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مقاله پژوهشی

دریافت: 1399/5/15  پذیرش: 1399/8/14
رابعه هراتی1، علیرضا محمودنیا2،اکبر صالحی3 ، سوسن کشاورز4

چکیده 

ــی انســان و اســاس تربیــت رســمی و عمومــی  ــواده فراهم کننــدۀ موجبــات رشــد و تعال تربیــت در خان
اســت. از ایــن  رو هــدف از انجــام ایــن پژوهــش، بررســی رویکردهــای تربیــت فرزنــد در خانــواده از منظــر 
ســیرۀ امــام  رضــاg اســت. مقالــۀ حاضــر بــه  روش توصیفــی  تحلیلــی، بــا هــدف درکــی دقیــق از احادیث 
و روایــات و ســیرۀ امــام  رضــاg دربــارۀ تربیــت فرزنــد در خانــواده انجــام شــده اســت. بــه ایــن منظــور از 
ــواده  ــد در خان ــه بحــث تربیــت فرزن احادیــث، روایــات و تئوری هایــی کــه داللت هــا و اشــارات مســتقیم ب
داشــته و بــه صــورت ضمنــی و تلویحــی مرتبــط بــا ســیرۀ نظــری و عملــی امــام  رضــاg بــوده، اســتفاده 
ــده  ــت آم ــای به دس ــی از مقوله ه ــی برخ ــی و علم ــی، اجتماع ــت دین ــرد تربی ــه رویک ــت. در س ــده اس ش
ــه جامعــه و  عبارتنــد از: پــرورش هویــت اجتماعی،گفت وگــو، پــرورش حــس مســئولیت پذیری نســبت ب
طبیعــت و پــرورش تفکــر انتقــادی. تجزیــه و تحلیــل امــور بــا معیارهــای صحیــح و پیوســتگی علــم و عمل، 
یکــی از شــاخصه های تفکــر انتقــادی اســت. پیشــنهاد ایــن پژوهــش، تدویــن ســندی معطــوف بــه تربیــت 
ــت نقــش  ــی و دول ــواده قابلیــت اجرای ــرای خان ــن ســند ب ــدگاه اســالم اســت. ای ــواده از دی ــد در خان فرزن

نظارتــی و حمایتــی دارد.
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مقدمه 

تربیــت فرزنــد در خانــواده از دو منظــر قابــل  بیــان اســت؛ اول خانــواده کــه رکــن اساســی تربیــت 
اســت و فــرد در دوران اولیــۀ زندگــی خــود کــه شــخصیت او در حــال شــکل گیری اســت، بــه  صــورت 
غیررســمی از خانــواده بیشــترین تأثیــر را می پذیــرد. دوم اینکــه زمانــی کــه فــرد وارد نهادهای تربیتی 
ماننــد مدرســه می شــود، بــاز هــم خانــواده در تربیــت او نقــش دارد و کامل کننــدۀ تربیــت مدرســه ای 
اوســت. پیشــرفت جامعــه در گــرو ســرمایه گذاری در تربیــت و بــه  ویــژه تربیــت در دوره هــای آغازیــن 
ــادی و  ــکالت اقتص ــاز مش ــه، زمینه س ــی جامع ــکالت فرهنگ ــیاری از مش ــرا بس ــت؛ زی ــی اس زندگ
بهداشــتی و سیاســی اســت. بــرای نمونــه کســی که نحــوۀ اســتفادۀ صحیــح از آب یــا بــرق را ندانــد، 
فرهنــگ ارتبــاط صحیــح بــا طبیعــت را نــدارد وکســی که فرهنــگ اســتفادۀ صحیــح از تکنولــوژی 
ــر،  ــوی دیگ ــد. از س ــد ش ــه خواه ــکالتی در جامع ــاز مش ــردی زمینه س ــن ف ــد، چنی ــته باش را نداش
متخصصــان تعلیــم  و تربیــت ریشــۀ بســیاری از ناهنجاری هــای رفتــاری را در دوران کودکــی فــرد و در 
بســتر خانــواده جســت وجو می کننــد. در اکثــر مواقــع، بحران هــای اجتماعــی تابعــی از بحران هــای 
تربیــت خانوادگــی اســت. در حالــی  کــه پارادایــم پیچیدگــی، جهــان هســتی را پیچیــده، شــبکه ای، 
بی پایــان، پویــا و در حــال تغییــر و تحــول مســتمر می دانــد، مبانــی هستی شــناختی یــک پارادایــم 
علمــی نیــز تأثیــر مهمی بــر تدویــن نظریه هــا در حیطــۀ آن پارادایــم دارد. در ایــن پارادایــم پیچیدگی، 
از یــک ســو نیازمنــد شناســایی مؤلفه هــای هستی شــناختی ایــن پارادایــم و از ســوی دیگر، مســتلزم 
ــۀ یــک سیســتم  ــواده به مثاب ــۀ نظامــی پیچیــده هســتیم. خان تلقــی نظــام تعلیــم  و تربیــت به مثاب
پیچیــده، عــالوه بــر روابــط درون سیســتمی، دارای روابط برون سیســتمی با محیط خــود و نظام های 
دیگــر، ماننــد نهادهــای اجتماعــی و سیاســی و اقتصــادی اســت. عــالوه بــر ایــن روابــط کــه می توان 
آن را بــا عنــوان »کنشــگران انســانی«، یعنــی روابطــی از نــوع انسان- انســان، گنجاند، نظــام پیچیدۀ 
تربیــت حــاوی روابطــی از نــوع دیگــر و بــا کنشــگران نامتجانــس، ماننــد روابطــی از نوع انسان -اشــیا 
یــا روابطــی از نــوع اشیا-اشــیا نیــز اســت. گفتنــی اســت منظــور از رابطــۀ انسان-اشــیا، رابطــه میــان 
فــرد بــا وســایل الکترونیــک، مانند رایانۀ شــخصی و ســایر وســایل دیجیتال اســت و رابطۀ اشیا-اشــیا 
همچــون رابطــۀ رایانه هــا در ایجــاد فضــای مجــازی و اینترنــت اســت. در ایــن پیچیدگــی، خانــواده و 

به ویــژه والدیــن، بــه دانــش و بینــش الزم دربــارۀ چگونگــی تربیــت نیــاز دارنــد. 



107
تربیت فرزند در خانواده از منظر سیرۀ امام  رضا g      )هراتی و همکاران(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال نهم، شماره 33، بهار 1400

تربیــت صحیــح در خانــواده گامــی مؤثــر در اصــالح نابســامانی های جامعــه اســت و موجبــات 
رشــد و تعالــی انســان ها را فراهــم می کنــد. بــرای حــل مســائل تربیــت در خانــواده، ورود بــه حــوزۀ 
ــای  ــا پیچیدگی ه ــدرن ب ــای م ــرا در دنی ــت؛ زی ــر اس ــی اجتناب ناپذی ــث تربیت ــناختی در مباح ش
روزافــزون، توانایــی بــرای اصــالح جامعــه، منــوط به تعلیــم  و تربیت صحیــح در خانــواده خواهد بود 
و هرگونــه رفتــار انفعالــی خانــواده در ایــن زمینــه، افــراد خانــواده و بــه  ویــژه کــودکان و نوجوانــان را 
بــه  ســوی ضاللــت و گمراهــی ســوق می دهــد. در نظــام تربیت  اســالمی، خانــواده محلی مناســب 
بــرای عرضــۀ بایدهــا و نبایدهــای مبتنــی بــر ارزش هــای اســالمی و ملــی محســوب می شــود. ایــن 
ارزش هــا ملهــم از آموزه هــای قــرآن کریــم و برگرفتــه از نقــش معنــوی، اســوه ای،  هدایتــی و تربیتی 
پیامبــر اکــرمn و امامــان معصــومb اســت. از جملــه ســیرۀ امــام رضــاg در خانــواده و تربیــت 
فرزنــد، جلــوه ای از تحقــق مراتــب حیــات طیبــه و زمینه ســاز شــکل گیری هویــت انســانی اســت.

»در الگــوی هدف گــذاری برنامــۀ درســی و تربیتــی ملــی، ســاحت های تربیــت در چهــار 
ــا خلــق خــدا و ســایر انســان ها  ــد متعــال، رابطــه ب ــا خداون ــا خویشــتن، رابطــه ب عرصــۀ رابطــه ب
ــن  ــدا تبیی ــا خ ــه ب ــت رابط ــا محوری ــته و ب ــورت به هم پیوس ــه  ص ــت ب ــت و طبیع ــا خلق ــه ب و رابط
شــده اســت«)برنامۀ درســی ملــی جمهــوری اســالمی ایــران، 1391: 1۵(. از یــک منظــر »فــرد 
ــا انســان های دیگــر کــه  ــان هم زیســتی مســالمت آمیز ب ــد در جری ــت انســانی می توان دارای هوی
ــد، تعاملــی مثبــت نشــان دهــد و در ایجــاد بســتر  از فرهنگ هــا، ملــل و اقــوام و نژادهــای دیگرن
مســاعد بــرای حیــات عالــی بشــری بکوشــد. توجــه به ایــن جنبــه از هویت، امــکان توســعه و تعالی 
ارزش هــای عالــی معنــوی انســانی را کــه مــورد تأییــد اســالم نیــز هســت، فراهــم می آورد«)مبانــی 
نظــری تحــول بنیادیــن در نظــام تعلیم وتربیــت رســمی عمومــی، 1390: ۲۶۸(. از طرفــی رابطــۀ 
انســان بــا خویشــتن، خداونــد و طبیعــت و بــه  نوعــی تمــام تعامــالت انســانی در زندگــی فــرد نقش 

اساســی دارد کــه در تربیــت بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه شــود. 

ایــن پژوهــش قصــد دارد بحــث تربیــت فرزنــد را در خانــواده از منظــر ســیرۀ امام رضاg بررســی 
کنــد، بلکــه بتوانــد اســتراتژی مشــخص و روشــنی بــرای تربیــت صحیــح فرزنــد در خانــواده اتخــاذ 

کنــد و پاســخگوی نیــاز عامــالن تربیــت قــرار گیرد.
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تعاریف

خانواده و تربیت

خانــواده بــه کوچک تریــن واحــد اجتماعــی اطــالق می شــود کــه شــامل پــدر، مــادر و فرزنــدان 
آن هاســت)عمید، 519:1343(. »اســالم خانــواده را گروهــی می دانــد متشــکل از دو رکــن اصلــی 
زن و مــرد کــه در ســایۀ ضابطــه ای مشــروع و الهــی در کنــار یکدیگــر قــرار گرفتــه و بــر اثــر آن پیونــد، 
دارای شــخصیت اجتماعــی، حقوقــی، معنــوی و مدنــی شــده اند. اســاس روابــط انســان را نــکاح 
ــر اســاس آن رابطــۀ زوجیــت مشــروع  ــی اســت کــه ب ــا پیمان ــکاح، عقــد ی تشــکیل می دهــد1 و ن
ــران  ــوی صاحب نظ ــده از س ــای ارائه ش ــی تعریف ه ــری، 1391: ۸(. برخ ــود«)قائمی امی می ش

علــوم اجتماعــی بــه شــرح زیــر اســت:

لــوی2: »خانــواده، واحــدی اجتماعــی اســت کــه بــر اســاس ازدواج پدیــد می آید«)ســاروخانی، 
13۷0: ۲۵۵(. دیویــس3: »خانــواده از گروهــی از اشــخاص تشــکیل می شــود کــه روابط شــان بــا 
یکدیگــر بــر پایــۀ خویشــاوندی هم خونــی اســتوار اســت« مــک آیــور4: »خانــواده گروهــی اســت 
ــی  ــدان منته ــرورش فرزن ــل و پ ــد مث ــه تولی ــه ب ــخص ک ــا و مش ــان پای ــی چن ــط جنس دارای رواب
شــود«)همان(. مــورداک5: »خانــواده گروهــی اجتماعــی اســت بــا اقامتــگاه مشــترک، همــکاری 

اقتصــادی و تولیــد مثل«)بســتان و همــکاران، 13۸۸: 4۷(.

ــی،  ــرد اجتماع ــا رویک ــی و ب ــالمی علم ــم انداز اس ــواده در چش ــادن خان ــا نه ــکل گیری و بن ش
روان شــناختی، تربیتــی و فرهنگــی پیامدهــای مثبــت فــراوان دارد. بشــر در گســترۀ تاریــخ زندگــی 
ــکون،  ــور س ــرای تبل ــون ب ــته ترین کان ــن و شایس ــن مأم ــواده، بهتری ــه خان ــت ک ــی دریاف ــه  خوب ب
اطمینــان و تحــول اوســت)پناهی،43:1398(. در قــرآن، خانــواده نخســتین کانــون رشــد و 
آرامــش بشــری اســت کــه مراقبــت از آن مســئولیتی ســنگین بــه شــمار آمــده اســت. در فرهنــگ 

1. به گفتۀ راغب اصفهانی در مفردات القرآن، نکاح در اصل برای عقد است و در اصطالح، به معنی روابط همسری است. 
2. R.H.Lowie
3. K.Davis
4. Mac Iver
5. G.Murdock
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اســالمی، اولویــت و تقــدم خانــواده یــک اصــل بــه حســاب می آیــد و روایــات فراوانــی بــر آن داللــت 
ــما  ــی از ش ــه یک ــدا ب ــرگاه خ ــود: »ه ــداn فرم ــول خ ــی، 1391: ۲3۶(. رس ــوادی آمل دارند)ج
خیــری عطــا کــرد، ابتــدا خــود و خانــواده اش را از آن بهره منــد سازد«1)ســیوطی، 1429ق: 73(. 
همچنیــن آن حضــرت فرمــود: در نــزد خــدای بلندمرتبــه هیــچ چیــز محبوب تــر از خانه ای نیســت 

ــق ازدواج آبادگردد)حرعاملــی، 1412ق، ج14: 30(.  ــه ای اســالمی از طری ــا زمین کــه ب

