ ْن لَ ْم َأک ُ ْآ ُع ِّم ْر ُت ُع ُم َر َم ْآ کَ َ
َأ ْع َماله هه ْم و...ب فرزندم! مآ عمر پیشینیان را یکجا نداشتهامب ولی در اعمال آنها نظر افکندم و». ...

(نهجالبقغه ،نامه 31ب حرانیابآشعبه ،(89-88 :1404 ،احوالپرسوی ،بوهویهه
عیادت بههنگام بیمارج( 1محمدنورابآعبدالحفیظ ،)250 :1416 ،گفتوار تووأم
با فداقت و درستی و وفاج بوه عهود( 2نوورج170 ،15 :1408 ،ب ابآبابویوه،
 )419 :1376و محبتهوایی نظیور درآغووشگرفتآ( 3مجلسوی،36 :1403 ،
 ،)255نووازشکردن و بوازجکردن( 4مجلسوی ،)285 ،43 :1403 ،بوسوویدن
(حرعاملی )340 ،28 :1409 ،و ارتبواط کقموی مقیوم و دلپو یر بوا فرزنود
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به عیادت

او رفت و بر بالیآ او نشست و». ...
ه
 - 2پیامبر میفرمایند « :ها َنا َو َاع َد َأ َح ُدک ُ ْم َفبهی َّ ُه فَلْیُنْجزب هریک از شما ،اگر به فرزند خود وعدهاج میدهد ،باید بدان وفا
کند ».همچنیآ امامعلی والدیآ را از دروغگویی نهی میکنندَ « :ل یَ ْصل ُ ُح هم َآ الْکَ ه هم هج ٌّد َو َل َه ْزلٌ َو َل َأ ْن یَ هع َد َأ َح ُدک ُ ْم
َفبهی َّ ُه ث ُ َّم َل یَ هف َت لَ ُهب شایسته نیست دروغگفتآ ،خواه شوخی یا جد و نیز شایسته نیست یکی از شما به فرزندش وعدها

بدهد ،سپس وفا نکند».

ول َ ه
ت َأنَا َو َأ هخت علَی ج ِّدي َرس ه
الل خ َف َأ ْجلَ َسنهت َعلَوی
 - 3امامباقر از امامحسیآ نرل میکنند که فرمودندَ « :د َخ ْل ُ
َ
َ
ّ
ُ
َف هج ه هه ْاأل َْی َس هر َو َأ ْجلَ َس َأ هخ َت ا ْل َح َس َآ َعلَی َف هج ه هه ْاأل َْی َم هآ ث ُ َّم َقبَّلَنَا َو َقا َل به َأبهت َأ ْنت ُ َما هم ْآ هإ َم َام ْی هآ هس ْب َط ْی هآب مآ و برادرم نزد جدم
رسول خدا رفتیم .پیامبر مرا بر زانوي چپ و برادرم حسآ را بر زانوي راست خویش نشاندب سپس مرا بوسید و
فرمود :پدرم به فداي دو فرزندي باد که اماماند».
عبدالل میگویدَ :د َخلْ ُت َعلَی النَّبه ِّت
 -4جابربآ َ ّ
َو نه ْع َم الْ َع ْد َل هن َأنْت ُ َماب بر پیامبر وارد شدم .دیدم که حسآ و حسیآ

َو الْ َح َس ُآ َو الْ ُح َس ْی ُآ

ه
ه
ول َج َملُک ُ َموا
َعلَی َظ ْه هره َو ُه َو یَ ْجثُو لَ ُه َما َو یَرُولُ ن ْع َم الْ َج َم ُ
بر پشت آن حیرت سوارند و پیامبر برا آنوان زانوو زده

و خم شده است و می فرماید :چه شتر خوبی دارید و چه بار خوبی هستید شما».
هه ه
و علهت ابنه هفت حج هر هه و هو ی َربلُه و یم ه
وم ُه
ص ل َسانَ ُه َو یَ َی ُع ُه َعلَوی َعاتروه َو یَ ُی ُّ
َ َ ٌّ ْ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ُ ِّ ُ َ َ َ ُّ

ه
َه
وسی ْب هآ َج ْع َفر
 -5مفیل میگویدَ :د َخ ْل ُت َعلَی أبت ا ْل َح َسآ ُم َ
ه ه
کب بور اموامموسویکواظم وارد شودم .دیودم آن حیورت فرزنودش
وک َو َابویَ ُآ َفیولَ َ
طه ُر َخل َر َ
یح َ
ك َو َا َ
ب هر َ
إلَ ْیه َو یَرُولُ به َأبهت َأ ْن َت َما َأ ْطیَ َ
علیبآموسیالرضا را در دامان خود نشانده و او را میبوسد و زبانش را میمکد و گاه بر شانهاش میگ ارد و گاه او را در آغووش مویگیورد و
میگوید :پدرم فداج تو باد! چه بوج خوشوی دارد و چوه اخوقپ پواکیزهاج و فیول و دانشوت چوه روشوآ و آشوکار اسوت ».و همچنویآ
پیامبر

نیز فرمودهاند« :قَبِّلُوا َأ ْو َل َدک ُ ْم فَ هإنَّ لَک ُ ْم بهک ُ ِّل قُ ْبلَة َد َر َج ًة هفت الْ َجن َّ هة َما بَ ْی َآ ک ُ ِّل َد َر َجتَ ْی هآ َخ ْم ُس همائَ هة َعامب فرزندان خود را ببوسیدب زیورا هور

بوسهاي رتبهاي است در بهشت و فافله دو رتبه از یکدیگر پانصد سال است( ».طبرسی)220 :1412 ،

 - 6امامعلی به فرزندشان امامحسآ چنیآ ابراز محبت میکردند:
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
اك َأتَانت فَ َعنَانت م ْآ َأ ْم هر َك َما یَ ْعنینت م ْآ
ك َأ َفابَنت َو کَ َأنَّ الْ َم ْو َت لَ ْو َأتَ َ
ك کُلِّت َحت َّی کَ َأنَّ َش ْیئ ًا لَ ْو َأ َفابَ َ
ك بَ ْعیت بَ ْل َو َج ْدت ُ َ
« َو َج ْدت ُ َ
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
تب و چون تو را جزیی از وجود خود ،بلکوه تموام
ک َأ ْو فَنی ُ
ت لَ َ
ك کتَابهت َه َ ا ُم ْستَ ْظ ههر ًا بهه بهه إ ْن َأنَا بَری ُ
ت إلَ ْی َ
َأ ْم هر نَ ْفست فَکَتَ ْب ُ
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 - 1بجارج از انسبآمالک نرل میکند :نوجوانی یهودج که به پیامبر

خدمت میکرد ،مریض شد .پیامبر

5
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(نهجالبقغه ،نامه  ،) 31تأکید شده است .همچنیآ براج پیشگیرج از آسیبهواج
روانی و عاطفی ،بر فنونی چون :سوهلگیورج( 1مجلسوی،)364 ،82 :1403 ،
نبود تبعیض( 2طبرسی ،)220 :1412 ،به ُرخ نکشیدن مسوتمر خطوا( 3ابآشوعبه

حرانووی ،)84 :1404 ،نبووود تحریوور و سوورزنش( 4کلینووی،)311 ،2 :1407 ،
ممنوعیت تنبیه بدنی( 5ابآفهود حلوی )89 :1407 ،و بیمحبّتوی( 6حرعواملی،

 )485 ،21 :1414تأکید شده است.
 .3 .1ایجاد فضای معنوی

در روایات بر فنونی تأکید شده است که فیاج روانی ،معنوج و ارزشوی را
در فرایند رشد کودک حاکم ساخته و زمینههاج تأثیرگ ارج عوامل محیطوی را
وجود خودم یافتم ،گویی که اگر ناراحتی به تو رسد ،به مآ رسیده و اگر مرگ دامانت را بگیرد ،دامآ مرا گرفته ،بوه ایوآ
جهت اهتمام به کار تو را اهتمام به کار خود یافتم .ازایآرو ایآ نامه را برا تو نوشتم تا تکیهگاه تو باشد ،خواه مآ زنده

اخالق * سال پنجم ـ شمارة بیستم ـ زمستان 1394

باشم یا نباشم».
- 1روایت شده در زمان امامزیآالعابدیآ
عصرب اما امام

نمازها در وقت خودش خوانده میشدب یعنی نماز ظهر در ظهر و نماز عصر در

به فرزندان خویش میفرمودند« :نماز مغرم و عشا را با هم و نماز ظهر و عصر را نیز با هم بجوانیود».

