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چکیده
ســبك تربیتــی امامرضــا (علیهالســام) در تربیــت کــودکان يكــي از ابعــاد ســبك زندگــي اســامي
اســت .نوشــتار حاضــر بــا روش توصیفــی ـ تحلیلــی درصــدد پاســخگويي بــه اين ســؤال اساســی اســت
كــه ســبك تربیتــی امامرضــا (علیهالســام) در تربيــت كــودكان چگونــه بــوده اســت؟
ســبك تربيتــي امامرضــا (علیهالســام) قبــل از تولــد کــودکان بهگونــهاي بــوده اســت كــه بــه
امــوري هماننــد انتخــاب همســر و مــادر شايســته ،رعايــت آداب مباشــرت ،مراقبتهــای بــارداری و...
توجــه داشــته و پــس از تولــد و در روزهــای آغازیــن تولــد به آداب و ســننی هماننــد گفتــن اذان و اقامه
در گــوش چــپ و راســت ،انتخــاب نــام نيكــو ،عقیقــه کــردن ،کامبرداشــتن و ...اهتمــام میورزیدنــد.
همچنیــن بــه امــوری چــون محبــت و مهــرورزی ،رعایــت عدالــت و مســاوات ،گســترش مراســم عبادی
و معنویتگرایــی در خانــه و جامعــه ،ایجــاد فضــای مســاعد تربیتــی ،تکریــم شــخصیت ،احتــرام،
آمــوزش احــكام و معــارف دیــن ،نظــارت و مراقبــت بــر وضعیــت فرزنــدان و ...توجــه داشــتند.

کلیدواژهها :امامرضا (علیهالسالم) ،سبک زندگی ،سبک تربیتی ،تربیت،کودکان.
 .1دانشیارگروه معارف اسالمی دانشگاه عالمه طباطبائی(نویسنده مسئول)enayat.sharifi@yahoo.com :
 .2عضو هیئت علمی گروه معارف اسالمی دانشگاه عالمه طباطبائیlotfiatu@gmail.com :
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 .1مقدمه
میــل بــه فرزنــد و اســتمرار نســل از انگیزههــای اصلــی و اهــداف مهــم تشــکیل خانــواده

اســت کــه در ســبک زندگــی پیشــوایان معصوم(علیهمالســام) مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه

اســت .همــواره بــه افــرادی کــه بــه دالیلــی صاحــب فرزنــد نمیشــدند ادعیــه و اذکاری تعلیــم
میدادنــد تــا خداونــد ایــن نعمــت را نصیبشــان کند(طبرســى ،1365 ،ج 429 :1ـ .)428
همچنیــن ،قبــل از پرســیدن از جنســیت کــودک ،والدت او را تبریــک میگفتنــد و اظهــار

می-کردند(حــر عاملــی1409 ،ق ،ج .)412 : 21فرزنــد عزیــز و ادب و تربیــت او
شــادماني
ّ

عزیزتــر اســت .ادب و تربیــت در ســبک زندگــی پیشــوایان معصوم(علیهمالســام) برتریــن

میــراث بهجایمانــده از خانــواده اســت(نوری1408،ق ،ج .)207 :11بــه همیــن دلیــل ،روایــات

بســیاری ناظــر بــه اهمیــت تعامــل والدیــن نســبت بــه کــودک در جهــت حســن ادب و تربیــت
در دســت اســت .مســئلهای کــه در ســبک و ســیرۀ اهــل بیت(علیهمالســام) مشــهود اســت؛

روشهــا و عوامــل مؤثــر در تربیــت فرزن ـدان اســت .ایــن پژوهــش درصــدد اســت بــا روش
توصیفــی ـ تحلیلــی ،ســبک تربیتــی امامرضا(علیهالســام) در تربیــت فرزنــدان را بررســی کنــد

و بــه پرس ـشهای زیــر پاســخ دهــد:

 .1ســبک زندگــی امامرضا(علیهالســام) در تربیــت فرزنــدان قبــل از تولــد چگونــه بــوده

اســت؟

 .2ســبک زندگــی امامرضا(علیهالســام) در تربیــت فرزنــدان بعــد از تولــد چگونــه بــوده

اســت؟

هرچنــد پایاننامههــا و مقالههــای فراوانــی دربــاره اصــول یــا روشهــای تربیتــی

حــد ترویجــی یــا عمومــی
امامرضا(علیهالســام) نوشــته شــده اســت ،بســیاری از آنهــا در ّ

اســت .مقالههــای پژوهشــی مهمــی چــون «اصــول تربیــت عقالنــی بــر مبنــای ســخنان

امامرضا(علیهالســام)» نوشــتۀ ســعید بهشــتی(مجلۀ پژوهــش در مســائل تعلیــم و
تربیــت اســامی ،ش )18یــا مقالــۀ «تبییــن شــیوههای تربیتــی امامرضا(علیهالســام) در
راســتای ســبک زندگــی اســامی» اثــر محمــد جانــی و علــی ســروری مجد(مجلــه علمــی
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و پژوهشــی وزارت ،ش )7و ...نــگارش یافتهانــد ولــی هیچکــدام از آنهــا بــه ســبک تربیتــی
امامرضا(علیهالســام) در تربیــت کــودکان اشــارهای ندارنــد.

 .2مفاهیم
 1-2سبک زندگی
ي زندگــي
«ســبک زندگــي» در فرهنــگ آکســفورد بــا عبــارت  life styleدر توصيــف ويژگـ 

آدميــان ،بهمعنــای روشــي اســت کــه فــرد يــا گروهــي بــر اســاس آن ،کار و زندگــي ميکننــد

و بــا نــوع لبــاس ،فرصتهــا ،عــادات و ...ارتبــاط دارد« )743: 1987(.ســبک زندگــي» بــر

خــاص محققــان بــه شــکلهای مختلفــی تعریــف شــده
اســاس نــوع بينــش و نگــرش
ّ
اســت .جامعهشناســان در تعريفهــای جامعهشــناختی ،بيشــتر بــر هنجارهــا و منشهــاي

اجتماعــي افــراد در جامعــه تأكيــد دارنــد و روانشناســان ،بيشــتر بــه ابعــاد فردي و شــخصيتي
كبُعــدي اســت و تنهــا بــه يــك بُعــد
فــرد ميپردازنــد .آنچــه مهــم اســت ،ايــن تعريفهــا ت 

از ابعــاد زندگــي انســانها توجــه داشــتهاند؛ ولــي از آنجاكــه اســام ،دینــی جامــع و كامــل

اســت و انســانها را كاملتــر و جامعتــر و زندگــي را بــا پشــتوانۀ امــور اعتقــادي و بينشهــا
ارزيابــي میکنــد ،حتــي رفتارهايــي هماننــد نمــاز اگــر اعتقــاد بــه خــدا و معــاد را پشــتوانۀ
خــود نداشــته باشــد ،رفتــار اســامي شــمرده نميشــود ،چنانكــه بســياري از رفتارهــاي

مرتاضــان و دراویــش اســامي نيســت(كاوياني .)19 :1391،بــر ايــن اســاس ،ميتــوان ســبك
زندگــي اســامي را اينگونــه تعريــف كــرد:

شــيوههايي از زندگــی اســت كــه انســان بــا تكيــه بــر نظــام ارزشــي و مبانــي اعتقــادي خــود

در زندگــي فــردي و اجتماعــي بــراي ايجــاد ارتبــاط بــا محيــط و جامعــه ،پاســخ بــه خواســتهها
و تأميــن نيازهايــش ب ـهكار ميگيــرد .طبــق ايــن تعريــف ،ســبك زندگــي ،صرف ـاً ناظــر بــه
مصرفهــاي مــادي يــا فرهنگــي نيســت ،زیــرا زندگــي عناصــر غيرمصرفــی را نيــز در بــردارد،
اگرچــه مصــرف قابــل مشــاهدهترين و ملموستريــن رفتــار انســان اســت.
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بــر این اســاس ،ســبك زندگــي اســامي در مقياس با ديــدگاه جامعهشناســان و روانشناســان

جامعيــت بیشــتر و قلمــر ِو وســیعتری دارد و تمــام ابعــاد زندگي فــردي ،خانوادگــي و اجتماعي
را شــامل میشود.
 2-2تربیت

در لغــت از مــادۀ «ربــو» از بــاب تفعیــل بهمعنــای زیــادت و فزونــی اســت .ربــا را بـ ه ایــن دلیل

ربــا گوینــد کــه درآن ،نوعــی زیــادت و فزونــي اســت .گاهــی بهمعنــای تهذیــب و پاکســاختن

اخــاق فــرد از آلودگیهــا ب ـهکار م ـیرود و ایــن بــه دلیــل آن اســت کــه مایــۀ فزونــی مقــام

و منزلــت معنــوی اســت .تربیــت در اصطــاح دارای تعریفهــای متعــددی اســت کــه بهنظــر

میرســد تعریــف زیــر جامعیــت بیشــتری دارد:

«تربیــت عبــارت اســت از فعالیتــی منظــم و مســتمر در جهــت کمــک بــه رشــد جســمانی،

شــناختی ،اخالقــی ،اجتماعــی ،عاطفــی و بهطورکلــی پــرورش و شــکوفایی اســتعدادهای

متربــي ،بهگونـهای کــه نتیجــۀ آن در شــخصیت مربــی بهویــژه در رفتارهــای او ظاهــر خواهــد
شــد(ر.ک :حاجــی دهآبــادی.)12 :1377،
 3-2کودک
کنوانســیون حقــوق کــودک کــه مصــوب ســال  1989مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحد

اســت و بیشــتر کشــورهای جهــان نیــز بــه آن پیوســتهاند ،در مــاده یکــم مقــرر داشــته اســت:
«منظــور از کــودک ،افــراد انســانی زیــر  18ســال اســت».1

قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،کــودک را تعریــف نکــرده اســت لکــن در اصــل

بیس ـتویکم خــود از واژۀ کــودکان بیسرپرســت اســتفاده کــرده اســت کــه بهنظــر میرســد
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 میشــود .بــه تعبیــر ســادهتر ،کــودک در ایــن اصــل قانــون اساســی
ـن بلــوغ نرســیده اســت.
همــان طفــل شــرعی را شــامل میشــود کــه بــه سـ ّ

علمــا و فقهــای اســامی ادوار مرتبــط بــا کودکــی را بــه ســه دوره تقســیم کردهانــد :از والدت

ـن بلــوغ بــه بعــد کــه شــخص دارای
تــا هفتســالگی ،از هفتســالگی تــا ظهــور بلــوغ و از سـ ّ
مســئولیت کامــل اســت .در ایــن رابطــه ،تعبیــری از رســول گرامــی اســام(صلیاهللعلیهوآله)

نقــل شــده اســت کــه هفــت ســال اول را «ســیادت» کــودک ،هفتســال دوم را «تعلیمپذیــری،

اطاعــت و فرمانبــرداری» و هفتســال ســوم را «دوران نظرخواهــی و مشــورت» میداننــد(ر.ک:
موســوی بجنوردی.)22 :1381،

روانشناســان نیــز دورههــای تربیــت را شــامل دورۀ کودکــی اول(تولــد تــا شــش ســالگی)،

دورۀ دوم کودکــی را از  6تــا  12ســالگی و دوره نوجوانــی را از  12تــا  18ســالگی میداننــد.