ــرای  ــان همســرانی ب در قــرآن آمــده  اســت: »و از نشــانه های او آن اســت کــه از جنــس خودت
شــما آفریــد تــا در کنــار آنــان آرامــش یابیــد و میــان شــما و همســرانتان عالقــۀ شــدید و رحمــت 
قــرار داد؛ بــی شــك در ایــن )نعمــت الهــی( بــرای گروهــی کــه می اندیشــند نشــانه های قطعــی 
ــه اعضــای  ــواده، نســبت ب اســت«2)قرائتی، 1386، ج7: 188(. از نظــر قــرآن، سرپرســت خان
خانــواده مســئولیت دارد. در قــرآن تاکیــد شــده اســت کــه »ای مؤمنان! خــود و خانــواده خویش 
ــه زن و  ــه چگون ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــادق g در پاس ــام ص ــد«.3  ام ــه داری ــش دوزخ نگ را از آت
فرزنــد خــود را از آتــش حفــظ کنیــم؟ فرمــود: آن هــا را بــدان چــه خــدا امــر و نهــی کــرده، امــر و 
نهــی کــن. اگــر اطاعــت کردنــد، تــو ایشــان را حفــظ کــرده ای و اگــر تــو را فرمانبــرداری نکردنــد، 
آنــان گناهکارنــد و تــو آن چــه را برعهــده داشــتی انجــام داده ای)مجلســی، 1403ق، ج97: 2(. 
فرزنــدان امانــت الهــی و نعمــت و نشــانه های خــدا هســتند4 و والدیــن دربــارۀ ســالمت، رشــد، 
تعلیــم و تربیــت آنــان مســئول اند5  و در برابــر تربیــت خــوب پــاداش6 و در برابــر تربیــت بــد آنــان 

کیفــر خواهنــد دیــد.7

از تربیــت تعاریــف متعــددی شــده  اســت. هــر یــک از اندیشــمندان بــر بعــدی از تربیــت توجــه 
 نموده انــد. بــرای نمونــه »فارابــی بــر تربیــت عقلــی تاکیــد زیــادی دارد و به تبعیــت از ارســطو هدف 
تربیــت را رســیدن بــه اعتــدال می دانــد. در نظــر ابوعلی ســینا انســان موجــودی مدنــی بالطبــع 

َحَدُکْم خْیرًا َفْلیْبَدْء بَنفِسِه َو أْهِل بْیِتِه«.
َ
عطی اللُه أ

َ
1. »قال ِاذا أ

ُروَن «)روم، 21(.  ًة َو َرْحَمًة ِإَنّ ِفی ذِلَك لَیاٍت ِلَقْوٍم َیَتَفَکّ ْزواجًا ِلَتْسُکُنوا ِإَلْیها َو َجَعَل َبْیَنُکْم َمَوَدّ
َ
ْنُفِسُکْم أ

َ
ْن َخَلَق َلُکْم ِمْن أ

َ
2. »َو ِمْن آیاِتِه أ

3. »یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارًا«)تحریم،6(.
ْزَواِجُکْم َبِنیَن َوَحَفَدًة. )نحل، 72(.

َ
ُه َجَعَل َلُکْم .......... ِمْن أ 4. َوالَلّ

ْنَعاٍم َوَبِنیَن. )شعراء،133(.
َ
ُکْم ِبأ َمَدّ

َ
5. أ

ا. )مریم، 55(. ِه َمْرِضًیّ َکاِة َوَکاَن ِعْنَد َرِبّ اَلِة َوالَزّ ْهَلُه ِبالَصّ
َ
ُمُر أ

ْ
6. َوَکاَن َیأ

ْهِلیِهْم َیْوَم اْلِقَیاَمِة. )شوری، 45(. 
َ
ْنُفَسُهْم َوأ

َ
ِذیَن َخِسُروا أ 7.  ِإَنّ اْلَخاِسِریَن اَلّ
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اســت و در تربیــت بایــد بــه تفاوت هــای فــرد توجــه کــرد. از نظــر غزالــی انســان مرکــب از تــن و روان 
اســت و کــودک امانتــی در اختیــار والدیــن اســت و تربیــت و پــرورش او از ابتدای والدت بســیار مهم 
اســت«)جاهد، 1387: 126(. تعریفــی از تربیــت کــه در ایــن پژوهــش مــد نظــر اســت، عبــارت 
اســت از: »فراینــدی تعالی جویانــه، تعاملــی، تدریجــی، یکپارچــه و مبتنــی بــر نظــام معیارهــای 
اســالمی کــه بــه  منظــور هدایــت افــراد جامعــه بــه  ســوی آمادگــی بــرای تحقــق آگاهانــه و اختیاری 
مراتــب حیــات طیبــه در همــۀ ابعــاد، زمینه هــای مناســب تکویــن و تعالــی پیوســتۀ هویــت ایشــان 
ــول  ــند تح ــم می آورد«)س ــالمی فراه ــح اس ــۀ صال ــرفت جامع ــکل گیری و پیش ــتای ش را در راس

بنیادیــن آمــوزش و پــرورش، 1390: 10(. 

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

 g ــا ــام  رض ــت. ام ــده اس ــد ش ــواده تأکی ــد در خان ــت فرزن ــر ارزش تربی ــالمی ب ــم اس در تعالی
داشــتن فرزنــد شایســته را از نشــانه های ســعادتمندی دانســته و فرموده انــد: اگــر خــدای 
تبــارک و تعالــی بــرای بنــده ای خیــری مقــّرر بفرمایــد، بــه او فرزنــدی شایســته و نیکــوکار عنایــت 
می نماید)طبرســی،219:1370(. رســول خــداn فرمــود: »بــه  راســتی اگــر یکــی از شــما فرزند 
خــود را تربیــت و ادب کنــد، بــرای او بهتــر اســت از تصــدق هــر روز بــه نصــف صاع«1)همــان: 222( 
و ایــن روایــت بیانگــر اهمیــت تربیــت در آن زمــان اســت. حضــرت علــی g نیز فرمود: »بخشــش 
و هدیــۀ هیــچ پــدری بــه فرزنــدش بهتــر از ادب و تربیــت پســندیده نیســت«2)همان(. پــدر و مــادر 
وســیلۀ طبیعــی بــرای به  وجودآمدن و رشــد و تربیــت  تکوینی فرزنــد و در حقیقت آنــان رب ظاهری 
فرزنــد هســتند کــه خداونــد متعــال بــا نیــرو و فعالیــت آنــان فرزنــد را بــه وجــود آورده اســت و اگــر از 
نظــر تربیــت  روحــی و معنــوی نیــز فعالیــت و نیــرو صــرف کننــد، از دو جهــت ظاهــری و معنــوی 
حــق پیــدا می کننــد. پــس پــدر و مــادر در طریــق خالقیــت و ربوبیــت الهــی قــرار گرفتــه و مظهــر 
ایــن دو صفــت پــروردگار متعــال نســبت بــه اوالدنــد؛ ازایــن رو تجلیــل و حفــظ حرمــت و اطاعــت و 
خدمــت و موافقــت آنــان، هــم از نظــر الهــی و هــم از نظــر طبیعــی الزم اســت. البتــه پــدر و مــادر نیز 

َق ِبِنْصِف َصاٍع ُکلَّ َیْوم «. ْن َیَتَصدَّ
َ
َحُدُکْم َوَلَدُه َخْیٌر َلُه ِمْن أ

َ
َب أ ْن ُیَؤدِّ

َ
1. »َل

َدٍب َحَسٍن«.
َ
ْفَضَل ِمْن أ

َ
2. »َما َنَحَل َواِلٌد َوَلدًا ُنْحال أ
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بایــد برنامــۀ خودشــان را در مســیر تربیــت  و تعلیــم فرزنــد، بــا برنامــۀ دینــی و الهــی وفــق بدهنــد و 
فرزنــد را از خــالف و عصیــان و دنیاپرســتی و تعلقــات مــادی، بــه  ســوی اطاعــت و بندگــی پــروردگار 
متعــال ســوق بدهنــد تــا بدیــن طریــق شــک  و تردیــد و اضطــراب خاطــر در دل هــای اوالدشــان بــه 

.)31۲ :13۶0، g اطمینــان و یقیــن تبدیــل شود)منســوب بــه جعفربــن محمــد الصــادق

امام ســجاد g نیــز یکــی از انســان های شــاخصی اســت کــه حقــوق مبتنــی بــر کرامت انســانی 
ــد،  ــواده، خداون ــراد خان ــوق اف ــجاد g ، حق ــام  س ــوق ام ــالۀ حق ــت. در رس ــرده اس ــرح ک را مط
اعضــای بــدن، نفــس انســانی و اعضــای جامعــه بیــان شــده اســت. امــام  ســجاد g دربــارۀ حــق 

فرزنــد فرمــوده اســت: 

و امــا حــق  فرزنــد تــو ایــن اســت کــه بدانــی او از توســت و در پســند و ناپســند دنیــای زودگــذر، 
دنبالــه روی توســت و به درســتی کــه تــو در تربیــت نیکــو و راهنمایــی به ســوی پــروردگارش و 
یاری رســانی او در فرمان پذیــری از خداونــد نســبت بــه خویشــتن و حــق فرزنــدت پرســیده 
خواهــی شــد. پــس ]اگــر وظیفــه ات را بــه انجــام رســانی [ پــاداش گیــری و چــون ]کــم کاری کنــی [ 
بازخواســت شــوی. پــس کار فرزنــدت را چونــان کســی که کارش را در ایــن ســرای زودگــذر بــا نیکــو 
ثمــری بیارایــد، انجــام بــده و در روابــط بیــن تــو و فرزنــدت بــه  ســبب نگهــداری خــوب و ثمــر الهــی 
کــه از او گرفتــه ای، نــزد پــروردگار، عــذرت پذیرفته شــده باشد1)ابن شــعبه حّرانــی، 13۷۶: ۲۶9(. 
از دیگــر مــواردی کــه  امامــان معصــوم b بــر آن تاکیــد داشــته اند آغــاز تربیــت کــودک اســت کــه 
 gهنــگام تولــد فرزنــدش حضرت جــواد gاز زمــان انتخــاب همســر آغــاز می گــردد. امــام رضــا
ــاک  ــا آورد و پ ــه دنی در مــدح و ســتایش همســر خــود فرمــود: »مقــدس اســت مــادری کــه او را ب
ــج  و طاهــر خلــق شــده است«2)مســعودی، 1384: 216(. و در حدیثــی دیگــر فرمــود: »از تزوی
دختــر خــود بــه شــارب الخمــر اجتناب کــن، کــه اگــر بــه او زن دهــی چنــان اســت کــه داّلل زنــا 
شــده باشی«3)مجلســی، 1403ق،ج79: 142(؛ زیــرا بــر اثــر قانــون تــوارث، ویژگی هــای اخالقی 

اَلَلِة َعَلی  َدِب َو الدَّ
َ
یَتُه ِمْن ُحْسِن اْل ا ُولِّ َك َمْسُئوٌل َعمَّ ِه َو َانَّ ْنَیا ِبَخْیِرِه َو َشرِّ ُه ِمْنَك َو ُمَضاٌف ِإَلْیَك ِفی َعاِجِل الدُّ نَّ

َ
ا َحقُّ َوَلِدَك َفَتْعَلُم أ 1. »َو َامَّ

ْنَیا  َثِرِه َعَلْیِه ِفی َعاِجِل الدُّ
َ
ِن ِبُحْسِن أ ْمِرِه َعَمَل اْلُمَتَزیِّ

َ
ِه َو اْلَمُعوَنِة َلُه َعَلی َطاَعِتِه ِفیَك َو ِفی َنْفِسِه َفُمَثاٌب َعَلی َذِلَك َو ُمَعاَقٌب َفاْعَمْل ِفی أ َربِّ

ه.« َة ِاالَّ ِباللَّ ْخِذ َلُه ِمْنُه َو ال ُقوَّ
َ
ِه ِفیَما َبْیَنَك َو َبْیَنُه ِبُحْسِن اْلِقَیاِم َعَلْیِه َو اْل ِر ِإَلی َربِّ اْلُمَعذِّ

2. »قّدست  أّم  ولدته  فلقد خلقت طاهرة مطّهرة»
نا«.  جَتُه فکأّنما ُقْدَت إلی الزِّ َج شاِرَب الَخمِر ، فإن َزوَّ 3. »إّیاَك أن ُتَزوِّ



112

سال نهم، شماره 33، بهار 1400فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

و روانــی پــدر و مــادر در سرشــت کــودک موثــر اســت.  

ــودکان  ــرای ک ــی ب ــی تعال ــم و اساس ــیار مه ــروط بس ــی از ش ــجاد g ، یک ــام  س ــالۀ ام در رس
ــی وجــود دارد و در محیــط  و بزرگ ســاالن، آزادی محیــط زندگــی اســت. در محیطــی کــه زورگوی
مرگبــار اســتبداد، قطعــًا امیــد بــه تعالــی وجود نــدارد؛ چراکــه محیــط آرام و آزاد، موجب شــکفتگی 
ــی از زور  ــکان دارد، مرب ــه ام ــا ک ــا آن ج ــالم ت ــی اس ــب تربیت ــذا در مکت ــود؛ ل ــتعدادها می ش اس

اســتفاده نمی کند)حیــدری  نراقــی، 13۸۶: ۵3۵(.

در اندیشــۀ صاحب نظــران غربــی نیــز ســخنان بســیاری دربــارۀ تربیــت دیــده می شــود. روســو1 
)1۷1۲-1۷۷۸م( کــه اندیشــه های تربیتــی خــود را در کتاب هایــی ماننــد امیــل بیــان و شــیوۀ یک 
زندگــی درســت را بــرای فرزنــد خیالــی خــود ترســیم کــرده اســت، معتقــد اســت در زندگــی پیــش 
از آموختــن هــر حرفــه، بایــد »حرفــۀ انســان بودن« را آموخــت. وی بــه ایــن نکتــه اذعــان می کنــد 
کــه می کوشــد امیــل چنــان بــار بیایــد کــه بتوانــد در کارهــای گوناگــون، وظیفــۀ خــود را چــون یک 
انســان انجــام دهــد، در موقعیت هــای گوناگــون درســت رفتــار کنــد و بتوانــد رنج هــا و خوشــی ها 
را تحمــل کنــد؛ یعنــی بــرای زندگی کــردن و خــوب زندگی کــردن آمــاده شــود. تربیــت آماده شــدن 
بــرای زندگــی اســت. البتــه خــوِد دورۀ تربیــت نیــز دوره ای از زندگانــی اســت و اهمیــت خاصــی 
دارد. ازایــن رو، هیــچ مرحلــه ای از زندگــی نبایــد فــدای مرحله های دیگــر شــود)نقیب زاده، 13۸۶: 
1۲۸(، بلکــه زندگــی بایــد بــر اســاس طبیعــت شــکل بگیــرد. از نظــر روســو، بهتریــن مربــِی کودک 

پــدر اوســت. 

