فصلنامۀ علمی – ترویجی در حوکش اخ ق

Quarterly Journal of Extension in Ethics

س8ا ز 32ا ویاوی 54ا کمنتان 1397

No.32/ winter 2019/ eighth Year

صفحات 123- 145

اصول پرورش فضائل اخالقی در فرزندان برمبنای سیره تربیتی حضرت زهرا


روح ِهال شهریاری
چکیده

ایههه وهههژوهخا بههها روز توصهههیفی هههه تحلیلهههیا بهههه واکهههاوی سهههیره تربیتهههی حضهههرت
ایشان تبیی کند .بهرهگیری اک ایه اصهول بهه راهکارههای تربیتهی والهدی و مربیهان جههت
میدهد و فاالیتهای آنها را در عرصه تربیت هدفمند میکنهد .در روز تربیتهی حضهرت
کهرا

ا اصول تربیتی در سه س

نمود دارد؛ اصهول نهافر بهه والهدی ا اصهول نهافر بهه

فرکندان و اصهول نهافر بهه عمهل تربیتهی .اصهول نهافر بهه والهدی نشهان مهیدههد در من هق
تربیتههی آن حضههرت

 ،تربیههت فاههل خداسههت و اک ای ه حیههث اسههتاانت اک خههدا بههرای

کنههب شاینههتگی در مقههام نماینههدگی او الکم اسههت .همچنههی ا برخههورداری اک مبههات
عارفی و تصصص اک اصول مربوط به والدی اسهت .اصهول نهافر بهه کهود

بیهانگر لهزوم

آگههاهی اک فرفیههت جنههمی و روحههی فرکنههدان اسههت .اک میههان اصههول نههافر بههه عمههل
تربیتههههیا هنرگرایههههیا تحریههههک حههههقرلبههههیا تههههرجی عقههههلگرایههههی ایمههههانی بههههر
ناکوروریا کرامهتوهروری و امهدام عملهیا در سهیره تربیتهی صهدیقه رهاهره

اهمیهت

بیشتری دارند.

ا رو یرورا فضائ اخالقظ رر فربن ا بر مهناا سیره سربینظ اضر بهرا (،

کهههرا

ورداختههه اسههت تهها اصههول وههرورز فضههائل اخ مههی در فرکنههدان را اک دیههدگاه

 دانخآموخته حوکه علمیه مم و کارشناسارشد علوم تربیتی.
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کلیدواژهها
اصول تربیتا فضائل اخ میا سیره حضرت کهرا

.

بیان مسئله
موضههوع تربیههت اننههان اک آغههاکی روکهههای حیههات بشههر اهمیههت داشههته اسههت؛ کیههرا در
مقاینه با دیگر مصلومات الهیا اننان بیشتری نیاک را به تربیت و خودساکی دارد و بیشهتری
تربیهت و رشهد و کمهال را مهیوهذیرد (م ههریا 1387ا ج :7ا .)13مکاتهب و گروههههای
گوناگون بنا بر شناختی که اک اننان بهدست آوردندا بهه رراحهی شهیوهههای تربیتهی همهت
گماشتند .ای شیوهها غالباً اک تجربیات خود رراحان برآمده و به همی دلیل اننهان اک منهیر
تربیت حقیقی که ضهام کمهال و سهاادت اوسهتا فاصهله گرفتهه اسهت؛ بههعبهارتدیگرا
گنتره شهناخت حنهی و تجربهی بهه ودیهدههای مهادی و ربیاهی محهدود اسهت؛ اکایه روا
نمیتوان تنها به شناختی که بهر دسهتاوردهای علهوم تجربهی اسهتوار اسهتا اعتمهاد و اکتفها
کهههرد (مصهههباحیهههزدیا  :1384ا .)37عقهههل نیهههز محهههدودیتههههایی دارد و اک کشهههف
آنچه در حی ه فهم او نینتا عاجز است .بنابرای ا بدون یاریگرفت اک وحی نمیتوانیم بهه
ررحی دمیق در تربیت اننان دست یابیم (حنینی خامنهایا  :1392ا .)317البتهه ایه بیهان
به مانی رد کامهل روز ههای مارفتهی عق نهی و تجربهی نینهتا بلکهه بیهانگر عهدمکفایت
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ای دو روز در ادرا

همهه حقهایق هنهتی اسهت؛ اکایه روا بههرهگیهری اک ههر سهه منبهف

مارفتههی (یانههی وحههیا عقههل و تجربههه) ضههروری اسههت تهها بهها جمههف و ترکیههب آنههها
مارفتی مابلاعتمهاد بهدسهت آوریهم و نهوعی تااضهد در منهابف مارفتهی ایجهاد کنهیم (نهک:
عالمکاده نوریا  1392ا.)315
در ای وژوهخا برای آنکهه در امهر تربیهت اک ایه سهه منبهف مارفتهی بههره بگیهریما بهه
واکاوی سیره حضرت کهرا ورداختهایم؛ کیرا حضهرت کههرا

اکیکسهوا مظههر جمیهف

اسماء و صفات الههی (مصهباحیزدیا  :1387ا )27و برتهری نمونهه کمهال در عرصهههای
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مصتلف تالیموتربیتا سیاستا درایتا شجاعت و ...است و اکسویدیگرا به منبهف وحهی و

مارفت الهی متصل است؛ چنانکه ع مه مجلنی در تفنیر حدیث امام بامر

که فرمهود:

«ف مها ِ هال بالالم»ا میگوید:
«یانی به سبب کثهرت علهما اک جههل بریهده شهد و بهمهدری علهم دارد کهه جهالهت هرگهز
در آن راه نههدارد و اک آغههاک آفههرینخ اک علههوم ربههانی برخههوردار شههده اسههت» (مجلنههیا
1404قا ج :43ا.)14

در اسههتنباط اصههول وههرورز فضههائل اخ مههی اک سههیره حضههرت کهههرا

ا اک روز

توصیفی ه تحلیلی بهره گرفتهایم و برای تبیی ا توجیه یها تأییهد دسهتورالاملههای منهتصرج
گاهی به یافتههای علوم تجربی و آرا و اندیشههای ف سفه منلمان استناد کردهایم.
وژوهخهای کیادی درباره موضوع تربیت در سیره اهلبیهت

انجهام شهده اسهت؛ اک

جملهههه :احمهههد ملهههیکاده ( )1397در وژوهشهههی بههها عنهههوان «بررسهههی سهههیره حضهههرات
ماصههومی

در جههذِّ و تربیههت شههاگردان»ا بههه مبههانی تالههیموتربیههت و جایگههاه آن در

است .فارمه صحرایی واریزی ( )1396در وایاننامه کارشناسیارشد خودا با عنوان «بررسهی
نقخ والدی در تربیت عارفی کود

با بهرهگیری اک سیره امام رضا

»ا ابتدا تربیهت را

اک نظر اندیشمندان غربی و منلمان بهتفصیل بررسی کرده و در فصل چههارما بهرای تحلیهل
یافتهها به سیره امام رضا
عنوان «سیره ویهامبر

مراجاه کرده است .حنهی مولهودی ( )1389در وژوهشهی بها
و اههلبیهت

در تربیهت اعتقهادی»ا ابتهدا بهه مبهانی و اصهول

تربیههت اعتقههادی ورداختههه و شههخ اصههل را (اک جملههه ت ههور وسههف فکههری مصارههبا
هههدایت اک جانههب خههداا ارتبههاط تربیههت اخ مههی و اعتقههادی بهها اختیههار اننههان در انتصههاِّ
عقیده) تبیی کرده و در ادامهها بها تقنهیم روزههای تربیتهی بهه عهام و خهااا مؤلفههههای
هریک را ارائه کرده است .بررسی ای وژوهخها نشان میدهد تاکنون وهژوهخ متمرکهزی
درباره سیره تربیتهی ماصهومان ،مصصوصهاً حضهرت کههرا

ا انجهام نگرفتهه و صهرفاً بهه

ارائههه گههزارز اکتفهها شههده اسههت .باضههی اک وژوهخههها نیههز اک حی ههه سههیره تربیتههی فراتههر
رفته و سیره اجتماعی و سیاسی اهلبیت

را بررسی کردهاند .ای وهژوهخ بهر آن اسهت

ا رو یرورا فضائ اخالقظ رر فربن ا بر مهناا سیره سربینظ اضر بهرا (،

سیره اهلبیت

اشاره کهرده و در فصهلی نیهز بهه خ بههها و سهصنان ماصهومان ورداختهه

تا با رفف ایه کاسهتی هاا راهنمهای مربیهان و والهدی در تربیهت و وهرورز فضهائل اخ مهی
کودکان باشد.
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مفاهیم پژوهش
 -1اخالق