در ایــن پژوهــش منظــور از کــودک ،کــودکان ســنین پیشدبســتان و دبســتان هســتند کــه

از نظــر ســنی تــا  12ســال را شــامل اســت .از نظــر تقســیمبندی اســامی ،دوره ســیادت و

بخشــی از دوره تعلیمپذیــری را شــامل میشــود .بــا نظــر روانشناســان نیــز مطابقــت دارد و

دوره اول و دوم کودکــی را در بــر میگیــرد.

 4-2سبک تربیتی امامرضا(علیهالسالم)
منظــور از ســبک تربیتــی امامرضا(علیهالســام) ،روشهــا و شــیوههایی از امــام اســت

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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 .3سبك تربیتی امامرضا(علیهالسالم) در تربيت کودکان قبل از تولد
 1-3انتخاب همسر صالح و مادر شایسته برای فرزندان
ـم تأثيرگــذار در تربيــت
انتخــاب همســرصالح و مــادر شايســته بــرای فرزنــدان از عوامــل مهـ ّ

كــودك اســت .ایــن موضــوع در ســبک تربیتــی پيشــوايان معصوم(علیهمالســام) اهمیــت
خاصــی داشــته اســت بهگونـهای کــه در عمــل در انتخــاب همســر بــه آنهــا توجــه داشــتند و

بــه ديگــران در ايــن بــاره ســفارش ميكردنــد؛ هماننــد ازدواج حضــرت علي(علیهالســام) بــا
حضــرت فاطمه(علیهــا الســام) و ازدواج علي(علیهالســام) بــا ا ّمالبنیــن بعــد از وفــات حضــرت
زهرا(علیهــا الســام)(.قمی ،1369،ج .)173 :2همچنيــن ،امــام سجاد(علیهالســام) نيــز يكــي

نــوادگان امــام مجتبي(علیهالســام) را بــه همســري برميگزينــد و از او باقرالعلوم(علیهالســام)
متولــد ميشــود(همان.)74 :

امــام عليالنقي(علیهالســام) نیــز كــه در ســامرا زندگــي ميكنــد ،بشربنمســلمان را بــه

بغــداد ميفرســتد تــا كنيــز پاكطينــت رومــي را خريــداري كنــد و او را بــه همســري فرزنــد

خويــش امــام حســن عسكري(علیهالســام) در آورد و از او آخريــن حجــت حق(عــج) متولــد
شــود(همان.)174 :

ســبک زندگــی امامرضا(علیهالســام) در زمینــۀ انتخــاب همســر بــرای جوانــان نیــز

راهگشاســت .امــام دربــارۀ انتخــاب همســر صالــح و رهآورد مثبــت ایــن انتخــاب ،میفرماینــد:

«در ایــن دنیــا بــرای مــرد هیــچ بهــرهای بهتــر از همســر صالح ســراغ نــدارم .هنگامی کــه زنش
را میبینــد شــادمان میشــود و هــرگاه از نظــر زنــش غایــب شــود ،او نامــوس و اموالــش را پاس

مـیدارد؛ ]یعنــی[ خــود را از دیــد نامحرمــان و امــوال شــوهرش را از گزنــد حــوادث محافظــت
میکند»(کلینــی  ،1365،ج.)327 :5

در حدیثــی دیگــر حضــرت رضا(علیهالســام) از پدرانــش از امیرالمؤمنین(علیهالســام)

روایــت کــرده اســت کــه حضــرت رســول(صلیاهللعلیهوآله) فرمــود« :ال تســترضعوا الحمقــاء و
ال العمشــاء فــان اللبــن یعدى(».زنــان احمــق و کمبیــن را بــراى شــیردادن بــه کــودکان خــود
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اختیــار نکنیــد ،چــرا کــه شــیر زن در بچــه اثــر میگذارد)(عطــاردی قوچانــی۱۴۰۶،ق ،ج :۲

.)۲۷۸

همچنانکــه زن بایــد صالــح و شایســته باشــد ،مــرد نیــز بایــد شایســته باشــد .بــر والدیــن

اســت کــه بــه کمــک دخترانشــان ،شــوهران شایســته و صالحــی بــرای آنــان انتخــاب کننــد.

حســینبن بشــار واســطی میگویــد :خدمــت امامرضا(علیهالســام) نامــه نوشــتم کــه یکــی

از بســتگانم از دختــرم خواســتگاری کــرده اســت ،ولــی مــرد بداخالقــی اســت[ .آیــا صــاح
هســت کــه دختــرم را بــه ازدواج او درآورم؟] حضــرت فرمــود :اگــر بداخــاق اســت ،دختــرت را

بــه ازدواج او درنیاور(مجلســي 1403،ق ،ج.)235 :100

در روايــت ديگــري از آن حضــرت نقــل شــده اســت كــه فرمــود« :دختــر خــود را هرگــز بــه

شــرابخوار ندهيــد وگرنــه ماننــد ايــن اســت كــه او را بــه ســوي زنــا ســوق داده باشــيد(».همان،
ج .)491 :63

 2-3رعایت آداب در مباشرت
از آنجاکــه تحــرکات و رفتارهــای والدیــن هنــگام آمیــزش تأثیــر بهســزایی در روح و روان و

جســم جنیــن دارد ،رعایــت ســبک و دســتورات پیشــوایان معصوم(علیهمالســام) 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 «فقهالرضــا» ـ کــه بــه حضــرت رضا(علیهالســام) منســوب اســت ـ
دربــارۀ اولیــن برخــورد زن و مــرد ،خطــاب بــه شــوهر ،چنیــن آمــده اســت« :هنگامــی کــه زن

بــه خانــۀ تــو وارد شــد ،پیشــانیاش را بگیــر ،او را بــه طــرف قبلــه بنشــان و بگــو« :خداونــدا،
او را بــه امانــت گرفتــهام و بــا میثــاق تــو بــر خــود حــال کــردهام .پــروردگارا ،از او فرزنــد
بابرکــت و ســالم روزیام کــن و شــیطان را در نطفـهام شــریک مســاز و ســهمی بــرای او قــرار
مده(».منســوب بــه امامرضا(علیهالســام)۱۴۰۶ ،ق.)۵۴ :
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از جملــه آداب دیگــری کــه در هنــگام آمیــزش بایــد مــورد توجــه همســران قــرار گیــرد،

رعایــت زمــان آمیــزش اســت .از ایـنرو ،در آئیــن اســام بــا حکــم تکلیفــی حرمــت ،اســتحباب
و کراهــت بــه والدیــن ســفارش شــده ،بــرای برقــراری ارتبــاط جنســی ،برخــی از زمانهــا را

بــرای آمیــزش انتخــاب و از برخــی دیگــر پرهیــز کننــد .از جملــه زمانهــای نامناســب در
حــال حیــض اســت کــه خدایتعالــی 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 ،نهتنهــا صالــح نخواهــد بــود ،بلکــه از صــراط مســتقیم اهــل بیت(علیهمالســام)
دوری جســته و دشــمن اهــل بیت(علیهمالســام) خواهــد بــود.

از جملــه مناســبترین وقتهــا بــرای آمیــزش ،نزدیکــی در آخــر شــب اســت.

امامرضا(علیهالســام) در اینبــاره میفرمایــد« :آغــاز شــب ،چــه در زمســتان و چــه

در تابســتان ،بــا زنــان آميــزش مكــن .ايــن بــدان جهــت اســت كــه معــده و رگهــا پُرنــد
و ايــن ،وضعيــت مناســبى [بــراى آميــزش] نيســت و بيــم قولنــج و فلــج و لــرزش چانــه و
ن ِقــرس و ســنگ [كليــه] و تقطير(چكايــش) بــول و فتــق و ضعــف در بينايــى و ذهــن مـىرود.

پــس اگــر ارادۀ آميــزش دارد ،بايــد در پايــان شــب باشــد كــه بــراى بــدن ،ســالمتر و بــراى

فرزنــد[آوردن] اميدوارتــر و بــراى افزونــى هــوش فرزنــدى كــه در ايــن ميــان پديــد مىآيــد،
بهتــر است(».منســوب بــه امــام رضــا(ع) ،بیتــا.)78 :

 3-3مراقبتهای ایام بارداری
زنانــی کــه رژیــم غذایــی خوبــی دارنــد ،هــم خــود و هــم نوزادشــان در مقایســه بــا زنانــی

کــه رژیــم غذایــی نامناســبی دارنــد ،در مجمــوع ســالمترند .ایــن زنــان بهطــور معمــول از

بیماریهایــی ماننــد کمخونــی ،مســمومیت حاملگــی ،ســقط جنیــن و داشــتن کــودکان نارس

در امــان هســتند .مادرانــی کــه رژیــم غذایــی نامناســبی دارنــد ،فرزندانشــان بــه کموزنــی،
اختــال در رشــد مغــز و امــواج مغــزی نابهنجــار دچــار میشــوند(ر.ک :مــاس.)74 :1368 ،
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بعــد از انعقــاد نطفــه ،مراقبتهــای 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 ضرورتهــای ایــن دوره اســت .عــاوه بــر غــذای ســالم و مق ـ ّوی ،اســتفاده از برخــی

میوههــا و خوراکیهــا میتوانــد در آینــدۀ کــودک و شــخصیت و صفاتــش مؤثــر باشــد.

بدینجهــت ،معصومان(علیهمالســام) بهرهگیــری از برخــی خوردنیهــا را در ایــام بــارداری
توصیــه کردهانــد.

در ایــن مــورد امامرضا(علیهالســام) میفرمایــد« :بــه زنــان بــاردار خــود شــیر بنوشــانید.