وقتی از ایشان پرسیده شد که چرا فرزندان شما نماز را در غیر وقتش میخوانند؟ فرمودند« :ایآ کار براج فرزنودان بهتور
است از اینکه بجوابند و نماز نجوانند».
ه
ه
ه
ه
ون َأ ْن یَ ْعدلُوا بَ ْینَک ُ ْم فت الْبه ِّر َو الل ُّْطفب میان فرزندان خود به عدالت
- 2رسول اکرم فرمودْ « :اع هدلُوا بَ ْی َآ َأ ْو َلدک ُ ْم کَ َما تُحبُّ َ
رفتار کنید ،همان گونه که دوست دارید آنان در نیکی و مهربانی با شما به عدالت رفتار کنند».
اط هفت ا ْلم َقم هة ی ُش ه
 - 3امامعلی فرمودَ ...« :و ْ ه
اجةب زیادهروج در سرزنش و مقمت ،آتش لجاجت را
یر َ
اْل ْف َر ُ
َ َ َ ُّ
ان الل ََّج َ
بن َ

برافروزد».

ه
ك الْ َجبَّارب (لهکننده مردم در زیر قدمها) کسی است که مردم را
- 4امامفادپ فرمودَ « :م ْآ َحر ََّر النَّا َ َو تَ َجب َّ َر َعلَ ْی هه ْم فَ َ ل َ
تحریر کند و به آنان تکبر ورزد و گردنفراز کند .چنیآ آدمی جبار است».
به یکی از یاران خود که از دست فرزندش بهستوه آمده بود و شکایت مویکورد ،فرمودنودَ « :ل
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 - 5امامموسیکاظم
ه
مدت طولنی».
َو ْاه ُج ْر ُه َو َل تُطلب او را نزن ،بلکه با او قهر کآب ولی نه به ّ
- 6پیامبر اکرم فرمودَ « :م ْآ َل یَر َح ْم َل یُر َحمب هرکس رحم نکند به او رحم نشود».
ْ
ْ

براج رفتآ به راههواج شویطانی کواهش مویدهود( .ابآشوعبه حرانوی:1404 ،
ق کودکی که در گوشش انان و اقاموه گفتوه مویشوود ،زمینوهاج بوراج
 )13مث ً
پرورش استعدادهاج بالروه درونیاش فراهم میشود و او را تاحودودج از شور
شیطان مصون نگه میدارد( 1ابآشعبه حرانی )13 :1404 ،یا نام نیک و احتورام
به کودک ،بستر مناسبی را براج باارزشدیدن خود و دیگران فراهم میسوازد و
به خویش و دیگران احترام میگ ارد( .حسوینیزاده )71 :1386 ،در روایوات
روانش شیطانی نمیشود( 2کلینی )20 ،6 :1407 ،و حتی از پدیدآمودن برخوی
از احسا

حرارتهاج متربی که از نامهاج زشت بورایش پدیودار مویشوود،

پیشگیرج میشود( 3.کلینی)20 ،6 :1407،
 .4 .1فراهمسازی امنیت روانی

امنیت روانی بسوترج را فوراهم موی سوازد کوه سوبب بوروز اسوتعدادها و
خققیتهاج فرزندان ،بدون نرهاج احسا
- 1پیامبر اکرم

در سفارش به علی

تر

و نگرانی میشوود .بوهعقوه

ه
ه
ك غُ َق ٌم َأ ْو َج ه
اریَ ٌة فَ َأن ِّْن هفت أُنُنه هه الْی ُ ْمنَی َو َأ هق ْم هفوت
میفرمایند« :یَا َعل ُّت هإ َنا ُول َد لَ َ

ان َأبَد ًاب اج علی هرگاه پسر یا دختر برایت بهدنیا آمد ،در گوش راست او انان بگوو و در
الْی ُ ْس َر فَ هإن َُّه َل یَ ُی ُّر ُه الشَّ ْی َط ُ
گوش چپش اقامهب درایآفورت شیطان هرگز به او گزند نمیرساند».
ه ه هه ه
ه
وده َف َرا َل یا َجابهر ا ْل َح ْر هنت َفتَبه ْعت ُ ُه َفلَما ا ْنتَ َهی هإلَی ب ه
ام
 - 2از جابر نرل شده کهَ :أ َر َاد َأبُو َج ْع َفر
الرک ُ َ
َّ
َ
َ
وم إلَی بَ ْعض ش َیعته لیَ ُع َ ُ
ُّ
ُ
ه
َّ ه
ك َقا َل ُم َح َّم ٌد َقا َل َف هب َما تُکَنَّی َقا َل هب َع هل ٍّت َف َرا َل لَ ُه َأبُو َج ْع َفر «لَ َر هد
یر َف َرا َل لَ ُه َأبُو َج ْع َفر َما ْاس ُم َ
الدار َخ َر َ َعلَ ْینَا ْاب ٌآ لَ ُه َفغ ٌ
احت َظر َت همآ الشَّ ی َط ه
ان ْاحته َظار ًا َش هدید ًاب امامباقر متخواست یکت از شیعیان را عیادت کند ،فرمود :اي جابر تو با مآ باش.
َ ْ
ْ َ ْ
وقتت که حیرت به در آن خانه رسید ،کودکت آمد .حیرت از او پرسید :نامت چیست؟ او گفت :محمد .فرمود :کنیوهات

چیست؟ عرض کرد :علت .حیرت فرمود :از شیطان ،بسیار دور شدي».
- 3امامباقر فرمودند « :هإن َّا لَنُکَنِّت َأ ْو َل َدنَا هفت هفغَ هر هه ْم َم َجافَ َة النَّبَ هز َأ ْن یَلْ َح َق به ههمب ما براج فرزندانمان در کودکی کنیه قرار
می دهیم ،از تر آنکه مبادا در بزرگی دچار لربهاج ناخوشایند شوند».

اخالق *واکاوی آموزههای اهل بیت (علیهمالسالم) در زمینه راهكارهای تربیت فرزندان

تصریح شده است ،کسی که نام نیک خود را خوم ،زیبوا و بواعزت مویدانود،
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اعتماد آنها به والدیآ و محی افوزایش موییابود ،تاجاییکوه ارادهاج قووج و
فکرج مسترل پیدا مویکننود( .حسوینیزاده )99 :1386 ،ایجواد امنیوت ،تنهوا
بهمعناج فراهمآوردن سرپناهی نیست که فرزنودان را از سورما ،گرموا ،دشومآ،
حیوانات درنده و  ...در امان نگه دارد .بیشوتر اوقوات ،دعووا ،جروبحوثهواج
گفتارج و سوءتفاهمهاج بیآ والدیآ از عمدهتریآ عوامل مجل امنیت و آرامش
در خانوادهها هستند که سبب میشوند کودک با جرئت تمام ،حرفهاج درونی
خود را نزند و آشکار نسازد .برعکس ،والدیآ میتوانند با پرورش امید به خودا
و لطف او ،برآوردهساختآ خواستههاج معرول فرزندان و پ یرش حق از آنهوا،
سپا گزارج از خداوند بهدلیل نعمتهایش ،پرداخت فدقه به دیگرج با دست
فرزندان و بردن نام خداوند در هر کارج ،تاحدودج امنیت و آراموش روانوی را
وارد منازل خویش کنند.
اخالق * سال پنجم ـ شمارة بیستم ـ زمستان 1394

