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چکیده 

ســبك تربیتــی امام رضــا )علیه الســام( در تربیــت کــودکان یکــي از ابعــاد ســبك زندگــي اســامي 
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کــه ســبك تربیتــی امام رضــا )علیه الســام( در تربیــت کــودکان چگونــه بــوده اســت؟

ــه  ــه ب ــت ک ــوده اس ــه اي ب ــودکان به گون ــد ک ــل از تول ــام(  قب ــا )علیه الس ــي امام رض ــبك تربیت س
امــوري هماننــد انتخــاب همســر و مــادر شایســته، رعایــت آداب مباشــرت، مراقبت هــای بــارداری و... 
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در گــوش چــپ و راســت، انتخــاب نــام نیکــو، عقیقــه کــردن، کام برداشــتن و... اهتمــام می ورزیدنــد. 
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1. مقدمه

ــواده  ــی و اهــداف مهــم تشــکیل خان ــد و اســتمرار نســل از انگیزه هــای اصل ــه فرزن ــل ب می
ــه  ــرار گرفت ــد ق ــورد تأکی ــی پیشــوایان معصوم)علیهم الســام( م ــه در ســبك زندگ اســت ک
اســت. همــواره بــه افــرادی کــه بــه دالیلــی صاحــب فرزنــد نمی شــدند ادعیــه و اذکاری تعلیــم 
ــی، 1365، ج 1: 429 ـ 428(.  ــان کند)طبرس ــت را نصیب ش ــن نعم ــد ای ــا خداون ــد ت می دادن
ــار  ــد و اظه ــك می گفتن ــودک، والدت او را تبری ــیت ک ــیدن از جنس ــل از پرس ــن، قب همچنی
ــت او  ــز و ادب و  تربی ــد عزی ــی، 1409ق، ج 21 : 412(. فرزن ــّر عامل ــادماني می-کردند)ح ش
ــن  ــام( برتری ــوایان معصوم)علیهم الس ــی پیش ــبك زندگ ــت در س ــت. ادب و تربی ــر اس عزیزت
میــراث به جای مانــده از خانــواده  اســت)نوری،1408ق، ج11: 207(. بــه همیــن دلیــل، روایــات 
بســیاری ناظــر بــه اهمیــت تعامــل والدیــن نســبت بــه کــودک در جهــت حســن ادب و تربیــت 
در دســت اســت. مســئله ای کــه در ســبك و ســیرۀ  اهــل بیت)علیهم الســام( مشــهود اســت؛ 
ــا روش  ــن پژوهــش درصــدد اســت ب ــد ان اســت. ای ــر در تربیــت فرزن ــا و عوامــل مؤث روش ه
توصیفــیـ  تحلیلــی، ســبك تربیتــی امام رضا)علیه الســام( در تربیــت فرزنــدان را بررســی کنــد 

ــر پاســخ دهــد: ــه پرســش های زی و ب

ــوده  ــه ب ــد چگون ــل از تول ــدان قب ــت فرزن ــام( در تربی ــی امام رضا)علیه الس ــبك زندگ 1. س
اســت؟

ــوده  ــه ب ــد چگون ــد از تول ــدان بع ــت فرزن ــام( در تربی ــی امام رضا)علیه الس ــبك زندگ 2. س
اســت؟

تربیتــی  یــا روش هــای  پایان نامه هــا و مقاله هــای فراوانــی دربــاره اصــول  هرچنــد 
ــی  ــا عموم ــی ی ــّد ترویج ــا در ح ــیاری از آنه ــت، بس ــده اس ــته ش ــام( نوش امام رضا)علیه الس
ــخنان  ــای س ــر مبن ــی ب ــت عقان ــول تربی ــون »اص ــی چ ــی مهم ــای پژوهش ــت. مقاله ه اس
و  تعلیــم  مســائل  در  پژوهــش  بهشــتی)مجلۀ  ســعید  نوشــتۀ  امام رضا)علیه الســام(« 
ــام( در  ــی امام رضا)علیه الس ــیوه های تربیت ــن ش ــۀ »تبیی ــا مقال ــامی، ش18( ی ــت اس تربی
راســتای ســبك زندگــی اســامی« اثــر  محمــد جانــی و علــی ســروری مجد)مجلــه علمــی 
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ــی  ــبك تربیت ــه س ــا ب ــدام از آنه ــی هیچ ک ــد ول ــگارش یافته ان ــی وزارت، ش7( و... ن و پژوهش
امام رضا)علیه الســام( در تربیــت کــودکان اشــاره ای ندارنــد. 

2. مفاهیم

2-1 سبک زندگی

»ســبك زندگــي« در فرهنــگ آکســفورد بــا عبــارت life style  در توصیــف ویژگــي  زندگــي 
آدمیــان، به معنــای روشــي اســت کــه فــرد یــا گروهــي بــر اســاس آن، کار و زندگــي مي کننــد 
ــر  ــي« ب ــبك زندگ ــاط دارد.)1987 :743( »س ــادات و... ارتب ــا، ع ــاس ، فرصت ه ــوع لب ــا ن و ب
ــده  ــف ش ــی تعری ــکل های مختلف ــه ش ــان ب ــاّص محقق ــرش خ ــش و نگ ــوع بین ــاس ن اس
ــاي  ــا و منش ه ــر هنجاره ــتر ب ــناختی، بیش ــای جامعه ش ــان در تعریف ه ــت. جامعه شناس اس
اجتماعــي افــراد در جامعــه تأکیــد دارنــد و روان شناســان، بیشــتر بــه ابعــاد فردي و شــخصیتي 
فــرد مي پردازنــد. آنچــه مهــم اســت، ایــن تعریف هــا تك بُعــدي اســت و تنهــا بــه یــك بُعــد 
ــي از آنجاکــه اســام، دینــی جامــع و کامــل  ــاد زندگــي انســان ها توجــه داشــته اند؛ ول از ابع
ــا پشــتوانۀ امــور اعتقــادي و بینش هــا  ــر و زندگــي را ب ــر و جامع ت اســت و انســان ها را کامل ت
ارزیابــي می کنــد، حتــي رفتارهایــي هماننــد نمــاز اگــر اعتقــاد بــه خــدا و معــاد را پشــتوانۀ 
ــاي  ــیاري از رفتاره ــه بس ــود، چنان ک ــمرده نمي ش ــامي ش ــار اس ــد، رفت ــته باش ــود نداش خ
مرتاضــان و دراویــش اســامي نیســت)کاویاني،1391: 19(. بــر ایــن اســاس، مي تــوان ســبك 

ــف کــرد: ــه تعری زندگــي اســامي را این گون

شــیوه هایي از زندگــی اســت کــه انســان بــا تکیــه بــر نظــام ارزشــي و مبانــي اعتقــادي خــود 
در زندگــي فــردي و اجتماعــي بــراي ایجــاد ارتبــاط بــا محیــط و جامعــه، پاســخ بــه خواســته ها 
ــه  ــاً ناظــر ب ــه کار مي گیــرد. طبــق ایــن تعریــف، ســبك زندگــي، صرف و تأمیــن نیازهایــش ب
مصرف هــاي مــادي یــا فرهنگــي نیســت، زیــرا زندگــي عناصــر غیرمصرفــی را نیــز در بــردارد، 

اگرچــه مصــرف قابــل مشــاهده ترین و ملموس تریــن رفتــار انســان اســت. 
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بــر این اســاس، ســبك زندگــي اســامي در مقیاس با دیــدگاه جامعه شناســان و روان شناســان 
جامعیــت بیشــتر و قلمــروِ  وســیع تری دارد و تمــام ابعــاد زندگي فــردي، خانوادگــي و اجتماعي 

را شــامل می شود.

2-2 تربیت

در لغــت از مــادۀ »ربــو« از بــاب تفعیــل به معنــای زیــادت و فزونــی اســت. ربــا را بــه  ایــن دلیل 
ربــا گوینــد کــه درآن،  نوعــی زیــادت و فزونــي اســت. گاهــی به معنــای تهذیــب و پاک ســاختن 
اخــاق فــرد از آلودگی هــا بــه کار مــی رود و ایــن بــه دلیــل آن اســت کــه مایــۀ فزونــی مقــام 
و منزلــت معنــوی اســت. تربیــت در اصطــاح دارای تعریف هــای متعــددی اســت کــه به نظــر 

می رســد تعریــف زیــر جامعیــت بیشــتری دارد:

»تربیــت عبــارت اســت از فعالیتــی منظــم و مســتمر در جهــت کمــك بــه رشــد جســمانی، 
ــتعدادهای  ــکوفایی اس ــرورش و ش ــی پ ــی و به طورکل ــی، عاطف ــی، اجتماع ــناختی، اخاق ش
متربــي، به گونــه ای کــه نتیجــۀ آن در شــخصیت مربــی به ویــژه در رفتارهــای او ظاهــر خواهــد 

ــادی،1377: 12(. شــد)ر.ک: حاجــی ده آب

2-3  کودک

 کنوانســیون حقــوق کــودک کــه مصــوب ســال 1989 مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحد 
اســت و بیشــتر کشــورهای جهــان نیــز بــه آن پیوســته اند، در مــاده یکــم مقــرر داشــته اســت: 

»منظــور از کــودک، افــراد انســانی زیــر 18 ســال اســت«1. 

قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران، کــودک را تعریــف نکــرده اســت لکــن در اصــل 
بیســت ویکم خــود از واژۀ کــودکان بی سرپرســت اســتفاده کــرده اســت کــه به نظــر می رســد 

1. http://www.tebyan.net/index.aspx.ppid=111567
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بــا توجــه بــه اصــل چهــارم قانــون اساســی، بایــد بــه کودکــی اطــاق شــود کــه بــه لحــاظ 
شــرعی کــودک محســوب می شــود. بــه تعبیــر ســاده تر، کــودک در ایــن اصــل قانــون اساســی 

همــان طفــل شــرعی را شــامل می شــود کــه بــه ســّن بلــوغ نرســیده اســت.