در برخــی نظریه هــا، بــا نظــر بــه تعهــد و التزامــی که بــرای تربیــت فرزنــد پیــش روی خانــواده قرار 
گرفتــه اســت، تربیــت در خانــواده بــدون شــناخت والدیــن از علــم تربیــت ممکن نیســت. در برخی 
نظریه هــا، یــک بخــش ضــروری جامعــه و مهــد و بســتر فرزنــدان بــرای رشــد، خانــواده اســت )وی 
جــو2 و همــکاران، ۲01۷م( و توســعۀ فرهنــگ آموزشــی والدیــن، یکــی از راه هــای درک خانــواده 
توســط فرزنــدان اســت و می توانــد بــه آن هــا، در تعامــل بــا فرزنــدان و پرهیــز از اشــتباه در زمینــۀ 

1. Rousseu
2. Weiju & etc
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تربیــت خانوادگــی کمــک کنــد )ونــرا و همــکاران،1 ۲01۶م(. والدیــن و معلمــان باید دربــارۀ عوامل 
مؤثــر در شــکل  دادن ســبک زندگــی فرزنــدان آگاه باشــند تــا بتواننــد شــیوه های زندگــی صحیح را 

در آن هــا شــکل دهند)تزکــی و همــکاران،2 ۲01۶م(.

یکــی از نظراتــی کــه در چنــد دهــۀ اخیــر در ایــن زمینــه مطــرح شــده، نظریــۀ مینوچیــن اســت. 
وی خانــواده را بــه  منزلــۀ سیســتم تعبیــر کــرد کــه در آن والدیــن، یــک خرده سیســتم اجرایــی را 
تشــکیل می دهنــد و مســئوِل فرزنــدان هســتند. خانــواده کارکردهایــی از جملــه اجتماعی شــدن 
فرزنــدان و حمایــت متقابــل زوجیــن را دارد کــه از طریــق خرده سیســتم هایی بــا مرزهــای مناســب 
بــه انجــام می رســند. در مرزهــای درهم تنیــده یــا بســیار انعطاف پذیــر و گسســته، خانــواده دچــار 
بحــران می شــود؛ یعنــی زمانــی کــه فرزنــدان بــه اســتقالل نرســند یــا از حمایــت کافــی برخــوردار 
ــواده  ــه  نظــر مینوچیــن، »در جوامــع امــروزی، خان نشــوند)دوئرتی و مک دانیــل، 13۸9: ۲۷(. ب
اجتماعی کــردن فرزنــدان را بــه  مــرور زودتــر رهــا می کنــد و راهنمایــی و تربیــت بچه هــای بزرگ تــر 
را مدرســه، وســایل ارتبــاط جمعــی و گــروه هم ســاالن بــه  عهــده می گیرنــد؛ در صورتــی  کــه جامعه 
منابــع برون خانگــی مناســب بــرای اجتماعی کــردن و حمایــت ایجــاد نکــرده اســت«)مینوچین، 

.)۷9 :13۸1

نظریــۀ سیســتم ها می گویــد کــه رفتــار انســان تحت تأثیــر کســانی کــه بــا آن هــا تعامــل می کنیــم 
قــرار دارد و حتــی بــه  واســطۀ آن تنظیــم می شــود)دوئرتی و مک دانیــل، 13۸9: ۷9(. بــرای مثــال 
آزمایــش »خــوزه دلــگادو«،3 بــه  نقــل از مینوچیــن مثــال بــارزی از وابســته  بــودن پرخاشــگری بــه 
وضعیــت محیطی اســت کــه پرخاشــگری در آن بــروز می کند. دلــگادو میزان تحریک پرخاشــگری 
را در چنــد آزمایــش ثابــت نگــه مــی دارد و محیــط را دســتکاری می کنــد. تغییــر محیــط، تغییــر در 

میــزان بــروز رفتار پرخاشــگرانه را بــه  دنبــال دارد)مینوچیــن، 13۸1: 14(.

ویرجینیــا ســتیر )1388( به عنــوان یــک روان درمانگــر انســان گرا، بــه ایجــاد عزت نفــس 
و خودارزشــمندی و نیــز خودشــکوفایی در افــراد خانــواده بــاور دارد. میــان افــراد خانــواده 

1. Venera & etc
2. Tezci & etc
3. Jose M.R.Delgado.
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احساســاتی اســت کــه اگــر ایــن احساســات شــناخته نشــوند و بــه درون ریختــه شــوند، ریشــه های 
رفــاه خانوادگــی از بیــن مــی رود و عزت نفــس افــراد خانــواده کــم می شــود. بــه  عقیــدۀ او، پــدر و 
مــادر بایــد از روابــط خانوادگــی آگاهــی داشــته باشــند. وی شــرط اصلــی همدلــی، احتــرام مثبــت 
نامشــروط و هماهنگــی و یکپارچگــی کارل  راجــرز را اجــرا کــرد. از نظــر نوا بی نــژاد)13۸0(، جــو 
عاطفــی خانــواده ضامــن ســالمت و شــکوفایی فرزندان اســت. والدین بایــد فضایــی آرام، متعادل و 
حمایت کننــده را بــرای فرزنــدان خویــش مهیــا کننــد. میلگــرام )1990م( نیــز همچــون نوابی نژاد، 
وضعیــت مناســب خانوادگــی، نحــوۀ ارتبــاط والدین بــا فرزنــدان، رفتار و نگــرش والدیــن و کمیت و 

ــر دانســت.  کیفیــت عالقه منــدی آن هــا را در رشــد توانایی هــای فرزنــدان مؤث

از دیــدگاه برخــی صاحب نظــران، هــر قــدر میــان اعضــای خانــواده ارتبــاط کالمــی و عاطفــی 
ــرار از  ــت. »ف ــتوارتر اس ــاط تر و اس ــالم تر و بانش ــواده، س ــای آن خان ــط اعض ــد، رواب ــتر باش بیش
ــه   ــه ب ــت ک ــا و ترس هاس ــا، مجادله ه ــتیزه ها، طرده ــه س ــا ب ــارز و گوی ــی ب ــخ و واکنش ــه« پاس خان
ــی و  ــفتگی های خانوادگ ــل آش ــرت در مقاب ــم و نف ــراز خش ــی و اب ــراض و انتقام جوی ــکل اعت ش
بی عدالتی هــای حاکــم در خانــواده و در جامعــه بــروز می کند)به پــژوه، 13۷۸: 4۸-49(. اصــواًل 
خانواده هــای ســالم الگوهــای ارتباطــی خوبــی دارند)شــعاع کاظمی و ســیف، 13۸9: ۵۵(. 
رابطــۀ خــوب، رابطــه ای اســت کــه برابــر باشــد و در آن طرفیــن حقــوق و وظایــف برابــری داشــته 
ــم  ــرای ه ــن را ب ــد و بهتری ــرام می گذارن ــر احت ــه یکدیگ ــن ب ــه ای، طرفی ــن رابط ــند. در چنی باش
می خواهنــد. رابطــۀ خالــص، بــر ارتبــاط متکــی اســت و درک نــگاه طــرف مقابــل در آن ضــرورت 
ــۀ  ــا و ادام ــه بق ــت ک ــز اس ــالت حمایت آمی ــت و تعام ــرورش، مراقب ــز، 139۵: ۸9(. پ دارد)گیدن
زندگــی را در دنیــای مرمــوز امــروز تضمیــن می کنــد و آنچنــان بــا واقعیــت درهــم آمیختــه اســت 
کــه بدیهــی انگاشــته می شــود)مینوچین و فیشــمن، 139۷: 3۵3(. در پژوهشــی، انــدر و ایلمــاز1 
)۲01۲م( نشــان دادنــد کــه افزایــش رضایــت از زندگــی بــه  دســت  آمــده از ســبک زندگــی حمایتی 
خانــواده، باعــث می شــود نوجوانــان بزهــکاری کمتــری داشــته باشــند. وجــود هرگونــه بحــران در 
کــودکان و نوجوانــان ماننــد ســردرگمی در هویت یابــی، بزهــکاری، بیماری هــای روحــی و روانــی، 
ــای  ــیاری از ناهنجاری ه ــدر و بس ــواد مخ ــه م ــردن ب ــردگی، پناه ب ــراب، افس ــای اضط واکنش ه

1. Fulya Cenkseven Önder, Yasin Yilmaz
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رفتــاری در میــان کــودکان، زاییــدۀ تحــوالت و دگرگونی هــای ســریع اجتماعــی و حمایت نکــردن 
عاطفــی خانــواده اســت و تربیــت صحیــح کــودکان1 در خانــواده، بــه  عنــوان یکــی از مقوله هــای 

اساســی و بنیادیــن بــرای ســعادت آن هــا ذکــر شــده  اســت.

ــام  ــا g انج ــام رض ــر ام ــد از منظ ــت فرزن ــۀ تربی ــیاری در زمین ــای بس ــع پژوهش ه در واق
شــده اســت؛ امــا تاکنــون روش و رفتــار امــام رضــا g از منظــر تربیــت فرزنــد در خانــواده، بــه  
صــورت یــک موضــوع مســتقل، بررســی و تحلیــل نشــده اســت و همــواره ایــن رویکردهــا بــه 
 صــورت تابعــی از مباحــث تربیتــی امــام مطــرح شــده اســت. بــرای مثــال موســوی و دیگــران 
ــی  ــن بخــش از نظــام تربیــت دینــی دانســته و روش های )139۷( تربیــت اعتقــادی را مهم تری
ماننــد تکــرار مفروضــات بدیهــی، ایجــاد انــس و احســاس محبــت بــه خداونــد، عقل گرایــی، 
علم آمــوزی، اســتدالل محوری، پاســخ بــه شــبهه و ابطــال دیدگاه هــای رقیــب را از ســیرۀ 
ــه  ــود ب ــۀ خ ــی )139۸( در مقال ــریعتی و صحرای ــد. ش ــتنباط کرده ان ــا g اس ــرت  رض حض
 » g بررســی نقــش والدیــن در تربیــت عاطفــی کــودک بــا بهره گیــری از ســیرۀ امــام رضــا«
ــم  ــد، تکری ــتن فرزن ــود دانس ــۀ ازخ ــا، اندیش ــویی بینش ه ــه، هم س ــن مقال ــد. در ای پرداخته ان
و احتــرام متقابــل، حســن رفتــار، همدلــی، خوش رویــی، محبــت، هدیــه دادن و الگــوی 
شایســته  بــودن از کارهایــی اســت کــه والدیــن بایــد در تربیــت عاطفــی انجــام دهنــد. واســعی 
)139۵( در مقالــه ای بــا عنــوان »تعامــل بــا خانــواده در ســنت رضوی )رویکــرد تبارشناســانه(« 
نتیجــه گرفتــه اســت کــه انگیــزۀ محــوری امــام در اســتناد بــه کالم رســول خــداn و پیشــوایان 
پیشــین، امــام  علــی g و امــام  صــادق g، عــالوه بــر دغدغــۀ احیــای ســنت اســالمی و ترویــج 
ارزش هــای دینــی، ایجــاد پشــتوانه بــرای ســخنان و اظهارنظرهــای خویــش اســت. ایــن عاملــی 

اســت کــه در تبلیــغ و تبییــن دیــن بــرای تنفیــذ کالم و تســلیم مخاطــب ضــرورت دارد. 

ــی  ــا g بررس ــام رض ــیرۀ ام ــر س ــواده از منظ ــد در خان ــت فرزن ــۀ تربی ــش، مقول ــن پژوه در ای
ــد.  ــخ می ده ــر پاس ــش  زی ــه پرس ــر ب ــش حاض ــتا، پژوه ــن راس ــود. در ای می ش

1. در سیرۀ امام رضا g چه رویکردهایی برای تربیت فرزند در خانواده متصور است؟ 

1. از نظر کنوانسیون حقوق کودک، منظور از کودکان، افراد انسانی زیر 18سال است. 
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روش پژوهش

رویکــرد پژوهــش از نــوع پژوهــش کیفــی اســت. ایــن نــوع پژوهــش، اّطالعــات خــود را بــا ارجــاع 
بــه عقایــد، ارزش هــا و رفتارهــا در بســتر اجتماعــِی دســت نخــورده به دســت می آورد)محمدپــور، 
ــت و  ــان مدار اس ــالح انس ــک اصط ــتردۀ آن ی ــای گس ــی در معن ــش کیف 1392، ج1: 93(. پژوه
ــۀ  ــا به گون ــه م ــی رود ک ــش م ــاس پی ــن اس ــر ای ــانی، ب ــی های انس ــر بررس ــای دیگ ــد زمینه ه مانن
فــردی یــا جمعــی، دنیایــی را کــه در آن زندگــی می کنیــم، خلــق می نماییــم و بایــد نســبت بــه آن 
احســاس مســئولیت کنیــم و بتوانیــم آن را به گونۀ متمایز و متفاوتــی بســازیم)هومن، 12:1385(.