ـر عاملی،
جنیــن اگــر در رحــم مــادر بــا شــیر تغذیــه شــود ،عقلــش افزایــش خواهــد یافت(».حـ ّ
1411ق ،ج.)405 :7

محمدبنســنان نیــز از امامرضا(علیهالســام) نقــل کــرده اســت کــه آن حضــرت فرمــود:

«همســران باردارتــان را کنــدر دهیــد .اگــر حمــل آنهــا پســر باشــد ،پاکیزهقلــب و دانشــمند
و شــجاع خواهــد شــد و اگــر دختــر باشــد ،خوشاخــاق و زیبــا میشــود و نــزد شــوهرش

منزلــت مییابد(».طوســی ،1378 ،ج.)440 :7

در پزشــکی نویــن خــوردن انــار بــرای کمــک بــه رشــد جنیــن و ســامت فرزنــد توصیه شــده

اســت .در همیــن زمینــه ،امامرضا(علیهالســام) خــوردن انــار را بــرای آوردن فرزنــدان ســالم
توصیــه و میفرماینــد کــه انــار عقــل را زیــاد میکند(نــوری1408،ق ،ج .)384 :16از مــوارد

دیگــری کــه در دوران بــارداری ممکــن اســت اتفاق بیفتد ،بواســیر اســت .امامرضا(علیهالســام)

میفرمایــد« :هــر شــب هفــت خرمــای هیرون(نوعــی خرمــای مرغــوب) بــا روغــن گاو جهــت

پیشــگیری از بواســیر خــوب است(».مجلســی1403،ق ،ج .)321 :62امامرضا(علیهالســام)

ـی پیــش از بــارداری ،آمیــزش پــس از آمیــزش را بىآنکــه
همچنیــن دربــارۀ بهداشــت روانـ ِ
میــان آنهــا غســلى صــورت پذیرفتــه باشــد نهــی کــرده و ایــن کار را مایــۀ دیوانگــى فرزنــد

برشمردهاند(منســوب بــه امامرضا(علیهالســام)1406 ،ق.)28 :

ناگفتــه پیداســت ،ایــن نــوع خوراکیهــا علــت تامــۀ پدیدآمــدن ایــن صفــات نیســت و عوامل

دیگــر هــم در بــروز آنهــا مؤثر اســت.
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 .4سبك تربیتی امامرضا(علیهالسالم) در تربيت کودکان بعد از تولد
 1-4تق ّید به آداب و سننن
ســبك تربیتــی امامرضا(علیهالســام) هماننــد ســایر پيشــوايان معصوم(علیهمالســام)

تقیــد بــه آداب و ســننی در روزهــاي آغازيــن تولــد فرزندانشــان اســت کــه خــود بــه آن عمــل
ّ
میکردنــد و بــه دیگــران نیــز ســفارش میکردنــد .مهمتریــن آنهــا عبارتنــد از:
 1-1-4گفتن اذان و اقامه در گوش نوزاد

نخســتين كاري كــه پيامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) و ائمــه اطهار(علیهمالســام) پــس از تولــد

فرزنــد انجــام ميدادنــد ،گفتــن اذان در گــوش راســت و اقامــه در گــوش چــپ نوزاد بوده اســت.

نجمــه ،مــادر امامرضا(علیهالســام) ميگويــد« :وقتــي امامرضا(علیهالســام) متولــد شــد،

امــام كاظم(علیهالســام) در گــوش راســت او اذان و در گــوش چــپ اقامــه گفت(».حرعاملــي،

1414ق ،ج.)138 :15

َ
ـد مولُــو ٌد فَـ َ
ـأ ِّذ ْن فِــى أُ ُذن ِـ ِه َ
ـم فِــى 
امامرضا(علیهالســام) فرمــوده اســت« :إِذَا ُولِـ َ َ ْ
األ ْی َمــنِ َو أقِـ ْ
أُ ُذن ِـ ِه َ
األ ْی َســر»(هرگاه فرزنــدى بــه دنیــا آمــد ،در گــوش راســت او اذان و در گــوش چــپ او،
اقامــه بخوان)(مجلســی1403 ،ق ،ج.)116 :101

روایــات اســامى فلســفة ایــن عمــل را در ابتــداى تولــد کــودک ،پناهــى در برابــر القائــات و

لغزشهــاى شــیطانى ذکــر کردهانــد(ر.ک :همــان ،ج .)162: 81در 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 میتــوان بــه روایتهــای

ـر عاملــی ،۱۳۶۷ ،ج .)۱۳۷ :۱۵
مربــوط مراجعــه کرد(حـ ّ

دلیــل اصلــی اذان گفتــن در گــوش کودکــی کــه بهتازگــی در یــک خانــوادۀ مســلمان بــه

دنیــا آمــده ،ایــن اســت کــه نخســتین صدایــی کــه گــوش او دریافــت میکنــد ،اذان و اقامــه

باشــد کــه شــامل توصیــف عظمــت و بزرگــی خداونــد متعــال اســت .انســان بــا شــهادتدادن
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بــه یگانگــی خــدا ،رســالت پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) و امامــت حضــرت علی(علیهالســام) وارد

ـیع میشــود .بــه همیــن دلیــل اســت کــه بهمحــض تولــد یــک
دایــرۀ اســام و مذهــب تشـ ّ
مســلمان ،شــعار اســام در گــوش او خوانــده و بــه او تلقیــن میشــود؛ همانطــور 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.

 2-1-4ختنهکردن کودک

ختنهکــردن کــودک کــه در ســنت پیشــوایان معصوم(علیهمالســام) در روز هفتــم والدت

کــودک انجــام ميشــود ،بــر همــه واجــب و از شــرايط ورود بــه اســام اســت(ر.ک :مجلســی،
1406ق ،ج )620: 8و از نظــر علمــی ثابــت شــده اســت کــه زمینههــای انعقــاد خــون در روز
ـد بــاالی خــود مــی رســد و خونریــزی در ایــن روز کمتــر خواهد بــود(ر.ک:
هفتــم والدت بــه حـ ّ

داودی و حســینیزاده.)61 :1391،

ـال َر ُسـ ُ
امامرضا(علیهالســام) دربــارة ختنــه فرمــوده اســت« :قَـ َ
ـول اهللِ(صلیاهللعلیهوآلــه) ْاختِنُوا
أَوال َد ُکــم یــو َم الســاب ِ ِع فَ ِإن َّـ ُه أَ ْط َهـ َ
ـر ُع لِنَبَـ ِ
ـات اللَّ ْح ِم(».حضــرت رســول(صلیاهللعلیهوآله)
ْ َ ْ َّ
ْ
ـر َو أ ْسـ َ
ُ
فرمــوده اســت :فرزنــدان خــود را روز هفتــم تولــد ختنــه کنیــد زیــرا ایــن پاکتــر اســت و

موجــب مىشــود زودتــر گوشــت بروید().ابنبابویــه1404 ،ق ،ج.)28 :2

در ایــن روایــت شــریف عــاوه بــر توصیــه بــه ختنــه در روز هفتــم والدت ،بــه آثــار تربیتــی،

بهداشــتی و جســمانی نیــز اشــاره شــده اســت.
 3-1-4نام نیکو

یکــی از حقــوق مس ـلّم کــودک بــر والدیــن ،انتخــاب نــام نیــک و شایســته بــرای اوســت.

اهمیــت ایــن موضــوع بهقــدری اســت کــه در متــون اســامی ،فصــل جداگانـهای بــه نــام «باب
االســماء و الکنی»(بــاب اسـمها و کنیههــا) و «بــاب نامگــذاری» وجــود دارد .پــدر و مــادر بایــد
قبــل از تولــد بــرای فرزنــد خــود نــام زیبایــی را انتخــاب کننــد کــه در طــول زندگــی ،ســبب

ـی شــخصیت وی باشــد.
عقــده و شــرمندگی نشــود؛ بلکــه از مظاهــر تجلـ ِ
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ســبك زندگــي پيشــوايان معصوم(علیهمالســام) ايــن بــود كــه نــام نيــك و بامعنــا را بــراي

فرزنــدان خويــش انتخــاب و بــه ديگــران ســفارش ميكردنــد کــه نــام نيــك و معنــادار بــراي

فرزنــدان خويــش انتخــاب كننــد و از انتخــاب نامهــاي زشــت و بيمعنــا پرهيــز كننــد .حتــي

نامهــاي بــد افــراد و مكانهــا را عــوض ميكردنــد و نامهــاي نيــك بــر آنــان مينهادنــد.
خــود نیــز نامهــای نیکــو بــرای فرزندانشــان برمیگزیدنــد و دیگــران را نیــز بدیــن امر ســفارش
«ســ ِّم ِه ب ِ َا ْح َســنِ َ
ــما ِء َو َکنِّــه ب ِ َأ ْح َســنِ
األ ْس َ
میکردنــد .امامرضا(علیهالســام) فرمودهانــدَ :
ال ْ ُکنَى»(فرزنــد خــود را بــه بهتریــن اســم و کنیــه نامگــذارى کن)(نــوری 1408 ،ق،ج .)618 :2

امــام هشــتم شیعیان(علیهالســام) نــام نیکــوی محمــد را بــر فرزنــد دلبنــدش نهــاد و از تأثیر
ـون
ایــن نــام نیکــو چنیــن پــرده برداشــت« :الْبَ ْیـ ُ
ـح أَ ْه ُلـ ُه ب ِ َخ ْیـ ٍر َو یُ ْم ُسـ َ
ـت ال َّـ ِذى فِیـ ِه ُم َح َّم ٌد یُ ْصبِـ ُ
ب ِ َخ ْیر»(خانــهاى کــه در آن محمــد باشــد ،اهــل آن خانــه بامــداد و شامگاهشــان بــا خیــر و

ـر عاملــى1414 ،ق ،ج.)127 :15
برکــت ،تــوأم خواهــد بود)(حـ ّ

حضــرت دربــارة اهمیــت نامگــذارى فرزنــدان بــه نامهــاى نیکــو نیــز مىفرمایــد« :ال یَ ْد ُخـ ُ
ـل
َ
ـد أَو َعلِـ َ
ال ْ َف ْقــر بیت ـ ًا فِی ـ ِه اســم مح َّمـ ٍ َ َ
ـینِ أَ ْو َج ْع َف ـ ٍر أَ ْو َطالِـ ٍ
ـب أَ ْو
ْ ُ ُ َ
ٍّ
ـد أ ْو أ ْح َمـ َ ْ
ـی أ ِو ال ْ َح َســنِ أ ِو ال ْ ُح َسـ ْ
ُ َْ
َ
ـن الن َِّســا ِء(».در خانـهاى کــه کســى بــه نــام محمــد یــا احمــد یــا علــى یــا
َع ْبـ ِداهلل ِ أ ْو فَا ِط َمـ َة ِمـ َ
حســن یــا حســین یــا جعفــر یــا طالــب یــا عبــداهلل و از زنــان بــه نــام فاطمــه وجــود داشــته

باشــد ،فقــر و تنگدســتى راه نخواهــد یافت)(مجلســی1403 ،ق ،ج.)131 :101

الزم بــه ذکــر اســت ،امــر علّــت ناقصــه اســت و عوامــل دیگری چــون گنــاه ،رباخــواری ،کفران