اخ قا جمف «خلق»1ا به مانی سرشت بارنی و ناویدای اننان است و سرشهت و سهیرت نیهز
نامیده میشود؛ چنانکه « َخلق» بهر صهورت فهاهری و دیهدنی اننهان داللهت دارد (کبیهدیا
1414قا ج :25ا .)257اخ قا در اص

حا تاهاریف مصتلفهی دارد؛ اک دیهدگاه آیهت ِ هال

جوادی آملیا اخ ق یانی «ملکات نفنانی و هیئهات روحهی کهه باعهث میشهود کارههای
کشت یا کیباا بهآسانی اک نفس متصلق به اخ ق خاا نشأت گیرد» (جوادی آملهیا :1374
ا .)77باضی اک وژوهشگران مااصر که به دنبال تاریف جهامفتری بهرای اخه ق بودهانهدا
تاریف کیر را بهرای حیهث اخ مهی -یانهی مه

تمهایز حهوکه اخه ق اک غیهر آن -ارائهه

کردهاند« :تأمیر وایدار فزاینده /کاهندهای که صهفات و افاهال اختیهاری بهر /اک کمهال اننهان
دارند و کمینه نوعی اک ارکزگذاری را مهیا میکنندا بهروریکه ویامدهایی اک مبیل کهاهخ
بنیادی رنه و حل مؤمر اخت ف منافف اک کارکردهای انحصهاری سهویه مثبهت آن بههشهمار
میرود» (علیزادها :1390ا .)99آیت ِ هال مصباح ماتقد است« :موضوع علم اخه ق اعهم اک
ملکات نفنانی که ف سفه اخ ق تاکنون بر آن تأکید داشتهاندا بوده و شامل همه کارههای
اختیاری اننان می شود که ارکشی است؛ یانی متصف به خوِّ و بد بهوده و میتوانهد بهرای
نفس کمالی را فراهم آورد یا موجب رذیلت و نقصی در نفس شود» (مصباحیزدیا 1391ا
ج :1ا .)214در ای وژوهخ مراد اک اخ ق دیدگاه اخیر اسهت؛ بهدی مانهی کهه مهراد اک
اخالق /سظ و رول  /بمسنا 1397

فضائل اخ می ملکات نفنانیا آداِّ اجتماعی و اعمال جوارحی و جوانحی اسهت کهه در
کمال نهایی اننان نقخ دارند.
 -2تربیت

واهه «تربیت» در کبان فارسی به مانی «وروردن یها ورورانیهدنا آداِّ و اخه ق را بهه کنهی
آموخت و آموخت کود
تربیتا در اص
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تا هنگام بال شدن» آمده اسهت (ماهی ا 1382ا ج :1ا.)1063

حا یانی فاالیتی هدفمند و دوسویه میهان مربهی و متربهی بهرای کمهک بهه
1.Character

متربی در تحققبصشیدن به مابلیتهای وی و وهرورز شصصهیت او در جنبهههای گونهاگون
فردیا اجتماعیا جنمیا عارفیا اخ می و عق نی و( ...بهشتیا  :1387ا.)35
 -3سیره

واههشناسان ماانی متاددی بهرای کلمهه «سهیره» بیهان کردهانهدا ماننهد روزا رریهقا سهنت
(فیومیا2001ما ج :1ا .)361شماری نیز سیره را مثل «ف ره» بر وکن «فالهه» گرفتهانهد کهه
بر نوع و سبک رفتار داللت میکند (رریحیا 1362ا ج :3ا .)340سیرها در اص

حا نیز

در ماانی متفاوتی به کار رفته و تاریف واحهد و مهورد وفهامی بهرای آن ارائهه نشهده اسهت.
ع مه رباربایی آن را به مانی رریقه و حالت داننته که برگرفته اک مفههوم لغهوی آن اسهت

سبک ویژه باشدا مصداق سیره است (م هریا  :1384ا .)47باضهی نیهز مهراد اک سهیره را
م لق مول و فال ماصومان میداننهد (حنهینیکادها :1391ا .)10در ایه تلقهیا گفتهار بهه
دلیل اینکه جهزء رفتهار آدمهی اسهتا اکنظهر چگهونگی صهدور اک گوینهده مهیتوانهد سهیره
محنوِّ شود .در ای وژوهخ مراد اک سیرها دیدگاه اخیر یانی م لق مول و فاهل حضهرت
کهرا

است.

 -4اصول

واهه «اصل» در بیشتر شهاخهههای علمهی بههکارمیرود .مهراد اک اصهول تربیهتا گهزارهههای
تجههویزی یهها دسههتورالاملهای تربیتههی اسههت کههه اکیکسههوا بهها مبههانی و اکسههویدیگرا بهها
فاالیت های تربیت راب ه دارند و راهنمای عملیات تربیت هنتند (مصباح و دیگهرانا :1391
ا .)291اصول تربیتی به مربیان ارائه میشود تا مربیان بهوسیله آن اهداف تربیت را محقهق
کنند (همان :ا .)297اکنظر ماهیت و کارکرد «اصول» و «روزها»ی تربیت اک یک سهن ا

ا رو یرورا فضائ اخالقظ رر فربن ا بر مهناا سیره سربینظ اضر بهرا (،

(ربارباییا1374ا ج :14ا .)199ع مه مرتضی م هریا بهه دلیهل ههموکن بهودن سهیره بها
«فلال َه»ا سیره را نوع و سبک خاا رفتار داننته و ماتقهد اسهت رفتهاری کهه دارای روز و

یانی جزء دستورالاملهاا هنتند و تنها اکنظر کلی و جزیی متفاوتند؛ بههگونههایکهه اصهول
کلیتر اک روزها اسهت (بهامریا  :1389ا .)88اک ههر اصهل تربیتهی مهیتهوان چنهد روز
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تربیتی استصراج کرد .خود اصول نیز اکنظر کلیت برابر نینهتندا بلکهه ممکه اسهت اک یهک
اصل تربیتی چند اصل جزییتر استصراج شود (مصباح و دیگرانا  :1391ا .)293بنهابرای
هر دستورالامل تربیتی که اک منبف مارفتی استنباط شده استا اگهر نهافر بهه اههداف تربیتهی
باشد و مابلیت استصراج روز یا راهکار تربیتی را داشته باشدا اصل نامیده مهیشهود؛ بهدی
دلیلا اصول تربیت در بیان محققان تربیت تنوع و گونهاگونی کیهادی دارد و بهه چنهد اصهل
خاا منحصر نمیشود.
یبقهبندی اصول و شیوه استنتاج آنها
گرچه اصولا گزارههایی کلی هنتندا میتهوان آنهها را اک جنبههههای مصتلهف ربقههبنهدی
کرد؛ مث ً اکنظر کلیت و جزییهت (نهک :همهانا  :1391ا .)297در ایه وهژوهخا اصهول
ورورز فضائل اخ می را کهه اک سهیره حضهرت کههرا

اسهتنباط شهده اسهتا اک حیهث

متالق آنهها یانهی ننهبت آنهها بها یکهی اک ارکهان تربیهت (مربهیا متربهیا محتهوا و ابهزار)
چنی ربقهبندی کردهایم :اصول نافر به والدی (مربی)؛ اصول نافر بهه فرکنهدان (متربهی) و
اصول نافر به عمل تربیتی (محتوا و ابزار) .ممک است در ای دستهبنهدی همپوشهی وجهود
داشته باشدا اما جهت غالب و اصالت تالق در مراردادن هر اصل ذیل یکی اک ارکان تربیهت
مد نظر است.
کشف اصول استنادشده نیز به چند شیوه بوده است :گاهی یک اصل منتقیماً با وصف
اخالق /سظ و رول  /بمسنا 1397
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مول و فال حضرت استنباط شده استا بهگونهایکه میتوان چند روز یا راهکار را اک آن
استصراج کرد (شیوه منتقیم)؛ گاهی در سهیره آن حضهرت رفتارهها یها توصهیههایی وجهود
دارد که با نگاه تحلیلهی و القهای خصوصهیت اک مصهداق و مهورد مهیتهوان گهزارهای کلهی
(اصل) را اک آن استصراج کردا بهروریکه آن اصهل نهافر بهه روزههای مصتلهف اکجملهه
مصههداق بیانشههده اک سههیره حضههرت کهههرا

اسههت (شههیوه غیرمنههتقیم)؛ حضههرت

نمونههه یههک اننههان کامههلا وههرورزدهنههده و مربههی اننههانهههای کههاملی ماننههد
کهههرا
و مصدامی اک ای آیه مبارکه استَ :و َماین ْ لق َع ل ال َْه َهوى ؛ و هرگهز اک روی
حننی
هوای نفس سص نمیگوید» (نجم .)3:رفتهار و گفتهار حضهرت کههرا یقینهاً نقهخ مثبتهی در

منیر رشد وکمال مانوی خود ایشان و دیگران داشته است و اک تمام افاال و امهوال او مهی-
توان بهمنزله الگو و اسوه در منیر تربیت بهره گرفت .بنابرای راه دیگر برای استنباط اصهول
تربیتیا ضمیمهکردن رفتار یا مول آن حضرت با یک مقدمه م ویه (چنانکه بیان شد) است.
ای روز مصصوصاً در اصول نافر به مربی اهمیت دارد.
 .1اصول ناظر به والدین

اک من ق تربیتی حضرت کهرا

گزارههای کلی استنباط میشود که باالصاله نهافر بهه والهدی

است .ای گزارهها بر نقخ والدی در فرایند تربیت تأکید دارند؛ یانی والدی اکآنرو که در امهر
تربیت دخیل هنتندا امتضائاتی دارند که باید در فرایند تربیت لحاد شود.