در ایــن پژوهــش، بــه روش توصیفــی  تحلیلــی و بــا هــدف بررســی رویکردهــای تربیــت فرزنــد در 
خانــواده در ســیرۀ امــام رضــا g ، ابتــدا بــا مــروری بــر مطالعــات انجام شــده در حــوزۀ خانــواده، 
بــه مبانــی نظــری در ایــن خصــوص پرداختــه می شــود. آن دســته از احادیــث و روایــات و تئوری هــا 
کــه داللت هــا و اشــارات مســتقیم بــا بحــث تربیــت فرزنــد در خانــواده داشــته و بــه صــورت ضمنــی 
و تلویحــی مرتبــط بــا ســیرۀ نظــری و عملــی حضــرت در ایــن زمینــه اســت، اســتفاده می گــردد. 
ــی  ــۀ مبان ــر ارائ ــه ب ــرداری اســت. در ادامــه، ســاختار کلــی مقال ــزار جمــع آوری داده هــا فیش ب اب
نظــری منســجم در حیطــۀ ســیرۀ امــام ســازمان دهی می شــود. از آن جــا کــه ســند فلســفۀ تربیــت 
در جمهــوری اســالمی ایــران جامعیــت بیشــتری دارد و محتــوای آن متناســب بــا فرهنــگ جامعــه 
اســت، بخشــی از مبانــی نظــری در حــوزۀ تربیــت از ایــن ســند انتخاب خواهد شــد. مبانــی نظری 
ســند فلســفۀ تربیــت مربــوط بــه تربیــت رســمی و عمومــی اســت؛ امــا بســیاری از مؤلفه هــای آن، 
از جملــه ســاحت های تربیــت را می تــوان بــه حــوزۀ تربیــت در خانــواده نیــز تعمیــم داد و ماهیــت 
ــواده   ــه  لحــاظ دیــده  شــدن بحــث تربیــت فرزنــد در حــوزۀ خان بین رشــته ای ایــن پژوهــش نیــز ب
اســت کــه یکــی از ویژگی هــای اصلــی پژوهــش حاضــر اســت. در ادامــه، رویکردهــای تربیــت فرزند 
ــا ذکــر شــواهد و اســناد توصیــف و  و مضامیــن آن کــه در ســیرۀ امــام رضــا g مشــهود بــوده، ب
تحلیــل می شــود. بــه  دلیــل محدودیــت در ظرفیــت پژوهــش، تنهــا برخــی از روایــات در ایــن حیطه 
بررســی می شــود و رویکردهــای بــه  دســت  آمــده بخشــی انــدک از ســیرۀ امــام رضــا g ؛ را بازگــو 

می کنــد و قطعــا همــۀ مــوارد ســیره در ایــن مقولــه نمی گنجــد.
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یافته های پژوهش

تربیت فرزند در خانواده با توجه به سیرۀ امام رضاg؛ 

شــواهد بــه  دســت آمده از پژوهــش نشــان  داد کــه در ســیرۀ امــام رضــاg، تربیــت در خانــواده 
ــه  نظــر می رســد ســیرۀ  ــه تدبیــر و درایــت کافــی نیــاز دارد. ب ــۀ مهمــی در زندگــی اســت و ب مقول
نظــری و عملــی امــام رضــا g کــه »وی را عالم آل محمــدn نیــز نامیده اند«1)طبرســی، 
141۷ق، ج2: ۶4(، می توانــد روشــنگر خــِط  مشــی خانــواده بــرای تربیــت فرزنــد در جامعــۀ امروز 
باشــد. در ایــن قســمت، ابتــدا مبانــی مرتبــط بــا ســاحت های تربیــت آمــده، ســپس همــراه بــا هــر 

ســاحت بــه توصیــف و تحلیــل ســیره پرداختــه شــده اســت.

تربیت دینی

تربیت اعتقادی و عبادی 

»ســاحت تربیــت اعتقــادی، عبــادی و اخالقــی بخشــی از جریــان تربیــت اســت کــه ناظــر بــه 
رشــد و تقویــت مرتبــۀ قابــل  قبولــی از جنبــۀ دینــی و اخالقــی حیــات طیبــه در وجــود متربیــان و 
ایمــان متربیــان بــه مجموعــه ای از باورهــا و ارزش هــا و اعمــال، در راســتای تعالــی هویــت دینــی و 
اخالقــی اســت«)مبانی نظــری تحــول بنیادیــن در نظــام تعلیــم  و تربیت رســمی عمومــی، 1390: 
۲99(. مخاطــب اصلــی دیــن، فطــرت انسان هاســت و رســالت اصلــی آن هــم شــکوفاکردن همین 

فطــرت انســانی اســت.

ــه  شــمار  ــان کــه در خدمــت انســان اند و اومانیســت واقعــی ب  شــهید مطهــری عقیــده دارد »آن
ــانی و  ــت انس ــخصیت و سرش ــانی و ش ــژۀ انس ــتعدادهای وی ــانی و اس ــای انس ــد، مالک ه می رون
ــد  ــرت رش ــاس فط ــر اس ــان را ب ــراد انس ــن اف ــد. ای ــر می گیرن ــانی را در نظ ــرت انس ــره فط باالخ

ُلوُه َعْن َاْدَیاِنُکْم َو اْحَفُظوا َما َیُقوُل َلُکم .«
َ
ٍد َفاْسأ نَّ ُموَسی ْبَن َجْعَفٍرGَکاَن َیُقوُل ِلَبِنیِه َهَذا َاُخوُکْم َعِلیُّ ْبُن ُموَسی َعاِلُم آِل ُمَحمَّ

َ
1. »أ
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می دهند«)مطهــری، 13۷۷، ج11: ۸۲(. یکــی از ویژگی هــای رویکــرد ســاحت تربیــت اعتقــادی، 
عبــادی و اخالقــی، فطرت مــداری اســت. خانــواده در پــرورش انســان بــر اســاس فطــرت نقــش 
بــارزی دارد. در صورتــی کــه فطــرت انســانی در خانــواده نادیــده انگاشــته شــود، کار مدرســه در 
امــر تربیــت دشــوار می شــود. فطرت مــداری یعنــی اینکــه همــۀ انســان ها بــا یــک سرشــت نیکــو 
متولــد می شــوند، همــه در ذات خــود دارای کرامت انــد، همــه عدالــت را دوســت دارنــد و باالخــره 
همــۀ آنچــه خــوب اســت، ماننــد راســتی و درســتی، میــل بــه آن در وجــود هــر انســانی در هنــگام 
ــگ  ــه رن ــی ک ــل ربوب ــن می ــه ای ــان ها، ب ــت انس ــی در تربی ــران اله ــت. پیامب ــته اس ــت، سرش خلق

خدایــی دارد، توجــه داشــتند. 

ســیرۀ امــام رضــا g ، نیــز در تربیــت اعتقــادی و عبــادی، بــر اســاس فطــرت انســانی و بــر روش 
ــه  ــد ک ــه می کردن ــد، توصی ــی فرزن ــت دین ــۀ تربی ــال در عرص ــوان مث ــه  عن ــود. ب ــتوار ب ــی اس عمل
ــا آن ذکــر آشــنا می شــوند1 )کلینــی،  در خانــه اذان بگوییــد؛ چــون فرزنــدان از همــان کودکــی ب
ــه  منظــور دســتگیری از  ــد کــه کــودک ب ــه می کنن ــن توصی ــه والدی ــز ب 1407ق، ج3 : 308( و نی
نیازمنــدان و کمــک بــه دیگــران و نیــز حفــظ خــود و خانــواده اش از خطرهــا و حــوادث، از همــان 
دوران کودکــی، صدقــه بدهــد: »کــودک را امــر کــن تــا بــا دســت خــود صدقــه بدهــد؛ اگرچــه کــم 
باشــد، هرچیــزی کــه بــرای رضــای خداونــد داده شــود، اگرچــه کــم هــم باشــد، در نــزد خداونــد 

ــت«2)کلینی، 1407ق، ج4: 4(. ــزرگ اس ب

 g ــا ــام رض ــادی، ام ــۀ عب ــن فریض ــا ای ــا ب ــنایی آن ه ــاز و آش ــه نم ــدان ب ــوت فرزن ــارۀ دع درب
می فرمایــد: »پســران بایــد در ســنین هفــت ســالگی بــه نمــاز وادار شــوند«3)ابن بابویــه، 1413ق، 
ج3: 436(. همچنیــن بنابــر ســیرۀ رضــوی بســیار الزم و ضــروری اســت کــه والدیــن بــه فرزنــدان 
 ، g خــود قــرآن را آمــوزش و ایشــان را در فضایــی معطــر بــه عطــر قــرآن پــرورش دهنــد. امام رضــا
فرموده انــد: »بــرای خانه هــای خــود، نصیــب و بهــره ای از قــرآن )یعنــی تــالوت و تدبــر در آن( قــرار 
دهیــد. زیــرا هــرگاه قــرآن در خانــه خوانــده شــود )در رزق و روزی و ســایر امــور( بر اهل آن گشــایش 

ْبَیان    «. ْجِل الصِّ
َ
ْیَطاَن َو ُیْسَتَحبُّ ِمْن أ ُه َیْطُرُد الشَّ ْن ِفی َبْیِتَك َفِإنَّ ذِّ

َ
1. »أ

ُة ِفیِه َعِظیم     «. یَّ ْن َتْصُدَق النِّ
َ
ُه َو ِإْن َقلَّ َبْعَد أ ْی ِء َو ِإْن َقلَّ َفِإنَّ ُکلَّ َشْی ٍء ُیَراُد ِبِه اللَّ ْق ِبَیِدِه ِباْلِکْسَرِة َو اْلَقْبَضِة َو الشَّ ِبیَّ َفْلَیَتَصدَّ 2. »ُمِر الصَّ

اَلِة َو ُهَو اْبُن َسْبِع ِسِنیَن  «. 3. »ُیْؤَخُذ اْلُغاَلُم ِبالصَّ
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و آســایش قــرار داده شــود )و خیــر و برکــت و لــذت زندگــی در آن بســیار گــردد( و ســاکنین آن در 
معــرض ازدیــاد و افزایــش نعمــت باشــند«1)حرعاملی، 1409ق، ج6: 200(. بنابرایــن خانــه ای که 
اهلــش اهــل قرآن انــد، از برکــت قــرآن رشــد عقلــی و فکــری پیــدا می کننــد کــه عقــل هماهنــگ 
بــا قــرآن، عقــل ملکوتــی و ســودش عبــادِت حــق و تحصیــل بهشــت جاودانــی است)ســاالری فــر، 
13۸۵: 341- 343(. کــودک بــه طور معمول ســخن گفتن، آداب معاشــرت، آداب و ســنن دینی را 
در محیــط خانــه فــرا می گیــرد و اگــر والدیــن بــه دســتورات دینــی اهمیت دهنــد و موازیــن اخالقی 
ــفیان،  ــر می گذارد)یوس ــودک تأثی ــر روح و روان ک ــل ب ــه عم ــن گون ــک ای ــد، بی ش ــت کنن را رعای
1389: 108(. امــام  رضــا g در همــان مــدت کوتــاِه زندگــی بــا فرزنــدش بــرای او الگــوی عملــی 

کاملــی بــود. ضمــن اینکــه بیشــتر بــه عمــل فرزنــدش توجــه می نمــود. 

تربیت اخالقی

دیــن، هــدف بالــذات تکویــن و تشــریع را نیــل بــه فضایــل عالــی اخالقــی می دانــد. در اکثریــت 
ــول  ــاس، قب ــت. براین اس ــده اس ــث ش ــی بح ــات اخالق ــتقیم از موضوع ــی مس ــای دین آموزه ه
تغییرپذیــری و ثبــات نداشــتن احــکام اخالقــی بــه معنــای عصــری و موقتی شــدن تعالیــم دینی و 
انــکار کمــال و حاکمیــت دیــن اســت و نســبیت اخالقــی بــا جاودانگــی دیــن کــه از شــئون کمــال و 
خاتمیــت آن اســت، درتعــارض اســت)مطهری،1388،ج1: 182(. در ســیره و تعالیــم رضــوی کــه 
برگرفتــه از مکتــب پیامبــرn اســت، قانون گــذار حقیقــی گزاره هــای اخالقــی، خداونــد اســت. 

امــام رضــاg بــه رابطــۀ متقابــل ایمــان و اخــالق اشــاره و بــه نقــل از رســول خــداn فرمودنــد: 
ــواده اش  ــه خان ــبت ب ــا نس ــن آن ه ــن و مهربان تری ــان، خوش خوی تری ــر ایم ــردم ازنظ ــن م »بهتری
 ،g اســت و مــن مهربان تریــن شــما بــه خانــواده ام هســتم«2) منســوب بــه علی      بن موســی الرضا
ــل  ــرکه عس ــه س ــد، چنانک ــاه می کن ــل را تب ــی عم ــد اخالق ــد: »ب ــز فرمودن ــا: 51-52(. و نی بی ت

اُنُه ِفی ِزَیاَدٍة    «. ْهِلِه َو َکُثَر َخْیُرُه َو َکاَن ُسکَّ
َ
َر َعَلی أ 1. »ِاْجَعُلوا ِلُبُیوِتُکْم َنِصیبًا ِمَن اْلُقْرآِن- َفِإنَّ اْلَبْیَت ِإَذا ُقِرَئ ِفیِه اْلُقْرآُن ُیسِّ

ْهِلی«.
َ
ْلَطُفکْم ِبأ

َ
َنا أ

َ
ْهِلِه َو أ

َ
ْلَطُفُهْم ِبأ

َ
ْحَسُنُهْم ُخُلقًا َو أ

َ
اِس ِإیَمانًا أ ْحَسُن النَّ

َ
2. »أ
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ــا  ــر ج ــت ه ــی از آن اس ــارب، حاک ــروزه تج ــه، 1404ق: 37، ج2(. ام ــاه می کند«1)ابن بابوی را تب
کــه اخــالق خــوب در زندگــی ســایه افکنــده، اســتحکام نهــاد خانــواده را تضمیــن کــرده اســت. 
بســیاری از مشــکالت و حّتــی قتل هــا، بــه  دنبــال بــد اخالقی هــا در خانــواده بــه  وجــود آمــده کــه 
تبعــات آن بــه جامعــه هــم رســیده اســت. خوش اخالقــی یکــی از شــرایط ضــروری بــرای انتخــاب 
همســر اســت. در واقــع بــرای هــر گونــه تربیــت اخالقــی فرزنــد، ابتــدا والدیــن بایــد در خانــواده 
گشــاده رو و بــا اخــالق باشــند. تربیــت اخالقــی بــر پایــۀ منابــع الهــی حکــم می کنــد کــه انســان ها 

بــرای بهتــر شــدن زندگــی، بــه فضیلت هــای اساســی اخالقــی روی آورنــد.