 .5 .1آمادگی عملی

در تمهیدات عملکردج میتوان به آمادهسازج مردمات عبادج مثل نمواز و
روزه در ماه مبارک رمیان و( 1...ابآابیالحدید ،)329 ،20 :1404 ،اسوتفاده از
رنگهاج شاد( 2شعیرج ،بیتا ،)71 :نغمههاج خوش قورآن ،انان( 3رشیدرضوا،
 - 1امامعلی

فرمودند « :مآ لم یأخ أهبة الصقة قبل وقتها فما وقرهاب کسی که قبل از نماز ،خود را براج اقامه نمواز

آماده نکند ،به نماز بیاحترامی کرده است».
فاق لَونُها تسر الن َّ ه
ه
ه
اظ هریآ ب گاو است زرد پررنگ و یكدست که بینندگان را شاد مویکنود» (بروره.)69 ،
راء ٌ ْ َ ُ ُّ
 ... -2إن َّها بَ َر َر ٌة َف ْف ُ
پیامبر میفرمایند« :مآ َأدخل لَیلَ ًة و هاحدة هسراج ًا هفت الْمس هج هد غَفَر َالل لَه نُنُوم سب هعیآ سن ًة و کَتب لَه هعبادة سنة و لَه هعند َ ه
الل تَ َعالَی
َ ُّ ُ
َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ ََ َ َ َ ُ َْ ّ
َ ْ
َ ْ ْ َ َ ْ َ ًَ َ
َم هدینَةب کسی که یک شب چراغی را در مسجد قرار دهد ،خداوند گناهان هفتاد سال او را میبجشد و براج او عبادت یوک سوال را
مینویسد و براج او نزد خداوند شهرج است( ».شعیري ،بیتا)71 :
 - 3نویسنده المنار مینویسد :ج ابیت و کشش انان بهقدرج اثربجش است که مسیحیان متعصب ،به عمق و عظمت تأثیر
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آن در روحیه شنوندگان اعتراف میکنند . ...

بیتا )445 ،6:و  ...براج ج م فرزندان و بهویهه نوجوانان به امواکآ مو هبی
مانند مساجد و حسینیهها براج مراسم جشآ یا عزاج ائمه

اشاره کرد.

 .6 .1تغذیة حالل

اهلبیت

همانطورکه براج رشود رو و روان ،برناموه متعوالی و جوام ارائوه

دادهاند ،براج تغ یه جسمانی بشر نیز هرم غ ایی خافی را مطر کردهاند .براج مثال آن
بزرگواران تأکید میکنند که نوزاد از ابتداج تولد از شیر مادر تغ یه کندب زیرا تأثیر بسزایی
 )34ل و ا زنووان کمعروول ،بوودزبان ،بسوویار زشووت ،حرامخوووار ،شوورامخوار ،دشوومآ
اهلبیت

یا کسانی که نرص جسمانی مانند ضعف بینایی دارند ،نباید بوه نووزاد شویر

دهند( 2.نورج )162 ،15 :1408 ،همچنیآ والدیآ در مراحل بعدج رشد فرزندان دقوت
کنند که غ ایی داراج سقمت ظاهرج (نداشتآ میکروم ،ویرو و سایر آلودگیهوا) و
باطنی (لرمه حقل) براج آنها تهیه کنند( 3برره168 ،ب مجلسی)147 ،5 :1403 ،ب زیورا
حقل ،حرام یا شبههناکبودن غ ا و حتی امکاناتی که در اختیار کودکان قرار میدهند ،در
تمایل آنها به رنائل و فیائل اخققی مؤثر است( 4.حرعاملی)82-81 ،17 ،
ه
لصبه ِّت لَبَ ٌآ َخ ْی ٌر هم ْآ لَبَ هآ أُ ِّم ههب براي کودك ،شیري بهتر از شیر مادرش نیست».
 - 1پیامبر
میفرمایند« :لَ ْی َس ل َّ
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
اع الْیهودیة َو النَّصرانیة َأح ُّ ه
وه ْم َو َل
ام َأ ْن ت ُ َظوائ ُر ُ
اح َ ُروا النُّ َّص َ
ب إلَ َّت م ْآ إ ْر َضاع النَّافبهیَّة فَ ْ
ْ َ َّ َ
- 2امامفادپ فرمودَ « :ر َض ُ َ ُ َّ
ه
وهمب براج شیردهی طفل ،او را به زن مجوسی ندهید .زنان یهودج و مسیحی نیز زمانی میتوانند به او
وه ْم َو َل ت ُ َو ُّاد ُ
تُنَاک ُح ُ
فرمودنود:

شیر دهند که شرام نجورده باشند و مواظب باشید که در زمان شیردهی سراغ شرام نروند ».و نیز پیوامبر
ه
ه
اء فَ هإنَّ الل َّبَ َآ یُنْ هشئ ُ ُه َعلَ ْیهب فرزندتان را براج خوردن شیر به زن احمق ندهید که فرزنود بور شویر
«ایَّاک ُ ْم َأ ْن تَ ْستَ ْرض ُعوا الْ َح ْمرَ َ
بزرگ میشود».
ه
ه
ه
 - 3یا َأیُّ َها النَّا ُ کُلُوا م َّما فت ْاأل َْرض َحقلً َطیِّبا ب اج مردم از آنچه در زمیآ است ،حقل و پاکیزه بجورید».
ه
ه ه
ه
ه ه ه
رهما إلّ أخلَ َف َ ّالل علَیوهب اگور
ب الْ َمالَ م ْآ حلِّه و وأنفَرَ ُه فت َحرِّه لَم یُنف ْق د َ
 - 4امامفادپ فرمود« :لَ ْو َأنَّ َأ َح َدک ُ ُم اکْتَ َس َ
حق انفاپ کند ،درهمی انفاپ نکند ،مگر اینکه خداوند عوض آن را بدهد».
فرد از شما ،مال حقل بهدست آورد و به ّ

اخالق *واکاوی آموزههای اهل بیت (علیهمالسالم) در زمینه راهكارهای تربیت فرزندان

در بُعد شناختی ،جسمانی و دینی او دارد( 1.علیبآموسی ،امامهشوتم

،2 :1406 ،
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 .2راهکارهای معرفتی
راهکارهاج معرفتی راهکارهایی است که سبب افزایش شناخت متربی نسوبت
به اخققیات نیکو مانند راستگویی ،احترام به بزرگترها ،داشتآ آدام اسقمی،
آموزش مصادیق رفتارهاج اخققی (مجلسی )286 ،43 :1403 ،و زنودهکردن
یواد خودا در انهوان( 1مفیوود )336 :1413 ،مویشوود( .فریهووی)66 :1384 ،

همچنیآ آموزش امورج چون :ففات کموالی خداونود( 2مفیود،)340 :1413 ،
محبت خدا به ه
فرد آراسته به فیوائل و محاسوآ اخققوی( 3نوورج،1 :1408 ،
ّ
4
و حکمتهاج مربوط به تربیت اخققوی
 ،)488آموزش احادیث اهلبیت
(طوسووی111 ،8 :1407 ،ب کلینووی )47 ،6 :1407 ،بسووتر مناسووبی را بووراج
شناخت ارزشها و فنون تربیت اخققی فراهم مویسوازد .در نیول بهفوورت
اجمالی برخی از آنها بررسی میشود:
اخالق * سال پنجم ـ شمارة بیستم ـ زمستان 1394