باضی اک مربیانا در کمانی اند ا اننانهای بزرگی را تربیت کردهاند .اینانا همهان مربیهان
بااخ ا بودهاند (جافریا :1390ا .)137مربی کمانی میتواند دیگران را بهه خهدا ویونهد
دهد که خود با خدا ویوند داشته باشد .بهع وها بداندلیلکه غایت ورورز فضائل در منیر
تربیتا توحید و مرِّ الهی است (بامریا  :1389ا)81ا مربی باید همواره اک خدا استمداد
کند تا بتواند آنچه موجب رضایت اوستا محقق کنهد و بهر مشهک ت ایه راه غلبهه کنهد.
دروامفا «اک آنجا که تالیموتربیت کار خداستا شاینتگی حیاکت مقهام نماینهدگی خهدا را
ال
بایههد اک او بصههواهیم» (جافههریا  :1390ا .)148خداونههد درای بههاره فرمههود :فَه ْ
هادعوا ِ ه َ
ون ؛ خداونهد یگانهه را بصوانیهد و دیه خهود را بهراى او
م ْ
صللصی َ ل َه الدی َ َو ل َوک َ لر َه الکافلر َ
خالص کنیدا هرچند کافران ناخشنود باشند»(غافر.)14:
در سیره تربیتی کهرا

استاانت اک خدا نمود ویهژهای دارد؛ بهگونهایکهه در وصهف

عبادتخ گفتهاند« :در تمام دنیا عابدتر اک فارمه یافت نمیشود .او به حدی برای عبادت بروا
میاینتاد که واهایخ ورم میکرد»( 1مجلنیا 1404قا ج :43ا .)75اعتصام به خدا چنهان

ا رو یرورا فضائ اخالقظ رر فربن ا بر مهناا سیره سربینظ اضر بهرا (،

.1-1اعتصام و استعانت

نمودی در کندگی حضرت دارد که در شیری تری لحظات کندگیا یانی شب اول کندگی
ل
ل
اها.
 .1مال الحن البصریَ :ما ک َا َن فل ُّ
الدنْیَا ا َْعبَد م ْ فَار َم َة؛ ک َانَت تَقوم َحت ه تَتَو َّرم م ََد َم َ
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مشتر ا اک علی

می خواهد که آن شب را به نماک برخیزند و به عبادت مشغول شهوندا
اک علی

ورسهید« :همنهرت را چگونهه

چنانکه ومتی فردای آن روک ویغمبر اکرم
یافتی؟» حضرت فرمود« :نلام ال ْاون علی رَ اع ل
هة ِ هال؛ بهتهری یهاور بهرای اراعهت و عبودیهت
َ
ْ َ َ َ
خداونهههد» (ابههه شهرآشهههوِّا 1376قا ج:3ا356؛ مجلنهههیا 1404قاج :42ا.)117
استاانت اک خدا در سیره حضرتا جلوههای مرآنی نیهز داشهته اسهت؛ بهرای مثهالا در مقهام
تربیت الهیا راه ورهیز اک گمراهیها را استمداد اک مرآن میداننت و میفرمهود« :کلتهاِّ ِ ل
ال
ه
َ
ل
ل
َ ل
َ
هرة َو َأ ْع َ مهه بَهاهل َرة َو َک َواجلهره َالئ ل َحهة َو َأ َواملهره
بَی َ أفْ ههرک ْما أمهوره فَ هاه َرة َو أ ْحک َامهه َکاه َ
و ل
اض َحة؛ کتاِّ خدا در میان شماستا همه چیزز ورنورا نشانههایخ درخشندها نهواهیاز
َ
آشکار و اوامرز واضه اسهت» (مجلنهیا 1404قا ج :29ا225؛ بحرانهیا 1382ا ج:11
ا .)668کههراء

شههبانهروک بهها مهرآن انههس داشههتا بهه ته وت آن عشههق میورکیههد و

فرکندانخ را به ت وت مرآن سهفارز مهیکهرد« :اک دنیهای شهما سهه چیهز را دوسهت دارم:
ت وت کتاِّ خدا ...نگاه کردن به چهره رسول خدا و انفاق در راه خدا را» (میومیا :1389
ا .)276آن حضههرت بههر ته وت سههورههای واماههها الههرحم و حدیههد تأکیههد مههیکههرد و
میفرمود« :مرائتکننده سورههای حدید و الرحم و واماهه در آسهمانهاا سهاک فهردوس
خوانده میشود» (همان :ا.)178
.2-1ثبات عایفی
اخالق /سظ و رول  /بمسنا 1397
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گاهی ممک است عوارف والدی با ارکزهای تربیتی تاارض ویدا کنهد؛ بهدی مانها کهه

العمال ای عوارف فرکند را اک کنب فضیلتهای اخ می باکمیدارد .ای نوع عارفههورکی
به دلیل تاارض با ههدف اصهیل تربیهتا جنبهه ضهدارکز ویهدا مهیکنهد .بنهابرای ا مبهات و
وایداری عارفی والدی بهمثابه یک اصهل تربیتهی م هرح اسهت .در مهرآن نیهز عارفههورکی
حهد بهر مهرد یها کن کناکهار
در اعمال حدود الهی مذمت شده است .خداوند درباره اجهرای ه
ال ال ْن کنتم تؤملن َ ل
میفرماید :وال تأْخذْ کم ب ل لهما ر ْأفَة فی دی ل ِ ل
ال وال ْیو لم ل
االخ لر ؛ و هرگز
ْ ْ ْ
َ َ
ه
ْ
َ
ون ب ل ِ ه َ ْ
ترحم روا مداریدا اگر به خدا و روک میامت ایمهان داریهد»
درباره آنان در دی خدا رأفت و ه
ل
ل
ال َعل َهی
(نور .)2:در سوره حه نیز بیمباتی عارفی نکوهخ شده استَ :وم َ النَّاس َم ْ
نیابد ِ ه َ
ل
ل
ل
ل
ٍ
هك
َب َعل َی َو ْج له له َخ لن َر ُّ
هر َة ذل َ
َح ْرف ف لَإ ْن َأ َصابَه َخیر ارْ َم َأ َّن بله َو لَ ْن َأ َصابَتْه فتْنَة انقَل َ
الدنْیا َو ْاَلخ َ

ههران ال ْمبلههی
ه َ
ههو ال ْص ْن َ

؛ باضههی اک مههردم خههدا را تنههها بهها کبههان میورسههتند؛ همههی کههه

(دنیا به آن ها رو کند و نفف و) خیری به آنان برسدا حالهت ارمینهان ویهدا میکننهد .امها اگهر
مصیبتی برای امتحان به آنها برسهدا دگرگهون میشهوند (و بهه کفهر رومیآورنهد .بهه ایه
ترتیب) هم دنیا را اک دست دادهاند و هم آخهرت را .و ایه همهان خنهران و کیهان آشهکار
است» (حه .)11:حضرت صدیقه رهاهره

همیشهه در امهر تربیهت فرکندانشهان وایهداری

عارفی نشان میدادند و مصال مانوی فرکندانشهان را بهر عوارهف خهود مقهدم مهیداشهتند.
در سیره آن حضرت آمده استا ومتی خبر شهادت امام حنی

در کرب و چگونگی

آن واماه را اک ویامبر شنیدا بنیار گرینتا اما بداندلیلکه ای شهادت یک سهاادت و فهوک
عظههیم در منههیر تربیههت فرکندشههان بههودا ای ه مصههیبت بههزرگ را وههذیرفت و عههرض کههرد:
«وههدرجانا در برابههر خواسههته خداونههد تنههلیم و راضههیام و بههه خههدا توکههل مههیکههنم»
(اب شهرآشوِّا 1376ا ج :3ا.)384