ــۀ اخــالق اجتماعــی اســت و  ــۀ دیگــر از ســخنانی کــه حضــرت مطــرح می کنــد، در مقول نمون
اخــالق نیــک را پــس از ایمــان بــه خداونــد معرفــی می کنــد. حضــرت رضــا g فرمــود: »پــس 
از ایمــان بــه خداونــد، نخســتین عملــی کــه عقــل آدمــی انســان را بــه آن ارشــاد می کنــد، محّبــت 
و دوســتی بــا مــردم و احســان و نیکــی بــا نیکــوکاران و بــدکاران اســت«)عطاردی، 166:1363(. 
ــه  ــن امرتوصی ــواره در ای ــود را هم ــروان خ ــوده و پی ــدس ب ــارع مق ــر ش ــد نظ ــردم م ــا م ــتی ب دوس

فرمــوده اســت.

رفتــار می کردنــد.  کریمانــه  و  تبّســم  و  تواضــع  و  مهربانــی  بــا  مــردم  بــا همــه  حضــرت 
ادب  و  احتــرام  بــا  بزرگ ســاالن،  و  اطفــال  همــه  بــا  »الزم  اســت  می فرمودنــد:  چنانکــه 
رفتارکنید«)نوری طبرســی، 1408ق، ج3: 67(. همچنیــن می فرمودنــد: »بــا عمــوم مــردم 
بــا گشــاده رویی برخوردکنید«)مجلســی، 1403ق، ج71: 167(. امــام  رضــا g برخــورد و 
معاشــرت مناســب و مهربانــی بــا دیگــران را بســیار مهــم می دانســت و خــود بــا رعایــت آن هــا، در 
دل هــای دیگــران نفــوذ کــرده  بــود. ایشــان می فرمــود: »پیامبــرn بــا مــردم به خوبــی معاشــرت 
ــا آن هــا ســخن می گفت«)عطــاردی، 1406ق، ج2: 477(. در  ــا نرمــی و آرامــش ب می فرمــود و ب
روایــت دیگــری ابراهیم بن عبــاس می گویــد: »هیــچ گاه ندیــدم کــه امــام  رضــا g در ســخن بــر 
کســی جفــا ورزد و نیــز ندیــدم کــه ســخن کســی را پیــش از تمــام  شــدن قطع کنــد. هرگز ندیــدم به 
کســی از خدمتــکاران و غالمانشــان بدگویــی کنــد، خنــدۀ ایشــان قهقهــه نبــود؛ بلکــه تبســم بود؛ 

ی ُء یفِسُد الَعَمَل کما یفِسُد الَخلُّ الَعَسَل«. 1. »الُخلُق السَّ
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چــون ســفره غــذا بــه  میــان می آمــد همــه افــراد خانــه حتــی دربــان و مهتــر را نیــز بــر ســفره خویش 
ــا  ــان ب ــه، 1378، ج2: 184(. ایش ــذا می خوردند«)ابن بابوی ــام غ ــا ام ــراه ب ــان هم ــاند و آن می نش
همــه خوش اخــالق و مهربــان بودنــد؛ چــرا کــه بداخالقــی را نابودکننــدۀ اعمــال می دانســتند و 
ــد کــه شــیرینی عســل را از بیــن می برد«)همــان: 37(. ایشــان در  ــه ســرکه ای تشــبیه می کردن ب
ایــن زمینــه الگــوی خوبــی بــرای فرزنــد خــود بوده  اســت. حضــرت معتقــد بودنــد: »زندگی کســی 
کــه دیگــران از پرتــو زندگــی  او، زندگــی خوبــی داشــته باشــند، بهتــر است«1)ابن شــعبه حّرانــی، 
1376: 448(. در مقابــل، مــردم را از بــد اخالقــی، جــدل، دشــمنی و به کارگیــری صفــات رذیلــه 
نســبت بــه یکدیگــر بــه شــدت نهــی می فرمودنــد و عاقبــت ایــن کارهــا را درخواســت شــدیدترین 

ــی، 1403ق، ج71: 230(.   ــان می کردند2)مجلس ــان بی ــرای آن ــد ب ــوی خداون ــازات از س مج

ــتند.  ــراوان داش ــد ف ــواده تأکی ــا خان ــاری ب ــی و خوش رفت ــر خوش اخالق ــا g ب ــام رض       ام
ــه کســانی که در  ــه نقــل از رســول خــداn ب ــا بدانجاســت کــه حضــرت ب اهمیــت ایــن مطلــب ت
ــرار می دهنــد، چنیــن  ــار خــود ق ــار و گفت خانواده شــان، ُحســن اخــالق را محــور و ســرلوحه رفت
مــژده می دهنــد: »در قیامــت کســی بــه مــن نزدیک تــر اســت کــه در دنیــا خوش اخالق تــر باشــد 
ــه  ــا g ب ــام رض ــیره ام ــه، 1378، ج2: 38(. در س ــودش نیکوکارتر«3)ابن بابوی ــواده خ ــا خان و ب
ــه رفتــار تنــد و تنبیــه بدنــی  ــا کــودکان و پرهیــز از هرگون ــودن ب ــد دوســتی و خوش اخــالق  ب فرزن
ــه  ــن زمین ــا g در ای ــام  رض ــدِر ام ــی کاظم g ، پ ــام  موس ــت. ام ــده اس ــه ش ــیار توصی ــز بس نی
فرمودنــد: »فرزنــدت را کتــک نــزن و بــرای ادب کردنــش بــا او قهــر کــن؛ هرچنــد نبایــد ایــن قهــر 
طوالنــی شود«4)مجلســی، 1403ق، ج101: 99(. در عرصــۀ تربیــت فرزنــد هــم بــه ســخت گیری 
بیــش  از حــد یــا دخالت هــای نابجــای والدیــن هشــدار داده و از پــدر و مــادر، مالیمــت و مالطفــت 
بیشــتری نســبت بــه فرزنــدان طلــب می نمودند5)حرعاملــی، 1409ق، ج4: 20(. بنابرآنچــه گفته 
شــد، در میــان روش هــای تربیــت اخالقــی فرزنــد، روش عملــی بــه  دلیــل کاربــردی  بــودن، از نفــوذ 

َن َمَعاَش َغْیِرِه ِفی َمَعاِشِه«. 1. »َّمْن َحسَّ
َبُه ِفی  َه ِلُیَعذِّ ْوِلَیاِئی َدَعْوُت اللَّ

َ
ْسَخَط َوِلّیًا ِمْن أ

َ
ُه َمْن َفَعَل َذِلَك َو أ ی آَلْیُت َعَلی َنْفِسی ِإنَّ ْنُفَسُهْم ِبَتْمِزیِق َبْعِضِهْم َبْعضًا َفِإنِّ

َ
2. » َو اَل َیْشَتِغُلوا أ

َشدَّ اْلَعَذاب «.
َ
ْنَیا أ الدُّ

ْهِلِه«.
َ
ْحَسُنُکْم ُخُلقًا َو َخْیُرُکْم ِل

َ
ی َمْجِلسًا َیْوَم اْلِقَیاَمِة أ ْقَرُبُکْم ِمنِّ

َ
3. »أ

ِبی اْلَحَسِن ُموَسی ع اْبنًا ِلی َفَقاَل اَل َتْضِرْبُه َو اْهُجْرُه َو اَل ُتِطل  «.
َ
4. »َشَکْوُت ِإَلی أ

َتی َعَلی اْلُغاَلِم َفُقْلُت َثَماِنی 
َ
ی اْلَیْوَم َو اْلَیْوَمْیِن َفَقاَل َو َکْم أ ُجِل ُیْجِبُر َوَلَدُه َو ُهَو اَل ُیَصلِّ ْسَمُع َعِن الرَّ

َ
َنا أ

َ
ْو ُسِئَل َو أ

َ
َضا ع أ ْلُت الرِّ

َ
5. »َسأ

ی َعَلی َنْحِو َما َیْقِدر  «. اَلَة َقاَل ُقْلُت: ُیِصیُبُه اْلَوَجُع َقاَل ُیَصلِّ ِه َیْتُرُك الصَّ ِسِنیَن َفَقاَل ُسْبَحاَن اللَّ
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و تأثیرگــذاری فراوانــی برخــوردار اســت. بنابرایــن بــه  جای آنکــه آموزه هــای دینــی و تربیتــی را بــه 
 صــورت دســتوری بیــان کنیــم، بایــد بــا اعمــال و رفتــار، ایــن امــور را بــه کــودکان خویــش آمــوزش 
ــرداری  ــواده فیلم ب ــن و خان ــکنات والدی ــرکات و س ــام ح ــودکان از تم ــمان ک ــه چش ــم؛ چراک دهی
ــورت  ــی ص ــاط زبان ــی و ارتب ــای کالم ــا آموزه ه ــه ب ــد بیش ازآنک ــت فرزن ــن رو تربی ــد. از ای می کن

گیــرد، مبتنــی بــر رفتــار عملــی اســت.

تربیت اجتماعی 

ســاحت تربیــت اجتماعــی و سیاســی، بخشــی از جریــان تربیت ناظر به کســب شایســتگی هایی 
اســت کــه متربیــان را قــادر می ســازد شــهروندانی فعــال و آگاه باشــند و در فعالیت هــای سیاســی 
و اجتماعــی مشــارکت کنند)مبانــی نظــری تحــول بنیادیــن در نظــام تعلیم وتربیــت رســمی 
عمومــی، 1390: 30۲(. تربیــت اجتماعــی عبــارت اســت از تأمیــن تمهیــدات الزم بــرای متجلــی  
ســاختن ارزش هــا و ضوابــط مطلــوب اجتماعــی در فــرد، بــه  منظــور مؤثــر بــودن او در برخوردهــای 
اجتماعــی، اعــم از هدایــت دیگــران، مخالفــت با نظــرات غیرمنطقــی، توافــق و ســازگاری و اموری 
نظیــر آن هــا )همــان(. گفتنی اســت در ســند تحــول، مخاطب اصلــی، نهادهــای تربیتــی از جمله 
مدرســه بــوده اســت؛ امــا خانــواده در ســاختن و پرداختــن هویــت اجتماعــی و کســب مهارت های 
الزم بــرای حضــور و نقش آفرینــی در جامعــه نقــش ویــژه ای دارد. هــرگاه خانــواده تربیــت اجتماعی 
را رهــا کنــد و ایــن مســئولیت را بــه مدرســه یــا جامعــه بســپارد و مدرســه نیــز بــه  دالیــل عدیــده ای 
از پــِس ایــن مســئولیت برنیایــد، ناهنجاری هــای اجتماعــی اوج می گیــرد. از آن جــا کــه هنجارهــا 
مبتنــی بــر ارزش و قانــون اســت، در تربیــت اجتماعــی و سیاســی، توجــه بــه مباحــث ارزشــی و 
اخالقــی و قوانیــن جامعــه بایــد در اولویــت قــرار گیــرد. ایــن مســئله در مراحــل اولیــه در خانــواده 
شــکل می گیــرد و کــودک، حقــوق و مســئولیت اجتماعــی خــود را در ایــن جامعــۀ کوچــک تمریــن 

می کنــد.
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پرورش هویت اجتماعی

 ایــن مقولــه بــا نگاهــی بــه انســان، بــه  عنــوان موجــودی اجتماعــی، به شــکل گیری شــخصیت 
انســانی و فراهــم  شــدن شــرایط رشــد او در جامعــه اشــاره دارد. رفتــار امــام  رضــا g بــا فرزنــدش 
حکایــت از اهمیــت ایشــان بــه پــرورش هویــت اجتماعــی دارد. آن حضــرت بــا اخــالق انســانی 
ــود از  ــید و خ ــم می بخش ــود را تحکی ــی خ ــط اجتماع ــه رواب ــر آنک ــالوه ب ــی، ع ــل اخالق و فضای
فعــاالن سیاســی بــود، فرزنــد خــود، امام جــواد g ، را نیــز فــردی اخالقــی و بــه  لحــاظ روابــط 
ــه  ــه ای ب ــود، نام ــرو ب ــرت در م ــه حض ــی  ک ــال زمان ــرای مث ــرد؛ ب ــت ک ــته تربی ــی شایس اجتماع

ــود:  ــه ب فرزنــدش امام جــواد g نوشــت کــه مضمــون آن این گون

ای ابوجعفــر! شــنیده ام هنگامــی کــه ســوار مرکبــت می شــوی، غالمــان تــو را از درب کوچــک 
بیــرون می برنــد. ایــن از بخــل آن هاســت؛ زیــرا نمی خواهنــد خیــر تــو بــه کســی برســد و تــو انفــاق 
ــط از درب  ــدت، فق ــه رفت وآم ــم ک ــو می خواه ــو دارم، از ت ــردن ت ــر گ ــن ب ــه م ــی ک ــی. به حق کن
بــزرگ باشــد. هنگامــی  کــه بیــرون مــی روی، زر و ســیم بــا خــود داشــته بــاش و هرکــس از تــو چیزی 
ــو را بــزرگ کنــد و توفیــق  ــه ایــن وســیله، خــدا ت ــه او بدهــی. مــن می خواهــم ب خواســت، بایــد ب
دهــد. انفــاق کــن و نتــرس از اینکــه روزی ات کــم شــود یــا تهیدســت شــوی1)کلینی ، 140۷ق، 

ج4: 43(.