 .1 .2آشنایی با صفات اخالقی خداوند

ه
ل هفت ک ُ ِّل َمکَانب و خداوند بزرگوار را در هر مکانی یاد کآ».
الل َع َّز َو َج َّ
 - 1لرمان میگویدَ « :و ا ْنکُر َ ّ َ
ل یوم ی ْأ هتیك یوم ج هدید ی ْشهد علَی ه
م کَ هریمب ا پسرم هرروز که بر تو
ك ع ْن َد َر ٍّ
- 2لرمان به فرزندش میگوید« :یَا بُنَ َّت هإنَّ ک ُ َّ َ ْ َ َ َ ْ ٌ َ ٌ َ َ ُ َ ْ َ
ضد تو شهادت خواهد داد».
میرسد ،روز نو است که در پیشگاه پروردگار کریمّ ،
- 3پیامبر فرمودندَ « :أیها النا هإن َالل ی هح ه ه ه ه
ه
ه ه
اء هزینَةُ
ُّ َ َّ ُ َ ّ َ ُ ُ
اء َو َّ
الستْ َر فَ َأیُّک ُ ُم ا ْغتَ َس َل فَلْیَتَ َو َار م َآ النَّا فَإنَّ الْ َحیَ َ
ب م ْآ عبَاده الْ َحیَ َ
ْه
اْل ْس َقمب اج مردم همانا خداوند بندگان با حیا و پوشش را دوست دارد ،پس هرکدام از شما هنگام غسلکردن باید از مردم
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پنهان باشدب زیرا حیا زینت و آراستگی اسقم است».
ه
ه
ه
ه
ه
هه
یآ َو یتَ َعل َُّم فت الْکُت َّ ه
یآب طفل
یآ َو یَتَ َعل َُّم الْ َح َقلَ َو الْ َح َر َام َس ْب َ سن َ
ام َس ْب َ سن َ
- 4امامفادپ فرمودند« :والْغُ َق ُم یَلْ َع ُ
ب َس ْب َ سن َ َ
هفت سال بازج کند ،هفت سال خواندن و نوشتآ بیاموزد ،هفت سال حقل و حرام (احکام الهی) را یاد بگیرد».

با الهامگرفتآ از مکتب اهلبیت

و درنظرداشتآ فرفوتهواج مناسوب،

می توان فرزندان را با ففات اخققی و الهی آشنا ساخت .آگاهسازج نسبت بوه
ایآ امور ،در خلریات بزرگس الی متربی ،بسیار مؤثر خواهود بوودب زیورا اگور او

بداند رحیم و کریم بودن خداوند به چه معناست و اینکه خداونود مهربوانتور از
هر کس (حتی پدر و مادرش) نسبت به ایشان است ،آیا باز هم به کسوی جوز او
پناه خواهد برد؟ قطع ًا بعد از تبییآ مناسب ،قلبش بیودار شوده و دیگور اجوازه
نمی دهد که محبت کسی جز خدا در دلش وجود داشته باشد .لرمان حکویم بوه
فرزندش میگوید:
«فرزندم در ملکوت آسمانها ،زمیآ و کوهها و سایر آفرینش خداوند بسویار
بیندیشب زیرا تفکر و تدبر در جهان هستی ،بهتریآ پنددهنده و بیدارکننده قلب

 .2 .2آموزش فضائل اخالقی

طیف رفتارهاج اخققی بسیار گسترده است و والدیآ باید بهفورت تودریجی،
با حوفله و با شیوههاج ج ام به فرزندان خویش آموزش دهند .آنها مویتواننود
در ایآ راستا از شعر( 1مجلسی ،)286 ،43 :1403،قصوه و داسوتان( 2هوود،)120،

همانندسازج با الگوها از طریق نرل داستانهاج آموزنده و شیریآ دربوار فیوائل

اخققی ،معرفی الگوهاج موفق در حیطه اخقپ نیکوو( 3قلوم )4 ،و آمووزش آدام
اخققی اسقمی( 4ابآبابویه )229 ،1 :1362 ،کمک بگیرند.
- 1در روایت آمده است که حیرت زهرا

فرزندش حسآ

را بال و پاییآ میانداختند و به حالت شعر میفرمودند:

ه
الر َس َآب حسآ جانم شبیه پدرت علی باش و از حق بند بگسل.
َأ ْشبه ْه َأبَ َ
اك یَا َح َس ُآ َو ْاخلَ ْ َعآ الْ َح ِّق َّ
َو اعب ْد هإلَه ًا َنا همنَآ َو َل تُو ه
ال َنا ْ ه
اْل َحآب عبادت خداج فاحبنعمت کآ و با افراد کینهتوز همراه و دوست مباش.
َ
ُْ
ه
ه
ه
َ
ت به هه
ب
ث
ن
ما
ل
س
الر
باء
ن
أ
آ
م
ك
ی
ل
ع
ص
ر
ن
ق
ک
و
«
کند:
می
ترسیم
چنیآ
مردم
سایر
و
پیامبر
قلب
بر
را
قصه
تأثیر
خداوند
-2
َ ُ ًّ َ ُ ُّ َ َ ْ َ ْ ْ
ُ َ ِّ ُ
ُّ ُ
جاء َك هفت ه ه هه الْ َح ُّق َو َم ْو هع َظ ٌة َو هنکْر لهلْ ُم ْؤ همنهیآب و هریک از سرگ شتها پیامبران [خود] را که بر تو حکایت میکنویم،
فُ َ
ؤاد َك َو َ
چیز است که دلت را بدان استوار میگردانیم و در ایآها حریرت برا تو آمده و برا مؤمنان اندرز و ت کر است».
َ « - 3و هإن ََّك لَ َعلی ُخلُق َع هظیمب و بهراستی که تو را خویی والست».
ه
- 4امامعلی به فرزندش دربار آدام غ اخوردن چنیآ میگوید« :قَوالَ َأ همیور الْم ه ه
وآ َأ هبوت َطالهوب
ُ ُ ْ
وت ْب ُ
وؤمن َ
یآ َعل ُّ
ه
ه
ه
هه
ه
ه
یآ قَالَ َل تَ ْجلس َعلَی الطَّ َع ه
ام إ َّل
ك َأ ْربَ َ هخ َصال تَ ْستَ ْغنهت به َها َع هآ الطِّ ب فرال بلی یا َأ هم
للْ َح َس هآ ْابنه یَا بُنَ َّت َأ َل أُ َعل ُِّم َ
یر الْ ُم ْؤمن َ
ْ
ِّ َ َ َ َ َ َ َ
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 .3 .2آگاهسازی نسبت به خواست خدا در انجامدادن اعمال

والدیآ باید به فرزندانشا ن گوشزد کنند که همیشه به یاد خدا باشند تا از ایآ
طریق ،حیور خدا را درک کرده و از کارهاج بد دورج گزینند .زندهکردن یواد
خوودا در نهووآ فرزنوودان و آگاهسووازج آنهووا از خواسووتههووا و محبووت الهووی

بههنگام آراستهشدن به فیائل( 1مجلسی )261 ،26 :1403 ،سبب آگواهی آنوان
میشووود ،مبنوویبرآنکووه اگوور هووم خطووایی کووردهانوود ،خداونوود توبووه و اسووتغفار
آنها را میپ یرد و آنوان را بوهدلیل انجوامدادن اعموال فوالح و پسوندیده ،غورپ
رحمت میکند.
 .3راهکارهای انگیزشی

ایآ بجش شامل فنونی میشود که رغبت و انگیزه روجآورج به فیائل اخققی
را در فرزندان افزایش میدهد و از رنائول دور مویکنود( .فریهوی)53 :1384 ،
اخالق * سال پنجم ـ شمارة بیستم ـ زمستان 1394

مهم تریآ ابزار براج ایجاد انگیزه و ج م کودکان به ارزشهاج تربیت اخققی،
آگاهیبجشی از الطاف و محبتهاج الهی ،شجصیتدادن و تشویقکردن آنهوا
است .در تعالیم اهلبیت

