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فردی ،تگریجیبودن تربیت ،همهجانبهبودن تربیدت د بدازی از اصدوی اساسدی
امامعلی در تربیت فرزنگ است
واژگان کلیدی
سیر علَوی ،اصوی فرزنگپردری ،فرزنگپردری
طرح مسئله
پژدهشها دربار نقش خانواده در شدلییری رفکار د شوصیت کودکان نتان
می دهگ که خانواده یدی از عوامل بسیار مؤثر در رشگ کودو است کودکی کده
سالو بهدنیا میویگ ،عالی تریه امدان رشگ را دارد اد در بهکدریه حالدت خدود
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وفریگه شگه است د ظرفیت بهبهکریهدجده تربیتشدگن را دارد د میتواندگ بده
عالی تریه کماالت دست یابگ؛ البکه به شرط اینده خانواده د محیحی مناسب در
اخکیار

باشگ که در ون رشگ کنگ زمدانی کده کدودو پدا بده عرصدۀ دجدود

مییذارد ،دالگیه بسیار ت

میکننگ که بهکریه د عالیتریه امدانات را بدرای

رشگ همهجانبۀ اد فراهو کنندگ دالدگیه مایلاندگ ،فرزندگان سدالو د شداداب د
نیردمنگ داشکه باشنگ؛ بادجودایه ،بسیاری از کودکدان در طدوی فرایندگ رشدگ،
بهتگریج ،دیژییهای نامحلوب تربیکی را کسب میکننگ ،اعکمادبدهنفس نگارندگ،
احساس امنیت نمیکننگ د دچار متد ت رفکاری میشونگ (نلسون)1381 ،
بامرینگ معکقگ است که فرزنگپردری از جمله مباحدم تربیکدی اسدت کده در
تاریخ زیست انسانی ریته دارد انسان از وغاز خلقت تداکنون ،همدواره سدعی
کرده است که فرزنگ خویش د بهعبارتی کلی ،نسل بعگ از خود را تربیت کندگ د

به رشگ د شدوفایی محلوبی برسانگ به همیه دلیدل ،همدواره در محالعدۀ سدیر
تاریویزیسکی انسان ،یددی از دغگغدهها د متدد ت اد نحدو فرزندگپردری
است فرزنگپردری به رد ها د رفکارهای دیژهای یفکه میشود که جگایانه یا
در تعامل با یدگیگر بر رشگ کودو تدأثیر مییذارندگ درداردع ،اسداس شدیو
فرزنگپردری مبیّه ت

های دالگیه برای کنکری د اجکماعیکردن کودکان است

(پرچو د همداران)1391 ،
اس م از جمله ادیانی است که از دیرباز ،همواره بر تربیت فرزندگان د نسدل
محلوب جامع تأکیگ کرده است در مکون اس می ،فرزنگپردری فعالیکی پیچیدگه
شامل رفکارها ،وموز ها ،رابحهها د رد هایی است که جگا د در ارتبداط بدا
مییذارد (پرچو د همداران )1391 ،یدی از امامدان معصدوم کده نظریدههای
جامعی دربار تربیت ،بهخصوص فرزندگپردری دارد ،امدامعلی اسدت از
دیگیاه حضرت علی فرزنگان انسان تربیتپذیرندگ د ایدر پدگر د مدادر از
اصوی د شیوههای تربیکی ویاه باشنگ ،بهخوبی میتواننگ از ایه دیژیی فرزندگان
بهره برنگ د فرزنگان خویش را در رسیگن به باالتریه درجههای علمی د معنوی
یاری کننگ ون حضرت براساس اصل «تربیتپذیربودن انسان» یدی از حقدوق

فرزنگان بر پگر را تربیت شایسکۀ فرزنگ میدانگ د میفرمایگ« :ح ُّب الول َ ه
دگ عَلَدی
َ َ
ه
هه
ه اَدَبَهُ د یعَلِّمَهُ القُرو َن»؛ حب فرزنگ بر پدگر ایده
یح ِّس َ
یح ِّس َه اسمَهُ َد َ
الوالگ من َ
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یدگیگر بر رشگ معنوی د عاطفی فرزنگ د در ابعاد فردی د اجکمداعی اد تدأثیر