حضــرت بــا ایــن درخواســت از فرزنــدش، او را در یــک موقعیــت اجتماعــی قــرار می دهــد و بــه 
فرزنــدش نقش هــای اجتماعــی می دهــد تــا امام جــواد g روابــط خــود را بــا مــردم حفــظ کنــد و 
بــه آن هــا کمــک کنــد. بــه او متذکــر می شــود کــه بــه  وســیلۀ کمــک بــه مــردم، خداونــد او را بــزرگ 
می کنــد. بــه  نظــر می رســد منظــور از بــزرگ  شــدن، رشــد یافتــن و ارزشــمند شــدن و مقــام عالــی 
پیداکــردن اســت. در این جــا حضــرت، یــک نظــام اخالقــی مبتنــی بــر اخــالق عملــی را در فرزنــد 
خــود شــکل می دهــد کــه پیامــد آن رعایــت حقــوق و اخــالق اجتماعــی اســت؛ همــان  چیــزی کــه 
بــه  خاطــر آن مکاتــب گوناگــون در جهــان ظهــور یافتــه و هــر یــک بــه  نوعــی پیرامــون آن ســخن 

َحــٌد َخْیــرًا 
َ
َمــا َذِلــَك ِمــْن ُبْخــٍل ِبِهــْم ِلَئــالَّ َیَنــاَل ِمْنــَك أ ِغیــِر َفِإنَّ ْخَرُجــوَك ِمــَن اْلَبــاِب الصَّ

َ
نَّ اْلَمَواِلــَی ِإَذا َرِکْبــَت أ

َ
َبــا َجْعَفــٍر َبَلَغِنــی أ

َ
1. »َیــا أ

ُلَك 
َ
ــٌة ُثــمَّ اَل َیْســأ ــی َعَلْیــَك اَل َیُکــْن َمْدَخُلــَك َو َمْخَرُجــَك ِإالَّ ِمــَن اْلَبــاِب اْلَکِبیــِر َو ِإَذا َرِکْبــَت َفْلَیُکــْن منــك ]َمَعــَك [ َذَهــٌب َو ِفضَّ ُلَك ِبَحقِّ

َ
ْســأ

َ
َفأ

ْعَطْیَتــُه.«
َ
َحــٌد ِإالَّ أ

َ
أ
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گفته انــد. ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه حضــرت بــرای ســعادت فرزنــدش، آن گونــه برنامــۀ 
زندگــی را یــادآوری می کنــد کــه هــم بــه اخــالق فــردی توجــه دارد و هــم بــه اخــالق اجتماعــی. 
نکتــۀ اساســی دیگــر در ایــن روایــت، اســتمراِر هدایــِت فراینــد تربیــت اســت. دغدغــۀ ایــن مســئله 

بــرای حضــرت تــا بــه آن جاســت کــه حتــی در ســفر هــم از آن غافــل نمی شــود.

امــا ســؤال اینجاســت کــه چــرا پــرورش هویــت اجتماعــی الزم اســت؟ برای پاســخ بــه ســؤال ابتدا 
بایــد هویــت اجتماعــی را تعریــف کــرد. در ســند فلســفۀ تربیــت، هویــت این گونــه تعریــف شــده 
ــتعدادهای  ــالت و اس ــف و تمای ــورداری از عواط ــی، برخ ــرت اله ــتن فط ــا داش ــان ب ــت: »انس اس
طبیعــی و تأثیرپذیــری نســبی از عوامــل محیطــی و وراثتــی، بــر اثــر نــوع اســتفاده از عقــل خویش 
و چگونگــی درک موقعیت هــای مختلــف و نحــوۀ مواجهــۀ اختیــاری بــا آن هــا، به تدریــج واقعیتــی 
مشــخص و ســیال در دو بعــد فــردی و جمعــی می یابــد کــه از آن بــا نــام هویــت و در تعبیــر قرآنــی 
بــا نــام شــاکله، از آن یــاد می شــود«)مبانی نظــری تحــول بنیادیــن در نظــام تعلیم وتربیــت رســمی 
عمومــی، 1390: 131( و در بیــان وجــه جمعــی هویــت کــه همــان هویــت اجتماعــی اســت، در 
ــا  ــه وجــوه مشــترک شــخصیت فــرد ب ســند مذکــور آمــده اســت: »وجــه جمعــی هویــت ناظــر ب
دیگــران اســت کــه شــامل الیه هــای متعــددی، ماننــد هویــت انســانی، هویــت دینی/مذهبــی، 
ــن  ــواده اولی ــان: 133(. خان ــود« )هم ــی می ش ــه ای و خانوادگ ــیتی، حرف ــی، جنس ــی، قوم مل

ومهم تریــن بســتر بــرای پــرورش هویــت  اجتماعــی اســت. 

امــام رضــا g در روایــت مختلفــی بــر رعایــت معیارهــای فــردی به منظــور حفــظ برقــراری ارتباط 
جمعــی، تأکیــد کرده انــد. از جملــه دربــارۀ ویژگی هــای یــک فــرد کامــل فرموده انــد:

- خیرخــواه دیگــران باشــد؛ از بــدی او در امــان باشــند؛ خیــر انــدک دیگــری را بســیار شــمارد؛ 
خیــر بســیار خــود را انــدک شــمارد؛ هرچــه حاجــت از او خواهنــد، دلتنــگ نشــود؛ در عمــر خــود 
ــواری  ــد؛ خ ــر باش ــری محبوب ت ــزدش از توانگ ــدا ن ــر در راه خ ــود؛ فق ــته نش ــی خس از دانش طلب
در راه خــدا را از عــزت نــزد دشــمن بهتــر بدانــد؛ گمنامــی را از شــهرت بیشــتر بخواهــد؛ ســپس 
فرمودنــد: »شــگفتا از ویژگــی دهــم. شــخصی پرســید کــه چیســت؟ فرمــود: احــدی را ننگــرد جــز 

اینکــه بگویــد او از مــن بهتــر و پرهیزکارتــر است«)ابن شــعبه حرانــی، 13۷۶: 4۶۷(.
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از دیگــر مصادیــق مهــم بیــان  شــده در کالم امــام  رضــا g در حــوزۀ هویــت اجتماعــی، 
ــرد  ــاره ک ــران اش ــا دیگ ــی ب ــوش دادن و همدل ــت یابی، گ ــداری، دوس ــارت مردم ــه مه ــوان ب می ت
کــه هرکدام شــان زیرمجموعه هــای بســیاری دارند)شــرفی، 13۸۸: ۶9(. در فراســوی بســیاری از 
کارهایــی کــه افــراد انجــام می دهنــد و تلقی هــا و تفکراتــی کــه دارنــد، مفهــوم هویــت نهفته اســت. 
ــق قــوای فــردی شــکل داده می شــود و  هویــت ســطوح مختلفــی دارد. در ســطح فــردی از طری
درنهایــت شــخصیت فــردی افــراد را می ســازد. هویــت در ســطح اجتماعــی از نیــاز انســان در بــودن 
بــه عنــوان فــردی از گروه هــای مختلــف شــکل می گیــرد و ایــن ســطح از هویــت باعــث می شــود 
ــت  ــدی زاده، 1390: 58(. »هوی ــت یابند)مه ــه عضوی ــی از جامع ــای متنوع ــراد در گروه ه ــه اف ک
ــا پیوســتگی و عضویــت افــراد در گروه هــا و مقوله هــا  ــا دیگــران، ب جمعــی در معنــی همســانی ب
ارتبــاط دارد؛ بدیــن  معنــی کــه در ایــن رویکــرد افــراد بــر اســاس شــباهت ها و همسانی هایشــان 
بــا یکدیگــر در مقوله هایــی دســته بندی می شوند«)ابوالحســنی، 13۸۸: 30(. بــا توجــه بــه آنچــه 
گفتــه شــد، بــر اســاس نظــر تحلیل گــران ایــن حــوزه، هرگونــه تغییــر در هویت فــردی، ســبب تغییر 
در هویــت اجتماعــی می شــود؛ یعنــی اگــر فــرد فــرد هــر جامعــه ای درصــدد باشــند کــه بــه  صــورت 
خواســته یــا ناخواســته ارزش هــای زندگــی خــود را در شــکل و محتــوا تغییــر دهنــد، در طــول زمان 
هویــت اجتماعــی نیــز دچــار تغییــر می شــود و ایــن تغییــر در نهایــت بــه  ســمت تغییــر در هویــت 
ملــی نیــز منجــر می شــود. هویــت ملــی مجموعــه ای اعتقــادی، روانــی، ارزشــی و عاطفــی اســت 
کــه همــۀ افــراد اجتمــاع را بــه هــم پیونــد می دهــد و ســبب تفــاوت یــک جامعــه از جامعــۀ دیگــر 

می شــود.

هویــت اجتماعــی بیانگــر تشــابهات فــردی اســت. در ایــن بعــد، فــرد خــود را بــر مبنــای 
وابســتگی های گروهــی یــا طبقاتــی تعریــف می کنــد. »تاجفــل« هویــت اجتماعــی را دانش فــرد از 
تعلــق بــه گــروه اجتماعــی خــاص و اهمیتــی می دانــد کــه بــرای ایــن عضویــت و تعلق قائل اســت. 
او توقــع دارد گروهــش ویژگی هایــی داشــته باشــد کــه بــا ویژگی هــای ســایر گروه هــا قابــل  رقابــت 

ــد)تاجفل ، 19۷۸: 63(. باش

ــه  ــت ک ــار داش ــوان اظه ــد، می ت ــخص می کن ــراد را مش ــت اف ــی، هوی ــبک زندگ ــه س ــا ک از آنج
مرزهــای ســبک زندگــی تعیین کننــدۀ مرزهــای هویتــی اســت و می توانــد هویــت افــراد را متجســم 
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کند)میرزمانــی، 1391: 88(. بــرای فهــم هویــت اجتماعــی در ســیرۀ امــام  رضــا g ، بایــد بــه 
چنــد مقولــه توجــه اساســی شــود. مقوله هایــی کــه ناظــر بــه ارتبــاط فــرد بــا فرد یــا افــراد بــا دیگران 
اســت و الزمــۀ ایــن ارتباط، شــناخت درســت فــرد از خویــش و داشــتن انتظاراتی معقــول و منطقی 
از دیگــران متناســب بــا ویژگی هــای شــخصیتی خــود اســت کــه بــه برقــراری ارتباط مطلــوب منجر 
خواهــد شد)شــرفی، 13۸۸: ۵۶(. یکــی از روش هــای ارتباطــی، گفت وگوســت. اگرچــه بــه  نظــر 

ســاده می آیــد، امــا در شــکل گیری هویــت اجتماعــی بســیار مؤثــر اســت. 

گفت وگو

ــوان گفــت کــه انســان در اجتمــاع و طــی فراینــد اجتماعــی ســاخته و تعریــف می شــود.  می ت
ــو  ــت. گفت وگ ــد گفت وگوس ــت می یاب ــدن اهمی ــد اجتماعی ش ــه در فراین ــی ک ــی از مقوله های یک
ــا افــراد، گروه هــا و واحدهــای اجتماعــی  نوعــی گفت وشــنود اســت کــه در آن ارتبــاط و تعامــل ب
موجــود در جامعــه رخ می دهــد. خانــواده اولیــن مکانــی اســت کــه هــر فــردی می توانــد گفت وگــو 
را در آن جــا تجربــه کنــد. امــام  رضــا g یکــی از راه هــای ارتبــاط بــا خانــواده و نزدیکان را اســتفاده 
از فرهنــگ ســخن گفتن و رابطــه برقرارکــردن بــر اســاس دوســتی و  محبــت می دانســتند و آن را بــه 
 مثابــۀ یــک کانــال ارتباطــی بــرای اظهــار دوســتی و  محبــت به آنــان بــه  کار می بردنــد. انــس و الفت 
ــتگی او در  ــان و شایس ــه انس ــادن ب ــد، در ارج  نه ــزار قدرتمن ــک اب ــوان ی ــو به عن ــب گفت وگ در قال
داشــتن ایــده و فکــر منحصــر بــه  فــرد و توجــه بــه نظــر و عقیــدۀ فــرد در خانــواده در ســیرۀ حضــرت 

مشــهود بــود.

یاسر، خادم امام  رضا g می گوید: 

روش امــام چنیــن بــود کــه چــون خلــوت می کــرد، حشــم وخدم خــود را از کوچــک و بــزرگ جمــع 
ــان می ســاخت و طریقــۀ آن حضــرت  ــا آن هــا گفت وگــو می کــرد و خــود را مأنــوس و مونــس آن و ب
در هنــگام غذاخــوردن ایــن بــود کــه چــون ســفرۀ غــذا را بــرای آن بزرگــوار حاضــر می ســاختند، 
ــذا  ــا غ ــا آن ه ــاند و ب ــود می نش ــار خ ــده را در کن ــور و حجامت کنن ــی میرآخ ــزرگ، حت ــک و ب کوچ
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 .)1۵9 ج۲:  می خورد)ابن بابویــه، 13۷۸، 

صحبــت یــا گفت وگــو، اســاس ایجــاد رابطــۀ کارآمــد اســت. رابطــۀ افــراد زمانــی بــه بهترین شــکل 
ــل  ــان آن هــا اعتمــاد متقاب ــد می ــد. بای ــادی را از هــم پنهــان نکنن ــد کــه مســائل زی عمــل می کن
وجــود داشــته باشــد. اعتمــاد هــم چیــزی اســت کــه ســاخته می شــود و نبایــد وجــود آن را بدیهــی 
فــرض کــرد. در رابطــۀ خــوب، اعمــال قــدرِت دل بخواهــی، فشــار یــا خشــونت وجــود ندارد)گیدنز، 

 .)90 :139۵

ــۀ  ــود؛ از جمل ــو ب ــگ گفت وگ ــی فرهن ــی، یعن ــت فرهنگ ــن حرک ــردمدار ای ــا g س ــام  رض ام
ایــن مــوارد می تــوان بــه مناظــرات علمــی حضــرت  رضــا g بــا مأمــون و فیلســوفان اســالمی و 
ــوی  ــن گفت وگ ــه در آیی ــا آنچ ــه، 13۷۸، ج1: 1۵4 - 1۷۸(. ام ــاره کرد)ابن بابوی ــالمی اش غیراس
حضــرت آمــده، ایــن اســت کــه رعایــت نــکات اخالقــی و احتــرام بــه مخاطــب، یکــی از روش هایــی 
بــود کــه حضــرت در گفت وگوهــای خــود آن را بــه  کار می بردنــد و دیگــر اینکــه »بــر اســاس تــوان 
درک هــر فــرد، بــا او بــه گفت وگــو می پرداختند«1)مجلســی، 1403ق، ج2: 69 و ج3: ۲۲1(. ایــن 

روش حضــرت در تربیــت فرزنــد نیزکاربــرد دارد. 