نعمــت ،اســراف و  ...در فقــر تأثیرگذارنــد(ر.ک :ابنبابویــه241 :1380،؛ کلینــی ، 1365 ،ج86 :2؛

مجلسی1403 ،ق ،ج 347 :7و ج95 :10و ج.)292 :63

ـح أَ ْه ُلـ ُه ب ِ َخ ْیـ ٍر
یــا در اهمیــت نــام «محمــد»فرمــوده اســت« :الْبَ ْیـ ُ
ـت ال َّـ ِذى فِیـ ِه ُم َح َّمـ ٌد یُ ْصبِـ ُ
ـون ب ِ َخ ْیر(».خانـهاى کــه در آن محمــد باشــد ،اهــل آن خانــه بامــداد و شامگاهشــان بــا
َو یُ ْم ُسـ َ

ـر عاملــى1414 ،ق ،ج.)127 :15
خیــر و برکــت تــوأم خواهــد بود)(حـ ّ
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 4-1-4عقیقه دادن

«عقیقــه» از مــا ّده «عــقّ » در اصــل بهمعنــای مــوی ســر هــر نــوزادی اســت کــه بــا آن
مــو متولّــد شــده اســت؛ چــه نــوزاد انســان باشــد یــا حیــوان .امــا اآلن ،اســم شــده بــرای آن

یبُرند(طریحــى ،1375،ج.)215 :5
حیوانــی کــه در روز هفتــم تولّــد نــوزاد ،بــرای او ســر م 

در اصطــاح برخــی از فقهــا میگوینــد :عقیقــه عبــارت اســت از کشــتن گوســفند هنــگام
والدت فرزند(طوســى1387 ،ق،ج .)394 :1برخــی دیگــر گفتهانــد :عقیقــه ،آن حیوانــی اســت

کــه بــرای فرزنــد میکشــند ،چــه فرزنــد پســر باشــد یــا دختر(ســیدمرتضی1415 ،ق.)406 :

دربــارة عقیقــه و تراشــیدن مــوى ســر ،حضــرت امامرضا(علیهالســام) بــه مأمــون در نام ـهاى
«و ال ْ َع ِقی َقـ ُة َعــنِ ال ْ َم ْولُــو ِد ال َّذ َکـ ِر َو ُ
اجبَـ ٌة َو َک َذلِـ َ
ـى و ِ
ـق َر ْأ ِسـ ِه
ـک تَ ْسـ ِمیَتُ ُه َو َح ْلـ ُ
األنْثَـ َ
مىنویســدَ :
ـع ِر ِه َذ َهبـ ًا أَ ْو فِضَّ ةً»(عقیقــه بــراى مولــود پســر و دختــر واجــب
ـو َم َّ
ـو ْز ِن َشـ ْ
الســاب ِ ِع َو یُتَ َصـ َّد ُق بِـ َ
یَـ ْ
اســت .همچنیــن نامگــذارى فرزنــد واجــب اســت و تراشــیدن ســرش در روز هفتــم والدت ،و به
وزن مــوى او صدقــه داده شــود ،طــا یــا نقره)(ابنبابویــه1404 ،ق ،ج.)127 :2

البتــه ،در کتابهــای فقهــى مراجــع محتــرم از ایــن امــور بهعنــوان امــور واجــب نــام
نبردهانــد و امــر در روایــت را ّ
دال بــر وجــوب ذکــر کردهانــد و چنيــن برخــي از فقهــاي

شــيعه و اهــل ســنت بــه وجــوب آن فتــوا دادهاند(مجلســي ،1363 ،ج  .)44 :21ولــي بيشــتر
ـره) در تحريــر الوســيله
فقهــاي شــيعه بــر اســتحباب آن تأکيــد ميکننــد .امامخميني(قدسسـ ّ

مينويســد« :منالمســتحبات األکيــدۀ العقيقــۀ للذکــر و االنثي»(امامخمینــی ،بيتــا ،ج.)448 :2
 5-1-4تحنیک یا برداشتن کام با تربت امامحسین(علیهالسالم) و آب فرات

یکــى دیگــر از ســ ّنتهاى مســتحبى کــه امامرضا(علیهالســام) بــه آن توجــه کــرده،

ایــن اســت کــه دهــان فرزنــد را پــس از تولــد ،بــا آب فــرات یــا عســل بگشــایند .آن امــام
ــر ِ
ــد ْر َت َع َل ْیــ ِه ا َ ْو
ات ا ِ ْن قَ َ
همام(علیهالســام) در ایــن رابطــه فرمودهانــدَ :
«و َحن ِّْکــ ُه ب ِ َمــا ِء ال ْ ُف َ

بِال ْ َع َســلِ َســاعۀ یُول َ ُد(».اگــر توانســتى دهــان بچــه را بــا آب فــرات یــا بــا عســل بگشــا ،در
ســاعتى کــه بــه دنیــا آمــده است)(مجلســی1403 ،ق ،ج  .)116 :101بــه دلیــل تأثیرهــای غــذا
در حالتهــای روحــی ،روانــی و جســمی اســت کــه در روایــات و ســیرۀ پیشــوایان معصــوم
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بــه کامبرداشــتن(تحنیک) بــا تربــت امــام حسین(علیهالســام) یــا عســل یــا خرمــا ســفارش
شدهاســت.

 2-4مراقبت از کودک
نــوزاد انســان ُگلــی نورســیده اســت کــه بهتدریــج رشــد میکنــد و شــکوفا میشــود.

بهثمرنشســتن گل ،بــه مراقبــت دائمــی باغبــان نیــاز دارد .والدیــن ،بهویــژه مــادر ،باغبانــان

دلســوز زندگیانــد و گلهــای معطــر زندگیشــان بــه مراقبــت همهجانبــۀ آنــان نیــاز دارد.
مراقبــت از ســامت جســمانی ،تغذیــه مناســب ،تأمیــن آرامــش و ســامت روانــی و تأمیــن

نیازهــای عاطفــی نــوزاد در رشــد جســمانی ،عاطفــی و تکامــل معنــویاش تأثیــر بســزا دارد.

بهویــژه ،در نخســتین روزهــای زندگــی کــه نــوزاد ،بهخاطــر بیگانگــی بــا محیــط جدیــد و
ضعــف و ناتوانــی ،بــه مراقبــت و توجــه افزونتــر نیازمنــد اســت.

هرچنــد نویــد والدت حضــرت جواداالئمه(علیهالســام) از پیــش داده شــده بــود ،این بشــارت،

بــا بــارداری مــادر مکرمــۀ حضــرت جواد(علیهالســام) یــک گام بــه تحقــق نزدیکتــر شــد.

بــر پایــۀ برخــی گزارشهــا ،هنگامــی کــه خیــزران ـ همســر امامرضا(علیهالســام) ـ بــه امــام

جواد(علیهالســام) بــاردار شــدند ،حکیمــه ـ دختــر امــام موســی کاظم(علیهالســام) ـ خدمــت

بــرادر بزرگــوارش امامرضا(علیهالســام) نامــهای نوشــت و آن حضــرت را از ایــن امــر آگاه
کــرد .امامرضا(علیهالســام) از علــم مخــزون و مکنــون امامــت خویــش تاریــخ دقیــق بــارداری

همســرش را بیــان کردنــد و در پاســخ خواهــرش نوشــتند« :او در فــان روز ،از فــان مــاه
بــاردار شــده اســت؛ پــس هنگامــی کــه تولــد یافــت ،هفــت روز مــازم و همــدم او باش»(ابــن
شهرآشــوب ،بــی تــا ،ج .)437 :2زمانــی کــه والدت امــام جواد(علیهالســام) نزدیــک شــد،

امامرضا(علیهالســام) 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.

در کنــار او تشــتی قــرار داشــت .حکیمــه از خاموششــدن چــراغ غمگیــن شــد .در همیــن
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هنــگام حضــرت جواد(علیهالســام) را در میــان تشــت دیــد کــه پــردۀ نازکــی ماننــد لبــاس،

بــدن او را فراگرفتــه بــود .نــور درخشــندهای داشــت ،بهطوریکــه بــر اتــاق تابیــد و آنجــا 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(علیهالســام) آمدنــد و د ِر اتــاق را گشــودند و

طبــق ســنت پیامبراکرم(صلیاهللعلیهوآلــه) و دیگــر پدرانــش در مــورد فرزندانشــان ،بــا امــام
جواد(علیهالســام) رفتــار نمــوده ،عمــل تحنیــک و گفتــن اذان در گــوش راســت و اقامــه

در گــوش چــپ را انجــام دادنــد .بعــد ایشــان را در گهــواره گذاشــتند و بــه خواهــر خویــش
فرمودنــد« :ای حکیمــه! مراقــب گهــواره باش(».همــان) .بــه نظــر میرســد در ایــن روایــت ،بــه

دلیــل اوضــاع سیاســی و اجتماعــی دوران والدت امــام جواد(علیهالســام) بهخصــوص تشــکیک

برخــی از شــیعیان خــاص در امامــت امامرضا(علیهالســام) بهدلیــل فرزنــد نداشــتن ،مراقبــت

ویــژهای از نــوزاد داشــتند تــا آســیبی بــه او نرســد.