علمــا و فقهــای اســامی ادوار مرتبــط بــا کودکــی را بــه ســه دوره تقســیم کرده انــد: از والدت 
تــا هفت ســالگی، از هفت ســالگی تــا ظهــور بلــوغ و از ســّن بلــوغ بــه بعــد کــه شــخص دارای 
مســئولیت کامــل اســت. در ایــن رابطــه، تعبیــری از رســول گرامــی اســام)صلی اهلل علیه وآله( 
نقــل شــده اســت کــه هفــت ســال اول را »ســیادت« کــودک، هفت ســال دوم را »تعلیم پذیــری، 
اطاعــت و فرمانبــرداری« و هفت ســال ســوم را »دوران نظرخواهــی و مشــورت« می داننــد)ر.ک: 

ــوی بجنوردی،1381: 22(. موس

روان شناســان نیــز دوره هــای تربیــت را شــامل دورۀ کودکــی اول)تولــد تــا شــش ســالگی(، 
ــد.  ــا 18 ســالگی می دانن ــی را از 12 ت ــا 12 ســالگی و دوره نوجوان دورۀ دوم کودکــی را از 6 ت

در ایــن پژوهــش منظــور از کــودک، کــودکان ســنین پیش دبســتان و دبســتان هســتند کــه 
ــا 12 ســال را شــامل اســت. از نظــر تقســیم بندی اســامی، دوره ســیادت و  از نظــر ســنی ت
ــا نظــر روان شناســان نیــز مطابقــت دارد و  بخشــی از دوره تعلیم پذیــری را شــامل می شــود. ب

ــر می گیــرد.  دوره اول و دوم کودکــی را در ب

2-4 سبک تربیتی امام رضا)علیه السالم(

ــت  ــام اس ــیوه هایی از ام ــا و ش ــام(، روش ه ــی امام رضا)علیه الس ــبك تربیت ــور از س  منظ
کــه بــا تکیــه بــه مبانــی اعتقــادی و نظــام ارزشــی اســام توانســته اســت اســتعدادهای نهفتــۀ 
کــودکان را در تمــام ابعــاد موجــود، هماهنــگ پــرورش دهــد و آنهــا را شــکوفا کنــد و به ســوی 

هــدف و کمــال مطلــوب ســوق دهــد.
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3. سبک تربیتی امام رضا)علیه السالم( در تربیت کودکان قبل از تولد

3-1  انتخاب همسر صالح و مادر شایسته برای فرزندان

 انتخــاب همســرصالح و مــادر شایســته بــرای فرزنــدان از عوامــل مهــّم تأثیرگــذار در تربیــت 
ــت  ــوایان معصوم)علیهم الســام( اهمی ــی پیش ــبك تربیت ــن موضــوع در س ــودک اســت. ای ک
خاصــی داشــته اســت به گونــه ای کــه در عمــل در انتخــاب همســر بــه آنهــا توجــه داشــتند و 
بــه دیگــران در ایــن بــاره ســفارش مي کردنــد؛ هماننــد ازدواج حضــرت علي)علیه الســام( بــا 
حضــرت فاطمه)علیهــا الســام( و ازدواج علي)علیه الســام( بــا امّ البنیــن بعــد از وفــات حضــرت 
زهرا)علیهــا الســام(.)قمی،1369، ج2: 173(. همچنیــن، امــام سجاد)علیه الســام( نیــز یکــي 
نــوادگان امــام مجتبي)علیه الســام( را بــه همســري برمي گزینــد و از او باقرالعلوم)علیه الســام( 

ــود)همان: 74(. ــد مي ش متول

ــه  ــلمان را ب ــد، بشربن مس ــي مي کن ــامرا زندگ ــه در س ــز ک ــام( نی ــام علي النقي)علیه الس ام
بغــداد مي فرســتد تــا کنیــز پاک طینــت رومــي را خریــداري کنــد و او را بــه همســري فرزنــد 
خویــش امــام حســن عسکري)علیه الســام( در آورد و از او آخریــن حجــت حق)عــج( متولــد 

شــود)همان: 174(.

ســبك زندگــی امام رضا)علیه الســام( در زمینــۀ انتخــاب همســر بــرای جوانــان نیــز 
راهگشاســت. امــام دربــارۀ انتخــاب همســر صالــح و ره آورد مثبــت ایــن انتخــاب، می فرماینــد: 
»در ایــن دنیــا بــرای مــرد هیــچ بهــره ای بهتــر از همســر صالح ســراغ نــدارم. هنگامی کــه زنش 
را می بینــد شــادمان می شــود و هــرگاه از نظــر زنــش غایــب شــود، او نامــوس و اموالــش را پاس 
مــی دارد؛ [یعنــی]  خــود را از دیــد نامحرمــان و امــوال شــوهرش را از گزنــد حــوادث محافظــت 

می کند«)کلینــی ،1365، ج5: 327(.

در حدیثــی دیگــر حضــرت رضا)علیه الســام( از پدرانــش از امیرالمؤمنین)علیه الســام( 
روایــت کــرده اســت کــه حضــرت رســول)صلی اهلل علیه وآله( فرمــود: »ال تســترضعوا الحمقــاء و 
ال العمشــاء فــان اللبــن یعدی.«)زنــان احمــق و کم بیــن را بــرای شــیردادن بــه کــودکان خــود 
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اختیــار نکنیــد، چــرا کــه شــیر زن در بچــه اثــر می گذارد()عطــاردی قوچانــی،1406ق، ج 2: 
.)278

همچنان کــه زن بایــد صالــح و شایســته باشــد، مــرد نیــز بایــد شایســته باشــد. بــر والدیــن 
اســت کــه بــه کمــك دخترانشــان، شــوهران شایســته و صالحــی بــرای آنــان انتخــاب کننــد. 
ــد: خدمــت امام رضا)علیه الســام( نامــه نوشــتم کــه یکــی  حســین بن بشــار واســطی می گوی
ــا صــاح  ــی مــرد بداخاقــی اســت. ]آی از بســتگانم از دختــرم خواســتگاری کــرده اســت، ول
هســت کــه دختــرم را بــه ازدواج او درآورم؟[ حضــرت فرمــود: اگــر بداخــاق اســت، دختــرت را 

ــه ازدواج او درنیاور)مجلســي ،1403ق، ج100: 235(. ب

در روایــت دیگــري از آن حضــرت نقــل شــده اســت کــه فرمــود: »دختــر خــود را هرگــز بــه 
شــرابخوار ندهیــد وگرنــه ماننــد ایــن اســت کــه او را بــه ســوي زنــا ســوق داده باشــید.«)همان، 

ج 63: 491(.

 3-2  رعایت آداب در مباشرت

از آنجاکــه تحــرکات و رفتارهــای والدیــن هنــگام آمیــزش تأثیــر به ســزایی در روح و روان و 
جســم جنیــن دارد، رعایــت ســبك و دســتورات پیشــوایان معصوم)علیهم الســام( در ایــن مورد 
راهگشاســت. یکــی از آدابــی کــه در هنــگام آمیــزش بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد، دعاکــردن 
اســت. همســران بایــد ضمــن رعایــت ســایر آداب نــکاح، از خداونــد فرزنــد ســالم و صالــح طلب 
کننــد. در کتــاب شــریف »فقه الرضــا« ـ کــه بــه حضــرت رضا)علیه الســام( منســوب اســت ـ 
دربــارۀ اولیــن برخــورد زن و مــرد، خطــاب بــه شــوهر، چنیــن آمــده اســت: »هنگامــی کــه زن 
بــه خانــۀ تــو وارد شــد، پیشــانی اش را بگیــر، او را بــه طــرف قبلــه بنشــان و بگــو: »خداونــدا، 
ــد  ــروردگارا، از او فرزن ــرده ام. پ ــر خــود حــال ک ــو ب ــاق ت ــا میث ــه ام و ب ــت گرفت ــه امان او را ب
بابرکــت و ســالم روزی ام کــن و شــیطان را در نطفــه ام شــریك مســاز و ســهمی بــرای او قــرار 

ــام(، 1406ق: 54(. ــه امام رضا)علیه الس ــوب ب مده.«)منس
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ــرار گیــرد،  ــد مــورد توجــه همســران ق ــه آداب دیگــری کــه در هنــگام آمیــزش بای از جمل
رعایــت زمــان آمیــزش اســت. از ایــن رو، در آئیــن اســام بــا حکــم تکلیفــی حرمــت، اســتحباب 
و کراهــت بــه والدیــن ســفارش شــده، بــرای برقــراری ارتبــاط جنســی، برخــی از زمان هــا را 
ــای نامناســب در  ــه زمان ه ــد. از جمل ــز کنن ــر پرهی ــزش انتخــاب و از برخــی دیگ ــرای آمی ب
حــال حیــض اســت کــه خدای تعالــی در ایــن زمــان آن را منــع کــرده اســت)بقره/222( زیــرا 
در صــورت آمیــزش در زمــان حیــض همســر، فرزنــدی کــه از ایــن نزدیکــی متولــد شــود، طبق 
احادیــث وارده، نه تنهــا صالــح نخواهــد بــود، بلکــه از صــراط مســتقیم اهــل بیت)علیهم الســام(  

دوری جســته و دشــمن اهــل بیت)علیهم الســام( خواهــد بــود. 

اســت.  شــب  آخــر  در  نزدیکــی  آمیــزش،  بــرای  وقت هــا  مناســب ترین  جملــه  از 
امام رضا)علیه الســام( در این بــاره می فرمایــد: »آغــاز شــب، چــه در زمســتان و چــه 
ــد  ــا پُرن ــده و رگ ه ــه مع ــدان جهــت اســت ک ــن ب ــزش مکــن. ای ــان آمی ــا زن در تابســتان، ب
ــه و  ــرزش چان ــج و ل ــج و فل ــم قولن ــرای آمیــزش[ نیســت و بی ــن، وضعیــت مناســبی ]ب و ای
نِقــرس و ســنگ ]کلیــه[ و تقطیر)چکایــش( بــول و فتــق و ضعــف در بینایــی و ذهــن مــی رود. 
ــرای  ــدن، ســالم تر و ب ــرای ب ــان شــب باشــد کــه ب پــس اگــر ارادۀ آمیــزش دارد، بایــد در پای
فرزنــد]آوردن[ امیدوارتــر و بــرای افزونــی هــوش فرزنــدی کــه در ایــن میــان پدیــد می آیــد، 

ــا: 78(. ــا)ع(، بی ت ــام رض ــه ام ــوب ب ــر است.«)منس بهت

3-3  مراقبت های ایام بارداری 

زنانــی کــه رژیــم غذایــی خوبــی دارنــد، هــم خــود و هــم نوزادشــان در مقایســه بــا زنانــی 
ــول از  ــور معم ــان به ط ــن زن ــالم ترند. ای ــوع س ــد، در مجم ــی نامناســبی دارن ــم غذای ــه رژی ک
بیماری هایــی ماننــد کم خونــی، مســمومیت حاملگــی، ســقط جنیــن و داشــتن کــودکان نارس 
ــی،  ــه کم وزن ــد، فرزندانشــان ب ــی نامناســبی دارن ــم غذای ــی کــه رژی ــان هســتند. مادران در ام
ــواج مغــزی نابهنجــار دچــار می شــوند)ر.ک: مــاس، 1368: 74(. ــز و ام اختــال در رشــد مغ
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بعــد از انعقــاد نطفــه، مراقبت هــای ایــام بــارداری بســیار مهــم و ضــروری اســت. توجــه بــه 
وضعیــت روانــی همســر، ایجــاد بســتر آرامــش در منــزل و خــارج آن و نیــز تغذیــۀ مناســب و 
ســالم از ضرورت هــای ایــن دوره اســت. عــاوه بــر غــذای ســالم و مقــّوی، اســتفاده از برخــی 
ــد.  ــر باش ــش مؤث ــخصیت و صفات ــودک و ش ــدۀ ک ــد در آین ــا می توان ــا و خوراکی ه میوه ه
ــارداری  ــام ب ــا را در ای ــی خوردنی ه ــری از برخ ــام( بهره گی ــت، معصومان)علیهم الس بدین جه

ــد. ــه کرده ان توصی

ــانید.  ــیر بنوش ــود ش ــاردار خ ــان ب ــه زن ــد: »ب ــورد امام رضا)علیه الســام( می فرمای ــن م در ای
جنیــن اگــر در رحــم مــادر بــا شــیر تغذیــه شــود، عقلــش افزایــش خواهــد یافت.«)حــّر عاملی، 

1411ق، ج7: 405(.