ایآ فنون تبییآ شده است که در نیل بوه بررسوی

آنها پرداخته میشود:
ه
ه
وق هء فَ ه
َو َأنْ َت َجائه َو َل تَرُ ْم َع ه
وآ الطَّ َع ه
وإ َنا
وك َعلَوی الْ َج َ
وو هد الْ َم ْی َ
ض نَ ْف َس َ
واع هر ْ
وَ َو هإ َنا ن ْم َ
وام هإ َّل َو َأنْ َ
وت تَ ْشوتَ ههیه َو َج ِّ
وت فَ ْ
ٌ
ْاستَ ْع َم ْل َت َه َ ا ْاستَ ْغنَ ْی َت َع هآ الطِّ بب فرزندم چهار نکته به تو بیاموزم که با رعایوت آنهوا از طبیوب بوینیواز شوو ؟ عورض کورد:
چرا ،ا امیرالمؤمنان .حیورت فرمودنود :توا گرسونه نشودها  ،غو ا نجوور و توا اشوتها دار  ،از غو ا دسوت بکوش و غو ا را
خوم بجو و قبل از خوابیدن ،قیا حاجت کآ .اگر ایآ نکات را رعایت کنی ،از مراجعه به طبیب بینیاز میشو ».
ه
ه ه
- 1رسول خدا میفرمایند« :سبع ٌة ی هظلُّهم َالل عز و جو َّ ه
ل هإ َّل هظل ُ ه
وام نَ َشو َأ
وو َم َل هظو َّ
وام َعوادلٌ َو َش ٌّ
ُّوه إ َم ٌ
َ ْ َ ُ ُ ُ ّ ُ َ َّ َ َ
ل فوت ظلِّوه یَ ْ
ه ه
اد هة َ ّالل...ب خودا عزوجول روز کوه سوایها بوهجوز سوایه لطفوش نیسوت ،هفوت فونف را در سوایه لطوف
ف ت عب َ َ
خود جا دهد که یکی از آنها پیشواج عادل و دیگورج جووانی اسوت کوه در عبوادت و پرسوتش خودا عوزوجول
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بهبار آمده».

 .1 .3توجهدادن کودکان به محبت خدا

کودکان در مراحل ابتدایی رشدشان چندان قدرت تحلیول اطوراف خوود را
ندارند .شاید در اطراف آن ها مسائل گوناگونی رخ دهدب اما آنان بودون توجوه
خاخ از کنارش میگ رندب به همیآ جهت والدیآ باید گاهی اوقات بوه تبیویآ
آن ها بپردازند و از طریق جمقت زیبا و جو ام ،آنهوا را آگواه کننود .تبیویآ
مسائلی مانند محبت خداوند به کودکوان( 1بحرانیافوفهانی738 ،20 :1413 ،ب
نعمتهاج اعطایی پروردگار( 2مفید )333 :1413 ،و حتی شرکتدادن آنان در
مراسم دعا ،جلسات علمی و دینی( 3کلینی487 ،2 :1407 ،ب نورج،6 :1408 ،
 )455میتواند در رشد متعالی آنها مؤثر باشد.
 .2 .3واکنش رضایتی نسبت به انجام رفتارها

نرش تشویق و واکنش هاج رضایتی ،هنگام انجام فیائل ،در تربیت اخققی
بسیار مؤثر استب زیرا اگر شرای  ،حدود و مسائل مر بوط به آن رعایت شوود،
- 1پیامبر

فرمودهاند« :الولد کبد المؤمآ إن مات قبله فار شفیع ًا له وإن مات بعوده یسوتغفر لوه فیغفور َ ّالل لوهب فرزنود

جگرگوشه مؤمآ است .اگر پیش از پدر بمیرد ،برایش شفاعت میکند و اگر بعد از پدر بمیرد ،برایش استغفار مویکنود و
خداوند در اثر طلب مغفرت فرزند ،پدر را میبجشد».
ه
الل َف َج َ لَ ُه َو َم ْآ َنا ال َّ ه ي ْابتَ َغ ُاه َفلَ ْم یَ هج ْد ُه یَا بُنَ َّت َو َم ْآ َنا ال َّ ه ي َنکَ َر ُه
- 2لرمان به فرزندش میگوید« :یَا بُنَ َّت َم ْآ َنا ال َّ ي َعبَ َد َ ّ َ
ه
َفلَم ی ْ کُره و مآ َنا ال َّ ه ي توک َّل علَی َ ه
ل هن ْک ُر ُه َفلَ ْم یَ ْر َح ْمهب ا پسرم کیست که
الل َف َوکَلَ ُه هإلَی َغ ْی هره َو َم ْآ َنا ال َّ ه ي تَ َی َّر َع هإلَ ْی هه َج َّ
ََ َ َ
ْ َ ُْ َ َ ْ
ّ
خدا را یاد کرده باشد ،ولی خدا او را یاد نکرده باشد؟ کیست که به خدا توکّل کرده باشد ،ولی خدا او را به دیگر واگ اشته

باشد؟ و کیست که بهسو خدا گرامی یاد ،تیرع و زار کرده باشد ،ولی خدا به او رحم نکرده باشد؟»
ّ
ان َأبهت ع هإ َنا َح َزنَ ُه َ
ان ث ُ َّم َد َعا َو َأ َّمنُواب پدرم سیرهاش ایآ بوود کوه
س
ن
ال
م
ج
ر
م
أ
ِّ
الص ْبیَ َ
- 3امامفادپ میفرمایند« :کَ َ
اء َو ِّ
َ
ٌْ ََ َ َ
هرگاه پدیدهاج ناگوار رخ مینمود که حیرت را غم و اندوه فرا میگرفت ،زنها و کودکان خویش را جم و سوپس بوه

پیشگاه خدا دعا میکرد و آنان آمیآ میگفتند».
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نتایج سازنده و پُرفایدهاج در تربیت بهجاج میگ ارد .مواردج همچون تمجیود
و اهووداج هوودایا بووراج نیکوترانجووامدادن رفتارهوواج پسووندیده( 1فوواد44 ،ب

مجلسی ،)67 ،46 :1403،ابراز نشاط روحی و شادمانی هنگام اجراج اعموال
فالح( 2کلینوی299 ،6 :1407 ،ب ابآبابویوه )391 ،2 ،1362 ،و مشوورت بوا
فرزندان در انجام کارهوا و اموور خوانواده( 3حرعواملی )476 ،21 :1409 ،از
مهم تریآ فنون ارزشی هستند که سبب ایجاد انگیوزه و جو م بوه خووبیهوا و
فیائل میشوند.
 .3 .3توجه به پیامدهای رفتارها

آدمی همواره تشنه محبت و توجه اطرافیان اسوت ،تاجاییکوه گواهی نوزد
دیگران رو به خودنمایی میآورد (ایآ عمل بیشتر در بیآ جوانان شای اسوت)ب
اخالق * سال پنجم ـ شمارة بیستم ـ زمستان 1394
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بنابرایآ اگر پاداش اعمال نیک براج فرزندان تشریح شود ،پیامدهاج هرکدام از
رفتارهاج اخققی مطر شود و بدانند که خداونود در ازاج هرکودام از اعموال
پسندیده ،عقوه بر توجه خاخ و دوستداشتآ ،پاداش زیادج نیز برایشوان در
- 1خداوند در قرآن کریم ایآگونه به تعریفوتمجید حیرت ایوم

ه
ناه فابهر ًا نه ْع َم الْ َع ْب ُد هإن َُّه َأ َّوامب ما
میپردازد« :إن َّا َو َج ْد ُ