 3-4توجه به تغذيه كودك در ماه هاي نخست
ســامت جســم و روان كــودک در گــر ِو ارضــاي نيازهــاي عاطفــي و بهداشــتي و تغذيــۀ

كــودك اســت .ايــن ســامت بهعنــوان يكــي از ريش ـههاي درخــت زندگــي در بهوجودآمــدن
نگرشهــاي ك ّلــي كــودك بــه زندگــي نقــش اساســي دارد .نخســتين نيــازي كــه نــوزاد
پــس از تولــد بــروز ميدهــد ،غذاســت .در اســام ،شــير مــادر كاملتريــن غــذا بــراي رشــد

كــودك و تقويــت بافتهــاي بــدن اوســت .امامرضا(علیهالســام) در اینبــاره مىفرماینــد:
ــال َر ُس ُ
«قَ َ
ــن لَبَــنِ أُ ِّم ِه(».حضــرت
ــس ل ِ َّ
ــی لَبَ ٌ
ــر ِم ْ
لصبِ ِّ
ــول اهلل ِ(صلیاهللعلیــهو آلــه) ل َ ْی َ
ــن َخ ْی ٌ
رســول(صلیاهللعلیهوآله) فرمــوده اســت :بــراى کــودک ،شــیرى بهتــر از شــیر مــادرش

ـی هضــم غذاهــاى
نیســت)(عطاردى قوچانــی1406،ق ،ج .)278 :2تــا زمانــى کــه کــودک توانایـ ِ
متنــوع را پیــدا نکــرده اســت ،بهتریــن غــذا برایــش شــیر مــادر اســت .هرچنــد امــروزه بــه ایــن
مهــم کمتــر توجــه مىشــود ،اولیــاى دیــن ،بهویــژه پیامبــر اکرم(صلیاهللعلیهوآلــه) دربــارۀ
جایــگاه شــیر مــادر توجهــى خــاص داشــتهاند.
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افــزون بــر ايــن ،يكــي از دغدغههــاي پيشــوايان معصوم(علیهمالســام) حفــظ ســامتي

فرزنــدان بــود و بــراي آن از هيــچ كوششــي دريــغ نميكردنــد و ســعي ميكردنــد در كنــار

توجــه بهداشــت ،از تغذيــه ســالم ،كافــي و حــال بــراي فرزندانشــان اســتفاده کننــد« .ابويحيــا

صنعانــى» مىگويــد :در مكــه بــه حضــور امامرضا(علیهالســام) شــرفياب شــدم .ديــدم حضــرت

مــوز را پوســت مىكنــد و بــه فرزنــدش ابوجعفــر مىدهــد .عــرض كــردم :ايــن همــان مولــود

پرخيــر و بركــت اســت؟ فرمــود« :آرى ،ايــن مولــودى اســت كــه در اســام ماننــد او و بــراى
شــيعيان مــا ،بابركتتــر از او زاده نشــده اســت(».كلينى ،1365 ،ج .)36 :6

 4-4گسترش مراسم عبادی در خانه و جامعه
از راههــای 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 رســانههای تبلیغاتــی هــم بایــد در
گســترش تعالیــم و فرایــض عبــادی دیــن بکوشــند .بــرای نمونــه ،میتــوان در جامعــه ،فریضــه
الهــی نمــاز را گســترش داد کــه بــه گفتــه قــرآن کریــم ،بازدارنــده از فحشــا و منکــرات اســت.

(عنکبوت.)45/

ســبک زندگــی امامرضا(علیهالســام) ایــن بــوده کــه کــودکان و نوجوانــان را بایــد بــه نمــاز

هدایــت کــرد تــا هــر طــور کــه میتواننــد ،نمــاز بخواننــد .حســنبن قــارون میگویــد :از

امامرضا(علیهالســام) شــنیدم کــه وقتــی مــردی گــزارش داد نوجوانــش را ودار بــه نمــاز

میکنــد ولــی او بعضــی روزهــا نمــاز را تــرک میکنــد ،امام(علیهالســام) فرمــود :ســبحاناهلل!

بچــه اســت ،گاهــی خســته و ناراحــت
هشــت ســال دارد و نمــاز را تــرک میکنــد؟ گفتنــدّ :

میشــود .امام(علیهالســام) فرمــود« :هــر طــوری کــه راحــت اســت و میتوانــد ،نمــازش را

بخواند(».حــر عاملــی 1414،ق ،ج.)20 :4
ّ
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الصـ ِ َ
الربُوبِیَّ ِة
آن حضــرت همچنیــن دربــارۀ فلســفه نمــاز میفرمایــد« :أَ َّن ِعلَّـ َة َّ
ـر ٌار ب ِ ُّ
اة أن َّ َهــا إِ ْقـ َ
ِل ِ َع َّــز َو َجـ َّ
ـع االنْ َداد»(علّــت تشــریع نمــاز ایــن اســت کــه بنــده بــا انجــام آن اقــرار بــه
ـل َو َخ ْلـ ُ
ربوبیــت پــروردگار میکنــد و هرگونــه شــریکی را نفــی میکند)(عطــاردی قوچانــی1406 ،ق،
ج.)۱۵۵ :۲

و نیــز بــرای رشــد معنویــت و باورهــاى دینــى در خانواده ،همجــوارى و در محضر قــرآن بودن

را تأکیــد مینمایــد« :عــن الرضا(علیهالســام) یرفعــه النبی(صلیاهللعلیهوآلــه) قــال :اجعلــوا

لبیوتکــم نصیبــا منالقــرآن فانالبیــت اذا قــرء فیهالقــرآن تیســر علــی اهلــه و کثــر خیــره و
کان ســکانه فــی زیــادة و اذا لــم یقــرأ فیــه القــرآن ضیــق علــی اهلــه و قــل خیــره و کان ســکانه
فــی نقصــان(».از امامرضا(علیهالســام) روایــت شــده کــه حضــرت رســول(صلیاهللعلیهوآله)
فرمــود :بــرای خانههــای خــود ســهمی از تــاوت قــرآن قــرار دهیــد ،چــون هــر کــس در

خانــۀ خــود قــرآن تــاوت کنــد ،کارهــای اهــل آن خانــه آســان و خیــر و برکــت در آن خانــه

زیــاد شــود .و هــر خان ـهای کــه در آن قــرآن تــاوت نکننــد ،کارهــا بــر اهــل آن تنــگ شــود

و خیــر و برکــت در آن خانــه کــم گــردد و ســاکنان آن بیبرکــت و در نقصــان باشــند)
(حرعاملی1414،ق ،ج.)200 :6

 5-4آموزش معارف و احكام دين
آمــوزش معــارف و احــكام دينــي يكــي ديگــر از جلوههــای ســبك زندگــي تربیتــی

امامرضا(علیهالســام) ـ هماننــد ســایر پيشــوايان معصوم(علیهمالســام) ـ در زمینــۀ تربيــت

كــودكان اســت .آشــنا کــردن كــودكان بــا اعمــال دينــي باعــث ميشــود كــودك شــخصيتي
متعهــد و عالقهمنــد بــه راهنماييهــا و قوانيــن خداونــد بيابــد ،از مســير هدايــت فطــري اخالق

الهــي منحــرف نگــردد ،بــه انجــامدادن رفتارهــاي نابهنجــار جنســي روي نيــاورد و نســبت بــه
آنهــا حيــا نمايــد و حساســيت نشــان دهــد .امامرضا(علیهالســام) دربــارة اهمیــت آموختــن
ان ِّ
ـن ُشــبَّ ِ
ـیع ِة ال یَتَ َف َّقــ ُه
ـو َو َجـ ْ
ـد ُت َشــاب ّ ًا ِمـ ْ
الشـ َ
تعالیــم دینــى بــراى جوانــان مىفرمایــد« :لَـ ْ
ـوطا(».اگر جوانــى از جوانــان شــیعه را بیابــم کــه در مقــام فراگیــرى دانــش
ـر َ
ون َسـ ْ
ل َ َض َربْتُـ ُه ِع ْشـ ُ
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دیــن نباشــد(براى تنبیــه او) بیســت تازیانــه بــر او خواهــم زد)(مجلســی1403 ،ق ،ج.)346 :75
ایــن روایــت نشــان مىدهــد کــه هــر فــردى از مســلمانان بایــد بــا آموزههــاى دینــى آشــنا

باشــد؛ یــا بــه روش اجتهــادى یــا تقلیــدى .در غیــر ایــن صــورت ،اهلبیت(علیهمالســام) آنهــا

را مالمــت مىکننــد.

امامرضا(علیهالســام) دربــارۀ نمــاز خوانــدن کــودکان میفرماینــد« :پســران بایــد در ســنین

هفتســالگی بــه نمــاز وادار شــوند(».ابن بابویــه ،1394،ج.)436 :3
 6-4ایجاد فضای مساعد تربیتی در جامعه

محیــط مســاعد تربیتــی بــرای تربیــت همهجانبــه الزم اســت .اگــر جامعــه اصــاح نشــود،

تــاش مربیــان بــه نتیجــۀ مطلــوب نمیرســد .جامعــۀ فاســد افــراد را بــه فســاد میکشــاند.

یــک نســل مط ّهــر نیازمنــد فضــای ســالم اســت تــا بتوانــد در آن رشــد کنــد .بهعبــارت دیگــر،

بــرای آنکــه فرزنــدان و نســلی منتظــر و مط ّهــر از خــود بــه یــادگار بگذاریــم ،الزم اســت پیــش
مهیــا
از آن ،خــود بــه ایــن بــاور برســیم کــه میتوانیــم و بایــد چنیــن فضــای طاهــری را ّ

کنیــم .در بســتر چنیــن فضــای طاهــری اســت کــه انجــام وظایــف عبــادی بــرای نســل جدیــد
امکانپذیــر میشــود.

امامرضا(علیهالســام) در زمــان حیــات خــود بــا وجــود ح ّکامــی چــون مأمــون بــا تدبیــر

فضــای مط ّهــری را بــرای نشــر فرهنــگ اســام بهوجــود آورد .بــه نظــر میرســد زهــد و
پرهیــزکاری امــام بــود کــه ایــن فضــای مط ّهــر را پدیــد آورد؛ لــذا بــر متولیــان امــر تربیــت

تمســک بــه ســیرۀ عملــی امام(علیهالســام) فضایــی مطهــر را در جامعــه بــه
اســت کــه بــا ّ

وجــود آورنــد.

 7-4محبت و مهرورزي
بيشــك يكــي از نيازهــاي اساســی انســان پــس از نيازهاي زيســتي ،هماننــد آب ،غــذا و ...نياز
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ـد بســياري در
بــه محبــت اســت بهگونـهاي كــه اگــر ايــن نيــاز بــرآورده شــود ،كــودك تــا حـ ّ

برابــر نيازهــاي زيســتي مقاومــت كــرده ،آن را تحــت تأثيــر خــود قــرار خواهــد داد.

ســبك زندگــي پيشــوايان معصوم(علیهمالســام) نشــاندهندۀ توجــه ويــژۀ مكتــب تربيتــي

اهــل بيت(علیهمالســام) بــه ايــن اصــل مهــم اســت .پيامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) بــه فرزنــدان
خــود فاطمه(ســاماهللعلیها) و ابراهيــم ،نوادههــاي خويــش ،كــودكان اصحــاب و مســلمانان و

حتــي كــودكان غيرمســلمان محبــت داشــت و ديگــران را بــه آن ســفارش ميكــرد.