ــود:  ــرت فرم ــه آن حض ــت ک ــرده اس ــل ک ــام( نق ــز از امام رضا)علیه الس ــنان نی محمدبن س
»همســران باردارتــان را کنــدر دهیــد. اگــر حمــل آنهــا پســر باشــد، پاکیزه قلــب و دانشــمند 
ــزد شــوهرش  ــا می شــود و ن ــر باشــد، خوش اخــاق و زیب و شــجاع خواهــد شــد و اگــر دخت

منزلــت می یابد.«)طوســی، 1378، ج7: 440(.

در پزشــکی نویــن خــوردن انــار بــرای کمــك بــه رشــد جنیــن و ســامت فرزنــد توصیه شــده 
ــدان ســالم  ــرای آوردن فرزن ــار را ب اســت. در همیــن زمینــه، امام رضا)علیه الســام( خــوردن ان
ــوارد  ــوری،1408ق، ج16: 384(. از م ــاد می کند)ن ــل را زی ــار عق ــه ان ــد ک ــه و می فرماین توصی
دیگــری کــه در دوران بــارداری ممکــن اســت اتفاق بیفتد، بواســیر اســت. امام رضا)علیه الســام( 
می فرمایــد: »هــر شــب هفــت خرمــای هیرون)نوعــی خرمــای مرغــوب( بــا روغــن گاو جهــت 
ــام(  ــی،1403ق، ج62: 321(. امام رضا)علیه الس ــوب است.«)مجلس ــیر خ ــگیری از بواس پیش
ــزش را بی آنکــه  ــس از آمی ــزش پ ــارداری، آمی ــِی پیــش از ب ــارۀ بهداشــت روان ــن درب همچنی
میــان آنهــا غســلی صــورت پذیرفتــه باشــد نهــی کــرده و ایــن کار را مایــۀ دیوانگــی فرزنــد 

برشمرده اند)منســوب بــه امام رضا)علیه الســام(، 1406ق: 28(.

ناگفتــه پیداســت، ایــن نــوع خوراکی هــا علــت تامــۀ پدیدآمــدن ایــن صفــات نیســت و عوامل 
دیگــر هــم در بــروز آنهــا مؤثر اســت.
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4. سبک تربیتی امام رضا)علیه السالم( در تربیت کودکان بعد از تولد

 4-1  تقّید به آداب و سننن 

ســبك تربیتــی امام رضا)علیه الســام( هماننــد ســایر پیشــوایان معصوم)علیهم الســام( 
تقّیــد بــه آداب و ســننی در روزهــاي آغازیــن تولــد فرزندانشــان  اســت کــه خــود بــه آن عمــل 

ــد از: ــا عبارتن ــن آنه ــد. مهم تری ــفارش می کردن ــز س ــران نی ــه دیگ ــد و ب می کردن

4-1-1  گفتن اذان و اقامه در گوش نوزاد

ــد  ــس از تول ــام( پ ــه اطهار)علیهم الس ــه( و ائم ــه پیامبر)صلی اهلل علیه وآل ــتین کاري ک نخس
فرزنــد انجــام مي دادنــد، گفتــن اذان در گــوش راســت و اقامــه در گــوش چــپ نوزاد بوده اســت. 
ــد،  ــد ش ــام( متول ــي امام رضا)علیه الس ــد: »وقت ــام( مي گوی ــادر امام رضا)علیه الس ــه، م نجم
امــام کاظم)علیه الســام( در گــوش راســت او اذان و در گــوش چــپ اقامــه گفت.«)حرعاملــي، 

1414ق، ج15: 138(.

ــْمفِــی ـِـِهاألَیَْمــِنَوأَقِ ْنفِــیأُُذن ــَأذِّ ـِـَدَمْولـُـوٌدفَ  امام رضا)علیه الســام( فرمــوده اســت: »إَِذاُول
ــه دنیــا آمــد، در گــوش راســت او اذان و در گــوش چــپ او،  ِــِهاألَیَْســر«)هرگاه فرزنــدی ب أُُذن

ــه بخوان()مجلســی، 1403ق، ج101: 116(. اقام

روایــات اســامی فلســفۀ ایــن عمــل را در ابتــدای تولــد کــودک، پناهــی در برابــر القائــات و 
لغزش هــای شــیطانی ذکــر کرده انــد)ر.ک: همــان، ج81 :162(. در برخــی روایــات آثــار تربیتــی 
و همچنیــن آثــار جســمی و روحــی دیگــری نیــز بــرای ایــن عمــل بیــان شــده اســت؛ از جمله: 
محفــوظ مانــدن از جنــون، پیســی، غــش، کــه بــرای اطــاع بیشــتر می تــوان بــه روایت هــای 

مربــوط مراجعــه کرد)حــّر عاملــی، 1367، ج 15: 137(.

ــه  ــوادۀ مســلمان ب دلیــل اصلــی اذان گفتــن در گــوش کودکــی کــه به تازگــی در یــك خان
دنیــا آمــده، ایــن اســت کــه نخســتین صدایــی کــه گــوش او دریافــت می کنــد، اذان و اقامــه 
باشــد کــه شــامل توصیــف عظمــت و بزرگــی خداونــد متعــال اســت. انســان بــا شــهادت دادن 
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بــه یگانگــی خــدا، رســالت پیامبر)صلی اهلل علیه وآلــه( و امامــت حضــرت علی)علیه الســام( وارد 
دایــرۀ اســام و مذهــب تشــّیع می شــود. بــه همیــن دلیــل اســت کــه به محــض تولــد یــك 
مســلمان، شــعار اســام در گــوش او خوانــده و بــه او تلقیــن می شــود؛ همان طــور کــه در زمــان 
مــرگ و خــروج او از دنیــا نیــز یگانگــی خــدا و جملــه توحیــد کــه ذکــر »الالــه االاهلل« اســت، 

بــه او تلقیــن خواهــد شــد. 

4-1-2  ختنه کردن کودک

 ختنه کــردن کــودک کــه در ســنت پیشــوایان معصوم)علیهم الســام( در روز هفتــم والدت 
کــودک انجــام مي شــود، بــر همــه واجــب و از شــرایط ورود بــه اســام اســت)ر.ک: مجلســی، 
1406ق، ج 8 :620( و از نظــر علمــی ثابــت شــده اســت کــه زمینه هــای انعقــاد خــون در روز 
هفتــم والدت بــه حــّد بــاالی خــود مــی رســد و خونریــزی در ایــن روز کمتــر خواهد بــود)ر.ک: 

داودی و حســینی زاده،1391: 61(.

امام رضا)علیه الســام( دربــارۀ ختنــه فرمــوده اســت:»قـَـاَلَرُســوُلاهللِ)صلیاهللعلیهوآلــه(اْختِنُوا
ــاِتاللَّْحِم.«)حضــرت رســول)صلی اهلل علیه وآله(  ــَرُعلِنَبَ ــُرَوأَْس َّــُهأَْطَه ــابِِعفَِإن ــْوَمالسَّ ــْمیَ أَْوالَدُک
ــر اســت و  ــن پاک ت ــرا ای ــد زی ــه کنی ــد ختن ــم تول ــدان خــود را روز هفت ــوده اســت: فرزن فرم

ــه، 1404ق، ج2: 28(. ــر گوشــت بروید.()ابن بابوی موجــب می شــود زودت

در ایــن روایــت شــریف عــاوه بــر توصیــه بــه ختنــه در روز هفتــم والدت، بــه آثــار تربیتــی، 
بهداشــتی و جســمانی نیــز اشــاره شــده اســت.

4-1-3  نام نیکو 

ــرای اوســت.  ــام نیــك و شایســته ب ــن، انتخــاب ن ــر والدی یکــی از حقــوق مســلّم کــودک ب
اهمیــت ایــن موضــوع به قــدری اســت کــه در متــون اســامی، فصــل جداگانــه ای بــه نــام »باب 
االســماء و الکنی«)بــاب اســم ها و کنیه هــا( و »بــاب نام گــذاری« وجــود دارد. پــدر و مــادر بایــد 
قبــل از تولــد بــرای فرزنــد خــود نــام زیبایــی را انتخــاب کننــد کــه در طــول زندگــی، ســبب 

عقــده و شــرمندگی نشــود؛ بلکــه از مظاهــر تجلــِی شــخصیت وی باشــد.
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ســبك زندگــي پیشــوایان معصوم)علیهم الســام( ایــن بــود کــه نــام نیــك و بامعنــا را بــراي 
فرزنــدان خویــش انتخــاب و بــه دیگــران ســفارش مي کردنــد کــه نــام نیــك و معنــادار بــراي 
فرزنــدان خویــش انتخــاب کننــد و از انتخــاب نام هــاي زشــت و بي معنــا پرهیــز کننــد. حتــي 
ــد.  ــان مي نهادن ــر آن ــك ب ــاي نی ــد و نام ه ــوض مي کردن ــا را ع ــراد و مکان ه ــد اف ــاي ب نام ه
خــود نیــز نام هــای نیکــو بــرای فرزندانشــان برمی گزیدنــد و دیگــران را نیــز بدیــن امر ســفارش 
ـهبَِأْحَســِن ِهبَِاْحَســِناألَْســَماِءَوَکنِـّ می کردنــد. امام رضا)علیه الســام( فرموده انــد: »َســمِّ
الُْکنَی«)فرزنــد خــود را بــه بهتریــن اســم و کنیــه نامگــذاری کن()نــوری، 1408 ق،ج 2: 618(.

امــام هشــتم شیعیان)علیه الســام( نــام نیکــوی محمــد را بــر فرزنــد دلبنــدش نهــاد و از تأثیر 
ٌدیُْصبـِـُحأَْهُلــُهبَِخْیــٍرَویُْمُســوَن َّــِذیفِیــِهُمَحمَّ ایــن نــام نیکــو چنیــن پــرده برداشــت: »الْبَْیــُتال
ــر و  ــا خی ــان ب ــداد و شامگاه ش ــه بام ــل آن خان ــد، اه ــد باش ــه در آن محم ــه ای ک بَِخْیر«)خان

برکــت، تــوأم خواهــد بود()حــّر عاملــی، 1414ق، ج15: 127(.

حضــرت دربــارۀ اهمیــت نام گــذاری فرزنــدان بــه نام هــای نیکــو نیــز می فرمایــد: »الیَْدُخــُل
أَِوالَْحَســِنأَِوالُْحَســْیِنأَْوَجْعَفــٍرأَْوَطالـِـٍبأَْو ــیٍّ ــٍدأَْوأَْحَمــَدأَْوَعلِ ــِهاْســُمُمَحمَّ الَْفْقــُربَْیتــًافِی
َعْبــِداهللِأَْوفَاِطَمــَةِمــَنالنَِّســاِء.«)در خانــه ای کــه کســی بــه نــام محمــد یــا احمــد یــا علــی یــا 
حســن یــا حســین یــا جعفــر یــا طالــب یــا عبــداهلل و از زنــان بــه نــام فاطمــه وجــود داشــته 

باشــد، فقــر و تنگدســتی راه نخواهــد یافت()مجلســی، 1403ق، ج101: 131(. 

الزم بــه ذکــر اســت، امــر علّــت ناقصــه اســت و عوامــل دیگری چــون گنــاه، رباخــواری، کفران 
نعمــت، اســراف و ... در فقــر تأثیرگذارنــد)ر.ک: ابن بابویــه،1380: 241؛ کلینــی، 1365 ، ج2: 86؛ 

مجلسی، 1403ق، ج7: 347 و ج10: 95و ج63: 292(.