وت
او را شکیبا یافتیم .چه نیکوبندها  ،بهراستی او توبهکار بود».ب همچنیآ امامباقر میفرماید« :پدرم فرمودندَ « :م هر ْض ُ
ه
ه
ه
مرض ًا َش هدید ًا فَرَالَ لهت َأبهت ما ت ْشت ههت فَرُلْت َأ ْشت ههت َأ ْن َأک ُ َ ه
ون َت
ون م َّم ْآ َ -ل َأ ْقتَ هر ُ َعلَی َ ّالل َربِّت َما ی ُ َدبِّ ُر ُه لت فَرَالَ لت َأ ْح َس ْ
ُ َ
َ َ َ
ََ
َضاهیت هإبر هاهیم ا ْلجلهیل فلَوات َ ه
الل َعلَ ْیهب مآ بهسجتی مریض شدم ،پدرم امامحسیآ فرمود :چه میل دارج؟ گفتم میل
َْ َ َْ َ َ َ َ َ ُ ّ
دارم از کسانی باشم که در آنچه خدا براج مآ تدبیر میکند ،پیشنهاد و خواستی نداشته باشم .پدرم فرمود :آفوریآ ،شوبیه

ابراهیم خلیل شدج».
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
- 2رسول خدا فرمودندَ « :أ ْطرفُوا َأ َهالیَک ُ ْم فت ک ُ ِّل ُج ُم َعة ب َشتء م َآ الْفَاک َهة َأو الل َّْحم َحتَّی یَ ْفر ُحوا بالْ ُج ُم َعةب بوراج اهول و
َ
ْ
عیال خود در هرروز جمعه ،مردارج میوة تازه بجرید تا از جمعه خشنود شوند».
هه
هه
سورور ،هفوت سوال
یآ َو َو هز ٌیر َس ْب َ هسنهیآب فرزند هفت سال
َ
یآ َو َع ْب ٌد َس ْب َ سن َ
- 3پیامبر فرمودند« :الْ َولَ ُد َسیِّ ٌد َس ْب َ سن َ
فرمانب ُردار و هفت سال وزیر است».

نظر دارد ،مسلم ًا مشتاپ میشوند که هرچه بهتر و بیشتر ،آنها را انجام دهنود و
حتی برخی را جزء برنامههاج همیشگی خود قرار میدهند .مثق اگور فرزنودان
بدان ند که هنگام احترام به والدیآ ،لطف و رحمت خداوند شامل آنها میشوود

1

(مجلسی )221 ،100 :1403 ،قطع ًا به ایآ عمل اخققی توجه خافی خواهنود
کرد و همیآطور است رعایت حروپ دیگران( 2ابآشعبه حرانی،)360 :1404 ،
حفظ حجام و عفت( 3کلینی )79 ،2 :1407 ،و. ...

راهکارهاج هدایتی فنونی هستند که با استفاده از آنها میتوان گرایش متربوی
را به کارهاج نیک و بهخصوخ تربیت اخققی ترویت کرد .ایآ فنون برمبنواج
برنامهریزج هدفمند و با بهرهگیرج از آموزههاج اهلبیت

فورت میگیرد.

(فریهی )72 :1384 ،نمونههایی از آنها عبارتاند از:
 .1 .4راهنمایی در انجامدادن کارهای نیک

والدیآ میتوانند با درنظرگرفتآ ایوآ فوآ کارآمود ،ترغیوب فرزندانشوان را
برانگیزانند و آنها را به تدریج با مصادیق امور اخققی و چگوونگی انجوامدادن
ق در ترغیب کودکان براج مسواکزدن ،ابتدا بایود
کارهاج نیک آشنا سازند .مث ً
مسواک و خمیر دندانی به دلجواه آنان تودارک ببیننود ،سوپس وقتوی خودشوان
اء بهالرحم هة هفت َأرب ه مو ه
- 1پیامبر فرمودند« :یفَتح َأبوام السم ه
اض َ َ ...و هعنْ َد نَ َظ هر الْ َولَ هد هفت َو ْج هه الْ َواله َد ْیآب درهاج رحمت
َْ ََ
َّ ْ َ
ُ َّ ُ ْ َ ُ َّ َ
آسمان در چهار وقت گشوده میشود که یکی از آن ها زمانی است که فرزند به چهره پدر و مادرش مینگرد».
ه
ه
ض هف َیها لهلْکَ ه مب ندادن حروپ (دیگران)
الر ُج َل یَ ْحتَا ُ هإلَی َأ ْن یَتَ َع َّر َ
- 2امامفادپ میفرمایند« :تَ ْر ُك الْ ُحرُوپ َم َ ل َّ ٌة َو إنَّ َّ
نلّت میآورد و انسان درایآباره مجبور به دروغگفتآ میشود».
 - 3امامعلی فرمودندَ « :أ ْف َی ه
اد هة الْ َعفَافب برتریآ عبادت ،پاکدامنت است».
ُ
ل الْعبَ َ
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میخواهند مسواک بزنند ،آنها را نیوز مهربانانوه بوراج انجوامدادن ایوآ عمول
فرابجوانند .همچنیآ بوراج انجوام هرچوه بهتور وظوایف اخققوی ،میبایسوت
برنامهریزج کردب زیرا هنگامی که کودک ،شتامزده و بودون رعایوت افوول و
قواعد ،ترغیب به انجام کارج شود ،خستگی و بیمیلی حافل شده و درنتیجوه
از آن دست میکشدب بنابرایآ برنامهریزج مشوجص ،انسوان را در رسویدن بوه
اهداف ازپیش تعییآشده ،در تربیت اخققی ،یارج میکند.
 .2 .4دعوت به اجرای امور اخالقی

اهلبیت

نه تنها خویشتآ را به اجراج امور اخققی وامویداشوتند ،بلکوه

دیگران را نیز بهسمت آنهوا سووپ مویدادنود .ایشوان گواهی اوقوات هنگوام
انجامدادن کارهاج پسندیده ،در هاج بوزرگ اخققوی را آمووزش میداننود

1

(ابآابیالحدید ) 198 ،11 :1404 ،یا اینکه برخی از کارهاج نیک را یوادآورج
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میکردند( 2کلینی)87 ، 2 :1407 ،ب اما درعیآحال از امرونهی مسوتریم پرهیوز
میکردند( 3مجلسی)273 ،2 :1403 ،ب زیرا انسان بهطب استرقلطلب اسوت و

از امرونهی مستریم چندان ل ت نمیبرد.
« =1مر الحسآ بآ علت

بصبیان یلعبون و بیآ أیدیهم کسر خبز یأکلونها فدعوه فنزل و أکل معهم ثم حملهم إلی منزله

فأطعمهم و کساهم و قال الفیل لهم ألنهم لم یجدوا غیر ما أطعمونت و نحآ نجد أکثر مما أطعمناهمب امامحسآ

از کنار

کودکانی میگ شت که بازج میکردند و درحال خوردن تکهنانی بودند که در دست داشتند .کودکان امام را نیز دعوت کردند
که با آنها نان بجورد .سپس امام با آنها نان خورد و آنها را به منزل خود برد و به آنها غ ا داد و جامه پوشانید و فرمود:
فییلت براج آنهاستب زیرا آنها بیش از آنچه به مآ دادند ،نیافتندب ولی ما بیش از آنچه به آنها اطعام کردیم ،مییابیم».
- 2امامفادپ میفرماید« :اجتهدت هفت الْ هعب ه
ه
ل هإ َنا
ام فَرَالَ لهت َأبهت ع یَا بُنَ َّت ُد َ
الل َع َّز َو َج َّ
ون َما َأ َر َ
ْ ََ ْ ُ
ادة َو َأنَا َش ٌّ
َ َ
اك تَ ْصنَ ُ فَإنَّ َ ّ َ
ب َعبد ًا َر هضت َعنْ ُه بهالْی هس ه
یر».
َ
َأ َح َّ ْ
َ
اعیل ب هآ َأبهت عب هد َ ه
اعیل یا َأبته
الل دنَانهیر و َأراد رجل همآ قُریش َأ ْن یجر هإلَی الْیم هآ فَرَالَ هإسم ه
- 3حریز میگوید« :کَانَت ه هْلسم ه
َْ ُ َ
ُ َ َ
ْ َ
ََ
َْ ّ َ ُ َ َ َ َ ُ ٌ ْ َْ
َْ
ْ ْ َ
هإنَّ فُ َقن ًا ی هرید الْجرو هإلَی الْیم هآ و هعن هدي کَ َ ا و کَ َ ا هدینار ًا َأ فَتر َأ ْن َأدفَعها هإلَی هه یبتاع لهت بهها به َیاع ًة همآ الْیم هآ فَرَالَ َأبو عبده
ْ َ َ ْ ََْ ُ
َ
َ
ََ َ ْ
َ
ُ ُ ُ ُ َ
ُ َْ
َ َ ََ
ََ
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
والل َو
الل َع َّز َو َج َّ
َ ّالل یَا بُنَ َّت َأ َما بَلَغَ َ
ك َأن َُّه یَ ْش َر ُ
ل یَرُولُ فت کتَابهه ی ُ ْؤم ُآ به َ ّ
م الْ َج ْم َر فَرَالَ َهکَ َ ا یَرُولُ النَّا ُ فَرَالَ یَا بُنَ َّت إنَّ َ ّ َ