عالقــۀ امامرضا(علیهالســام) بــه خانوادهشــان در محبتــی كــه بــه امــام جواد(علیهالســام)

داشــتند نیــز قابــل مالحظــه اســت .قبــل از تولــد امــام جواد(علیهالســام) فــردی بــه
امامرضا(علیهالســام) میگویــد :شــما كــودكان را دوســت داریــد ،پــس از خداونــد بخواهیــد

كــه پســری بــه شــما عطــا كنــد .حضــرت فرمودنــد« :خداونــد پســری بــه مــن خواهــد داد كــه
وارث مــن میشــود ».هنگامــی كــه اباجعفر(علیهالســام) متولــد شــدند ،حضــرت در طــول

شــب گهــوارۀ ایشــان را حركــت میدادنــد و بــا او بــازی میكردنــد .امــام فرزندشــان را آنقــدر

دوســت میداشــتند كــه شــب را نمیخوابیدنــد و گهــوارۀ امــام جواد(علیهالســام) را حركــت

میدادنــد .بــه ایشــان عــرض شــد :آیــا مــردم بــا پسرانشــان چنیــن رفتــار میكننــد؟ حضــرت
فرمودنــد« :ایــن پســر ماننــد عامــۀ مــردم نیســت ».امامرضا(علیهالســام) همــواره بــه خانــوادۀ

خویــش ابــراز محبــت میکردنــد و بــا جمالتــی دلنشــین کــه از عمــق جانشــان برمیخاســت،
فرزنــد گرامــی خــود را خطــاب قــرار میدادند(ابنبابویــه،1363 ،ج.)596 :2

امامرضا(علیهالســام) حتــی در آخریــن لحظــات زندگــی ،در بســتر شــهادت نیــز از ابــراز

محبــت بــه فرزنــد نوجوانشــان دریــغ نورزیدنــد .بــه احتــرام امــام جواد(علیهالســام) بلنــد
شــدند ،دســت بــه گردنشــان انداختنــد ،آن حضــرت را در آغــوش گرفتنــد و میان چشمانشــان

را بوســیدند(همان.)663 :1375 ،

الزم بــه ذکــر اســت ،محبــت و مهــرورزی بــه فرزنــدان بــر اســاس لیاقتهــا و شایســتگیهاى

ـاص آنهــا ،امــرى اجتنابناپذیــر اســت .البتــه ،بایــد متوجــه بــود کــه ایــن محبــت اســباب
خـ ّ

کینهتــوزى و دشــمنى را بهوجــود نیــاورد.
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األ ْشــعر ِِّی قَـ َ َ َ
الر ُجــلِ
« َعـ ْ
ـع ٍد َ َ
ـع ِد بْــنِ َسـ ْ
ـن َسـ ْ
ـال َســأل ْ ُت أبَــا ال ْ َح َســنِ الرضا(علیهالســام) َعــنِ َّ
ـض فَ َقـ َ
ـض ُول ْـ ِد ِه َع َلــى ب َ ْعـ ٍ
ـن ب َ ْعـ ٍ
ـد
ـدِّم ب َ ْعـ َ
ـون ب َ ْعـ ُ
ـم قَـ ْ
یَ ُکـ ُ
ـض ُول ْـ ِد ِه أَ َحـ َّ
ـض َو یُ َقـ ُ
ـب إِل َ ْیـ ِه ِمـ ْ
ـال ن َ َعـ ْ
ـل َذلِـ َ
ـل َذلِـ َ
ـک أَبُوالْحسن(علیهالســام) ن َ َحـ َ
ـل ُم َح َّمــدا ً َو ف ََعـ َ
ـک أَبُو َع ْب ِداهللِ(علیهالســام) ن َ َحـ َ
ف ََعـ َ
ـل
ـد َشــیئ ًا فَ ُقمـ ُ َ
َ
الر ُجـ ُ
ـد َ
ـب
ـت فِـ َ
ـت ُج ِع ْلـ ُ
ـى ح ْزتُـ ُه لَـ ُه فَ ُق ْلـ ُ
ـل یَ ُکـ ُ
ـون بَنَاتُـ ُه أَ َحـ َّ
ـت أنَــا ب ِـ ِه َحتَّـ ُ
اک َّ
أ ْح َمـ َ ْ ْ
وجـ َّ
ـون فِــى  َذلِـ َ
ـن بَنِیـ ِه فَ َقـ َ
ـل
ـال الْبَنَـ ُ
ـو ب ِ َقـ ْ
ـات َو الْبَنُـ َ
إِل َ ْیـ ِه ِمـ ْ
ـم اهللُ َع َز َ
ـو ٌاء إِن ََّمــا ُهـ َ
ـک َسـ َ
ـد ِر َمــا یُنَ ِّزل ُ ُهـ ُ
ِم ْنه(».ســعدبن ســعد اشــعرى مىگویــد :از اباالحسنالرضا(علیهالســام) دربــارۀ مــردى کــه

بعضــى از فرزندانــش را بیشــتر دوســت دارد و بعضــى را بــر بعضــى دیگــر ترجیــح مىدهــد،
ســؤال کــردم .حضــرت فرمــود :آرى ،امــام صادق(علیهالســام) نیــز ایــن گونــه رفتــار مىکــرد،

بــه «محمــد» عالقــۀ بیشــترى نشــان مـىداد و حضــرت موسىبنجعفر(علیهالســام) نیــز بــه
«احمــد» عالقــه داشــت .هنگامــى کــه از جــاى خــود برخاســتم ،عــرض کــردم :فدایتــان شــوم،

مــردى کــه دختــر خــود را از پســرش بیشــتر دوســت دارد [همــان حکــم را دارد]؟ حضــرت

فرمــود :پســر و دختــر در ایــن حکــم بــا هــم مســاوىاند .شــأن هــر کــس از آنهــا بــه انــدازهاى

اســت کــه خداونــد برایشــان قــرار داده اســت)(عطاردی قوچانــی1406،ق  ،ج.)277 :2

ایــن روایــت نشــان مىدهــد دوســتى فرزنــدان نیــز بایــد مبنایــى ارزشــى داشــته و بر اســاس

شایســتگیها باشــد؛ در حالــى کــه تفــاوت جنســى فرزنــدان نمىتوانــد باعــث تبعیــض در

محبــت و عالقــه شــود.

از امامرضا(علیهالســام) روایــت شــده اســت ،روزى حضــرت موسىبنجعفر(علیهالســام)

در محضــر پدرش(امــام صادق(علیهالســام) ســخنى گفــت کــه باعــث شــگفتىُ ،ســرور و

شــادى پــدر شــد .حضــرت امــام صادق(علیهالســام) در مقــام تشــویق فرزنــد خــود ،بــه او
ى ج َع َلـ َ
ـن
ـی ال ْ َح ْمـ ُ
ـرورا ً ِمـ َ
ـک َخ َلف ـ ًا ِمـ َ
ـد ِل ِ ال َّـ ِذ َ
خطــاب کــرد و فرمــود« :یَــا بُنَـ َّ
ـن اآلبَــا ِء َو ُسـ ُ
األبْنَــا ِء َو ِع َوضـ ًا َعــنِ َ
َ
األ ْص ِدقَــا ِء(».اى فرزنــدم! ســپاس خــداى را کــه تــو را جانشــین و خلــف

پــدران و مایــة ســرور و بهجــت فرزنــدان و جانشــین دوســتان قــرار داد)(ابنبابویــه1404،ق،
ج127 :2؛ مجلســی1403 ،ق ،ج.)24 :48

یعنــى فرزنــدم ،تــو بــا ایــن شایســتگى و لیاقتــى کــه از خــود نشــان مىدهــى ،هــم بهتریــن
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خلــف و جانشــین پــدر هســتى و هــم بهتریــن فرزنــد و مایــة روشــنى چشــم پــدر و هــم

بهتریــن یــار و مونــس پــدر و بــه جــاى دوســتان او هســتى.

 8-4احترام 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 نیکیهــای خویــش قــرار دهــد .احتــرام بــه شــخصیت کــودک
ســبب جلــب مهــر و محبــت او بــه ســوی بزرگترهــا میشــود و شــرط مهــم ســازگاریاش

در خانــواده و اجتمــاع اســت .کــودک از تکریــم و احتــرام بزرگترهــا نســبت بــه خــود ،احســاس

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

بهعــاوه ،کــودک امــروز جــوان فرداســت .اگــر او امــروز از پــدر و مــادر احتــرام و تکریــم ببیند،

عمــا کوشــش میکنــد ایــن ســنت را یــاد بگیــرد و فــردا بــه کار ببنــدد و دیگــران را مــورد
تکریــم قــرار دهــد و از ایــن نعمــت ســعادتبخش برخــوردار گــردد.

بــر ایــن اســاس ،ســبک تربیتــی امامرضا(علیهالســام) ایــن بــود کــه در تمــام فعاليتهــاي

تربيتــي خــود ،شــخصيت متربــي را گرامــي داشــته و از هــر گونــه رفتــار و گفتــار توهينآميزي

کــه موجــب بياحترامــي و کوچــک شــمردن شــخصيت وي گــردد ،اجتنــاب مــي ورزيــد تــا
بدينوســيله بتوانــد توجــه متربّــي را بــه خــود جلــب و رفتــار او را اصــاح کنــد.

در نظــر امامرضا(علیهالســام) همــۀ افــراد داراي مقــام ،ارزش و حقــوق انســاني هســتند .از

ايـنرو ،بــه همــه احتــرام ميگذاشــت و از تحقيــر انســانها و پســت شــمردن آنــان و توهيــن و
اســتهزا جلوگيــري ميکــرد .شــکل و شــمايل و رنــگ و ثــروت و ...مــاک نبــود ،بلکه «انســان»

بهعنــوان انســان نــزد او محتــرم و عزيــز بــود.

همچنیــن ،امامرضا(علیهالســام) بــرای امــام جواد(علیهالســام) احتــرام بســیار قایــل بــود و از

ایــن شــیوه مؤثــر در تربیــت فرزنــد بســیار بهــره میبــرد .محمدبــن ابیعبــاد ،کــه بــه تصویــب
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فضلبنســهل امــور نــگارش حضــرت رضا(علیهالســام) را بــر عهــده گرفتــه بــود ،میگویــد:

حضــرت رضا(علیهالســام) همــواره از فرزنــد بزرگــوارش محمــد با کنیــه [که نزد عــرب عالمت

بزرگداشــت و احتــرام اســت] نــام میبــرد و میفرمــود :ابوجعفــر بــه مــن چنیــن نوشــت و مــن

بــه ابوجعفــر چنیــن نوشــتم(ابن بابویــه ،1363 ،ج .)596 :2بــا آنکــه امــام جواد(علیهالســام) در
مدینــه بهســر میبــرد و کودکــی بیــش نبــود ،حضــرت رضا(علیهالســام) وی را بســیار احتــرام

میکــرد و بــه نامههایــی کــه از حضــرت جواد(علیهالســام) بــه وی میرســید ،بــا کمــال

بالغــت و نیکویی پاســخ میداد.