بنیاری اک مربیان در فراگیری ماارف تربیتی نقص بینشی داشتهاند .ای افراد تنها نهیمرخهی
اک حقیقت اننان را یافتهاند و اننان را در همان نیمرخ می کوِّ کهردهانهد (جافهریا:1390
ا .)140تربیتدهی فرع تربیتشناسی و تالیم فرع تالم است؛ وس والدی ابتدا باید دانخ
و تصصص الکم را برای تربیت و وهرورز فضهائل داشهته باشهندا اههداف و مقاصهد خلقهت
اننان و هنتی را دریافته باشندا غایت تربیهت را در

کهرده باشهند و دربهاره اسهتادادهای

متربی شناخت کافی داشته باشند تا بتوانند به امر تالهیم بپرداکنهد .دانهخ و تصصهص بهمثابهه
اصل تربیتی برای مربی ضرورت دارد؛ چراکهه در فراینهد تربیهتا مرحلهه تالهیم و آمهوکز
ماارف اخ می بصخ مهمی اک ای فرایند را شکل میدهد .به اعتقهاد شههید م ههریا دلیهل
اینکه بنیارى اک افراد ه حتی تحصیلکردههها هه ماهارف دینهی را انکهار میکننهد و اک آنهها
رویگردانندا ای است که مفاهیم مهذهبی و دینهی بههدرسهتی بهه آنهها تالهیم نشهده اسهت
(م ههریا «1389الههف» :ا .)56بههه همههی دلیههل اسههت کههه حضههرت کهههرا

ا رو یرورا فضائ اخالقظ رر فربن ا بر مهناا سیره سربینظ اضر بهرا (،

 .3-1دانش و تخصص

بههه منههئله

علمآموکی بنیار اهمیت میداد و آموکنده علم را دارای اجر بنیار میداننت و خود نیز در

131

ای راه اک مقام علمی ممتاکی بهرهمند بود .اگر حضرت کهرا تواننت شصصهیتهایی ماننهد
حننی

تربیت کندا بهیقی یکی اک دالیهل آنا بهرهمنهدی او اک علهم و مارفهت بهود.

همچنی ا حضرت برای تربیت دیگران نیز با صبر و حوصله بهه سهؤاالت فقههی آنهان واسه
مههیداد تهها منههیر تربیههت الهههی آنههها همههوار شههود .یکههی اک کنههان مدینههه خههدمت حضههرت
کهراء

رسید و گفت« :مادر ویری دارم که دربهاره نمهاکا سهؤاالت فراوانهی دارد و مهرا

فرسههتاده اسههت تهها آن منههائل شههرعی را اک شههما بپرسههم» .حضههرت کهههرا

فرمههود:

«بپههرس» .آن کنا منههائل بنههیاری را م ههرح کههرد و بههرای هریههک اک آنههها واس ه شههنید.
در ادامه گفتوشنودا آن کن اک کثرت ورسخها خجالت کشید و گفت« :ای دختهر رسهول
خداا اک اینکه فهراوان خهدمت میرسهم و بها سهؤاالت کیهاد شهما را بهه کحمهت میانهداکما
ماذرت میخواهم» .فارمه

فرمود« :بهاک ههم بیها و هرچهه سهؤال برایهت وهیخ میآیهدا

بپرس .آیا اگر کنی اجیر شود که بار سنگینی را به باالی بام ببرد و بهه وهاداز آن ده ههزار
دینار ر مزد بگیردا چنی کهاری بهرای او دشهوار خواههد بهود؟» گفهت« :خیهر» .حضهرت
ادامه داد« :م در اکای هر منئلهای که واس مهیدهما بهیخ اک فاصهله بهی کمهی و عهرزا
جواهر و لؤلؤ واداز میگیرم؛ وس سزاوار است که بر مه سهنگی نیایهد» (محهدثنهوریا
1408قا ج :17ا.)318
اخالق /سظ و رول  /بمسنا 1397

 .4-1نقش بیبدیل مادر

امور بنیاری در رشد و ورورز فضائل اخ می فرکندان نقخ دارند .ای امهور تفهاوتههایی
اک حیث نوع تأمیر -مقتضهی و مهانف -و شهدت تأمیرگهذاریا بها یکهدیگر دارنهد (مصهباح و
دیگههرانا  :1391ا .)377باضههی اک ایهه امههور را میتههوان اصههل تربیتههی بهشههمار آورد؛
بهگونهایکه حذف آن ها اک فرایند تربیتا تحقق بصشهی اک اههداف و نیهز اعمهال باضهی اک
روزهای تربیتی را با مشکل مواجه مهیکنهد .در سهیره تربیتهی حضهرت فارمهه

نکتهه

فریفی در ای باره وجود دارد؛ حضرتا وجود مهادری مهربهان را بهرای تربیهت فرکنهدانخ
(باد اک شهادت خود) ضروری مهیداننهتا بههگونههایکهه وهیخ اک شههادتا بهه حضهرت
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امیر

درباره تربیت فرکندانخ چنی وصیت فرمود:

«علی جانا درباره فرکندانم به تو سهفارز مهربهانی و خهوزرفتهاری مهینمهایم و سهفارز
میکهنم کهه وهس اک مه بها دختهر خهواهرما امامهه1ا اکداوج کنهی؛ کیهرا او هماننهد مه بهه
فرکندانم دلنوک و مهربان است» (حرعاملیا 1414قا ج :1ا321؛ محدثنوریا 1408قا
ج :2ا.)360

ای سفارز میتواند مؤید ای نکته باشهد کهه نقهخ مهادر در وهرورز فضهائل اخ مهی
کودکان اصالت دارد و افراد دیگر مانند ودرا مربیا مالما دوست و ...نمیتوانند ای نقهخ
را ایفا کنند .در سیره تربیتی آن حضرت درباره تربیت امام حنهی
«سلمان میگوید :روکی فارمه کهرا

چنهی آمهده اسهت:

را دیدم که مشغول آسهیاِّ بهود .در ایه هنگهام

فرکندزا حنی ا گریه میکرد .عرض کردم :برای کمک به شهما آسهیاِّ کهنم یها بچهه را
آرام کنم؟ فرمود :م به آرامکردن فرکندم اولی هنتما شما آسیاِّ را بچرخانید» (مجلنیا
تحقیقههات روانشناسههان نشههان مههیدهههد نقههخ مههادر در ای ه تأمیرگههذاری بیبههدیل اسههت؛
بهروریکه حذف مادر اک فرایند تربیت صهدمات روحهی جبرانناوهذیری بهه کودکهان وارد
میکند .م الاات روانشناسان دربارش ناراحتیها و اخت الت عارفی کود

نشان مهیدههد

دلیل بیشتر ای اخت الت محرومیهت اک مهادر اسهت .کنهدی در سهص گفهت ا کهاهخ بههره
هوشیاکاهخ میزان جنبوجهوزا ورخاشهگریا اخهت ل حهواسا ضهاف اسهتاداد تفکهر
انتزاعی و ...را میتوان اک آمار محرومیت اک مادر بهشمار آورد (شاارینژادا  :1368ا)72؛
اکای روا مادر در امر تربیتا عاملی بی جانشی اسهت و بها توجهه بهه اینکهه بصهخ مهمهی اک
اهداف تربیتی را محقق میکندا یکی اک اصول تربیتی شمرده میشود .افزونبرای ا شهماری
اک روزها و حتی اصول تربیتی با نظر به ای اصل فهراهم میآینهد و گهاهی نیهز نقهخ مهادر
مامة بنت ابیالااا ب َربیفا نوه دختری ویامبر اکرم
 .1ا َ

مادر او کینب (دختر ویامبر و خدیجه) و ودرز ابوالاهاا

ب ربیف بود .کینب بزرگتری دختر رسول ِهال و خدیجه بنت خویلد بود (ربریا 1967ما ج :11ا .)494او هنگهامی
که ویامبر اکرم سی ساله بودا در سال سیام عامالفیل بهه دنیها آمهد .او بها ابوالاهاا به ربیهف اکدواج کهرد (به ذریا

ا رو یرورا فضائ اخالقظ رر فربن ا بر مهناا سیره سربینظ اضر بهرا (،

1404قا ج :43ا .)257وههژوهخهههای علههوم تجربههی نیههز مؤیههد چنههی دیههدگاهی اسههت؛

1417قا ج :1ا .)397اک نظر برخی محققان شیاه مانند سید جافر مرتضی عاملیا کینهبا رمیهه و امکلثهوم فرکنهدان
رسول خدا

و خدیجه نبودهاندا بلکه دخترخواندههای ویامبر

اکجمله ربری تصری کردهاند که او بزرگتری دختر ویامبر

بودهاندا اما بیشتر تاری نگاران و سیرهنوینان ماتبر
بوده است (ربریا 1967ما ج :11ا.)494
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حههاکم بههر آنههها اسههت؛ بههرای نمونههه هنگامیکههه موضههوع مربیههان جههایگزی (ماننههد مربههی
مهدکود ا خدمتکارا دایها مالم یا وهدر) م هرح مهیشهودا هیچیهک اک ایه جایگزی هها
نمیتوانند با نقخ مادر برابری کنند.
 .2اصول ناظر به فرزندان