ــٌدیُْصبـِـُحأَْهُلــُهبَِخْیــٍر َّــِذیفِیــِهُمَحمَّ یــا در اهمیــت نــام »محمــد«  فرمــوده اســت:  »الْبَْیــُتال
َویُْمُســوَنبَِخْیر.«)خانــه ای کــه در آن محمــد باشــد، اهــل آن خانــه بامــداد و شامگاه شــان بــا 

خیــر و برکــت تــوأم خواهــد بود()حــّر عاملــی، 1414ق، ج15: 127(.
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4-1-4  عقیقه دادن

ــا آن  ــه ب ــت ک ــوزادی اس ــر ن ــر ه ــوی س ــای م ــل به معن ــّق« در اص ــاّده »ع ــه« از م »عقیق
مــو متولـّـد شــده اســت؛ چــه نــوزاد انســان باشــد یــا حیــوان. امــا اآلن، اســم شــده بــرای آن 
ــی،1375، ج5: 215(.  ــر می بُرند)طریح ــرای او س ــوزاد، ب ــد ن ــم تولّ ــه در روز هفت ــی ک حیوان
ــگام  ــارت اســت از کشــتن گوســفند هن ــه عب ــد: عقیق ــا می گوین در اصطــاح برخــی از فقه
والدت فرزند)طوســی، 1387ق،  ج1: 394(. برخــی دیگــر گفته انــد: عقیقــه، آن حیوانــی اســت 
کــه بــرای فرزنــد می کشــند، چــه فرزنــد پســر باشــد یــا دختر)ســیدمرتضی، 1415ق: 406(. 
دربــارۀ عقیقــه و تراشــیدن مــوی ســر، حضــرت امام رضا)علیه الســام( بــه مأمــون در نامــه ای 
َکــِرَواألُنْثَــیَواِجبَــٌةَوَکَذلـِـَکتَْســِمیَتُُهَوَحْلــُقَرأِْســِه می نویســد:»َوالَْعِقیَقــُةَعــِنالَْمْولـُـوِدالذَّ
ًة«)عقیقــه بــرای مولــود پســر و دختــر واجــب  ُقبـِـَوْزِنَشــْعِرهَِذَهبــًاأَْوفِضَّ ــابِِعَویُتََصــدَّ یـَـْوَمالسَّ
اســت. همچنیــن نام گــذاری فرزنــد واجــب اســت و تراشــیدن ســرش در روز هفتــم والدت، و به 

ــه، 1404ق، ج2: 127(. ــا نقره()ابن بابوی ــه داده شــود، طــا ی ــوی او صدق وزن م

ــام  ــب ن ــور واج ــوان ام ــور به عن ــن ام ــرم از ای ــع محت ــی مراج ــای فقه ــه، در کتاب ه البت
ــاي  ــي از فقه ــن برخ ــد و چنی ــر کرده ان ــوب ذک ــر وج ــت را داّل ب ــر در روای ــد و ام نبرده ان
شــیعه و اهــل ســنت بــه وجــوب آن فتــوا داده اند)مجلســي، 1363، ج 21: 44(. ولــي بیشــتر 
فقهــاي شــیعه بــر اســتحباب آن تأکیــد مي کننــد. امام خمیني)قدس ســّره( در تحریــر الوســیله 
مي نویســد: »منالمســتحباتاألکیــدۀالعقیقــةللذکــرواالنثي«)امام خمینــی، بي تــا، ج2: 448(.

4-1-5  تحنیک یا برداشتن کام با تربت امام حسین)علیه السالم( و آب فرات

یکــی دیگــر از ســّنت های مســتحبی کــه امام رضا)علیه الســام( بــه آن توجــه کــرده، 
ــام  ــا عســل بگشــایند. آن ام ــرات ی ــا آب ف ــد، ب ــس از تول ــد را پ ــن اســت کــه دهــان فرزن ای
ــِهاَْو ــَدْرَتَعَلْی ــَراِتاِْنقَ ــاِءالُْف ــُهبَِم ــد:»َوَحنِّْک ــه فرموده ان ــن رابط ــام( در ای همام)علیه الس
ــا عســل بگشــا، در  ــا ب ــرات ی ــا آب ف ــان بچــه را ب ــر توانســتی ده ــاعةیُولَُد.«)اگ ــِلَس بِالَْعَس
ســاعتی کــه بــه دنیــا آمــده است()مجلســی، 1403ق، ج 101: 116(. بــه دلیــل تأثیرهــای غــذا 
ــات و ســیرۀ پیشــوایان معصــوم  ــی و جســمی اســت کــه در روای در حالت هــای روحــی، روان
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بــه کام برداشــتن)تحنیك( بــا تربــت امــام حسین)علیه الســام( یــا عســل یــا خرمــا ســفارش 
شده اســت. 

4-2  مراقبت از کودک

ــود.  ــکوفا می ش ــد و ش ــد می کن ــج رش ــه به تدری ــت ک ــیده اس ــی نورس ــان ُگل ــوزاد انس ن
ــان  ــادر، باغبان ــژه م ــن، به وی ــاز دارد. والدی ــان نی ــه مراقبــت دائمــی باغب به ثمرنشســتن گل، ب
ــاز دارد.  ــان نی ــۀ آن ــت همه جانب ــه مراقب ــای معطــر زندگی شــان ب ــد و گل ه دلســوز زندگی ان
مراقبــت از ســامت جســمانی، تغذیــه مناســب، تأمیــن آرامــش و ســامت روانــی و تأمیــن 
نیازهــای عاطفــی نــوزاد در رشــد جســمانی، عاطفــی و تکامــل معنــوی اش تأثیــر بســزا دارد. 
ــد و  ــط جدی ــا محی ــوزاد، به خاطــر بیگانگــی ب ــه ن ــای زندگــی ک ــژه، در نخســتین روزه به وی

ــد اســت. ــر نیازمن ــت و توجــه افزون ت ــه مراقب ــی، ب ضعــف و ناتوان

هرچنــد نویــد والدت حضــرت جواداالئمه)علیه الســام( از پیــش داده شــده بــود، این بشــارت، 
ــر شــد.  ــه تحقــق نزدیك ت ــارداری مــادر مکرمــۀ حضــرت جواد)علیه الســام( یــك گام ب ــا ب ب
بــر پایــۀ برخــی گزارش هــا، هنگامــی کــه خیــزران ـ همســر امام رضا)علیه الســام( ـ بــه امــام 
جواد)علیه الســام( بــاردار شــدند، حکیمــهـ  دختــر امــام موســی کاظم)علیه الســام(ـ  خدمــت 
ــر آگاه  ــن ام ــرت را از ای ــت و آن حض ــه ای نوش ــام( نام ــوارش امام رضا)علیه الس ــرادر بزرگ ب
کــرد. امام رضا)علیه الســام( از علــم مخــزون و مکنــون امامــت خویــش تاریــخ دقیــق بــارداری 
ــاه  ــان م ــان روز، از ف ــتند: »او در ف ــرش نوش ــخ خواه ــد و در پاس ــان کردن ــرش را بی همس
بــاردار شــده اســت؛ پــس هنگامــی کــه تولــد یافــت، هفــت روز مــازم و همــدم او باش«)ابــن 
ــد،  ــك ش ــام( نزدی ــام جواد)علیه الس ــه والدت ام ــی ک ــا، ج2: 437(. زمان ــی ت ــوب، ب شهرآش
امام رضا)علیه الســام( بــه حکیمــه فرمودنــد: »ای حکیمــه! هنــگام وضــع حمــل خیــزران در 
نــزد او حاضــر بــاش.« ایشــان حکیمــه و قابلــه را در اتاقــی جــای دادنــد و چراغــی را در آن اتــاق 
نهادنــد و در را بــه روی آنهــا بســتند. وقتــی خیــزران درد زایمــان گرفــت، چــراغ خامــوش شــد. 
ــن  ــن شــد. در همی ــرار داشــت. حکیمــه از خاموش شــدن چــراغ غمگی ــار او تشــتی ق در کن
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هنــگام حضــرت جواد)علیه الســام( را در میــان تشــت دیــد کــه پــردۀ نازکــی ماننــد لبــاس، 
بــدن او را فراگرفتــه بــود. نــور درخشــنده ای داشــت، به طوری کــه بــر اتــاق تابیــد و آن جــا را 
روشــن کــرد. حکیمــه نــوزاد را گرفــت و بــر دامــن خــود نهــاد و آن پــردۀ نــازک را از بدنــش 
جــدا کرد.)همــان(. در ایــن هنــگام حضــرت رضا)علیه الســام( آمدنــد و درِ اتــاق را گشــودند و 
ــا امــام  طبــق ســنت پیامبراکرم)صلی اهلل علیه وآلــه( و دیگــر پدرانــش در مــورد فرزندانشــان، ب
ــه  ــت و اقام ــوش راس ــن اذان در گ ــك و گفت ــل تحنی ــوده، عم ــار نم ــام( رفت جواد)علیه الس
ــه خواهــر خویــش  ــد. بعــد ایشــان را در گهــواره گذاشــتند و ب در گــوش چــپ را انجــام دادن
فرمودنــد: »ای حکیمــه! مراقــب گهــواره باش.«)همــان(. بــه نظــر می رســد در ایــن روایــت، بــه 
دلیــل اوضــاع سیاســی و اجتماعــی دوران والدت امــام جواد)علیه الســام( به خصــوص تشــکیك 
برخــی از شــیعیان خــاص در امامــت امام رضا)علیه الســام( به دلیــل فرزنــد نداشــتن، مراقبــت 

ویــژه ای از نــوزاد داشــتند تــا آســیبی بــه او نرســد.

4-3  توجه به  تغذیه کودک در ماه هاي نخست 

ــۀ  ــتي و تغذی ــي و بهداش ــاي عاطف ــاي نیازه ــروِ ارض ــودک در گ ــم و روان ک ــامت جس س
کــودک اســت. ایــن ســامت به عنــوان یکــي از ریشــه هاي درخــت زندگــي در به وجودآمــدن 
ــوزاد  ــه ن ــازي ک ــتین نی ــي دارد. نخس ــش اساس ــي نق ــه زندگ ــودک ب ــي ک ــاي کلّ نگرش ه
ــراي رشــد  ــروز مي دهــد، غذاســت. در اســام، شــیر مــادر کامل تریــن غــذا ب ــد ب پــس از تول
ــد:  ــاره می فرماین ــام( در این ب ــت. امام رضا)علیه الس ــدن اوس ــاي ب ــت بافت ه ــودک و تقوی ک
ــرت  ــِنأُمِِّه.«)حض ــْنلَبَ ــٌرِم ــٌنَخْی لَبَ ــیِّ بِ ــَسلِلصَّ ــه(لَْی ــهوآل ــوُلاهلل)ِصلیاهللعلی ــاَلَرُس »قَ
ــادرش  ــیر م ــر از ش ــیری بهت ــودک، ش ــرای ک ــت: ب ــوده اس ــول)صلی اهلل علیه وآله( فرم رس
نیســت()عطاردی قوچانــی،1406ق، ج2: 278(. تــا زمانــی کــه کــودک توانایــِی هضــم غذاهــای 
متنــوع را پیــدا نکــرده اســت، بهتریــن غــذا برایــش شــیر مــادر اســت. هرچنــد امــروزه بــه ایــن 
ــارۀ  ــه( درب ــر اکرم)صلی اهلل علیه وآل ــژه پیامب ــن، به وی ــای دی ــر توجــه می شــود، اولی مهــم کمت