پرورش حس مسئولیت پذیری نسبت به جامعه و طبیعت

حضــرت جــواد g در دوره نوجوانــی و حتــی در دوره کودکــی، ادارۀ امورحضــرت رضــا g را 
در مدینــه بــه عهــده داشــت و بــه شایســتگی ایــن امــور را انجــام داد. بــه  نظرمی رســد امــام  رضــا 
g بدیــن وســیله حــس مســئولیت پذیری را در فرزنــدش پــرورش داده  اســت. مســئولیت پذیری 
فرزنــدان بــرای رســیدن بــه حــس کفایــت و خودبــاوری یکــی از وظایــف والدیــن اســت. توّجــه بــه 
باورهــای فرزنــدان و واگــذاری مســئولیت بــه آنــان، در ایجــاد اعتمــاد بــه نفــس آنــان نقش اساســی 
دارد. اگرچــه  واگــذاری مســئولیت ها و تکالیــف ســخت نیز ممکن اســت به نابســامانی و احســاس 

بــی کفایتــی در فرزنــد بینجامــد. 

ا ُیْنِکُروَن«. اَس ِبَما َیْعِرُفوَن َو َیُکفَّ َعمَّ ِم النَّ 1. »َو ُیَکلِّ
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ــی کــه امــام در  ــه زمان ــود. از جمل ــز در ســیرۀ امــام مشــهود ب ــه طبیعــت نی مســئولیت پذیری ب
مســیر مــرو خواســت بــه دعوت سیاســی مامون پاســخ گویــد، وارد نیشــابور شــد و در منزلی ســاکن 
شــدند. امــام در گوشــه ای از حیــاط درخــت بادامــی کاشــت کــه پــس از گذشــت یــک ســال بــه ثمر 
نشســت. مــردم از میــوه و بــرگ آن، بــرای استشــفا اســتفاده می کردند)مجلســی، 1403ق، ج49: 
1۲1(. گســترۀ ســبک زندگــی، عرصــۀ وســیعی از رفتــار آدمــی بــا خــدا، خــود، خانــواده، جامعــه و 
حتــی طبیعــت را در بــر می  گیــرد. حضــرت از طبیعــت بــرای تفریــح اســتفادۀ صحیــح می نمــود. 
ــبز و  ــر سرس ــه مناظ ــگاه ب ــوارکاری و ن ــل، س ــوش، عس ــوی خ ــد: »ب ــا g می فرماین ــام رض ام
ــرگرمی های  ــح و س ــود«)ابن بابویه، 1378، ج2: 40(. تفری ــادی می ش ــاط و ش ــث نش ــرم، باع خ
ــش  ــای خوی ــور دنی ــک آن در ام ــا کم ــد و ب ــاری می کن ــی ی ــی را در ادارۀ زندگ ــش، آدم لذت بخ
موفق تــر خواهــد بــود. یکــی از عوامــل اســتحکام خانــواده، فراهم کــردن شــرایطی بــرای شــادی و 
تفریــح افــراد آن اســت. ســفر، گشــت وگذار در طبیعــت، کوهپیمایــی و... می توانــد فرصتــی باشــد 
تــا اعضــای خانــواده در آن رفــع خســتگی کننــد و بــرای انجــام  دادن مســئولیت ها و وظایــف خــود، 
تــوان مجــدد بیابنــد. روح آدمــی در دوری از طبیعــت، احســاس گرفتگــی و کســالت می کنــد و بــا 
بازگشــت بــه آن، شــادابی و نشــاط خاصــی در خــود می یابد)مؤسســۀ خدمــات مشــاوره ای جوانان 
و پژوهش هــای اجتماعــی، 1390: ۵۵(. در عصــر مدرنیتــه، انســان بــه  عنــوان فاعــل شناســایی 
و اقتــدار، طبیعــت و آدم را بــه  عنــوان یــک ابــژه در حــوزۀ تســلط خــود می بینــد. یکــی از راه هــای 
ــراد اســت. اصــواًل فضــای اعتمــاد  ــرورش حــس مســئولیت پذیری، رشــد تفکــر انتقــادی در اف پ
ــی زمینه ســاز رشــد تفکــر  ــد. چنیــن فضای ــرد را مســئولیت پذیر می کن ــواده، ف ــی در خان و همدل

انتقــادی اســت.

رشد تفکر انتقادی

ــگران و  ــیاری از پژوهش ــر بس ــی، نظ ــزار تربیت ــث ارکان و اب ــادی در بح ــر انتق ــش تفک ــروزه نق ام
ــر  ــه تفک ــواردی ک ــی از م ــت. یک ــرده اس ــب ک ــود جل ــه خ ــت را ب ــوزۀ تعلیم وتربی ــان ح کارشناس
انتقــادی در آن نقــش اساســی دارد، قلمــرو رســانه و فضــای مجــازی اســت. در حالــی  کــه 
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برخــی از پیام هــای رســانه و فضــای مجــازی، بــر خــالف جهــت تربیــت صحیــح خانــواده عمــل 
می کنــد، افــراد خانــواده می تواننــد بــا آمــوزش تفکــر انتقــادی صحیــح دربــارۀ مســائل ناصــواب، 
موضع گیــری درســتی داشــته باشــند. در حــوزۀ دیــن نیــز توجــه بــه مفهــوم تفکــر انتقــادی از ابتدا 
b مــورد تأکیــد و توصیــۀ قــرآن و آموزه هــای دینــی بــوده و در ســیرۀ اهــل  بیــت عصمت و طهــارت
بــه  وفــور وجــود داشــته اســت؛ بــه  طوری کــه می تــوان اهمیــت پرداختــن و توجــه بــه ایــن تفکــر را 
در ســیرۀ رســول گرامــی اســالم n و امیرالمؤمنیــن علــی g بــه  وضــوح دیــد. در ســیره عملــی 
ــادی  ــر انتق ــی تفک ــاخصه های اساس ــی از ش ــان، ویژگی های ــایر امام ــد س ــا g همانن ــام  رض ام

مشــهود بــوده اســت کــه در ادامــه بــه چنــد ویژگــی بــه  صــورت اجمالــی اشــاره می کنــم:

یکــی از مهم تریــن شــاخصه های ایــن تفکــر کــه در کالم پیشــوایان معصــوم b نیــز بارهــا بــه آن 
اشــاره شــده اســت، تدبیــر و تعقــل اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه بایــد قبــل از انجــام  دادن هــر کاری، 
ــد. ایــن  ــد آن پرداخــت و از فرجــام و عاقبــت کار غافــل نمان ــه بررســی ابعــاد و نتایــج خــوب و ب ب
موضــوع کمــک خواهــد کــرد کــه انســان بــا بصیــرت و آگاهــی وارد انجــام  دادن کاری یــا عملــی 
شــود. چنانکــه امــام رضــا g در ایــن  بــاره فرمودنــد: »تدبیــر و تعقــل قبــل از انجــام دادن کاری، 

ــه، 13۷۸، ج۲: ۵4(. ــد از آن بازمی دارد«1)ابن بابوی ــیمانی بع ــو را از پش ت

شــاخصۀ دیگــری کــه در تفکــر انتقــادی مطــرح می شــود، تجزیه وتحلیــل و مطابقــت بــا 
معیارهــای درســت و تشــخیص ســره از ناســره است)شــرفی، 13۸۸: 43(. شــاخصۀ دیگــری کــه 
در تفکــر نقادانــه مطــرح می شــود و در ســیرۀ اهل بیــت b نیــز دیــده می شــود، پیوســتگی علــم 
و عمــل اســت. یعنــی گفتــار انســان می بایســت بــا افزایــش ســطح آگاهــی و کســب علــم صحیــح 
دیــن، در مســیر درســت بــه  کار گرفتــه شــود تــا تأثیــرش در حــوزۀ تربیــت کاربــردی باشــد. بنابراین 
هــم دانــش تئــوری و هــم عملــی بایــد در حــوزۀ تفکــر و تدبــر و تعقــل بــه  کار گرفته شــود. امــام  رضا 
g در ایــن  بــاره فرموده انــد: »گفتــار ]خالــی[ بــدون عمــل، ســودی و بهــره ای ندارد«2) طوســی، 

1414ق: 33۷(. 

َدِم«. ْدِبیُر َقْبَل  اْلَعَمِل  ُیْؤِمُنَك ِمَن النَّ 1. »َالتَّ
2. »اَل َقْوَل ِاالَّ ِبَعَمٍل«.
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رابطــۀ افــراد خانــواده بایــد بــر اســاس دوســتی و مبتنــی بــر همــکاری باشــد و تفکــر نقادانــه در 
روابــط دیــده شــود. در دنیــای امــروز کــه فضــای ســایبری بــر خانــواده ســایه گســترانیده اســت، 
اگــر همــۀ افــراد خانــواده نتواننــد در مســائل پیرامــون خــود بــه تأّمــل و بازنگــری بپردازنــد و تفّکــر 
انتقــادی داشــته باشــند، در انتخاب هــای خــود در زندگــی و همچنیــن در تصمیم هــای خــود بــا 
مشــکل مواجــه خواهنــد شــد. روان شناســان و تحلیلگــران غربــی بــر آموزش پذیربــودن ایــن تفکــر 
ــد،  ــرا می گیری ــاص ف ــتۀ خ ــر رش ــم و کار را در ه ــما مفاهی ــه ش ــور ک ــان  ط ــد: »هم ــد کرده ان تأکی
مهارت هــای تفکــر انتقــادی هــم قابل انتقــال اســت و آمــوزش داده می شــود«)آلن بنســلی، 

199۷م: ۸(.

تربیت علمی و فناوری

ــان را در  ــه متربی ــت ک ــتگی هایی اس ــب شایس ــه کس ــر ب ــاوری ناظ ــی و فن ــت علم ــاحت تربی س
ــاری  شــناخت و بهره گیــری و توســعۀ نتایــج تجــارب متراکــم بشــری در عرصــۀ علــم و فنــاوری ی
کنــد تــا بــر اســاس آن متربیــان، بــا عنایــت بــه تغییــرات و تحــوالت آینده، نســبت به جهان هســتی 
و اســتفاده و تصــرف مســئوالنه در طبیعــت، بینشــی ارزشــمند کســب کننــد. ایــن تغییــر نگــرش 
می توانــد بــه یــک راهبــرد اساســی در نــگاه انســان بــه طبیعــت و حفــظ و مراقبــت از آن بینجامــد. 
ایــن ســاحت از تربیــت، ناظــر به رشــد توانمنــدی افــراد جامعــه در راســتای فهــم و درک دانش های 
پایــه و عمومــی، کســب مهــارت دانش افزایــی، به کارگیــری شــیوۀ تفکــر علمــی و منطقــی، تــوان 
تفکــر انتقــادی، آمادگــی بــرای بــروز خالقیــت و نــوآوری و نیــز ناظر به کســب دانش، بینــش و تفکر 
فناورانــه بــرای بهبــود کیفیــت زندگــی اســت)مبانی نظری تحــول بنیادیــن در نظام تعلیــم  و تربیت 
رســمی عمومــی، 1390: 311(. یکــی از اهــداف ســاحت تربیــت علمــی و فنــاوری، »شــناخت 
و بهره گیــری از نتایــج تجــارب متراکــم بشــری در حــوزۀ علــم و فنــاوری، بــر اســاس نظــام معیــار 
اســالمی اســت. بــر ایــن اســاس فهــم و درک دانش هــای پایــه و علــوم کاربــردی، کســب مهــارت 
دانش افزایــی، کســب دانــش، بینــش و تفکــر فناورانــه بــرای بهبــود کیفیــت زندگــی، به کارگیــری 
شــیوۀ تفکــر علمــی و منطقــی و داشــتن تفکــر انتقــادی در مواجهــه بــا مســائل زندگی«)همــان: 
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1۵۷( بایــد مدنظــر قــرار گیــرد. متناظــر بــا ایــن مؤلفه هــا، امــام  رضــا g در احادیــث و روایــات 
ســخن گفته انــد. امــام در اهمیــت علم آمــوزی بــه  نقــل از رســول گرامــی اســالم n فرموده انــد: 
»دانــش بجوییــد کــه همانــا آن واســطۀ میــان شــما و خداونــد اســت و البتــه دانشــجویی بــر هــر فرد 
مســلمانی واجــب است«1)مجلســی، 1403ق، ج1: 1۷۲( و دانــش را مایــۀ ســربلندی دانســته و 
فرموده انــد: »خداونــد بــه واســطۀ علــم اقوامــی را ســربلند می کنــد و آنــان را در خیــر پیشــوا قــرار 
می دهــد کــه از آثــار آن هــا اقتبــاس می شــود و بــه کــردار آن هــا مــردم راه می یابنــد و بــه رأی و نظــر 
آن هــا منتهــی می شــوند«2)همان: 1۷1(. در روایــات آمــده  اســت کــه حضــرت رضــا g در قالــب 

روش گفتمــان بــه 1۵هــزار مســئله پاســخ داده اند3)مجلســی، 1403ق، ج49: 99(.  