اشهاره مهیشهود کهه

در ای بصهخ بهه اصهول منهتنب اک سهیره تربیتهی حضهرت کههرا

داللتهای آنها باالصاله به شهصص متربهی و گونهاگونی متربیهان ما هوف اسهت؛ هرچنهد
بالارض در مقام عمل تربیتی هم باید بدانها توجه شود .در ای بررسی یهک اصهل اسهتنتاج
شد .برای استنباط اصول دیگر به تحقیق بیشتری در ای کمینه نیاک است.
 .1-2ظرفیتشناسی

ورورز فضائل را باید با توجه به فرفیتها و توانمندیهای جنمی و روحی کود

انجام

داد .رعایت فرفیت و توان کود ا بهرور عمدها دو مصداق دارد« :یکی در مهواردی کهه
مربی وفیفهای را اک متربی رلب میکند (امدامات تربیتی الزامآور)؛ و دیگری در جایی که
مربی تکلیفی اک متربی نمیخواهدا بلکهه صهرفاً بهه امهداماتی بهرای تربیهت متربهیا اک مبیهل
آمهادگی یها عهادتیهابی ویا دسهت میکنهد (امهدامات غیرتکلیهفآور)» (اعرافهیا :1394
ا .)62حضرت کهراء

به ای نکته توجه داشت و تربیت را بر

در تربیت حننی

اخالق /سظ و رول  /بمسنا 1397

فرفیتهای فرکندان خود استوار مهیکهرد .هنگهامیکهه منهلمانان بهه دلیهل کمبهود آِّ در
مضیقه بودندا حضرت کهراء

حننی

را نزد ویهامبر

آورد و عهرض کهرد:

«یا رسول ِ هالا فرکندان م خردسالاند و تحمل تشنگی را ندارند» .ویامبر
دخترز را بهجا دیدا کبان مبارکخ را در دهان حننی
آنهاا حضهرت کههراء

که نگرانی

مرار داد و بها ترکهردن دههان

را اک نگرانهی درآورد و دو رفهل کهوچکخ را نیهز اک تشهنگی

شدید نجات داد (اب شهرآشوِّا 1376ا ج :3ا .)394با توجه به وضایت سصت کنهدگی
منلمانان و کمبود آِّا ممک است ای درخواست نوعی خودخواهی جلوه کند یها رفتهار
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حضرت را در س

رفتار مادران دیگر که بهرور ربیای امدام به رفف تشنگی فرکندان خهود

می کنندا تنزل دهدا اما ای دو اشکال با توجه به نکاتی که در تبیی شصصیت علمی و الهی
حضرت

بیان شد نمیتواند مورد اعتنا باشد؛ چراکه خودخهواهی یها بهروک رفتهاری کهه

صرفا اک عوارف نشأت گرفته و نقخ تربیتی نداشته باشدا اک ساحت آن وجود مقهدس دور
است .ای امدام حضرت

حتماً نقخ مؤمر و مثبتهی در تربیهت فرکنهدانخ داشهته اسهت.

بنابرای ای رفتار باید اکحیث تربیتی آن هم بهمنزلهه عامهل مثبهت بررسهی شهود .در تحلیهل
تربیتی ای امدام میتوان ورسید که چرا حضرت کههرا سهای نکهرد تحمهل سهصتیهها را بهه
فرکندانخ آموکز دهد تا برای تحمل تکالیف دینیا در آنها آمادگی یا عادتیابی تربیتی
ایجاد شود؟ واس را درک م خود حضرت میتوان یافت« :فرکندان م خردسهالانهد» .ایه
تحلیل بیانگر فرفیتشناسی در فرایند تربیت است .در امدامات تربیتی الهزامآور و امهدامات
غیرتکلیفآور -برای عادتدهی -باید به فرفیتهای جنمی و روحی کود

اعمهال

کرد .ای اصل میتواند نافر به روزهای اساسی در تربیت باشدا مانند :تکلیف بهمدر وسفا
مجاکات بهمدر خ ا.
 .3اصول ناظر به عمل تربیتی

مراد اک عمل تربیتی فرایند شکلدهی تربیت با استفاده اک محتوا و ابزارهای الکم اسهت .باهد
اک فراهمآوردن آمادگی الکم در مربی و توجه به فرفیتههای متربهیا بایهد اک گهزارهههایی
برای رشد فضائل اخ می و سوقدادن متربی به سوی اهداف تربیتی بهره گرفت.
 .1-3هنرگرایی

استفاده اک فرفیتهای هنر بهویژه باضی اک نمادهای آن مانند شارا استاارها تشهبیه و ایجهاک
نقخ مؤمری در رشهد مانهوی و وهرورز فضهائل اخ مهی در فرکنهدان دارد .هنهر ومتهی در
خدمت رشد و تاالی اننان مرار گیردا ارکز ذاتی خواهد داشت (جافریا بیتا :ا.)137

ا رو یرورا فضائ اخالقظ رر فربن ا بر مهناا سیره سربینظ اضر بهرا (،

داشت و عادتدهی یا تکلیفدهی و الزام تربیتی را با توجه به فرفیتهای کهود

توجه ویژه

هنر در کنار آگاهیهاا باورهها و اخه ق موجهب رشهد فرهنگهی و ایجهاد جاماهه متاهالی و
اننانهای باکمال میگردد (جوادی آملیا  :1389ا .)353امروکه با توجه بهه کاسهتیهای
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تربیت منتقیما متصصصان تالیموتربیت به سوی بهرهگیری اک روزهای غیرمنهتقیما ماننهد
استفاده اک ابزار هنرا رفتهاند (صابریا  :1391ا .)114با ابزار هنر میتوان عوارف کود
را تحریک کرد و در جهت م لوِّ بهه کهار گرفهت .اسهتفاده اک ابزارههای هنهری در سهیره
تربیتی حضرت کهرا آشکار است؛ نقل شده است که حضرت با فرکندز امام حنه
باکی میکرد و اک شار برای القهای مفهاهیم تربیتهی بهه او بههره میگرفهت .فرکنهدز را بهاال
ل
الو َس َ واعبهد الههاً ذاملهن َ و ال
میانداخت و میفرمودَ« :شْ بَه أبا َ یا حن واخل َْف ع الحق َ
وال ذَا ل
ت ل
اال َح ل ؛ ونرم حن ا مانند ودرت بهازا رینهمان فلهم را اک حهق بهرک ا خهدایی را
بپرست که صاحب نامتهای متادد است و هرگز با صاحبان فلم و تاهدی دوسهتی مکه »
(مجلنیا 1404قا ج :43ا .)286همچنی ا ومتی فرکنهدز حنهی

را بهاکی مهیدادا

ت شبیهاً بالی؛ تو به ودر م (ویامبر) شبیهی و به ودرتا علهیا
ت شبیه بأبی ل َْن َ
میفرمود« :اَن ْ َ
شباهت نداری» (همانجا) .ای اصل تربیتی در تالیم بنهیاری اک روزههای تربیتهی کارآمهد
است و سبب وایداری آموکههای تربیتی میشود.
 .2-3اولویت رتبی الگوها

الگوا در اص

حا به فردی گفته میشود که به دلیل داشت خصوصهیاتیا شاینهته تقلیهد و

ویروی است .اک الگو در آیات و روایات به «اسوه» و «مدوه» تابیر شده اسهت (مهائمیمقهدما
 :1382ا .)25تأکید بر الگویابیا اوالً بر ای اساس است کهه اننهان اک محهی اجتمهاعی و
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اننانهای دیگر تأمیر میوذیرد و مانیاً مبتنی بهر گهرایخ ف هری اننهان بهسهوی کمهال اسهت
(سههلیمانیا  :1390ا .)63ای ه اصههل در سههیره حضههرت کهههراء

نمههود ویههژهای دارد؛

حضرت به مارفی الگو میورداخت و به فرکندان خود سفارز میکرد اک الگو ویروی کنند:
«ونرم حن ا مانند ودرت باز؛ رینمان فلم را اک حق برک ا خدایی را بپرست که صاحب
نامتهای متادد است و هرگز با صاحبان فلم و تادی دوسهتی مکه » (مجلنهیا 1404قا
ج :43ا .)286آنچه در ای باره مابل تأمل است ای اسهت کهه حضهرتا در مارفهی الگهو
نوعی اولویت و تقدم و تأخر را رعایت میکرد؛ با وجود اینکه ویغمبر اس م اشرف خ ئهق
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هنههتند و منزلههت آن حضههرت اک همههه انبیهها و ائمههه ارهههار بههاالتر اسههتا حضههرت کهههراا