ــی خــاص داشــته اند.  ــادر توجه ــگاه شــیر م جای
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ــامتي  ــظ س ــام( حف ــوایان معصوم)علیهم الس ــاي پیش ــي از دغدغه ه ــن، یک ــر ای ــزون ب اف
ــار  ــد در کن ــد و ســعي مي کردن ــغ نمي کردن ــراي آن از هیــچ کوششــي دری ــود و ب ــدان ب فرزن
توجــه بهداشــت، از تغذیــه ســالم، کافــي و حــال  بــراي فرزندانشــان اســتفاده کننــد. »ابویحیــا 
صنعانــی« می گویــد: در مکــه بــه حضــور امام رضا)علیه الســام( شــرفیاب شــدم. دیــدم حضــرت 
مــوز را پوســت می کنــد و بــه فرزنــدش ابوجعفــر می دهــد. عــرض کــردم: ایــن همــان مولــود 
پرخیــر و برکــت اســت؟ فرمــود: »آری، ایــن مولــودی اســت کــه در اســام ماننــد او و بــرای 

ــر از او زاده نشــده اســت.«)کلینی، 1365، ج 6: 36(. شــیعیان مــا، بابرکت ت

4-4  گسترش مراسم عبادی در خانه و جامعه 

 از راه هــای تعالــی و رشــد معنویــت و باورهــای دینی در خانــواده و جامعه، آموزش و گســترش 
فرایــض الهــی اســت. در ایــن مــورد نیــز والدیــن بایــد در خانــه بکوشــند تــا انجــام فرایــض 
عبــادی و فلســفۀ آن را بــرای فرزنــد بیــان کننــد. در کنــار ایــن آمــوزش، نهادهــای تربیتــی 
جامعــه چــون آمــوزش و پــرورش، دانشــگاه، صــدا و ســیما و رســانه های تبلیغاتــی هــم بایــد در 
گســترش تعالیــم و فرایــض عبــادی دیــن بکوشــند. بــرای نمونــه، می تــوان در جامعــه، فریضــه 
الهــی نمــاز را گســترش داد کــه بــه گفتــه قــرآن کریــم، بازدارنــده از فحشــا و منکــرات اســت.

)عنکبوت/45(. 

ســبك زندگــی امام رضا)علیه الســام( ایــن بــوده کــه کــودکان و نوجوانــان را بایــد بــه نمــاز 
ــد: از  ــارون می گوی ــن بن ق ــد. حس ــاز بخوانن ــد، نم ــه می توانن ــور ک ــر ط ــا ه ــرد ت ــت ک هدای
ــاز  ــه نم ــش را ودار ب ــزارش داد نوجوان ــردی گ ــی م ــه وقت ــنیدم ک ــام( ش امام رضا)علیه الس
می کنــد ولــی او بعضــی روزهــا نمــاز را تــرک می کنــد، امام)علیه الســام( فرمــود: ســبحان اهلل! 
هشــت ســال دارد و نمــاز را تــرک می کنــد؟ گفتنــد: بّچــه اســت، گاهــی خســته و ناراحــت 
ــد، نمــازش را  ــه راحــت اســت و می توان ــر طــوری ک ــود: »ه می شــود. امام)علیه الســام( فرم

ــی ،1414ق، ج4: 20(. ــّر عامل بخواند.«)ح
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بُوبِیَِّة ََّهــاإِْقــَراٌربِالرُّ ــالۀِأَن ِعلَّــَةالصَّ آن حضــرت همچنیــن دربــارۀ فلســفه نمــاز می فرمایــد: »أَنَّ
َوَخْلــُعاالنَْداد«)علـّـت تشــریع نمــاز ایــن اســت کــه بنــده بــا انجــام آن اقــرار بــه  َوَجــلَّ هلِلَِعــزَّ
ربوبیــت پــروردگار می کنــد و هرگونــه شــریکی را نفــی می کند()عطــاردی قوچانــی، 1406ق، 

ج2: 155(.

 و نیــز  بــرای رشــد معنویــت و باورهــای دینــی در خانواده، همجــواری و در محضر قــرآن بودن 
ــوا  ــال: اجعل ــه( ق ــه النبی)صلی اهلل علیه وآل ــن الرضا)علیه الســام( یرفع ــد: »ع ــد می نمای را تأکی
لبیوتکــم نصیبــا من القــرآن فان البیــت اذا قــرء فیه القــرآن تیســر علــی اهلــه و کثــر خیــره و 
کان ســکانه فــی زیــادۀ و اذا لــم یقــرأ فیــه القــرآن ضیــق علــی اهلــه و قــل خیــره و کان ســکانه 
ــه حضــرت رســول)صلی اهلل علیه وآله(  ــت شــده ک ــی نقصــان.«)از امام رضا)علیه الســام( روای ف
ــس در  ــر ک ــد، چــون ه ــرار دهی ــرآن ق ــاوت ق ــود ســهمی از ت ــای خ ــرای خانه ه ــود: ب فرم
خانــۀ خــود قــرآن تــاوت کنــد، کارهــای اهــل آن خانــه آســان و خیــر و برکــت در آن خانــه 
زیــاد شــود. و هــر خانــه ای کــه در آن قــرآن تــاوت نکننــد، کارهــا بــر اهــل آن تنــگ شــود 
ــند( ــان باش ــت و در نقص ــاکنان آن بی برک ــردد و س ــم گ ــه ک ــت در آن خان ــر و برک و خی

)حرعاملی،1414ق، ج6: 200(.

4-5  آموزش معارف و احکام دین 

آمــوزش معــارف و احــکام دینــي یکــي دیگــر از جلوه هــای ســبك زندگــي تربیتــی 
ــۀ تربیــت  ــد ســایر پیشــوایان معصوم)علیهم الســام( ـ در زمین امام رضا)علیه الســام( ـ همانن
کــودکان اســت. آشــنا کــردن کــودکان بــا اعمــال دینــي باعــث مي شــود کــودک شــخصیتي 
متعهــد و عاقه منــد بــه راهنمایي هــا و قوانیــن خداونــد بیابــد، از مســیر هدایــت فطــري اخاق 
الهــي منحــرف نگــردد، بــه انجــام دادن رفتارهــاي نابهنجــار جنســي روي نیــاورد و نســبت بــه 
ــارۀ اهمیــت آموختــن  آنهــا حیــا نمایــد و حساســیت نشــان دهــد. امام رضا)علیه الســام( درب
ــُه ــیَعِةالیَتََفَقّ ــبَّاِنالِشّ ــْنُش ــابًّاِم ــْدُتَش ــْوَوَج َ ــد: »ل ــان می فرمای ــرای جوان ــی ب ــم دین تعالی
لََضَربْتـُـُهِعْشــُروَنَســْوطا.«)اگر جوانــی از جوانــان شــیعه را بیابــم کــه در مقــام فراگیــری دانــش 



198

سال ششم، شماره 23، پاییـز 1397فصـلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی 

دیــن نباشــد)برای تنبیــه او( بیســت تازیانــه بــر او خواهــم زد()مجلســی، 1403ق، ج75: 346(.

ایــن روایــت نشــان می دهــد کــه هــر فــردی از مســلمانان بایــد بــا آموزه هــای دینــی آشــنا 
باشــد؛ یــا بــه روش اجتهــادی یــا تقلیــدی. در غیــر ایــن صــورت، اهل بیت)علیهم الســام( آنهــا 

را مامــت می کننــد.

امام رضا)علیه الســام( دربــارۀ نمــاز خوانــدن کــودکان می فرماینــد: »پســران بایــد در ســنین 
هفت ســالگی بــه نمــاز وادار شــوند.«)ابن بابویــه،1394، ج3: 436(.

4-6  ایجاد فضای مساعد تربیتی در جامعه

 محیــط مســاعد تربیتــی بــرای تربیــت همه جانبــه الزم اســت. اگــر جامعــه اصــاح نشــود، 
تــاش مربیــان بــه نتیجــۀ مطلــوب نمی رســد. جامعــۀ فاســد افــراد را بــه فســاد می کشــاند. 
یــك نســل مطّهــر نیازمنــد فضــای ســالم اســت تــا بتوانــد در آن رشــد کنــد. به عبــارت دیگــر، 
بــرای آنکــه فرزنــدان و نســلی منتظــر و مطّهــر از خــود بــه یــادگار بگذاریــم، الزم اســت پیــش 
ــا  ــری را مهّی ــن فضــای طاه ــد چنی ــم و بای ــه می توانی ــاور برســیم ک ــن ب ــه ای از آن، خــود ب
کنیــم. در بســتر چنیــن فضــای طاهــری اســت کــه انجــام وظایــف عبــادی بــرای نســل جدیــد 

امکان پذیــر می شــود. 

ــر  ــا تدبی ــا وجــود حّکامــی چــون مأمــون ب  امام رضا)علیه الســام( در زمــان حیــات خــود ب
ــد و  ــد زه ــر می رس ــه نظ ــود آورد. ب ــام به وج ــگ اس ــر فرهن ــرای نش ــری را ب ــای مطّه فض
پرهیــزکاری امــام بــود کــه ایــن فضــای مطّهــر را پدیــد آورد؛ لــذا بــر متولیــان امــر تربیــت 
ــا تمّســك بــه ســیرۀ عملــی امام)علیه الســام( فضایــی مطهــر را در جامعــه بــه  اســت کــه ب

ــد. وجــود آورن

4-7  محبت و مهرورزي  

بي شــك یکــي از نیازهــاي اساســی انســان پــس از نیازهاي زیســتي، هماننــد آب، غــذا و... نیاز 
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بــه محبــت اســت به گونــه اي کــه اگــر ایــن نیــاز بــرآورده شــود، کــودک تــا حــّد بســیاري در 
برابــر نیازهــاي زیســتي مقاومــت کــرده، آن را تحــت تأثیــر خــود قــرار خواهــد داد. 

ســبك زندگــي پیشــوایان معصوم)علیهم الســام( نشــان دهندۀ توجــه ویــژۀ مکتــب تربیتــي 
ــه فرزنــدان  ــه( ب ــه ایــن اصــل مهــم اســت. پیامبر)صلی اهلل علیه وآل اهــل بیت)علیهم الســام( ب
خــود فاطمه)ســام اهلل علیها( و ابراهیــم، نواده هــاي خویــش، کــودکان اصحــاب و مســلمانان و 

حتــي کــودکان غیرمســلمان محبــت داشــت و دیگــران را بــه آن ســفارش مي کــرد.