است که نام نیدو برای اد بریزینگ د بهخوبی تربیکش کنگ د به دی ررون بیاموزد

(نهج الب غه ،حدمت  )1193 :1386 ،399ون حضدرت در ک مدی دیگدر در

فض ه
همیه باره میفرمایگ« :ما ن َ هح ه
ه
سده»؛ هدیچ
ل دال قگ َدلَگاً نَحد ً ا َ َ َ
َ
دل مده اَدَب َح َ
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پگری به فرزنگ

موهبکی ماننگ تربیت نیددو نبوتدیگه اسدت (طبرسدی،2 ،

 ) 625 :1408به همیه دلیل ،دالگیه بایگ با اصوی تربیت فرزنگ وشنا باشدنگ تدا
بکواننگ دظیفۀ خود را بهخوبی انجام دهنگ
از دیددگیاه اسدد م یدددی از مسددئولیتهای اصددلی خانوادههددا تربیددت
فرزنددگان اسددت کدده از ون بدده فرزنددگپردری یدداد میشددود همچنددیه ،تربیددت
صحیح فرزنگان یدی از حقدوق اصدلی فرزندگان اسدت امامصدادق سده
حب را بدر پدگر الزم میدانندگ کده یددی از ونهدا جدگیّت در تربیدت فرزندگ
اسددت ایتددان میفرماینددگ« :فرزنددگ بددر پددگر سدده حددب دارد :انکودداب مددادر
مناسب برای اد ،نام نیدک نهدادن بدرای اد د جدگیّت در تربیدت اد (مجلسدی،
 )236 :1372 ،78ازایددهرد ،یدددی از دیژییهددای برجسددکۀ حضددرت
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علددی اهکمددام فددرادان ایتددان بدده تربیددت فرزنددگان خددویش اسددت ایدده
جددگیّت ،در تربیددت فرزنددگانی چددون امامحسدده ،امامحسددیه،
حضددرت ابوالفضددل د حضددرت زینددب بددهخوبی وشدددار اسددت

سونان ون حضرت دربدار شدیوه های دیندی د درسدت تربیدت فرزندگ ،سدنگ
دیگری بر اهکمام ون امدام بزریدوار بده پدردر

اسد می د انسدانی فرزندگان

اسددت انسددان بددا درددت در سریذشددت فرزنددگان امددامعلی بدده تربیددت
بیماننددگ ایدده امددام پددی میبددرد د چنددیه تربیکددی فقددط از افددرادی همچددون
ایتان برمیویگ
کلمه «سیر» متدکب شدگه اسدت سدیره ،یعندی
داژه سیره بر دزن « هفعله» از م
م
حالت د نوع خاص حرکت د رفکار انسان (ابهمنظور ،)389 :1414 ،4 ،سنّت
د رد

د مذهب «سیرا الرجل»  ،یعنی رد

د کردار مرد ،چگونگی رفکدار اد

درباره رفکار پیامبر خگا بیان شگه است ،سیره
با مردم در اصح د ،به ونچه
م
یوینگ (طریحی )340 :1375 ،3 ،راغدب اصدفهانی نیدز در ذیدل ایده داژه
مینویسگ « :سیره حالت د ردشی است که انسان د غیرانسان نهاد د دجودشدان
بر ون ررار دارد» (راغب اصفهانی )247 :1412 ،سیره در عرف مسدلمانان ،در
معنایی معادی با معنای سنّت نیز بهکار رفکه است د بهمعنی مجموعه رفکارهدا د
یفکارهای پیامبر د اهلبیت است (یادر)1387 ،

حضرت علی با ویاهی از اهمیت تربیت بهمورع فرزندگان ،از پدگران د
مادران می خواهگ که پدیش از وندده کدار تربیدت فرزنگانتدان دشدوار شدود د
فرزنگان یرفکار انحراف د فساد شونگ ،به تربیت ونهدا همدت یمارندگ د هدیچ
امامحسه ،چنیه میفرمایگ:
« یا بُنَی ،إندی لَمّدا َرمیأکَندی رَدگ بلغدت هسدن ّاً د َرمیأکَندی ازداد َدهنداً بدادَرت
من یعجددل بددی مجلددی ددن ان
دل أ
هبوصددیّکی إلیأددک د مدردت خصدداال ً منهددا ربد َ
مفضی ملیک بما فی نفسی »؛ پس در تربیت تو شکاب کردم ،پدیش از وندده
دی تو سوت شود د عقل تو به چیز دیگدری متدغوی شدود تدا بده اسدکقبای
ه
زحمت وزمون ون را کتدیگهانگ د تدو را از
کارهایی بردی که صاحبان تجربه،
ت