امیرالمؤمنی علی

را به عنوان الگوی حننی مارفی میکرد .شاید حکمت ای باشد کهه در

مارفی الگو باید الگویی که اکنظر مکانیا مااشرتی و ننبی مریبتر اسهتا مقهدم شهود .بنهابرای
میتوان بر ای نکته تأکید کرد که الگوی عینی بر ذهنی و الگهوی مریهب بهر بایهد تهرجی دارد.
نکته دیگری که در سیره تربیتی حضرت مشاهده میشود ای اسهت کهه ایشهان فضهیلت الگهو را
مشصص کرده است؛ یانی در مارفی الگو الکم است مشصصه ممتاک الگو تایی شود.
 .3-3مراقبت و نظارت

ورورز فضائل در فرکندان مانند رشد و ورورز نهالی است که به مرامبت نیاک دارد .مرامبت
و نظارت در دوران ورورز فضائل اخ می کهود

ضهروری اسهت؛ یانهی اک هنگهامیکهه

ن فه فرکند بنته میشود تا ومتیکه به بلوغ و رشد میرسهد (حنهینیکادها  :1391ا.)131
برای اننان وایانناوذیر است و ویشرفت مادامالامر او را فراهم میساکد (مصهباح و دیگهرانا
 :1391ا)314؛ بههمی دلیلا نظارت و مرامبت باید تا کمانی اسهتمرار یابهد کهه فضهائل در
ل کل یاْ َمل َعل َی شَ اکلل َت ل له ؛ هریک بروایهه شهالکه خهود
کود به «شاکله» تبدیل شود :م ْ
رفتار میکنند» (اسراء .)84:ویژگی اصلی شاکلها استواری و وایداری آن اسهت؛ بههگونههای
که بر فکر و احناس و نیت و اراده اعمال و رفتار فرد احاره دارد (بامریا  :1389ا.)126
مرامبت ابااد مصتلفی دارد که عبارتند اک :جنمیا روحی و روانیا غذاییا ووشخ و لباسا
دوسههتان و همنههاالنا شههناختی و بینشههی .حضههرت کهههراء

بهها محبههت خاصههی کههه بههه

فرکندانخ داشتا مرامب تمام رفتارهای آنان بود و بهدمهت آنهها را کیرنظهر داشهت تها در
تربیت صحی آنها مشکلی ودید نیاید .نقل شده است که روکی ویهامبر

عهاکم خانهه

حضرت فارمه شد .چون به خانه رسیدا دید فارمه مض رِّ وشت در اینتاده است .فرمهود:
«چرا اینجا اینتادهای؟» فارمه

با صدایی مض رِّ عرض کرد« :فرکندانم صهب بیهرون

رفتهاند و تاکنون هیچ خبری اک آنها ندارم» .ویامبر به دنبال آنها روانه شد .چون به نزدیک

ا رو یرورا فضائ اخالقظ رر فربن ا بر مهناا سیره سربینظ اضر بهرا (،

اننان اکیکسوا همواره تحتتأمیر عوامل محی هی اسهت و اکسهویدیگهرا درجهات کمهال

غار جبل رسیدا آنها را دید که در کمال س مت مشهغول بهاکی بودنهد .آنهها را بهه دوز
گرفت و بهسوی مادرشان روانه شد (شیبانیا 1421قا ج :1ا.)242
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 .4-3تعلیم فضائل درآداب

اکنظر باضی اک اندیشمندانا آداِّ به امتضهای کمهان تغییهر مهیکننهد؛ یانهی ننهبی هنهتند و
وابنههته بههه مراردادههها و اساس هاً مربههوط بههه اخه ق نینههتند (م هههریا 1386ا ج :2ا .)168
بنابرای در تالیم آداِّ باید امتضائات کمانی و مکانی رعایت شود .ای نکته در جهای خهود
درخور دمت و بررسی استا اما آنچه در من ق تربیتی حضرت کهرا

دیده میشود ای

است که آداِّ فردی و اجتماعی جنبه ننبی محض ندارند؛ چراکه حضرت ادِّآمهوکی را
با فضیلتآموکی همراه میکرد و دروامفا اک ادِّورکی به فضیلتوروری ول میکد و جنبهه
ار ق (درمقابل ننبی) به آداِّ میبصشید .در سیره حضهرت آمهده اسهت کهه در آمهوکز
آداِّ غذاخوردن فضائل تربیتی را با آداِّ غذاخوردن عجی میکرد و میفرمود:
«بر سر سفره غذاا دواکده کار نیک وجهود دارد کهه سهزاوار اسهت ههر منهلمانی آنهها را
بشناسد؛ چهار مورد واجبا چهار مورد منهتحب و چههار مهورد نشهانه ادِّ و بزرگهواری
است .اما چههار عمهل واجهب عبارتنهد اک :شهناخت و مارفهت وروردگهارا راضهیبودن بهه
نامتهای خداا گفت بنم ِهال الرحم الرحیم در آغاک غذاخوردن و شهکر خهدا در وایهان
آن .و چهههههار عمهههههل منهههههتحب عبارتنههههد اک :وضهههههوگرفت مبهههههل اک غهههههذاخوردنا
نشنت بهه جانهب چهپ؛ غهذاخوردن در حالهت نشنهته و بها سهه انگشهت .و چههار عملهی
کهه نشهانه ادِّ و بزرگهواری اسهت :اک غهذای وهیخ روی برداشهت ا لقمهههها را کوچهک
برداشت ا غذا را بهخهوبی جویهدن و کمتهر نگهاهکهردن در صهورت دیگهران» (ابه بابویهها
1413قا ج :3ا.)359
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چنانکه حضرت تصری کردهاندا شماری اک ای مهوارد اک جملهه آداِّ اسهت و باضهی در
کمره اخ میات .ای همراهی میتواند بیانگر یک اصل تربیتی باشد و درنتیجها نافر به چنهد
روز تربیتی استا اکجمله )1 :در فرایند تالیم ماهارف تربیتهی نبایهد میهان آداِّ و اخه ق
تفکیک صورت گیرد؛  )2آداِّ همانند اخ میات اکنظر مارفتشهناختی م لهق هنهتند (نهه
ننبی)ا بنابرای درآموکز آداِّ نیاک نینت وضایت کمانی و مکانی را لحهاد کهرد؛  )3راه
درست آموکز فضائل اخ میا همراهکردن آنها با آداِّ استا کیرا آداِّ جنبهه فهاهری
و محنوس دارند .با ای روزا آموکز فضائل هم جنبه عینی ویدا میکند و یادگیری بهتهر
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و ماندگارتر میشود.

 .5-3تحریک حقیلبی (مسئولیت)

یکی اک گرایخهای اصیل ف ری در نهاد اننان حقیقهترلبهی اسهت (مصهباحیهزدیا1391ا
ج :1ا .)215مرآن وجود ای گرایخ را در اننان تأیید و بر آن بهمنزله یهك اصهل تربیتهی
تأکید کرده است (همان :ا .)252تحریک حقرلبی اکآنرو میتوانهد اصهل تربیتهی باشهد
که اکیکسوا با مبانی اننانشناختی تربیت ویوند دارد و نافر به گرایخ ف ری حقیقترلبی
است و اکسویدیگرا اهداف تربیتهی را تحقهق میبصشهد .افزونبهرای ا حهقرلبی گهزارهای
تجویزی وکلی است که میتواند نافر به روزهایی مانند دعوت بهه ایمهانا ابهت و ...باشهد
(نک :بامریا  :1389ا .)148تأکید بر حقرلبی در سهیره تربیتهی حضهرت کههرا

نیهز

هم خاموز نشنهتهاید» (مجلنهیا 1404قا ج  :29ا .)244همچنهی ا در مهاجرای غصهب
فد ا هنگامیکه حضرت فارمه

و حضرت امیرالمؤمنی

و انصار میرفتند تا آنها را به یاری ب لبندا حننی

به خانهههای مههاجری

را نیهز بهه همهراه خهود مهیبردنهد

(شههی مفیههدا 1379ق :ا .)184ای ه همراهههیا احنههاس من هئولیت و الههزام درونههی را در
فرکندان برمیانگیزد .به اعتقهاد مصهباحیهزدی (1391ا ج )253 :1رشهد حهقرلبهی اک دو راه
محقق مهیشهود؛ یکهیا اک راه تحریهک و بهرانگیصت ایه گهرایخ و توجههدادن اننهان بهه
وجود آن و دوما اک راه تایی مصداق و شناساندن حق که باعث آشکارترشدن متالهق ایه
گههرایخ و جهههت آن میشههود و نهایتهاً اننههان را بهههسههوی شههناخت حقههایق و مارفههت حههق
تاالی سوق میدهد .هنگامیکه حضرت کهراا حننی

را برای گهرفت حهق خهودا بهه

همراه میبردا مصداق حقرلبی را تایی مهیکنهد و ومتهی بهه امهام حنه

مهیفرمایهد:

«حن جانا ماننهد وهدرت بهاز و رینهمان اک گهردن حهق بهردارا خهدای احنهانکننهده را
ورستخ ک و با دشم کینهتوک دوستی نک » (مجلنیا 1404قا ج :43ا)286ا حقرلبی

ا رو یرورا فضائ اخالقظ رر فربن ا بر مهناا سیره سربینظ اضر بهرا (،

نمود دارد .حضهرتا در خ بهه «فدکیهه»ا بها سهرکنخ انصهار بهه تحریهک حهقرلبی آنهها
ل
ورداخت « :لَیها بنلی مَیلَةَا َأ أه ل
ل
ض َم تراث َأب ل ْ َ
الهد ْع َوة َو
همفٍ؟ تَل ْبَنهکم َّ
ْ
هرأى منْهه َو َم ْن َ
َ
یه َو أنْهت ْم ب َم ْ
َ
1
تَشْ َملکم ال َْح َیرة؛ ای فرکندان میله ا آیا ارث م وایمهال گهردد و شهما آشهکارا مهیشهنوید و
میبینید و در جلنات شما ای مانی گفته میشود و اخبارز بهخوبی به شما میرسهد و بهاک

را در فرکندانخ برمیانگیزد.
 .1میله کن باشصصیت و شرافتمندی بود که ننب مبائل انصار به او میرسید (مکارم شیراکیا  :1384ا.)201
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 .6-3کرامتپروری

اکنظر استاد م هری

عزت و کرامت نفس امالمنائل اخ می است (م ههریا :»ِّ«1389

ا .)147در احادیث بر اهمیهت و کارکردههای تربیتهی کرامهت نفهس تأکیهد شهده اسهت.
فرمود« :م َکرمت عل لَیه نَفْنه هانَت ع ل
لیه شَ َهواته؛ هرکس نفنخ کرامهت
امیرالمؤمنی
َ
َ َ
َ
ویداکردا شهواتخ در نظرز کوچک مهیشهوند» (شهریف رضهیا 1414ق :حکمهت.)155
اوج عزتدهی را میتوان در سهبک تاامهل حضهرت کههراء

بها فرکنهدانخ یافهت .آن

حضرت با خ اِّهای محبتآمیزی که موجب تقویت کرامت و عزت فرکندانخ میشهدا
با آنان سص میگفت .در حدیث شریف «کناء» 1آمده است« :الذا لب َ َول لَد َی ال َْح لن مَد اَمْب َ َل َو
هرة فهؤادی؛ ناگهاه فرکنهدما
ک یا ا هماه فَقل ْت َو َعل َی ْ َ
الن م َعل َی ْ َ
ک َّ
ما َل َّ
الن م یا م َّرة َعیْنهی َو م ََم َ
حن ا وارد شد و گفت :ای مادرا س م بر شما .گفتم :س م بر توا ای روشنی چشم و میهوه
دل م » (بحرانیا 1382ا ج :11ا.)931
 .7-3کردار مؤثرتر از گفتار است (اهمیت اقدام عملی)

به اعتقاد ع مه جافری بهتری راه شهکلدادن بهه رفتهار متربهیا امهدام عملهی مربهی اسهت؛
چراکه عمل ننبت به آموکز و گفتار تحقق عینیتری داردا درحالیکه الفاد صرفا آیینهه-
هایی هنتند که مفاهیم را نشان میدهند و اگر باینته و شاینته باشند ممک است در متربهی
مؤمر افتند (جافریا  :1390ا .)164ع وه بر اینکه عمهل مربهیا بهه آمهوکزههای تربیتهی
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جنبه عینی میدهدا موجب ایجاد انگیزه و تحریک عارفی در متربی میشود؛ چراکه عمهل
نشان میدهد عملکننده به کاری که انجام میدهد ماتقد است .بنابرای کردار عینهی مربهی
میتواند اصلی مهم در فرایند تربیت باشد و بصشهی اک اههداف تربیتهی را محقهق کنهد .امهام
حن

فرمود« :مادرما فارمه

 ،را دیهدم کهه شهب جماهه در محهراِّ خهویخ بهه

 .1درباره صحت سند ای حدیث شکی نینت .محدمان بزرگ آن را در کتب ماتبر خود نقهل کردهانهد .ایه حهدیث
اص

حاً منتفیض است و حتی با تحقیقی گنترده میتوان تهواتر را دربهاره آن تأییهد کهرد .ایه رویهداد در جاماهه

اس می به مدری ماروف شد که روک وموع آنا «روک کنا» نامیده شد و خمنه ریبهای که مشمول عنایت خاا الههی
در آن روک شدندا به اصحاِّ کنا ملقب گردیدند (محمدی ریشهریا 1379ا ج :1ا .)38در برخی اک کتب شهیاه
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نیز ای روایت نقل شده استا اک جمله در «االمالی» شی روسیا ا  368و . 565

عبادت اینتاده بود و ویوسته در رکوع و سهجود بهود تها اینکهه سهپیده صهب بردمیهد و اک او
میشنیدم که برای مردان و کنان مؤم دعا میکرد و نامشان را بر کبان جاری مهیسهاخت و
برای ایشان بنیار دعا میکردا ولی برای خودز هیچ دعا نمیکهرد .بهه او گفهتم :ای مهادرا
چرا همانگونهکه برای دیگران دعا میکنیا برای خود دعا نمیکنی؟ فرمود:یها بنهی الجهار
هم الههدار؛ ای ونههرکما نصنههت بایههد همنههایگان را دریافههتا آنگههاه بههه خانههه ورداخههت»
مه َ
(حرعاملیا 1414قا ج :7ا .)113همچنی روایت شده کهه فرکنهدان فارمهه

همیشهه

شاهد بودند که مادرشان به مردم کمک میکرد و خود گرسنه میماند و به میمت گرسنگی
خود دیگران را سیر میکرد (همانجا).
 .8-3ترجیح خردورزی ایمانی بر نازپروری

یکی اک اصول مهم دیگری که بانوی بزرگ اس م در من ق تربیتی خود بر آن وایبنهد بهودا
میکههرد؛ بهههعبارتدیگرا ع ه وه بههر آنکههه بههر مهههرورکی و عههزتدهههی تأکیههد داشههتا اک
محبتهای بیجایی کهه موجهب نهاکوروردگی فرکنهدان شهود و آنهها را اک کنهب فضهائل
اخ می و مانوی باک داردا اجتناِّ میکرد و همواره خردورکی ایمهانی را بهر نهاکوروردگی
ترجی میداد .در سیره تربیتی آن حضرت میبینیم که فرکندانخ را با مشهقتههای عبهادت
آشنا میکرد؛ برای مثالا در شبهای مدر به چهره فرکندانخ آِّ میکد تا نصوابند و شهب
مدر را در

کنند (مجلنیا 1404قا ج :76ا .)241ع مهه جافهری در تبیهی ایه اصهل

تربیتی چنی گفته است« :در انتقال اک احناسات به دوران تاقلا بیان روش و مانفکننهده در
تالهیم امتیههاکات تاقهل و ضههرورت مراعههات احکهام آن  -کههه ارتبههاط اننهان را بهها وامایههت
من قیتر میساکد  -الکم است تا ریشه احناسات را نصشکاند» (جافهریا  :1390ا)193؛
بدی مانی که در ای انتقال الکم است کود

دلیل سصتی و مشقت یا علت حرمان محبت

را بفهمد .بنابرای مادر باید برای فرکندز تبیی کند که چرا او را اک محبت فاهری محهروم
کرده است؛ چنانکه حضرت کهرا

دلیهل بیهدار نگههداشهت فرکنهدانخ را بهرای آنهها

ا رو یرورا فضائ اخالقظ رر فربن ا بر مهناا سیره سربینظ اضر بهرا (،

ایهههه بههههود کههههه خههههردورکی عق نههههی  -ایمههههانی را جانشههههی عوارههههف غیرمن قههههی

توضی میداد و میفرمود« :محروم اسهت کنهی کهه اک برکهات شهب مهدر محهروم بمانهد»
(مجلنیا 1404قا ج :76ا.)241
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نتیجهگیری
در ای وژوهخا اصول ورورز فضائل اخ می در فرکندان بر مبنهای سهیره تربیتهی حضهرت
کهرا

بررسی شد و سه س

اک اصول به دست آمدکه نافر به سهه رکه تربیهت یانهی

مربیا متربی و تجویزات تربیتی (محتوا و ابزار) است .شماری اک ای اصول اک دستورالامل-
های جزیی و با الغای خصوصیت اک مورد بهه دسهت آمهد و باضهی بها وصهف مهول و فاهل
حضرت

 .اصهول نهافر بهه والهدی (مربهی) عبارتنهد اک :مبهات عهارفیا تربیهتشناسهیا

استاانت اک خدا و نقخ بیبدیل مادر بهمنزله عامل مهم در فراینهد تربیهت .در بصهخ اصهول
نافر به کود

به اصل فرفیتشناسی کود

دست یافتیم.