ــه امــام جواد)علیه الســام(  ــه خانواده شــان در محبتــی کــه ب ــۀ امام رضا)علیه الســام( ب عاق
ــه  ــردی ب ــام( ف ــام جواد)علیه الس ــد ام ــل از تول ــت. قب ــه اس ــل ماحظ ــز قاب ــتند نی داش
ــد بخواهیــد  امام رضا)علیه الســام( می گویــد: شــما کــودکان را دوســت داریــد، پــس از خداون
کــه پســری بــه شــما عطــا کنــد. حضــرت فرمودنــد: »خداونــد پســری بــه مــن خواهــد داد کــه  
ــد شــدند، حضــرت در طــول  ــه اباجعفر)علیه الســام( متول ــی ک ــن می شــود.« هنگام وارث م
شــب گهــوارۀ ایشــان را حرکــت می دادنــد و بــا او بــازی می کردنــد. امــام فرزندشــان را آن قــدر 
دوســت می داشــتند کــه شــب را نمی خوابیدنــد و گهــوارۀ امــام جواد)علیه الســام( را حرکــت 
می دادنــد. بــه ایشــان عــرض شــد: آیــا مــردم بــا پسرانشــان چنیــن رفتــار می کننــد؟ حضــرت 
فرمودنــد: »ایــن پســر ماننــد عامــۀ مــردم نیســت.« امام رضا)علیه الســام( همــواره بــه خانــوادۀ 
خویــش ابــراز محبــت می کردنــد و بــا جماتــی دلنشــین کــه از عمــق جانشــان برمی خاســت، 

ــه، 1363،ج2: 596(. ــرار می دادند)ابن بابوی ــد گرامــی خــود را خطــاب ق فرزن

ــراز  ــز از اب ــی، در بســتر شــهادت نی ــن لحظــات زندگ ــی در آخری امام رضا)علیه الســام( حت
ــد  ــام جواد)علیه الســام( بلن ــرام ام ــه احت ــد. ب ــغ نورزیدن ــد نوجوانشــان دری ــه فرزن ــت ب محب
شــدند، دســت بــه گردنشــان انداختنــد، آن حضــرت را در آغــوش گرفتنــد و میان چشمانشــان 

ــیدند)همان، 1375: 663(. را بوس

الزم بــه ذکــر اســت، محبــت و مهــرورزی بــه فرزنــدان بــر اســاس لیاقت هــا و شایســتگی های 
خــاّص آنهــا، امــری اجتناب ناپذیــر اســت. البتــه، بایــد متوجــه بــود کــه ایــن محبــت اســباب 

ــاورد. ــوزی و دشــمنی را به وجــود نی کینه ت
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ُجــِل َــاالَْحَســِنالرضا)علیهالســالم(َعــِنالرَّ ــاَلَســَألُْتأَب قَ ــَعِریِّ »َعــْنَســْعِدبْــِنَســْعٍداألَْش
ُمبَْعــَضُولـْـِدهَِعَلــیبَْعــٍضفََقــاَلنََعــْمقَــْد إِلَْیــِهِمــْنبَْعــٍضَویَُقــدِّ یَُکــوُنبَْعــُضُولـْـِدهِأََحــبَّ
ــَل ِــَکأَبُوالْحسن)علیهالســالم(نََح ــَلَذل ــداًَوفََع ــَلُمَحمَّ ِــَکأَبُوَعْبِداهللِ)علیهالســالم(نََح ــَلَذل فََع
 ُجــُلیَُکــوُنبَنَاتـُـُهأََحــبَّ أَْحَمــَدَشــْیئًافَُقْمــُتأَنـَـابـِـِهَحتَّــیُحْزتـُـُهلـَـُهفَُقْلــُتُجِعْلــُتفـِـَداَكالرَّ
 لُُهــُماهللَُعَزوَجــلَّ ََّمــاُهــَوبَِقــْدِرَمــایُنَزِّ إِلَْیــِهِمــْنبَنِیــِهفََقــاَلالْبَنـَـاُتَوالْبَنـُـوَنفـِـیَذلـِـَکَســَواٌءإِن
ــه  ــردی ک ــارۀ م ــام( درب ــد: از اباالحسن الرضا)علیه الس ــعری می گوی ــعد اش ــعدبن س ِمْنه.«)س
بعضــی از فرزندانــش را بیشــتر دوســت دارد و بعضــی را بــر بعضــی دیگــر ترجیــح می دهــد، 
ســؤال کــردم. حضــرت فرمــود: آری، امــام صادق)علیه الســام( نیــز ایــن گونــه رفتــار می کــرد، 
بــه »محمــد« عاقــۀ بیشــتری نشــان مــی داد و حضــرت موسی بن جعفر)علیه الســام( نیــز بــه 
»احمــد« عاقــه داشــت. هنگامــی کــه از جــای خــود برخاســتم، عــرض کــردم: فدایتــان شــوم، 
مــردی کــه دختــر خــود را از پســرش بیشــتر دوســت دارد ]همــان حکــم را دارد[؟ حضــرت 
فرمــود: پســر و دختــر در ایــن حکــم بــا هــم مســاوی اند. شــأن هــر کــس از آنهــا بــه انــدازه ای 

اســت کــه خداونــد برایشــان قــرار داده اســت()عطاردی قوچانــی،1406ق ، ج2: 277(.

ایــن روایــت نشــان می دهــد دوســتی فرزنــدان نیــز بایــد مبنایــی ارزشــی داشــته و بر اســاس 
ــث تبعیــض در  ــد باع ــدان نمی توان ــاوت جنســی فرزن ــه تف ــی ک شایســتگی ها باشــد؛ در حال

محبــت و عاقــه شــود.

ــام(  ــرت موسی بن جعفر)علیه الس ــت، روزی حض ــده اس ــت ش ــام( روای از امام رضا)علیه الس
ــرور و  ــگفتی، ُس ــث ش ــه باع ــت ک ــخنی گف ــام( س ــام صادق)علیه الس ــر پدرش)ام در محض
ــه او  ــد خــود، ب ــام تشــویق فرزن ــام صادق)علیه الســام( در مق ــدر شــد. حضــرت ام شــادی پ
ــَن ــُروراًِم َــاِءَوُس ــَناآلب ــًاِم ــَکَخَلف َّــِذیَجَعَل ــُدهلِلِال الَْحْم ــیَّ ــابُنَ خطــاب کــرد و فرمــود: »یَ
األَبْنـَـاِءَوِعَوضــًاَعــِناألَْصِدقـَـاِء.«)ای فرزنــدم! ســپاس خــدای را کــه تــو را جانشــین و خلــف 
ــدان و جانشــین دوســتان قــرار داد()ابن بابویــه،1404ق،  پــدران و مایــۀ ســرور و بهجــت فرزن

ج2: 127؛ مجلســی، 1403ق، ج48: 24(.

یعنــی فرزنــدم، تــو بــا ایــن شایســتگی و لیاقتــی کــه از خــود نشــان می دهــی، هــم بهتریــن 
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ــدر و هــم  ــۀ روشــنی چشــم پ ــد و مای ــن فرزن ــدر هســتی و هــم بهتری ــف و جانشــین پ خل
بهتریــن یــار و مونــس پــدر و بــه جــای دوســتان او هســتی.

4-8  احترام به شخصیت کودکان

یکــی از وظایــف قطعــی هــر خانواده آن اســت کــه کــودکان را به دیــدۀ تکریم و احتــرام بنگرد 
و آنــان را مشــمول عواطــف و نیکی هــای خویــش قــرار دهــد. احتــرام بــه شــخصیت کــودک 
ــه ســوی بزرگترهــا می شــود و شــرط مهــم ســازگاری اش  ــب مهــر و محبــت او ب ســبب جل
در خانــواده و اجتمــاع اســت. کــودک از تکریــم و احتــرام بزرگترهــا نســبت بــه خــود، احســاس 

آســایش و امنیــت و ســعی می کنــد متقابــا بــا آنهــا رفتــاری عادالنــه داشــته باشــد.

به عــاوه، کــودک امــروز جــوان فرداســت. اگــر او امــروز از پــدر و مــادر احتــرام و تکریــم ببیند، 
عمــا کوشــش می کنــد ایــن ســنت را یــاد بگیــرد و فــردا بــه کار ببنــدد و دیگــران را مــورد 

تکریــم قــرار دهــد و از ایــن نعمــت ســعادت بخش برخــوردار گــردد.

 بــر ایــن اســاس، ســبك تربیتــی امام رضا)علیه الســام( ایــن بــود کــه در تمــام فعالیت هــاي 
تربیتــي خــود، شــخصیت متربــي را گرامــي داشــته و از هــر گونــه رفتــار و گفتــار توهین آمیزي 
کــه موجــب بي احترامــي و کوچــك شــمردن شــخصیت وي گــردد، اجتنــاب مــي ورزیــد تــا 

بدین وســیله بتوانــد توجــه متربـّـي را بــه خــود جلــب و رفتــار او را اصــاح کنــد. 

در نظــر امام رضا)علیه الســام( همــۀ افــراد داراي مقــام، ارزش و حقــوق انســاني هســتند. از 
ایــن رو، بــه همــه احتــرام مي گذاشــت و از تحقیــر انســان ها و پســت شــمردن آنــان و توهیــن و 
اســتهزا جلوگیــري مي کــرد. شــکل و شــمایل و رنــگ و ثــروت و... مــاک نبــود، بلکه »انســان« 

به عنــوان انســان نــزد او محتــرم و عزیــز بــود.

همچنیــن، امام رضا)علیه الســام( بــرای امــام جواد)علیه الســام( احتــرام بســیار قایــل بــود و از 
ایــن شــیوه مؤثــر در تربیــت فرزنــد بســیار بهــره می بــرد. محمدبــن ابی عبــاد، کــه بــه تصویــب 
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ــر عهــده گرفتــه بــود، می گویــد:  فضل بن ســهل امــور نــگارش حضــرت رضا)علیه الســام( را ب
حضــرت رضا)علیه الســام( همــواره از فرزنــد بزرگــوارش محمــد با کنیــه ]که نزد عــرب عامت 
بزرگداشــت و احتــرام اســت[ نــام می بــرد و می فرمــود: ابوجعفــر بــه مــن چنیــن نوشــت و مــن 
بــه ابوجعفــر چنیــن نوشــتم)ابن بابویــه، 1363، ج2: 596(. بــا آنکــه امــام جواد)علیه الســام( در 
مدینــه به ســر می بــرد و کودکــی بیــش نبــود، حضــرت رضا)علیه الســام( وی را بســیار احتــرام 
ــال  ــا کم ــید، ب ــه وی می رس ــام( ب ــرت جواد)علیه الس ــه از حض ــی ک ــه نامه های ــرد و ب می ک

باغــت و نیکویی پاســخ می داد.

همچنیــن در جــاي دیگــر روایــت شــده اســت: »امام رضا)علیه الســام( هــر گاه تنهــا مي شــد، 
ــزرگ جمــع  ــان خــود را از کوچــك و ب ــام اطرافی ــاي رســمي و تشــریفات( تم ــارغ از کاره ف
مي کــرد، بــا آنــان حــرف مــي زد و انــس مي گرفــت. آنــان هــم بــا وي مأنــوس مي شــدند. هــرگاه 
بــر ســر ســفره مي نشســت، کوچــك و بــزرگ  همــه را صــدا مي کــرد؛ حتــي کارپرداز)ســائس( 

و حّجــام را، همــه را بــر ســر ســفره  خویــش مي نشــانید...«)همان: 164(.

4-9  تشویق و تنبیه 

طبــق کام اهــل بیت)علیهم الســام( فرزنــدان امانــت الهــی هســتند و بایــد آنــان را 
همان گونــه کــه از طهــارت، پاکــی، صفــا و خلــوص برخوردارنــد حفــظ و حراســت کــرد و در 
آمــوزش تعالیــم دینــی و الهــی آنــان شــب و روز مداومــت و مراقبــت نمــود. در تربیــت، اصــل 
بــر تشــویق و ترغیــب اســت نــه تنبیــه و مجــازات؛ امــا گاهــی تنبیــه بــرای متوجه ســاختن 

فــرد، مــورد نیــاز اســت.