د یافکه بینیاز ساخکهانگ (نهج الب غه521 :1379 ،تا)523

بنددابرایه ،موضددوع اصددلی پددژدهش مددا در ایدده مقالدده ،بررسددی اصددوی
فرزنگپردری از منظر امامعلی است
ه
سیره علوی چیست
فرزنگپردری مبکنی بر
پرسش پژوهش :اصوی
م
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فرصددکی را از دسددت نگهنددگ ون حضددرت در نامددۀ خددویش بدده فرزنددگ ،

255

روششناسی
در پژدهش حاضر منابع د مکون مرتبط بدا موضدوع پدژدهش یدردودری د در
راسکای پرسش پژدهش بررسی شگ ازایدهرد ،رد

انجدام پدژدهش تحلیدل

اسنادی است در پژدهش اسنادی سعی میشود از مگارو موجود د مرتبط بدا
موضوع پژدهش ،بهمنظور پاسخیویی به پرسشهای پدژدهش اسدکفاده شدود
(هومه ) 153 :1385 ،جامعۀ پژدهش حاضر شامل مندابع د مکدون موجدود د
مرتبط با موضوع پژدهش است از میان منابع ،ونهایی که با پرسدش پدژدهش
ارتباط بیتکری داشکنگ ،بهعنوان نمونه انکواب شگنگ همچنیه ،برای یدردودری
دادهها از فرمهای فیشبرداری از منابع د اط عات اسکفاده شگ
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یافتههای اصول فرزندپروری در سیرۀ علوی
اصل عزت

عزت در لغت بهمعنی ص بت د روت د حالت شدسدتناپذیری اسدت «عدزت
حالکی است که نمی یذارد انسدان ،مغلدوب کسدی د چیدزی یدردد د شدسدت
بوورد» (دلتاد تهرانی )383 :1379 ،عزت درخصوص انسان ،یعندی وبدرد د
شوصیت د کرنشندردن در برابر صداحبان زردزدر (عبدگدس)178 :1375 ،
بادجودایند ه اصل عزت برای خگادنگ است ،خگادنگ ون را به هرکسی که طالب
عزت باشگ ،میبوتگ (بهتکی د افومدی اردکدانی )1386 ،خگادندگ مکعدای در
نزَ َف ِلل ِ
نز َُ َج ِميعن ًا؛
ررون کریو درایهباره میفرمایگْ َِ  :ن کَ َ
َّنُ ال ِْع َّ
يند ال ِْع َّ
نان ُي ِر ُ
هرکس عزت خواهگ ،بگانگ که عزت فقط برای خگاست (فاطر )10 ،ازایدهرد،
ِ
َّنُ َجن َّ
حضرت علی دربار عزتبوتیگن خگادنگ مکعای میفرمایگَ  :فإن ُ

ِا ْس ُم ُُ َق ْد تَک َّف َ ِبنَ ْص ِر َِ ْن نَ َص َر ُه َو ِإ ْع َز ِاک َِ ْن َأ َع َّزه؛ خگادنگ کده ندام اد بدزرگ
است ،برعهگه یرفکه است که یاری کنگ ،هرکسی را که اد را یاری کندگ د عدزت

بوتگ ،هرکسی را که اد را عزیز دارد (نهج الب غه ،نامۀ)53
عزت صفکی دارعی د دجودی است د معیار ون تقوا اسدت مربیدان تربیکدی
بایگ درجهت ایجاد احساس عزت دارعی در تربیتشدونگه د رعایدت عدزت اد
ت

کننگ؛ چراکه یاه ،انسان بگدن داشکه عزت دارعدی ،احسداس عزتمندگی

میکنگ د ایه احساس پوچ ،برای دی فایگهای نگارد «احساس عزت ددیانه اسدت
یاه کسی تنها ،احساس عزت میکنگ ،بگدن ونده عزیز باشگ د یداه شدوص ،دارعد ًا
عزت را در خود بایجاد] نموده است» (بارری )135 :1374 ،حضرت علی در
ه
صاب هَنی َد ک َ َأ .ن
ک ب َ أعضی ب َ أ
صاب َ َ
ل َد َج أگت ُ َ
« َد َد َج أگت ُ َ
ک َم َ
ک کُلِّی َحک.ی ک َ َأ .ن َشیأئاً ل َ أو َم َ