از دیــدگاه امــام  رضــا g یکــی از راه هــای تکمیــل فهــم و خــرد انســان مؤمــن، برخــورداری از 
ــلمان  ــان مس ــای انس ــی ه ــد: »از ویژگ ــان می فرمودن ــت.  ایش ــری آن اس ــش و یادگی ــم و دان عل
ــی، 1376:  ــعبه حّران ــته نشود«4)ابن ش ــش خس ــب دان ــرش از طل ــول عم ــه در ط ــت ک این اس
443(. ســیرۀ تربیتــی حضــرت در امــور علمــی این گونــه بــود کــه مــردم را بــه علم آمــوزی دعــوت 
کــرده و هیچ گونــه شــرم و حیــا را در یادگیــری علــم قبــول نداشــتند و می فرمودنــد: »کســی کــه 

ــد«5)ابن بابویه، 1378، ج2: 44(.   ــت بکش ــری خجال ــد از یادگی ــدارد، نبای ــم ن عل

حضــرت خــود بــا شــور و اشــتیاق و جدیــت زیــاد، در خانــه یــا مســجد می نشســتند و بــه پرســش 
ــد: »در  ــا g می گوی ــام  رض ــۀ ام ــی از صحاب ــری یک ــلیمان جعف ــد. س ــخ می گفتن ــران پاس دیگ
ــرای پرســیدن  ــود از مردمــی کــه ب ــر ب ــزل ایشــان پ ــودم و من ــام رضــا g  ب خدمــت حضــرت ام
سؤاالتشــان بــه ایشــان رجــوع می کردند«6)ابن شهرآشــوب، 1379، ج4: 131(. از طرفــی تســلط 
ــان  ــا زب ــراد ب ــه اف ــؤاالت هم ــه س ــود ب ــده ب ــب ش ــون، موج ــای گوناگ ــه زبان ه ــا g ب ــام  رض ام
خودشــان ســخن بگویند)ابن بابویــه، 1378، ج2: 228(. همــه ایــن روایــات نشــان می دهــد کــه 
برخــورد عالمانــه حضــرت، در خانــواده نیــز تســری پیداکــرده اســت کــه یکــی از اثــرات آن فرزندی 

ِه َعزَّ َو َجلَّ َو ِإنَّ َطَلَب اْلِعْلِم َفِریَضٌة َعَلی ُکلِّ ُمْسِلم .«  َبُب َبْیَنُکْم َو َبْیَن اللَّ ُه السَّ 1. »َفاْطُلُبوا اْلِعْلَم َفِإنَّ
ِیِهم.«

ْ
ْقَوامًا َفَیْجَعُلُهْم ِفی اْلَخْیِر َقاَدًة ُتْقَتَبُس آَثاُرُهْم َو ُیْهَتَدی ِبِفَعاِلِهْم َو ُیْنَتَهی ِإَلی َرأ

َ
ُه ِبِه أ 2. »َیْرَفُع اللَّ

َلٍة.«
َ
ْلَف َمْسأ

َ
َجاَب ِفیِه َثَماِنَیَة َعَشَر أ

َ
ا ُسِئَل َعْنُه َو أ َضا ع َجَمْعُت ِمْن َمَساِئِلِه ِممَّ ِبی اْلَحَسِن الرِّ

َ
ْمِر أ

َ
اُس ِفی أ ا اْخَتَلَف النَّ 3. »َلمَّ

4. »َو اَل َیَملُّ ِمْن َطَلِب اْلِعْلِم ُطوَل َدْهِره «.
َم«. ْن َیَتَعلَّ

َ
َحُدُکْم ِإَذا َلْم َیْعَلْم أ

َ
5. »َو اَل َیْسَتْحِیی أ

ُلوَنُه َو ُهَو ُیِجیُبُهْم«.
َ
اِس َیْسأ َضا ع َو اْلَبْیُت َمْمُلوٌء ِمَن النَّ ِبی اْلَحَسِن الرِّ

َ
6. »ُکْنُت ِعْنَد أ
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بــا شــخصیت امــام  جــواد g اســت.کماالت امــام  جــواد g درحــدی بــود کــه حــدود هشــت 
ســالگی پیشــوا و رهبــر مســلمانان شــد. امامــت امــام  جــواد g درکودکــی بیانگــر تربیــت صحیح 
ــت در  ــوان گف ــی، می ت ــه آموختن ــت ن ــی اس ــام لدن ــم ام ــه عل ــت. اگرچ ــواده اس ــان در خان ایش
خانــواده، پیشــرو بــودن در علــم آمــوزی و عمــل بــه آن از ایــن لحــاظ اهّمّیــت دارد کــه عــدم انطباق 
در رفتــار و گفتــار، باعــث پیدایــش تناقــض و ایجــاد شــکاف در ســاحت های وجــودی فــرد گشــته 
 gو افــراد مــورد تربیــت را دچــار ســردرگمی و اعتمــاد نداشــتن بــه والدیــن می نمایــد. امــام  رضــا
بــا رفتــار خــود، فرزنــدش را عالــم نمــود. البتــه امــام رضــاg در همــه حــال از خداونــد اســتمداد 

ــود. ــاد می نم ــه او اعتم ــت و ب می جس

نتیجه گیری

در ایــن پژوهــش، تربیــت فرزنــد در خانــواده در ســیرۀ امــام  رضــا g ، بــه عنــوان هــدف مطالعــه 
شــد. یافته هــای پژوهــش نشــان  داد کــه ســه رویکــرد بــرای تربیــت فرزنــد در خانــواده متصور اســت. 
در رویکــرد اول؛ تربیــت دینــی بــا زیرمجموعــه تربیــت اعتقــادی، عبــادی و اخالقی بررســی گردید. 
گفتنــی اســت تربیــت انســانی در بینــش اســالمی، تنهــا به شــکوفایی اســتعدادها بســنده نکــرده، 
بلکــه کمــال و تعالــی انســان را مطــرح کــرده اســت. انــگارۀ زندگــی خــوب در پرتــو تعالــی انســانی 
شــکل می گیــرد و روح پایان ناپذیــر انســان بــا رســیدن بــه غایــت زندگی ســیراب می شــود. در ســیرۀ 
امــام  رضــاg ، غایــت مطلــوب زندگــی انســان، خــدا و بندگی اوســت. در ایــن بعد از تربیت، ســیرۀ 
امــام مبتنــی بــر روش عملــی بــود. در ســیرۀ امــام رضاg ، کــه برگرفتــه از مکتب پیامبرq اســت؛ 
قانون گــذار حقیقــِی گزاره هــای اخالقــی، خداونــد اســت. ایشــان اخــالق نیــک را پــس از ایمــان 
بــه خداونــد معرفــی می کنــد. فلســفۀ زندگــی امــام رضــا g بــر مــدار احتــرام متقابــل بیــن اعضای 
 g خانــواده و ارزش گــذاری بــر کرامــت انســانی بــوده اســت. بــه صورتی کــه فرزنــدش، امــام جــواد
نیــز بــه تأســی از پــدر بــر ارزش هــای واالی انســانی صحــه گذاشــت. تربیــت اخالقــی برپایــۀ منابــع 
الهــی حکــم می کنــد کــه انســان ها بــرای بهتــر شــدن زندگــی، بــه فضیلت هــای اساســی اخالقــی 

روی آورند.حضــرت در ایــن زمینــه الگــوی خوبــی بــرای فرزنــد خــود بــوده  اســت. 
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در رویکــرد دوم؛ تربیــت اجتماعــی فرزنــد در خانــواده بــا زیرمجموعــۀ پــرورش هویــت اجتماعی، 
گفت وگــو، پــرورش حــس مســئولیت پذیری نســبت بــه جامعــه و طبیعــت و رشــد تفکــر انتقــادی 
بررســی شــد. دیــن اســالم در هــر برهــه ای، بــه مســائل اجتماعــی اهتمــام ویــژه داشــته اســت. 
ــط خــود  ــا امــام  جــواد g رواب ــد خــود نقش هــای اجتماعــی مــی داد ت ــه فرزن امــام  رضــا g ب
را بــا مــردم حفــظ کنــد و بــه آن هــا کمــک کنــد و بــه او متذکــر می گردیــد کــه بــه  وســیلۀ کمــک 
بــه مــردم، خداونــد او را بــزرگ می کنــد و مقــام عالــی پیــدا می کنــد. همچنیــن فرزنــد خــود را در 
ــن وســیله حضــرت یــک نظــام اخالقــی  موقعیت هــای سیاســی و اجتماعــی قــرار مــی داد. بدی
ــد خــود شــکل  می دهــد کــه پیامــد آن رعایــت  ــر اخــالق اجتماعــی و عملــی را در فرزن مبتنــی ب
حقــوق و اخــالق اجتماعــی اســت. از آنجــا کــه بخشــی از ناهنجاری هــای اجتماعی بازتــاب هویت 
اجتماعــی ســرگردان و پــرورش  نایافتــه اســت، پــرورش هویــت اجتماعــی اهمیــت می یابــد. بــر 
اســاس ســیره، گفت وگــو، اســاس ایجــاد رابطــۀ کارآمــد اســت. بخشــی از برنامــۀ تربیــت فــرد در 
ــم،  ــا ه ــراد ب ــۀ اف ــد. رابط ــدا می کن ــط پی ــر رب ــان های دیگ ــا انس ــالت او ب ــوع تعام ــه ن ــواده، ب خان
زمانــی بــه بهتریــن شــکل عمــل  می کنــد کــه مســائل زیــادی را از هــم پنهــان نکننــد و بیــن آن هــا 
اعتمــاد متقابــل وجــود داشــته باشــد. اعتمــاد هــم چیــزی اســت کــه ســاخته می شــود و نبایــد 
وجــود آن  را بدیهــی فــرض کــرد. در رابطــۀ خــوب، اعمــال قــدرت و ارعــاب و خشــونت وجود نــدارد؛ 
بلکــه آییــن گفت وگــو، بــر اســاس رعایــت نــکات اخالقــی و احتــرام بــه مخاطــب و درک متقابــل 

ــرد.  ــکل می گی ش

پــرورش حــس مســئولیت پذیری نســبت بــه جامعــه و طبیعت، مقولــه دیگــری در رویکــرد تربیتی 
ــری  ــتی برت ــر کل هس ــد او را ب ــه خداون ــت ک ــودی اس ــا موج ــان تنه ــت. انس ــا g اس ــام  رض ام
بخشــیده و او را خلیفــۀ خــود در روی زمیــن قــرار داده  اســت. ایــن نکتــه کــه بــر کرامــت انســانی 
نیــز اشــاره دارد، گویــای مســئولیتی اســت کــه خداونــد بــر دوشــش نهــاده اســت. ایــن مســئولیت 
ــت.  ــرده اس ــفارش ک ــرت س ــز حض ــوزی نی ــارۀ علم آم ــه درب ــت ک ــرت اس ــی و بصی ــد آگاه نیازمن
ســیرۀ حضــرت نشــان داد کــه ایشــان با راهنمایــی و ارشــاد فرزند خــود و دیگــران و بیــان احادیث و 
روایــات، در برابــر دیگــران حــس مســئولیت داشــتند. همچنیــن مســئولیت پذیری اثرگــذار در قبال 
طبیعــت، در ســیره مشــهود بــود؛ ازجملــه زمانــی کــه امــام در منزلی ســاکن شــد و درخــت بادامی 
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ــی در  ــه ثمــر نشســت. اصــواًل فضــای اعتمــاد و همدل کاشــت کــه پــس از گذشــت یــک ســال ب
خانــواده، فــرد را مســئولیت پذیر می کنــد. چنیــن فضایــی زمینه ســاز رشــد تفکــر انتقــادی اســت. 
یکــی از شــاخصه های مهــم ایــن تفکــر کــه در کالم پیشــوایان معصــومb نیــز بارهــا بــه آن اشــاره 
شــده اســت، تدبیــر و تعقــل اســت؛ بــه ایــن معنا کــه باید قبــل از انجــام  دادن هــر کاری، به بررســی 
ابعــاد و نتایــج خــوب و بــد آن پرداخــت و از فرجــام و عاقبــت کار غافــل نمانــد. تجزیه و تحلیــل امور 
بــا معیارهــای صحیــح و پیوســتگی علــم و عمــل، از شــاخصه های دیگــر تفکــر انتقــادی اســت. 
امــروزه یکــی از مــواردی کــه تفکــر انتقــادی در آن نقــش اساســی دارد، قلمــرو رســانه و فضــای 
مجــازی اســت. افــراد خانــواده می تواننــد بــا تفکــر انتقــادی صحیــح، دربــارۀ مســائل ناصــواب در 
ایــن فضــا، موضع گیــری درســتی داشــته باشــند و در مواجهــه بــا مشــکالت تصمیمــات درســتی 

ــاذ کنند.  اتخ

در رویکــرد ســوم؛ تربیــت علمــی بررســی شــد. از دیــدگاه امــام رضــا g یکــی از راه هــای 
تکمیــل فهــم و خــرد انســان مؤمــن، برخــورداری از علــم و دانــش و فراگیــری آن اســت.  ایشــان 
ــب  ــرش از طل ــول عم ــه در ط ــت ک ــن اس ــلمان ای ــان مس ــای انس ــد: »از ویژگی ه می فرمودن
ــام جــواد g را  ــا شــخصیت ام ــدی ب ــه فرزن ــار عالمان ــا رفت ــش خســته نشــود. حضــرت ب دان
پــرورش داد.کمــاالت امــام جــواد g درحــدی بــود کــه حــدود هشــت ســالگی پیشــوا و رهبــر 
مســلمانان شــد؛ البتــه امــام رضــا g در همــه حــال از خداونــد اســتمداد می جســت و بــه او 

ــود. ــاد می نم اعتم

ــد اذعــان داشــت کــه اگرچــه در  ــواده، بای ــد در خان ــر رویکردهــای تربیــت فرزن ــا نگاهــی ب ب
زمینــۀ رویکردهــای مذکــور شایســتگی ها و مقوله هایــی ذکرشــد؛ امــا در ایــن مرزبنــدی 
ــتند.  ــل هس ــان و متداخ ــورت هم پوش ــه  ص ــه ب ــتند، بلک ــه نیس ــورت جداگان ــه  ص ــا ب مقوله ه
ــد  ــه تفکرانتقــادی ، می توان ــرای نمون ــِر تربیــت اســت. ب ــن تداخــل ناشــی از پیچیدگــِی ام ای
زمینــه ای بــرای تربیــت اخالقــی باشــد. نتایــج پژوهــش نشــان داد رویکــرد تربیــت در ســیرۀ 
ــد  ــت و می توان ــترده اس ــار وگس ــیار پرب ــده، بس ــتنباط  ش ــن اس ــدام از مضامی ــر ک ــام در ه ام
ــه و  ــه جامع ــبت ب ــئولیت پذیری نس ــث مس ــه بح ــرای نمون ــد.  ب ــر باش ــی دیگ ــر پژوهش آغازگ
ــورد  ــد م ــه می توان ــت ک ــی اس ــد موضوع ــه خداون ــبت ب ــئولیت پذیری نس ــز مس ــت و نی طبیع
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پژوهــِش عالقه منــدان قرارگیــرد. می تــوان گفــت بحــث تربیــت در خانــواده در جامعــه کنونــی 
ــندی  ــن س ــش، تدوی ــن پژوه ــنهاد ای ــت. پیش ــده  اس ــع ش ــول واق ــوده و مغف ــت ب دارای اهمی
ــی دارد و  ــت اجرای ــواده قابلی ــرای خان ــند ب ــن س ــت. ای ــواده اس ــت در خان ــه تربی ــوف ب معط

ــی دارد. ــی و حمایت ــش نظارت ــت نق دول
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