تنبیــه بایــد دارای اصــول، معیــار و حــّد و مــرزی باشــد تــا تأثیرگــذار شــود و نباید بــه گونه ای 
ــای  ــه صورت ه ــده ب ــد و آن را در آین ــده را در دل بپرورانن ــۀ تنبیه کنن ــان کین ــه آن ــد ک باش
ــه  ــد. ب ــروز دهن ــن، بی نظمــی و... ب ــا والدی ــردن ب ــدن، مخالفت ک ــد درس نخوان ــون مانن گوناگ
بیــان دیگــر، تنبیــه یــك شــوک جســمی یــا روانــی اســت کــه فرزنــدان را از خــواب غفلــت 
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بیــدار و از عواقــب کارشــان هشــدار مــی دهــد. ایــن هشــدار بــه صورت هــای گوناگونــی چــون 
بی اعتنایــی، توبیــخ، محــروم کــردن و... قابــل اجراســت و نتیجــه ای کــه در پــی خواهــد داشــت، 

هدایــت اســت نــه فــرو بــردن خشــم.

تشــویق بجــا و مناســب موجــب ایجــاد انگیــزه، شــوق، اراده و عــزم در فرزندان می شــود و آنان 
را بــرای انجــام کارهــای بزرگتــر آمــاده می ســازد. در واقــع، تشــویق و تنبیــه نردبــان پیشــرفت 
و موفقیــت آنهاســت. نکتــۀ مهــم ایــن اســت کــه بــه خاطــر ویژگی هــا و حــاالت پیچیــدۀ روح 
انســان، بایــد در تشــویق و تنبیــه، اصــول و ضوابــط مربــوط رعایــت شــود زیــرا در غیــر ایــن 
صــورت، مشــکات و پیامدهــای منفــی بــرای شــخص و حتــی جامعــه به بــار مــی آورد. به عنوان 
نمونــه، می تــوان بــه تعــدادی از ایــن اصــول مهــم اشــاره کــرد: پرهیــز از تبعیــض، متناســب 
بــودن تشــویق و تنبیــه بــا کار شــخص، هماهنگــی تشــویق و تنبیــه بــا معیارهــای اخاقــی و 
دینــی، توجــه بــه هــدف نبــودن آنهــا، اجــرا کــردن مرحلــه ای و رعایــت مراتــب، انجــام دادن در 
زمــان مناســب و... . زکریابــن آدم می گویــد: »خدمــت امام رضا)علیه الســام( بــودم کــه حضــرت 
جواد)علیه الســام( را نــزد مــا آوردنــد. او کــه حــدود چهــار ســاله بــود، دســت ها را بــر زمیــن 
نهــاد و ســرش را بــه طــرف آســمان بلنــد کــرد و بــه فکــر فــرو رفــت. امام رضا)علیه الســام( 
بــه او فرمــود: جانــم بــه فدایــت بــاد! در چــه موضوعــی چنیــن اندیشــه می کنــی؟ فرمودنــد: در 
آنچــه نســبت بــه مــادرم فاطمه)ســام اهلل علیها( انجــام داده انــد. بــه خــدا قســم، آنهــا را از قبــر 
ــام(  ــزم. امام رضا)علیه الس ــا می ری ــه دری ــان را ب ــوزانم و خاکسترش ــی آورم، می س ــرون م بی
ــید و  ــمش را بوس ــن دو چش ــاخت، بی ــك س ــود نزدی ــه خ ــش[ او را ب ــل کار نیکوی ]در مقاب
فرمــود: پــدر و مــادرم بــه فدایــت بــاد! تــو بــرای امامــت شایسته ای.«)مجلســی، 1403ق، ج50: 
59(. در ایــن حدیــث مشــاهده می کنیــم کــه امام رضا)علیه الســام( پــس از شــنیدن ســخنان 
فرزندشــان او را در کام و عمــل تشــویق می کننــد. ابتــدا خــود را بــه او نزدیــك می کننــد کــه 
نشــانۀ تشــویق و دوست داشــتن اســت و بعــد بیــن دو چشــم ایشــان را می بوســند کــه تأثیــر 
بســیار زیــادی در تشــویق فرزنــد دارد و در نهایــت بــا دعــای خــود بــر صحیــح بــودن رفتــار و 

کام امــام جواد)علیه الســام( صّحــت می گذارنــد.

امام رضا)علیه الســام( در جــای دیگــر می فرماینــد: »روزی حضرت موسی بن جعفر)علیه الســام( 
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در محضــر پــدرش امــام صادق)علیه الســام( ســخنی فرمودنــد کــه موجــب شــگفتی، ُســرور 
و شــادی پــدر شــد. امــام صادق)علیه الســام( در مقــام تشــویق فرزنــد خــود، بــه او فرمودنــد: 
ــِن ــاِءَوِعَوضــًاَع ــَناألَبْنَ ــُروراًِم ــاِءَوُس َ ــَناآلب ــًاِم ــَکَخَلف َّــِذیَجَعَل ــُدهلِلِال الَْحْم ــیَّ ــابُنَ »یَ
األَْصِدقـَـاِء.«)ای فرزنــدم! ســپاس خــدای را کــه تــو را جانشــین و خلــف پــدران و مایــۀ ســرور 
ــه، 1403ق، ج2: 127؛ مجلســی،  ــرار داد()ابن بابوی ــدان و جانشــین دوســتان ق و بهجــت فرزن
ــد  ــث می خواهن ــن حدی ــان ای ــا بی ــام( ب ــت امام رضا)علیه الس 1403ق، ج48: 24(. در حقیق
تشــویق کامــی امــام صادق)علیه الســام( را مــورد توجــه قــرار دهنــد کــه بافاصلــه پــس از 
کام فرزندشــان مطــرح می شــود تــا بــرای مــا الگویــی باشــد و در تشــویق کامــی فرزندانمــان 

مــورد اجــرا قــرار دهیــم.

4-10  استفاده از روش الگویی 

روش ارائــۀ الگــو به ســبب گرایــش ذاتــی انســان بــه الگوگیــری،  در تعلیــم و تربیــت بســیار 
مؤثــر اســت. در ایــن بــاره بهتریــن الگــو از نظــر قــرآن، پیامبــر اکرم)صلی اهلل علیه وآلــه( اســت: 
ــرای شــما در زندگــی رســول خــدا  ــَوۀٌَحَسنه«)مســلّماً ب ــيَرســوِلاهللِأُس ــمف ــدکاَنلَُک »لََق
سرمشــق نیکویــی بود()احــزاب، 21(. الگــو به معنــاي سرمشــق، مقتــدا، اســوه، قــدوه و... اســت. 
ــار  ــر رفت ــري ب ــري و الگوگی ــر اســاس تربیت پذی ــه ب ــي ک ــي اســت بیرون ــي، مدل روش الگوی
ــردم  ــان م ــد. امام رضا)علیه الســام( در می ــذارد و او را جــذب مي کن ــر مي گ ــي( تأثی فرد)متربّ
و بــا مــردم می زیســت، بــا رفتــار و عمــل خویــش بــه مــردم درس زندگــی و پاکــی و فضیلــت 
می آموخــت. آن حضــرت الگویــي بــراي دیگــران و در حقیقــت نمونــۀ بــارز اســوۀ حســنه بــود.

ایشــان اســوۀ کامــل عبودیــت بودنــد و در ایــن راه بــه حــدی رســیده بودنــد کــه ایشــان را 
ــیاری از  ــتند و بس ــا را روزه داش ــیاری از روزه ــرت بس ــتند. آن حض ــادت می دانس ــق عب عاش
شــب ها بیــدار بودنــد. بــه طــوری کــه در زمــان ایشــان و نــه بعــد از آن، کســی بــه ایــن درجــه 

نرســید حتــی زاهدتریــن افــراد.
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اهتمــام امام)علیه الســام( بــه نمــاز در ســیرۀ عملــی ایشــان کامــا مشــهود اســت. نقــل 
شــده اســت روزی ایشــان بــا بــزرگان ادیــان مختلــف مناظــره داشــتند و ســخنان زیــادی 
ــس  ــادی در آن مجل ــت زی ــد. جمعی ــدل می ش ــران رّد و ب ــام( و حاض ــن امام)علیه الس بی
حاضــر بودنــد. زمانــی کــه ظهــر شــد، امام)علیه الســام( فرمودنــد: وقــت نمــاز اســت. یکــی 
از حاضــران کــه عمــران نــام داشــت، گفــت: ســرورم، ســخنانمان را قطــع نکــن کــه دلــم 
ــد:  آزرده می شــود. شــاید اگــر ســخنانتان را ادامــه دهــی، مســلمان شــوم. ایشــان فرمودن
ــم. امام)علیه الســام( برخاســتند و نمــاز خواندند.)مدرســی،  ــم و برمی گردی نمــاز می خوانی

.)281 :1367

ابراهیم بن عبــاس می گویــد: »هیــچ گاه ندیــدم کــه امام رضا)علیه الســام( در ســخن 
بــر کســی جفــا ورزد. و نیــز ندیــدم کــه ســخن کســی را پیــش از تمام شــدن قطــع کنــد. 
ــرآورده ســازد، رد نمی کــرد، در حضــور  ــازش را ب هرگــز نیازمنــدی را کــه می توانســت نی
دیگــری پایــش را دراز نمی فرمــود. هرگــز ندیــدم بــه کســی از خدمتــکاران و غامانشــان 
ــان  ــه می ــذا ب ــود. چــون ســفرۀ غ ــود، بلکــه تبســم ب ــه نب ــدۀ او قهقه ــد. خن ــی کن بدگوی
ــش می نشــاند  ــفرۀ خوی ــر س ــز ب ــر را نی ــان و مهت ــی درب ــه حت ــراد خان ــۀ اف ــد، هم می آم
ــود  ــدار ب ــد و بیشــتر بی ــم می خوابی ــد. شــب ها ک ــذا می خوردن ــام غ ــا ام ــراه ب ــان هم و آن
ــیار روزه  ــد. بس ــادت می گذران ــه عب ــد و ب ــدار می مان ــح بی ــا صب ــب ها ت ــیاری از ش و بس
می داشــت و روزۀ  ســه روز در هــر مــاه را تــرک نمی کــرد1. کار خیــر و انفــاق پنهــان بســیار 
داشــت وبیشــتر در شــب های تاریــك مخفیانــه بــه فقــرا کمــك می کرد)طبرســی، 1376: 

314؛ ابن بابویــه، 1363، ج 1: 184(.

ــر و در زمســتان  ــرش آن حضــرت در تابســتان حصی ــد: ف ــاد« می گوی ــن ابی عب »محمدب
ــس  ــه در مجال ــی ک ــا هنگام ــود، ام ــن ب ــت و خش ــه درش ــاس او در خان ــود. لب ــی ب پاس
عمومــی شــرکت می کــرد لباس هــای خــوب و متعــارف می پوشــید و خــود را می آراســت.

)طبرسی، 1376: 315(.