ه ه
ه
و مَا ی َ أع هن هینی هم أه َممأ هر ن َ أف هسدی»؛ مده تدو را
او َمتَانی ،فَعَنَانی م أه َممأ هر َ
اَلأم َ أو َت ل َ أو َمت َ َ

پارهای از خود ،بلده همۀ موجودیت خود یافکو تا ونجا که ایر چیزی بده تدو
اصابت کنگ ،یویی به مه اصابت نموده است د ایر مرگ سراز تدو را بگیدرد،
یویی به سراز مه ومگه است د دربار امور زنگیی تو همان اهکمامی برای مه
الزم است که به امور حیات نفس خویتکه دارم (نهج الب غه)859 :1386 ،

باتوجهبه محالب بیان شگه حفظ عزتمنگی کودو در فراینگ تربیت از الزامات
اصلی تربیت اس می د تأکیگشگه از سوی امامعلی است خگادنگ انسان را
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وغاز نامۀ خویش به فرزنگ بردمنگ  ،امامحسه میفرمایگ:

عزتمنگ وفریگه است د ددست دارد هنگام تربیت د رشگ انسدان ،عزتمندگی اد
حفظ شود ازایهرد ،دالگیه د مربیان در تعلیودتربیت کودکدان د دانشومدوزان
بایگ عزت کودکان را حفظ کننگ د با ونها عزتمنگانه برخورد کننگ
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اصل آزادی

ازلحا فلسفی وزادی همچون تعلیودتربیت از حقوق بسیار مهو ودمدی اسدت؛
بهطوریکه نمیتوان انسانی دارعی ،اما بیبهره از وزادی را تصور کرد همچنیه،
متاهگهها د وزمایشهای ردانشناسان نتان میدهگ که ودمی فحرت ًا د از بدگد
تولگ طالب وزادی است د هرونچه وزادیا

را محگدد کنگ ،موجب درد د رندج

اد خواهگ بود (شدوهی )168 :1375 ،وزادی شرط ضدردری سدعادت فدرد د
اجکماع است؛ اما نبایگ تصور کرد که در وزادتریه مورعیتها ،همۀ افراد یدسان
رشگ می کننگ؛ زیرا همه اسکعگاد یدسان نگارنگ؛ دلی همه میتواننگ به کمالی کده
اسکعگاد ون را دارنگ ،برسنگ مزیت اینده رشگ همۀ افراد در یک جهت نیسدت د
همه اسکعگاد یدسانی نگارنگ ،ایه است که از تندوع اسدکعگادها ،تندوع کارهدا د
توصصها د دظیفهها پگیگ میویگ د نکیجۀ ون ،رنگارنگی تمگن است (صناعی،
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11 :1380تا)12
خگادنگ مکعای در ررون کریو دربار دادن وزادی د اخکیار به انسدان میفرمایدگ:
ِ إنَّا هديناه الس ِلي ِإِا َش ِ
اکر ًا َو ِإ َِّا کَ ُفنور ًا؛ ما اد را به راه بدرست] هگایت کردیو،
َ َ ْ َ ُ َّ َ َّ
یا سپاسگزار خواهگ بود یا ناسپاس (انسان)3 ،
در حدمتهاي منسوب به حضرت علي

ومگهاست« :فرزنگان خود را به

عادات د وداب خود مجبور ندنیگ؛ زیرا ونها براي زماني غیر از زمان شما خلدب
شگهانگ » (ابهابی الحگیگ)55:1337،
بنابرایه ،دالگیه د مربیان تربیکی ،بایگ اصل اخکیار کودو را هنگدام تربیدت
درنظر ییرنگ د در زمینۀ تربیت کودکان ،هیچیونه اسکبگادی بهکار نبرنگ چراکده
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اسکبگاد رمی در هنگام تربیت ،باعدم اندزدای کدودو د کداهش ع ردۀ اد بده
تعلیودتربیت میشود