همچنيــن در جــاي ديگــر روايــت شــده اســت« :امامرضا(علیهالســام) هــر گاه تنهــا ميشــد،

فــارغ از کارهــاي رســمي و تشــريفات) تمــام اطرافيــان خــود را از کوچــک و بــزرگ جمــع

ميکــرد ،بــا آنــان حــرف مـيزد و انــس ميگرفــت .آنــان هــم بــا وي مأنــوس ميشــدند .هــرگاه

گ همــه را صــدا ميکــرد؛ حتــي کارپرداز(ســائس)
بــر ســر ســفره مينشســت ،كوچــک و بــزر 
حجــام را ،همــه را بــر ســر ســفره خويــش مينشــانيد(»...همان.)164 :
و ّ
 9-4تشویق و تنبیه

طبــق کالم اهــل بیت(علیهمالســام) فرزنــدان امانــت الهــى هســتند و بایــد آنــان را

همانگونــه کــه از طهــارت ،پاکــى ،صفــا و خلــوص برخوردارنــد حفــظ و حراســت کــرد و در
آمــوزش تعالیــم دینــى و الهــى آنــان شــب و روز مداومــت و مراقبــت نمــود .در تربیــت ،اصــل

بــر تشــویق و ترغیــب اســت نــه تنبیــه و مجــازات؛ امــا گاهــی تنبیــه بــرای متوجهســاختن

فــرد ،مــورد نیــاز اســت.

ـد و مــرزی باشــد تــا تأثیرگــذار شــود و نباید بــه گونهای
تنبیــه بایــد دارای اصــول ،معیــار و حـ ّ

باشــد کــه آنــان کینــۀ تنبیهکننــده را در دل بپروراننــد و آن را در آینــده بــه صورتهــای

گوناگــون ماننــد درسنخوانــدن ،مخالفتکــردن بــا والدیــن ،بینظمــی و ...بــروز دهنــد .بــه
بیــان دیگــر ،تنبیــه یــک 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 صورتهــای گوناگونــی چــون

بیاعتنایــی ،توبیــخ ،محــروم کــردن و ...قابــل اجراســت و نتیجـهای کــه در پــی خواهــد داشــت،

هدایــت اســت نــه فــرو بــردن خشــم.

تشــویق بجــا و مناســب موجــب ایجــاد انگیــزه ،شــوق ،اراده و عــزم در فرزندان میشــود و آنان

را بــرای انجــام کارهــای بزرگتــر آمــاده میســازد .در واقــع ،تشــویق و تنبیــه نردبــان پیشــرفت

و موفقیــت آنهاســت .نکتــۀ مهــم ایــن اســت کــه بــه خاطــر ویژگیهــا و حــاالت پیچیــدۀ روح
انســان ،بایــد در تشــویق و تنبیــه ،اصــول و ضوابــط مربــوط رعایــت شــود زیــرا در غیــر ایــن

صــورت ،مشــکالت و پیامدهــای منفــی بــرای شــخص و حتــی جامعــه بهبــار مـیآورد .بهعنوان
نمونــه ،میتــوان 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 اخالقــی و
دینــی ،توجــه بــه هــدف نبــودن آنهــا ،اجــرا کــردن مرحلـهای و رعایــت مراتــب ،انجــامدادن در

زمــان مناســب و . ...زکریابــن آدم میگویــد« :خدمــت امامرضا(علیهالســام) بــودم کــه حضــرت

جواد(علیهالســام) را نــزد مــا آوردنــد .او کــه حــدود چهــار ســاله بــود ،دسـتها را بــر زمیــن

نهــاد و ســرش را بــه طــرف آســمان بلنــد کــرد و بــه فکــر فــرو رفــت .امامرضا(علیهالســام)

بــه او فرمــود :جانــم بــه فدایــت بــاد! در چــه موضوعــی چنیــن اندیشــه میکنــی؟ فرمودنــد :در

آنچــه نســبت بــه مــادرم فاطمه(ســاماهللعلیها) انجــام دادهانــد .بــه خــدا قســم ،آنهــا را از قبــر

بیــرون مــیآورم ،میســوزانم و خاکسترشــان را بــه دریــا میریــزم .امامرضا(علیهالســام)

[در مقابــل کار نیکویــش] او را بــه خــود نزدیــک ســاخت ،بیــن دو چشــمش را بوســید و

فرمــود :پــدر و مــادرم بــه فدایــت بــاد! تــو بــرای امامــت شایستهای(».مجلســی1403 ،ق ،ج:50

 .)59در ایــن حدیــث مشــاهده میکنیــم کــه امامرضا(علیهالســام) پــس از شــنیدن ســخنان

فرزندشــان او را در کالم و عمــل تشــویق میکننــد .ابتــدا خــود را بــه او نزدیــک میکننــد کــه

نشــانۀ تشــویق و دوستداشــتن اســت و بعــد بیــن دو چشــم ایشــان را میبوســند کــه تأثیــر
بســیار زیــادی در تشــویق فرزنــد دارد و در نهایــت بــا دعــای خــود بــر صحیــح بــودن رفتــار و

صحــت میگذارنــد.
کالم امــام جواد(علیهالســام) ّ

امامرضا(علیهالســام) در جــای دیگــر میفرماینــد« :روزی حضرت موسیبنجعفر(علیهالســام)
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در محضــر پــدرش امــام صادق(علیهالســام) ســخنی فرمودنــد کــه موجــب شــگفتیُ ،ســرور

و شــادی پــدر شــد .امــام صادق(علیهالســام) در مقــام تشــویق فرزنــد خــود ،بــه او فرمودنــد:
ـن َ
ـد ِ ل ِ ال َّـ ِذی َج َع َلـ َ
األبْنَــا ِء َو ِع َوض ـ ًا َعــنِ
ـی ال ْ َح ْمـ ُ
ـرورا ً ِمـ َ
ـک َخ َلف ـ ًا ِمـ َ
«یَــا بُنَـ َّ
ـن اآلبَــا ِء َو ُسـ ُ
َ
األ ْص ِدقَــا ِء(».ای فرزنــدم! ســپاس خــدای را کــه تــو را جانشــین و خلــف پــدران و مایــة ســرور

و بهجــت فرزنــدان و جانشــین دوســتان قــرار داد)(ابنبابویــه1403 ،ق ،ج127 :2؛ مجلســی،
1403ق ،ج .)24 :48در حقیقــت امامرضا(علیهالســام) بــا بیــان ایــن حدیــث میخواهنــد
تشــویق کالمــی امــام صادق(علیهالســام) را مــورد توجــه قــرار دهنــد کــه بالفاصلــه پــس از

کالم فرزندشــان مطــرح میشــود تــا بــرای مــا الگویــی باشــد و در تشــویق کالمــی فرزندانمــان
مــورد اجــرا قــرار دهیــم.

 10-4استفاده از روش الگویی
روش ارائــۀ الگــو بهســبب گرایــش ذاتــی انســان بــه الگوگیــری ،در تعلیــم و تربیــت بســیار

مؤثــر اســت .در ایــن بــاره بهتریــن الگــو از نظــر قــرآن ،پیامبــر اکرم(صلیاهللعلیهوآلــه) اســت:
ـد كان ل َ ُكــم فــي رسـ ِ ُ
ـو ٌة َح َسنه»(مس ـ ّلماً بــرای شــما در زندگــی رســول خــدا
«ل َ َقـ
َ
َ
ـول اهلل ِ أسـ َ
سرمشــق نیکویــی بود)(احــزاب .)21 ،الگــو بهمعنــاي سرمشــق ،مقتــدا ،اســوه ،قــدوه و ...اســت.

روش الگويــي ،مدلــي اســت بيرونــي کــه بــر اســاس تربيتپذيــري و الگوگيــري بــر رفتــار
فرد(متربّــي) تأثيــر ميگــذارد و او را جــذب ميکنــد .امامرضا(علیهالســام) در ميــان مــردم

و بــا مــردم میزيســت ،بــا رفتــار و عمــل خويــش بــه مــردم درس زندگــی و پاکــی و فضيلــت
میآموخــت .آن حضــرت الگويــي بــراي ديگــران و در حقيقــت نمونــۀ بــارز اســوۀ حســنه بــود.

ایشــان اســوۀ كامــل عبودیــت بودنــد و در ایــن راه بــه حــدی رســیده بودنــد كــه ایشــان را

عاشــق عبــادت میدانســتند .آن حضــرت بســیاری از روزهــا را روزه داشــتند و بســیاری از

شـبها بیــدار بودنــد .بــه طــوری كــه در زمــان ایشــان و نــه بعــد از آن ،كســی بــه ایــن درجــه
نرســید حتــی زاهدتریــن افــراد.
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اهتمــام امام(علیهالســام) بــه نمــاز در ســیرۀ عملــی ایشــان كامــا مشــهود اســت .نقــل

شــده اســت روزی ایشــان بــا بــزرگان ادیــان مختلــف مناظــره داشــتند و ســخنان زیــادی

بیــن امام(علیهالســام) و حاضــران ر ّد و بــدل میشــد .جمعیــت زیــادی در آن مجلــس
حاضــر بودنــد .زمانــی كــه ظهــر شــد ،امام(علیهالســام) فرمودنــد :وقــت نمــاز اســت .یكــی

از حاضــران كــه عمــران نــام داشــت ،گفــت :ســرورم ،ســخنانمان را قطــع نكــن كــه دلــم

آزرده میشــود .شــاید اگــر ســخنانتان را ادامــه دهــی ،مســلمان شــوم .ایشــان فرمودنــد:
نمــاز میخوانیــم و برمیگردیــم .امام(علیهالســام) برخاســتند و نمــاز خواندند(.مدرســی،

.)281 :1367

ابراهیمبنعبــاس میگویــد« :هیــچگاه ندیــدم کــه امامرضا(علیهالســام) در ســخن

بــر کســی جفــا ورزد .و نیــز ندیــدم کــه ســخن کســی را پیــش از تمامشــدن قطــع کنــد.

هرگــز نیازمنــدی را کــه میتوانســت نیــازش را بــرآورده ســازد ،رد نمیکــرد ،در حضــور
دیگــری پایــش را دراز نمیفرمــود .هرگــز ندیــدم بــه کســی از خدمتــکاران و غالمانشــان

بدگویــی کنــد .خنــدۀ او قهقهــه نبــود ،بلکــه تبســم بــود .چــون ســفرۀ غــذا بــه میــان
میآمــد ،همــۀ افــراد خانــه حتــی دربــان و مهتــر را نیــز بــر ســفرۀ خویــش مینشــاند

و آنــان همــراه بــا امــام غــذا میخوردنــد .شــبها کــم میخوابیــد و بیشــتر بیــدار بــود
و بســیاری از شــبها تــا صبــح بیــدار میمانــد و بــه عبــادت میگذرانــد .بســیار روزه
میداشــت و روزۀ ســه روز در هــر مــاه را تــرک نمیکــرد .1کار خیــر و انفــاق پنهــان بســیار
داشــت وبیشــتر در ش ـبهای تاریــک مخفیانــه بــه فقــرا کمــک میکرد(طبرســی:1376 ،

314؛ ابنبابویــه ،1363 ،ج .)184 :1

«محمدبــن ابیعبــاد» میگویــد :فــرش آن حضــرت در تابســتان حصیــر و در زمســتان

پالســی بــود .لبــاس او در خانــه درشــت و خشــن بــود ،امــا هنگامــی کــه در مجالــس
عمومــی شــرکت میکــرد لباسهــای خــوب و متعــارف میپوشــید و خــود را میآراســت.
(طبرسی.)315 :1376 ،

 .1گویا 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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 11-4نظارت بر وضعیت فرزندان
امامرضا(علیهالســام) بــر وضعیــت فرزنــدان بهویــژه در دورانــی کــه بهســبب ســتم

فرمانروایــان ناگزیــر مدتــى دور از وطــن و خانــواده بهســر بــرد ،بــه شــکلهاى گوناگــون

همچــون نامــه و پیامهــاى شــفاهى از دور بــر وضعیــت فرزنــدش جواد(علیهالســام) نظــارت
مىکــرد و راهنماییهــاى الزم را بـ ه وى ارائــه مــىداد .چنانکــه پیــش از رفتــن بــه خراســان

دربــارۀ فرزندانــش آنچــهشایســته مىنمــود ،ســفارش کــرد.