 .3 .4نظارت و کنترل رفتارها

ائمه

همواره بر اعمال فرزندان خویش نظارت میکردند و کیفیت خوم

یا بدبودن آن را به آنها گوشزد مینمودند( 1نورج )309 ،3 :1408 ،و در ایوآ
جهت حتی از افرادج که به دوستی مویگرفتنود یوا بوا کسوانی کوه رفتوآمود
میکردند نیز غافل نبودنود( 2ابآشوعبه حرانوی233 :1404 ،ب احمودجمیانجی،
)221 ،3 :1426ب زیرا بهخوبی میدانسوتند کوه اگور بور رفتارهواج فرزنودان
خویش نظارت و کنترل مناسب نداشته باشند و مسیر مستریم را به آنها نشوان
نهایت سروط در چنگالهاج شیطان وجود دارد.
یؤ همآ له ْلمؤ همنهیآ یرُولُ یص ِّد ُپ ه َ هلل و یص ِّد ُپ له ْلمؤ همنهیآ َف هإ َنا َش ه ه
عبودالل
ود ْق ُه ْمب اسوماعیل فرزنود ابوو
وون َف َص ِّ
ود َك ا ْل ُم ْؤ همن ُ َ
وه َد ع ْن َ
ُْ َ
َّ
ّ َ َُ
َُ
ُْ ُ ُ ْ َ َ
(امامفادپ ) چند دینارج داشت و مردج از قریش میخواست به یمآ سفر کنود .اسوماعیل گفوت :اج پودر فقنوی
میخواهد به یمآ برود و مآ نیز چند دینارج دارم .آیا به او بودهم توا کوالیی را کوه از یموآ آورده ،بوه موآ بفروشود؟
امامفادپ

فرمود :اج پسرم آیا به گوشت نرسیده که وج شرامخوار است؟ اسماعیل گفت :مردم ایآچنیآ میگویند.

سپس امام فرمود :پسرم همانا خداوند در کتابش میفرماید :هرگاه مؤمنان نزد تو شهادت دادند ،آنها را تصدیق کآ».
ه ه
ه
ه
ه ه ه
ه
ْابنهت َه َ ا قَالُوا نَ َع ْم
یص َخ ٍّز َو َط ْو ٌپ هم ْآ َن َهب فَرَالَ
الر ْحبَة َو َعلَ ْیه قَم ُ
- 1روایت شدهَ « :خ َر َ ْاب ٌآ للْ َح َسآ ْبآ َعل ٍّت فت َّ
قَالَ فَ َد َع ُاه فَ َشر َُّه َعلَ ْی هه َو َأ َخ َ الطَّ ْو َپ هم ْن ُه فَ َج َعلَ ُه هق َطع ًا هق َطعاب یکی از پسران امامحسآ از خانه خار شد ،درحالیکه لباسی
از خز بر تآ و گردنبندج از طق بر گردن داشت .امام او را دید و با تعجب فرمود  :ایآ فرزند مآ است؟ عرض کردند :آرج.
امام او را فدا زد .ایشان لبا او را پاره وگردنبند را قطعهقطعه کرد».
ه
ه
اد َره َف ه
ه
ه
وإ َنا ْاسوتَ ْنبَ ْط َت
- 2امامحسآ نیز به یکی از فرزندانشان فرمودند« :یَا بُنَ َّت َل ت ُ َؤاخ َأ َحد ًا َحتَّی تَ ْعر َف َم َوار َد ُه َو َم َص ُ
ا ْل هجبرة و ر هضیت ا ْل هع ْشرة َف ه
آخ هه َعلَی هإ َقالَ هة ا ْل َع ْث َر هة َو ا ْل ُم َو َاس هاة هفت ا ْل ُع ْس َر هةب ا پسرم با هیچکس دوستت و برادر مکآ ،مگر اینکه
ََ
ََْ َ َ َ

قبلش بدانی کجاها رفتو آمد دارد و چون از حالش خوم آگاه شد و معاشرتش را پسندید  ،با او برادر کآ ،بهشرط

اینکه معاشرت و دوستت تو ،براسا چشم پوشی از خطاهاي او و همراهی در سجتی باشد ».و امامسجاد میفرمایند:
ه
ه
یآ والم ه
الد ه
أهول
فإن أبیتُم ّإل ُمجالَ َسو َة النَّوا ه  ،فَجالهسووا
أهل ِّ
حد ُة آنَ ُس َو َأسلَ ُمْ ،
عرفَ هةْ ،
َ
فالو َ
«جالسوا َ
فإن لم تَردروا َعلَیهم َ
َ
ه
ه
المر َّو ه
ثون فت َمجالس ههمب با انسانهاي دیآدار و آگاه مجالست کنید .اگر ایآگونه افراد را پیدا نکردید ،تنهایت
ات فإن َُّهم ل یَرف َ
ُُ
بهتر و مطمئآتر است».
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نتیجهگیری
باتوجه به مطالعات انجامشده ،از آموزههاج اهلبیت

بهدست مویآیود کوه

تربیت اخققی ،به معنی زمینهسازج و بهکارگیرج شیوههایی براج شوکوفایی و
ایجاد فیائل یا ازبیآبردن رنائل در هر زمینهاج اسوت .محرروان در پوهوهش
حاضر راهکارهواج تربیوت اخققوی مودنظر اهلبیوت

را در چهوار نووع

دستهبندج کردهاند که عبارتاند از .1 :راهکارهواج زمینوهاج کوه خوود داراج
فنونی مانند فیاسازج انس با خدا ،بسترسازج شوکلگیرج شجصویت ،ایجواد
محی معنوج ،فراهم سازج امنیت روانی ،تمهیدات عملکوردج و تغ یوه حوقل
استب  .2در راهکارهاج معرفتی آموزشهاج خافی به متربی داده میشود توا
بهراحتی بتوانود فوفات اخققوی خداونود ،مصوادیق اخوقپ و آدام دینوی و
خواست خدا را در انجامدادن اعمال اخققی و پرهیز از غیر آنها بشناسودب .3
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راهکارهاج انگیزشی که در ایآ زمینه نکاتی چون توجهدادن کودکان به محبت
خدا ،واکنش رضایتی نسبت به انجامدادن رفتار اخققی و توجه بوه پیامودهاج
رفتارهاج اخققی مطر میشودب  . 4راهکارهاج هدایتی که در ایوآ حیطوه بوا
هدفمندج و بهرهگیرج از آموزههاج اهلبیت

 ،راهنمایی بوراج چگوونگی

انجام کارهاج نیک ،دعوت و سوپدادن به اجوراج اموور اخققوی و نظوارت و
کنترل رفتارها بحث شده است.