1. گویا منظور روزه پنجشنبه اول ماه و چهار شنبه وسط ماه و پنجشنبه آخر ماه است که پیشوایان معصوم فرموده اند کسی که 
اضافه بر روزه ماه مبارک رمضان در هر ماه این سه روز را روزه بگیرد مانند آنست که همه سال روزه باشد.
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4-11  نظارت بر وضعیت فرزندان 

امام رضا)علیه الســام( بــر وضعیــت فرزنــدان به ویــژه در دورانــی  کــه به ســبب ســتم 
ــون  ــکل های گوناگ ــه ش ــرد، ب ــر ب ــواده به س ــن و خان ــی دور از وط ــر مدت ــان ناگزی فرمانروای
همچــون نامــه و پیام هــای  شــفاهی از دور بــر وضعیــت فرزنــدش جواد)علیه الســام(  نظــارت 
می کــرد و راهنمایی هــای الزم را بــه  وی ارائــه مــی داد. چنان کــه پیــش از رفتــن بــه خراســان 

ــش آنچــه  شایســته می نمــود، ســفارش کــرد. ــارۀ فرزندان درب

ــه  ــی ک ــود: هنگام ــرت فرم ــه حض ــرد ک ــل ک ــام( نق ــاء از امام رضا)علیه الس ــد وش ابی محم
خواســتم از مدینــه بــه ســوی خراســان حرکــت  کنــم، اهــل و عیــال خــود را جمــع کــردم و از 
آنهــا خواســتم کــه بــا صــدای بلند بــر من  بگرینــد. ســپس دوازده هــزار دینــار بین آنها تقســیم 
کــردم و گفتــم: مــن هرگــز بــه ســوی  شــما برنمی گــردم. ســپس دســت جواد)علیه الســام( را 
گرفتــم، وارد مســجد پیامبر)صلی اهلل علیه وآلــه( شــدم، دســت اورا بــر قبــر گذاشــتم و از رســول 
خدا)صلی اهلل علیه وآلــه( نگهــداری اش را طلــب کــردم. جواد)علیه الســام( ]راز کارم را[ دریافــت 
و گفــت: پــدر و مــادرم بــه فدایــت! بــه ســوی دشــمن مــی روی؟ حضــرت همــۀ  وکا و خــّدام 
ــه ســخنان جواد)علیه الســام( گــوش فــرا دهنــد، از او اطاعــت   خــود را ســفارش  کــرد کــه ب
کننــد، بــا او مخالفــت نورزنــد و بعــد از وفــات مــن بــه وی بگرونــد. و آنهــا را آگاه کــردم کــه او 

امــام بعــد از مــن و جانشــین مــن است.)مجلســی، 1403ق، ج 2: 32(.

 و نیــز پــس از رفتــن بــه ســفر، در کار فرزنــدش نظــارت داشــت: ابــن ابی نصــر می گویــد: 
ــود: ای  ــته ب ــن نوش ــام( چنی ــرت جواد)علیه الس ــه حض ــه ای ب ــام( در نام امام رضا)علیه الس
ــما را از دِر  ــه، ش ــما ازخان ــروج ش ــگام خ ــّدام هن ــه خ ــد ک ــاع دادن ــن اط ــه م ــر، ب اباجعف
ــه کســی خیــری  ــا از شــما ب ــه خاطــر بخــل آنهاســت ت ــد و ایــن ب کوچــك بیــرون می برن
نرســد. ]فرزنــدم[ بــه حقــی کــه بــر گــردن تــو دارم، از تــو می خواهــم کــه  ورود و خروجــت 
فقــط از در بــزرگ باشــد. هنگامــی کــه خواســتی از خانــه خــارج شــوی، همــراه خــود طــا و 
نقــره داشــته بــاش و هــر کــه از تــو چیــزی خواســت، عطــا کــن. اگــر عموهایــت از تــو طلــب 
کمــك کردنــد، کمتــر از پنجــاه دینــار عطــا نکــن و بیشــتر از آن بــه  اختیــار توســت. اگــر از 
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عمه هایــت کســی از تــو کمــك خواســت، کمتــر از بیســت وپنج دینــار مــده و بیشــتر از آن 
بــه اختیــار توســت. ]فرزنــدم[ ایــن ســفارش مــن بــه خاطــر رشــد و رفعــت مقــام توســت. 
پــس بــه دیگــران انفــاق کــن و از خــدای صاحــب عــرش، تــرس فقــر و تنگدســتی نداشــته 

باش)ابن بابویــه، 1363، ج2: 8(.

4 -12. توجه به استقالل و خوداتکایی

ــد  ــا رش ــگام ب ــت. هم ــی اس ــّم تربیت ــکات مه ــی از ن ــتقال و خوداتکای ــه اس ــه ب توج
جســمانی و افزایــش ســن، توقعــات و انتظارهــای مــردم از کــودک افزایــش می یابــد و او 
بایــد خــود را بــرای ایفــای نقــش در جامعــه آمــاده کنــد. از طرفــی، وابســتگی فرزنــد بــه 
والدیــن، به ویــژه پــدر، نــه مطلــوب اســت و نــه همــواره ممکــن زیــرا امــکان پیش آمــدن 
ــن،  ــت. بنابرای ــر اس ــن انکارناپذی ــك والدی ــد از کم ــدن فرزن ــژه و محروم ش ــت وی موقعی
والدیــن بایــد ضمــن نظــارت صحیــح و حساب شــده، به تدریــج زمینــۀ اســتقال و 
ــان،  ــه آن ــئولیت ب ــذاری مس ــا واگ ــد و ب ــود آورن ــان به وج ــی را در فرزندانش خوداتکای
ــای ســیرۀ تربیتــی  ــکات بســیار زیب ــد. از ن ــت کنن ــا تقوی ــدرت ادارۀ زندگــی را در آنه ق
ــرای  ــی ب ــرت به خوب ــت. آن حض ــم اس ــر مه ــن ام ــه ای ــه ب ــام( توج امام رضا)علیه الس
فرزنــدش جواد)علیه الســام( آینده نگــری فرمــود و چــون می دانســت فرزنــدش در 
نوجوانــی مســئولیت بــزرگ رهبــری جامعــه اســامی را برعهــده می گیــرد، بــا واگــذاردن 

ــرد.  ــت ک ــان تقوی ــری را در ایش ــت و رهب ــدرت مدیری ــه وی، ق ــئولیت ها ب مس

ــًا  ــش را عم ــور خوی ــود، ادارۀ ام ــه ب ــه درمدین ــی ک ــام( هنگام ــام هشتم)علیه الس ام
ــی از  ــود، به خوب ــا اینکــه نوجــوان ب ــه فرزنــدش وانهــاد و حضــرت جواد)علیه الســام( ب ب
ــا  ــام( ب ــرت جواد)علیه الس ــد: ...حض ــدیر می گوی ــد. حنان بن س ــر برآم ــن ام ــدۀ ای عه
اینکــه نوجــوان بــود، ادارۀ امــور حضــرت رضا)علیه الســام( را در مدینــه پیوســته برعهــده 
ــا وی  داشــت و بــه خادمــان حضــرت امــر و نهــی می کــرد و هیچ یــك از خدمتگــزاران ب
ــور  ــدان معناســت کــه حضــرت جواد)علیه الســام( ام ــن ســخن ب مخالفــت نمی کــرد. ای

ــد. ــت نمی کردن ــا او مخالف ــا ب ــرد و آنه ــت می ک ــی مدیری ــه خوب جــاری را ب
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جمع بندي و نتیجه گیري 

ــان  ــان و روان شناس ــدگاه جامعه شناس ــا دی ــه ب ــامي در مقایس ــي اس ــبك زندگ 1. س
ــي انســان توجــه  ــاد زندگ ــد از ابع ــك بُع ــه ی ــط ب ــان فق ــر اســت. آن ــر و جامع ت کامل ت
ــا پشــتوانۀ امــور اعتقــادي و  ــه تمامــي ابعــاد و ب ــي در دیــن مبیــن اســام ب ــد ول دارن
بینش هــا توجــه شــده اســت و آن عبــارت اســت از شــیوه هایي از زندگــی کــه انســان 
ــي  ــردي و اجتماع ــي ف ــود در زندگ ــادي خ ــي اعتق ــام ارزشــي و مبان ــر نظ ــه ب ــا تکی ب
ــه خواســته ها و تأمیــن نیازهایــش  ــا محیــط و جامعــه، پاســخ ب ــراي ایجــاد ارتبــاط ب ب

ــه کار مي گیــرد.   ب

ــود  ــن ب ــد ای ــل از تول ــد قب ــت فرزن ــام( در تربی ــي امام رضا)علیه الس ــبك زندگ 2. س
کــه بــه امــوري چــون انتخــاب همســر و مــادر مناســب بــراي فرزنــدان، رعایــت آداب 
ــجاع و  ــوي، ش ــالم، ق ــد س ــتن فرزن ــراي داش ــارداری و ... ب ــای ب ــرت، مراقبت ه مباش

ــح توجــه داشــتند. صال

3.ســبك تربیتــی امام رضا)علیه الســام( در تربیــت فرزنــدان در روزهــاي آغازیــن 
تولــد ایــن بــود کــه بــه امــوري ماننــد  تغذیــۀ مناســب به خصــوص شــیر مــادر اهتمــام 
ــاي  ــردن نیازه ــماني و برطرف ک ــد جس ــراي رش ــذا ب ــن غ ــتند و آن را کامل تری داش

ــتند.  ــوزاد مي دانس ــي ن ــماني و عاطف جس

ســنت های  و  آداب  بــه  تولــد،  آغازیــن  روزهــاي  در  امام رضا)علیه الســام(   .4
ــو  ــام نیک ــپ، ن ــوش چ ــه در گ ــت و اقام ــوش راس ــن اذان در گ ــد گفت ــوي همانن معن
ــا روز  ــراي او توجــه داشــتند و ت ــه دادن ب ــوزاد و صدق ــردن، تراشــیدن ســِر ن ، عقیقه ک

ــد. ــل مي کردن ــه آن عم ــوزاد ب ــد ن ــم تول هفت

5. در ســبك تربیتــی امام رضا)علیه الســام( بــه آمــوزش معــارف و احــکام دیــن 
ــودن و  ــرآن ب ــر ق ــواده و در محض ــی در خان ــای دین ــت و باوره ــد معنوی ــت رش جه

ــد. ــد می ورزیدن ــدان تأکی ــن فرزن ــاوات بی ــت و مس ــت عدال رعای
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6. ســبك تربیتــی امام)علیه الســام( در محبــت و مهــرورزی بــه فرزندانــش به خصــوص 
امــام جواد)علیه الســام( قابــل ماحظــه اســت. حتــی در آخریــن لحظــات زندگــی، در 

بســتر شــهادت نیــز از ابــراز محبــت دریــغ نورزیدنــد.

ــراه  ــه هم ــان همیش ــش  و جوان ــه فرزندان ــام( ب ــان امام رضا)علیه الس ــگاه مهرب 7. ن
ــود،  ــی خ ــای تربیت ــام فعالیت ه ــود و در تم ــراه ب ــرام هم ــخصیت و احت ــم ش ــا تکری ب
شــخصیت متربــی را گرامــی می داشــت و از هرگونــه رفتــار و گفتــار توهین آمیــز 

ــد. ــاب می ورزی اجتن

ــه شــکل های گوناگــون چــون نامــه و پیام هــای شــفاهی از  8. امام رضا)علیه الســام( ب
دور بــر وضعیــت فرزنــدان نظــارت می کردنــد و راهنمایی هــای الزم را ارائــه می دادنــد.
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