اصل محبت

نیاز به محبت یددی از نیازهدای اساسدی انسدان اسدت محبدت بده کدودو د
پاسخ یویی به نیازهای عاطفی کدودو ،باعدم اعکمادبدهنفس د جلدب اعکمداد
کودو میشود (فرمهینی فراهانی )288 :1390،امامعلی در همدیه رابحده
در نامۀخود به فرزنگ  ،امامحسه میفرمایگ« :فرزندگم ،بدگان کسدی کده
سونش دلنتیه است ،بایگ اد را ددست داشت د طبیعی است که هدر محبدوبی،
ک مش یو کردنی است» (نهج الب غه ،1386،نامدۀ  )31پدس ایدر مربدی د
دالگیه به انگاز الزم به کودو محبت کننگ ،کودو نیز وندان را ددسدت خواهدگ
داشت د سونان ونان را یو

خواهگ داد بررراری رابحدۀ مثبدت بدا کدودو از

ه
ارحمُوهُو َد إذا َدعَگ تُمُوهُو َشیئًا فَفُدوا
محمگ میفرماینگَ « :محبُّوا ِّ
الصبیا َن َد َ
رزرُونَهُو»؛ کودکان را ددسدت بگاریدگ د بده وندان
لَهُو فَإن .هُو
الیگرد َن هإال ّ َمن .دو ت َ ُ
ُ
مهربانی کنیگ د هریاه به ون هدا دعدگه دادیدگ دفدا کنیدگ؛ زیدرا ونهدا شدما را
ردزىدهنگ خود میداننگ (کلینی ،6 ،د ،3بیتا )49 :امامصادق در ایده
زمینه میفرماینگ:
حضرت موسی از خگادنگ پرسیگ« :خگایا ،برتریه اعمدای ندزد تدو کدگام
است » خگادنگ فرمود« :ددستداشکه کودکان؛ زیرا مه ونهدا را بدر فحدرت
توحیگ خود وفریگم د ایر ونها را بمیرانو ،همۀ ونها را بده رحمدت خدود بده
بهتت داخل میکنو» (طبرسی)247 :1392 ،
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نوسکیه اصل فرزنگپردری است درایهبداره پیدامبر یرامدی اسد م ،حضدرت

بنابرایه ،اظهار محبت به کودکان در ددران تربیت د رشگ وندان از الزامدات
مهو فرزنگپردری است د هرچه رابحۀ بیه دالگیه د فرزنگان صدمیمیتر باشدگ،
تربیت فرزنگان محلوبتر خواهگ بود

259

اصل تکریم

خگادنگ مکعای در ررون کریو بنیودم را تدریو کرده اسدت د فرمدوده کده هدیچ
ِ
آد َم َو َح َملْ َنا ُه ْم ِفي
موجودی را برتر از انسان نیافریگه استَ  :و لَ َق ْد کَ َّر ِْ َنا َبني َ
ير ِِمن َخ َل ْقنا ت ْف ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ال؛
ضني ً
َ َ
ال َْل ِّر َو ال َْل ْح ِر َو َر َک ْق َنا ُه ْم ِ َن الطَّ ِّي َلات َو َف َّض ْل َنا ُه ْم َع َلى َکْ َّ ْ
ما فرزنگان ودمی را یرامی داشکیو د ونها را در ختدی د دریا بدر مرکبهدای
راهوار سوار کردیو د از انواع غذاهای پاکیزه به وندان ردزی د بدر بسدیاری از
وفریگهها برتری دادیو (اسرا )70 ،امیرالمدؤمنیه ،علدی ،در همدیه رابحده
میفرماینگ« :با بچههایکان بهیونهای برخورد کنیگ که ونها خودشان را کدریو د
باشوصیت بگاننگ» (ومگی )1337 ،اصل کرامت دجودی انسدان کده ناشدی از
مقام خلیفةالهی ادست ،زیرساخکی تریه اصل تربیکدی اسدت بندابرایه ،تمدامی
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هنجارها د رفکارهای تربیتساز کودو بایگ مبکنیبر ایه نگداه باشدگ خگادندگ
ِ ِِ
نو
مکعای در ررون کریو دربار تدریو یدگیگر میفرمایگْ  :اد ُعنو ُه ْم ِل َبناِه ْم ُه َ
ِ
الد ِ
ين َو َِ َو ِاليکُ ْم .؛ ونهدا
َأ ْق َس ُط ِعنْ َد ه َاّلل َف ِإ ْن ل َْم تَ ْعلَ ُموا َآبا َ ُه ْم َف ِإ ْخ َوانُکُ ْم ِفي ِّ
را به نام پگرانتان بووانیگ که ایه کار نزد خگا عادالنهتر است د ایر پگرانتدان
را نمیشناسیگ ،ونها برادران دینی د ددسکان شما هسکنگ (احزاب)7 ،
حضرت علی دربار سوهیفکه با زبدان تددریو ،بهخصدوص هنگدام
تربیت کودکان میفرمایگ« :اجملو فی الوحداب تسدمعوا جمیدل الجدواب»؛ بدا
مواطب خویش پسنگیگه د مؤدب سوه بگوییگ تا اد نیز بده شدما بدا احکدرام
جواب بگویگ (وشکیانی د فالضی )1375 ،نموندههایی از شدیوههای تددریو د
احکرام در کدردار معصدومان عبدارت اسدت از :سد مکردن بده کودکدان،
سوهیفکه بهنیدویی با فرزنگان ،متورتکردن با فرزنگان ،برخاسکه در مقابدل