در بصخ اصول نافر به عمل تربیتی نیز مواردی استنباط شد؛ اک جملهه اینکهه اسهتفاده اک
هنر و نمادهای آن اصل مهمی در القای محتوای تربیتی است و کرامتوروری و حهقرلبهی
نیز اک اصول محوری بهشمار میروند .همچنی ا الکم است تالیم فضائل وآداِّ با هم انجهام
شود و تقدم و تأخر کمانی در آموکز آنها وجهی نهدارد .مرامبهت و نظهارت نیهز اک دیگهر
اصول استنباط شده است و بیانگر ای است که فرکندان در فرایند تربیت و شکوفایی فضائل
اخ می به مرامبت و نظارت منتمر نیاک دارند .امدام عملی مربی و ترجی خردورکی ایمهانی
بر ناکوروری هم اک دیگر اصول استنباطشده اک سیره حضرت کهرا است.
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کتابنامه

 .1مرآن کریم.
 .2اب بابویها محمهد به علهی (شهی صهدوق) (1413ق)ا مه الیحضهره الفقیهها تصهحی
علیاکبر غفارىا مم :دفتر انتشارات اس می وابنته به جاماه مدرسی حوکه علمیه مم.

 .3اب شهرآشوِّا محمدب علی ()1376ا منامب آل ابی رالب
 .4اعرافیا علیرضا و تقی مهری رمی ()1394ا «نقخ رعایت توان متربی در تربیت عبهادی
نجف :مکتبة الحیدریة.

اک منظر فقهی»ا دوفصلنامه م الاات فقه تربیتیا ز 3ا ا .78 - 62
 .5بههامریا خنههرو ()1389ا نگههاهی بههه تربیههت اسهه میا ج 1و2ا چههاپ بینههتویکما
تهران :مدرسه.

نورال ()1382ا عوالم الالوم و الماارف واألحوال اإلمام علی ب أبی
عبدال ب
ِه
 .6بحرانیا ِ ه
ا تصحی محمدبامر موحد اب حی اصفهانیا مم :مؤسنة االمام المهدى (عه).
رالب
 .8بهشهههتیا محمهههد ()1387ا مبهههانی تربیهههت در مهههرآنا تههههران :وژوهشهههگاه فرهنهههم و
اندیشه اس می.
 .9جافری تبریزیا محمدتقی (بیتا)ا کیبهایی و هنهر اک دیهدگاه اسه ما تههران :انتشهارات
شرکت سهامی چاوصانه وکارت ارشاد اس می.
)1390( ________________ .10ا ارکههان تالههیم و تربیههتا چههاپ سههوما تهههران:
مؤسنه تدوی و نشر آمار ع مه جافری.
عبدال ()1374ا تفنیر موضوعی مرآن کریما مبادی اخه ق در مهرآنا
 .11جوادی آملیا ِ ه
مم :اسراء.
)1389( ____________ .12ا آفاق اندیشها چاپ دوما مم :اسراء.
 .13حرعاملیا محمد ب حن (1414ق)ا وسهائل الشهیاها چهاپ دوما بیهروت :دار احیهاء
التراث الاربی.
 .14حنینی خامنهایا سیدعلی ()1392ا ررح کلی اندیشه اس می در مرآنا مشهد :صهبا.

ا رو یرورا فضائ اخالقظ رر فربن ا بر مهناا سیره سربینظ اضر بهرا (،

 .7ب ذریا احمدب یحیی()1417ا انناِّ االشرافا بیروت :موسنة االعلمی للم بوعات.

 .15حنینیکادها علی ()1391ا سیرش تربیتی ویامبر (ا) و اههل بیهتا چهاپ یهاکدهما مهم:
وژوهشگاه حوکه و دانشگاه.
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 .16کبیدیا محمد ب محمد (1414ق)ا تاج الاروسا بیروت :دار الفکر.
 .17سلیمانیا محمد ()1390ا نقخ الگوها در تربیت اننانا مشهد :ضری آفتاِّ.
 .18شریف رضهیا محمهد به حنهی (1414ق)ا نههه الب غهها تصهحی صهبحی صهال ا
مم :هجرت.
 .19شاارینژادا علیاکبر ()1368ا روانشناسی رشدا تهران :مؤسنه ار عات.
 .20شیبانیا احمد ب حنبل (1421ق)ا منندا چاپ سوما مصر :مؤسنة مرربة.
 .21شی مفید (محمهد به محمهد به نامهان) (1379ق)ا االختصهااا تحقیهق علهیاکبهر
غفاریا مم :دفتر انتشارات اس می وابنته به جاماه مدرسی حوکه علمیه مم.

 .22صابریا رضا ()1391ا «کاربرد کیباگرایی و هنر در تربیهت دینهی»ا دوفصهلنامه علمهی
وژوهشی تربیت اس میا سال 7ا ز 1ا ا .134-113
 .23ربارباییا محمدحنی ()1374ا المیزانا ترجمه سید محمدبامر موسوی همهدانیا مهم:
دفتر انتشارت اس می جاماه مدرسی .
 .24ربریا محمد ب جریر ()1967ا تهاری األمهم و الملهو ا تحقیهق محمهد أبوالفضهل
ابراهیما چاپ دوما بیروت :دار التراث.
 .25رریحههیا فصرالههدی ب ه محمههد ()1362ا مجمههف البحههری ا تصههحی احمههد حنههینی
اشکوریا تهران :مرتضوی.
 .26روسیا محمدب حن ()1414ا االمالیا مم :دارالثقافة.
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 .27عالمکاده نوریا محمد ()1392ا استنباط حکم اخ می اک سیره و عمل ماصوما چهاپ
دوما مم :وژوهشگاه علوم و فرهنم اس می.
 .28علیزادها مهدی ()1390ا «اخ ق چینت؟ تحلیلی فرااخ می اک مفهوم حیث اخ می»ا
وژوهخهای اخ میا ز 3ا ا .124-99
 .29فیومیا احمد ب محمد (2001م)ا المصباح المنیرا بیروت :مکتبة لبنان ناشرون.
 .30مائمیمقدما محمدرضا ()1382ا «روز الگویی در تربیت اس می»ا مجله مارفتا ز
69ا ا .37-25
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 .31میومیا جواد ()1389ا صحیفة الزهراءا مم :دفتر انتشارات اس می.

 .32مجلنیا محمدبامر (1404ق)ا بحاراالنوارا چاپ سوما بیروت :الوفا.

 .33محدثنوریا حنی ب محمدتقی (1408ق)ا منهتدر الوسهائل و منهتنب المنهائلا
مم :مؤسنة آلالبیت

.

 .34محمههدی ریشهههریا محمههد ()1379ا اهههل بیههت

در مههرآن و حههدیثا تهههران:

دارالحدیث.
 .35مصباحا مجتبی و دیگهران ()1391ا فلنهفه تالهیم و تربیهت اسه میا چهاپ دوما مهم:
مؤسنه آموکشی و وژوهشی امام خمینی .

 .36مصباحیزدیا محمدتقی ()1384ا آموکز عقایهد (دوره سهه جلهدی در یهك مجلهد)ا
چاپ هفدهما مم :ساکمان تبلیغات اس می.
)1387( _____________ .37ا جههامی اک کالل کههومرا تحقیههق و نگههارز محمههدبامر
)1391( _____________ .38ا اخ ق در مرآنا چاپ ونجما مم :مؤسنه آموکشی و
وژوهشی امام خمینی .
 .39م هریا مرتضی ()1384ا سیری در سیره نبویا چاپ بینتونهما تهران :صدرا.
)1386( _________ .40ا اس م و نیاکهای کمانا چاپ هجدهما تهران :صدرا.
)1387( _________ .41ا آشنایی با مرآنا چاپ هشتما تهران :صدرا.
«1389( _________ .42الههف»)ا علهههل گههرایخ بهههه مههادیگریا چهههاپ سیوسهههوما
تهران :صدرا.
)»ِّ«1389( _________ .43ا فلنفه اخ قا چاپ چهلما تهران :صدرا.
 .44مای ا محمد ()1387ا فرهنم فارسیا چاپ دوما تهران :دبیر.
 .45مکههارم شههیراکیا ناصههر ()1384ا کهههرا (س) برت هری بههانوی جهههانا چههاپ سههیزدهما
مم :سرو.

ا رو یرورا فضائ اخالقظ رر فربن ا بر مهناا سیره سربینظ اضر بهرا (،

حیدریا چاپ هشتما مم :مؤسنه آموکشی و وژوهشی امام خمینی .
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