جدول  :1راهکارها و فنون تربیت اخالقی براساس آموزههای اهلبیت
فنون تربیتی

راهکارها

فیاسازج انس با خدا
بسترسازج شکلگیرج شجصیت
 .1زمینهاج

ایجاد محی معنوج
فراهمسازج امنیت روانی
آمادگی عملی
آشنایی با ففات اخققی خداوند

 .2معرفتی

آموزش فیائل اخققی
آگاهسازج نسبت به خواست خدا در انجامدادن اعمال

توجهدادن کودکان به محبت خدا
 .3انگیزشی

واکنش رضایتی نسبت به انجامدادن رفتارها
توجه به پیامدهاج رفتارها
راهنمایی انجامدادن کارهاج نیک

 .4هدایتی

دعوت به اجراج امور اخققی
نظارت و کنترل رفتارها

یافتههاج م کور در بجش راهکارهواج زمینوهاج بوا نتوایج پهوهشهواج
زارعی( )1391و رجبی( )1387همسو استب چراکه آنان نیز به نرش بااهمیوت
عوامل وراثتی و محیطی و همچنیآ خودسازج و خودتربیتی والدیآ کوه خوود
مصداپ بارز زمینهسازج در تربیت اخققی کودکان است ،اشاره کرده بودند.
راهکارهاج تبییآ شده در بجوش دوم نیوز بوا نتوایج تحریروات نووروزج و
عاطفتدوست ( )1390و کبیرج و معلمی ( )1388در جهت مطالعاتی واحودج
قرار دارند ،به ایآ دلیل که پهوهشگران م کور بهفورت مکرر از فنوون تربیتوی

اخالق *واکاوی آموزههای اهل بیت (علیهمالسالم) در زمینه راهكارهای تربیت فرزندان
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مرتب با ایآ راهکارها (معرفی فیائل اخققی و روشهاج مبتنوی بور فوفات
توحیدج خداوند) یاد کرده و استفاده از آنها را توفیه کردهاند.
فنون تربیتی اشاره شده در بجش سوم ،یعنی راهکارهاج انگیزشی بوا نتوایج
پهوهشهاج پورآنر ( )1393و سلحشورج ،یوسفزاده ( )1390همسو اسوتب
چرا که آنان نیز از عواملی چون احساسات ،عواطف و محبت بهمثابۀ مهمتوریآ
عنافر آموزش تربیت اخققی یاد کردهاند.
یافتههاج بجش چهارم نیز با نتایج بررسیهاج زارعی ( )1391و نووروزج
و عاطفتدوست ( )1390و کبیرج و معلمی ( )1388همسو اسوت .زارعوی در
پهوهش خود ،از تربیت خویشتآ بهعنوان یکی از فنونی یاد میکنود کوه بوا آن
می توووان کودکووان را بووه اجووراج امووور اخققووی دعوووت کوورد .نوووروزج و
عاطفتدوست ضمآ دعوت به آمووزش انجوامدادن کارهواج نیوک ،بوه فنوون
اخالق * سال پنجم ـ شمارة بیستم ـ زمستان 1394
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نظارتی مؤثر بر تربیت اخققی (پرهیز از گوشدادن به داستانها و حورفهواي
ناشایست و دوري کردن از شرکت در مراسم لهو و لعب) اشاره میکنند .همچنیآ
کبیرج و معلمی از نصیحتکردن کودکان براج راهنمایی آنان بهسوج انجامدادن
کارهاج نیک سجآ گفتوه و امربوهمعروف و نهیازمنکور را راهبوردج نظوارتی
معرفی کردهاند.
در نهایت چنیآ میتوان عنوان کرد که پرداختآ بوه راهکارهواج تبییآشوده
بهفورت پیوسته و زنجیرجشکل ،می تواند در شجصیت فرزندان موؤثر افتود و
پیامدهاج مثبتی را در بُعد اخققی و معنوج براج آنان پدید آورد.

منابع
* قرآن کریم.
* نهجالبقغه.

 .1ابآابیالحدیوود ،عبدالحمیدابآهبووه َ ّالل1404 ،پ ،شوور نهجالبقغووه لبووآ
ابیالحدید ،قم :مکتبة آیة َ ّالل المرعشتالنجفت.
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 .8آقاجمالخوانسووار  ،محمدبآحسوویآ ،1366 ،شوورحی بوور غووررالحکم و
دررالکلم ،تهران :دانشگاه تهران.
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 .18رضادادنام ،فاطمه ،1390 ،مبانی و راهکارهاج تربیت اخققوی در قورآن
کریم ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی.

 .19رهنمووا ،اکبوور ،1384 ،مررسوووی ویهگیهوواج انسووان مطلووووم در
آموزشوپرورش جمهورج اسقمی ایران ،تهران :مؤسسه پهوهشی برنامهریزج
درسی و نوآورجهاج آموزشی.

 .20وووووووووو  ، 1386 ،نروود تطبیرووی تربیوت اخققووی از دیوودگاه کانووت و
خواجهنصیرالدیآ طوسی ،تهران :آییه.
 .21زارعی ،مهرج ،1391 ،راهکارهو اج موؤثر در تربیوت اخققوی کودکوان،
پایاننامه سطح دو ،اففهان :حوزه علمیه الزهراء المرضیه
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 .22سادات ،محمدعلت ،1384 ،اخوقپ اسوقمت ،تهوران :وزارت فرهنوگ و
ارشاد اسقمت.

 .23سلحشورج ،احمودب یوسوفزاده ،محمدرضوا« ،1390 ،جایگواه عرول و
عاطفه در تربیت اخققت» ،دوفصولنامه تربیوت اسوقمی ،سوال ششوم ،ش،12
خ.121 –139
 .24شووعیرج ،محمدبآمحموود ،بیتووا ،جام األخبووار (للشووعیري) ،نجووف:
مطبعة حیدریة.
 .25طبرسی ،حسآبآفیل1412 ،پ ،مکارمالخقپ ،قم :شریفرضی.
دار الکتب السقمیه.
 .27علیبآموسی ،امامهشتم
کنگره جهانی امامرضا

1406 ،پ ،فحیفه المام الرضا

 ،مشهد:

.

 .28فریهی ،علینری ،1384 ،شیوههواج ترغیوب و جو م بوه نمواز ،تهوران:
مهر تابان.
 .29کبیرج ،زینبب معلمی ،حسآ« ،1388 ،مبانی و شیوههاج تربیوت اخققوی
در قرآن کریم از دیدگاه عقمهطباطبایی» ،دوفصلنامه معرفوت اخققوی ،سوال
اول ،ش ،1خ.67 –90
 .30کلینی ،محمدبآیعروم1407 ،پ ،کافی ،تهران :دار الکتب اْلسقمیة.
 .31مجلسوووی ،محمووودباقر1403 ،پ ،بحوووارالنوار ،بیوووروت :دار احیووواء
التراث العربی.
 .32محمد نورابآعبدالحفیظ1416 ،پ ،منهج التربیه النبویوه للطفول ،بیوروت:
دار ابآکثیر.
 .33مفید ،محمدبآمحمد1413 ،پ ،اختصواخ ،قوم :الموؤتمر العوالمی للفیوة
الشیخ المفید.

اخالق *واکاوی آموزههای اهل بیت (علیهمالسالم) در زمینه راهكارهای تربیت فرزندان

 .26طوسووووی ،محمدبآالحسووووآ1407 ،پ ،تهوووو یبالحکام ،تهووووران:
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 .34نووورج ،حسوویآبآمحمدتری1408 ،پ ،مسووتدرک الوسووائل و مسووتنب
المسائل ،قم :مؤسسة آلالبیت

.

 .35نوروزج ،رضواعلیب عاطفتدوسوت ،حسویآ« ،1390 ،تربیوت اخققوت:

بررست تطبیرت دیدگاه خواجهنصیرالدیآ طوست و کلبرگ» ،دوفصلنامه معرفت
اخققی ،سال دوم ،ش.2
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