ابىمحمــد وشــاء از امامرضا(علیهالســام) نقــل کــرد کــه حضــرت فرمــود :هنگامــى کــه

خواســتم از مدینــه بــه ســوى خراســان حرکــتکنــم ،اهــل و عیــال خــود را جمــع کــردم و از
آنهــا خواســتم کــه بــا صــداى بلند بــر منبگرینــد .ســپس دوازده هــزار دینــار بین آنها تقســیم

کــردم و گفتــم :مــن هرگــز بــه ســوىشــما برنمىگــردم .ســپس دســت جواد(علیهالســام) را

گرفتــم ،وارد مســجد پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) شــدم ،دســت اورا بــر قبــر گذاشــتم و از رســول
خدا(صلیاهللعلیهوآلــه) نگهــدارىاش را طلــب کــردم .جواد(علیهالســام) [راز کارم را] دریافــت
ـدام
و گفــت :پــدر و مــادرم بــه فدایــت! بــه ســوى دشــمن مــىروى؟ حضــرت همـ ۀ وکال و خـ ّ

ت
خــود را ســفارشکــرد کــه بــه ســخنان جواد(علیهالســام) گــوش فــرا دهنــد ،از او اطاع ـ 
کننــد ،بــا او مخالفــت نورزنــد و بعــد از وفــات مــن بــه وى بگرونــد .و آنهــا را آگاه کــردم کــه او

امــام بعــد از مــن و جانشــین مــن است(.مجلســی1403 ،ق ،ج .)32 :2

و نیــز پــس از رفتــن بــه ســفر ،در کار فرزنــدش نظــارت داشــت :ابــن ابىنصــر مىگویــد:

امامرضا(علیهالســام) در نامــهاى بــه حضــرت جواد(علیهالســام) چنیــن نوشــته بــود :اى

خــدام هنــگام خــروج شــما ازخانــه ،شــما را از د ِر
اباجعفــر ،بــه مــن اطــاع دادنــد کــه
ّ
کوچــک بیــرون مىبرنــد و ایــن بــه خاطــر بخــل آنهاســت تــا از شــما بــه کســى خیــرى
نرســد[ .فرزنــدم] بــه حقــى کــه بــر گــردن تــو دارم ،از تــو مىخواهــم کـ ه ورود و خروجــت

فقــط از در بــزرگ باشــد .هنگامــى کــه خواســتى از خانــه خــارج شــوى ،همــراه خــود طــا و

نقــره داشــته بــاش و هــر کــه از تــو چیــزى خواســت ،عطــا کــن .اگــر عموهایــت از تــو طلــب

کمــک کردنــد ،کمتــر از پنجــاه دینــار عطــا نکــن و بیشــتر از آن بــهاختیــار توســت .اگــر از
فصـلنامه علمی  -پژوهشی فرهنگ رضوی سال ششم ،شماره  ،23پاییـز 1397

سبک تربیتی امامرضا(علیهالسالم) در تربیت کودکان

207

عمههایــت کســى از تــو کمــک خواســت ،کمتــر از بیس ـتوپنج 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 خــداى صاحــب عــرش ،تــرس فقــر و تنگدســتى نداشــته

باش(ابنبابویــه ،1363 ،ج.)8 :2

 .12- 4توجه به استقالل و خوداتکایی
مهــم تربیتــی اســت .همــگام بــا رشــد
توجــه بــه اســتقالل و خوداتکایــی از نــکات
ّ

جســمانی و افزایــش ســن ،توقعــات و انتظارهــای مــردم از کــودک افزایــش مییابــد و او

بایــد خــود را بــرای ایفــای نقــش در جامعــه آمــاده کنــد .از طرفــی ،وابســتگی فرزنــد بــه
والدیــن ،بهویــژه پــدر ،نــه مطلــوب اســت و نــه همــواره ممکــن زیــرا امــکان پیشآمــدن
موقعیــت ویــژه و محرومشــدن فرزنــد از کمــک والدیــن انکارناپذیــر اســت .بنابرایــن،

والدیــن بایــد ضمــن نظــارت صحیــح و حسابشــده ،بهتدریــج زمینــۀ اســتقالل و

خوداتکایــی را در فرزندانشــان بهوجــود آورنــد و بــا واگــذاری مســئولیت بــه آنــان،
قــدرت ادارۀ زندگــی را در آنهــا تقویــت کننــد .از نــکات بســیار زیبــای ســیرۀ تربیتــی

امامرضا(علیهالســام) توجــه بــه ایــن امــر مهــم اســت .آن حضــرت بهخوبــی بــرای
فرزنــدش جواد(علیهالســام) آیندهنگــری فرمــود و چــون میدانســت فرزنــدش در
نوجوانــی مســئولیت بــزرگ رهبــری جامعــه اســامی را برعهــده میگیــرد ،بــا واگــذاردن

مســئولیتها بــه وی ،قــدرت مدیریــت و رهبــری را در ایشــان تقویــت کــرد.

امــام هشتم(علیهالســام) هنگامــی کــه درمدینــه بــود ،ادارۀ امــور خویــش را عمــ ً
ا

بــه فرزنــدش وانهــاد و حضــرت جواد(علیهالســام) بــا اینکــه نوجــوان بــود ،بهخوبــی از
عهــدۀ ایــن امــر برآمــد .حنانبنســدیر میگویــد... :حضــرت جواد(علیهالســام) بــا
اینکــه نوجــوان بــود ،ادارۀ امــور حضــرت رضا(علیهالســام) را در مدینــه پیوســته برعهــده

داشــت و بــه خادمــان حضــرت امــر و نهــی میکــرد و هیچیــک از خدمتگــزاران بــا وی
مخالفــت نمیکــرد .ایــن ســخن بــدان معناســت کــه حضــرت جواد(علیهالســام) امــور

جــاری را بــه خوبــی مدیریــت میکــرد و آنهــا بــا او مخالفــت نمیکردنــد.
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جمعبندي و نتيجهگيري
 .1ســبك زندگــي اســامي در مقایســه بــا ديــدگاه جامعهشناســان و روانشناســان

كاملتــر و جامعتــر اســت .آنــان فقــط بــه يــك بُعــد از ابعــاد زندگــي انســان توجــه
دارنــد ولــي در دیــن مبیــن اســام بــه تمامــي ابعــاد و بــا پشــتوانۀ امــور اعتقــادي و

بينشهــا توجــه شــده اســت و آن عبــارت اســت از شــيوههايي از زندگــی كــه انســان
بــا تكيــه بــر نظــام ارزشــي و مبانــي اعتقــادي خــود در زندگــي فــردي و اجتماعــي

بــراي ايجــاد ارتبــاط بــا محيــط و جامعــه ،پاســخ بــه خواســتهها و تأميــن نيازهايــش

ب ـهكار ميگيــرد.

 .2ســبك زندگــي امامرضا(علیهالســام) در تربيــت فرزنــد قبــل از تولــد ايــن بــود

كــه بــه امــوري چــون انتخــاب همســر و مــادر مناســب بــراي فرزنــدان ،رعایــت آداب
مباشــرت ،مراقبتهــای بــارداری و  ...بــراي داشــتن فرزنــد ســالم ،قــوي ،شــجاع و
صالــح توجــه داشــتند.

.3ســبك تربیتــی امامرضا(علیهالســام) در تربيــت فرزنــدان در روزهــاي آغازيــن

تولــد ايــن بــود كــه بــه امــوري ماننــد تغذيــۀ مناســب بهخصــوص شــير مــادر اهتمــام

داشــتند و آن را كاملتريــن غــذا بــراي رشــد جســماني و برطرفكــردن نيازهــاي

جســماني و عاطفــي نــوزاد ميدانســتند.

 .4امامرضا(علیهالســام) در روزهــاي آغازيــن تولــد ،بــه آداب و ســنتهای

معنــوي هماننــد گفتــن اذان در گــوش راســت و اقامــه در گــوش چــپ ،نــام نيكــو

 ،عقيقهكــردن ،تراشــيدن س ـ ِر نــوزاد و صدق ـهدادن بــراي او توجــه داشــتند و تــا روز

هفتــم تولــد نــوزاد بــه آن عمــل ميكردنــد.

 .5در ســبک تربیتــی امامرضا(علیهالســام) بــه آمــوزش معــارف و احــکام دیــن

جهــت رشــد معنویــت و باورهــای دینــی در خانــواده و در محضــر قــرآن بــودن و
رعایــت عدالــت و مســاوات بیــن فرزنــدان تأکیــد میورزیدنــد.
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 .6ســبک تربیتــی امام(علیهالســام) در محبــت و مهــرورزی بــه فرزندانــش بهخصــوص

امــام جواد(علیهالســام) قابــل مالحظــه اســت .حتــی در آخریــن لحظــات زندگــی ،در

بســتر شــهادت نیــز از ابــراز محبــت دریــغ نورزیدنــد.

 .7نــگاه مهربــان امامرضا(علیهالســام) بــه فرزندانــش و جوانــان همیشــه همــراه

بــا تکریــم شــخصیت و احتــرام همــراه بــود و در تمــام فعالیتهــای تربیتــی خــود،

شــخصیت متربــی را گرامــی میداشــت و از هرگونــه رفتــار و گفتــار توهینآمیــز
اجتنــاب میورزیــد.

 .8امامرضا(علیهالســام) بــه شــکلهای گوناگــون چــون نامــه و پیامهــای شــفاهی از

دور بــر وضعیــت فرزنــدان نظــارت میکردنــد و راهنماییهــای الزم را ارائــه میدادنــد.
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