فرزنگ د اسکقبای از اد هنگام دردد به مجلس ،جایدادن بده کودکدان در صدف
نماز جماعت د شرکتکردن در بازی کودکان همچنیه ،امدامعلی هنگدام
صحبت با فرزنگان لفظ «بُنَی» (فرزنگ عزیزم) را بهکار میبرد که حاکی از احکرام
د تدریو کودکان است (فرمهیندی فراهدانی )288 :1390 ،بندابرایه ،باتوجهبده
محالب بیان شگه دالگیه بایگ در فراینگ تربیت کودکان ،همواره به اصدل کرامدت
انسانی کودکان د تدریو ون ها توجه کننگ د همواره با زبان تدریو د احکدرام بدا
ونها سوه یوینگ
اصل اخالقمداری

ایتان د نتر اس م در بیه مردم یسکر

صفتهای نیک اخ ری است پیامبر

ه
ت هْل ُتَمِّوَ مد َ ه
ارمَ أاْل أَخ َ هق»؛ بهراسکی کده مده
یرامی اس م میفرماینگ « :هإن .مَا بُعث أ ُ
َ
مبعوث شگم تا شرافت های اخ ری را کامل د تمدام کدنو د بده مدردم بیداموزم
(مجلسی )210 :1372 ،16 ،اخ ق مجموعهای از صفات ردحدی د بداطنی
در انسان است که بهصورت رفکار از خلقیدات دردندی انسدان ناشدی میشدود؛
ازایهرد ،اخ ق را می توان از راه وثار

تعریف کرد انجام مسدکمر یدک ندوع

رفکار ،دلیل بر ایه است که ایه رفکار در عمب جان د ردد فرد ریته یافکه است
د چنیه رفکاری را خلب د اخ ق مینامنگ (توالیی )8 :1389 ،دربدار اخد ق
ویهها د ردایتهای بسیاری دجود دارد که یویای اهمیدت ون اسدت حضدرت

ده ال أ ُول أ ه
دب َخیدر رَدریه»؛
علی دربار اهمیت اخ ق نیدو میفرمایگُ « :ح أس ُ
ُ

خددو خلقی بهکددریه همددگم انسددان اسددت (حرانددی )219 :1382 ،حضددرت
امیر در نامهای به فرزنگ  ،امامحسه میفرمایگ:
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براساس وموزههای دیه مبیه اس م د بهیفکه پیامبر هدگف از مبعوثشدگن
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ه ه
مندر الم ه ه
«د ممر هبالمعر ه
دف تده همه َم ههل هه د ه
ندر هبیگو د لسانک د بایه مَه فَعَلَهُ
ُ
ُ َ ُ
هداد هه د ال تأخدذو هفدی ه هال لَومدة ُ ه
جاهگ هفی ه هال حدب هج ه
هگو د ه
هبج ه
اللدو»؛ بده
ُ
ّ َ
ُ
ّ َ
نیدیها امر که د خود نیدوکار با
بدو

د با دست د زبان بگیها را اندار کده د

تا از بگکاران ددر باشی د در راه خگا ونیونه که شایسکه است تد

که د هریز سدرزنش م مدت یران تدو را از تد

در راه خدگا بداز ندگارد

(نهجالب غه ،1386 ،نامۀ )31

دالگیه بایگ فرزنگان را از فسادهای موجدود در اطرافتدان ویداه سدازنگ د
ونها را از محیط های ولوده بده فسداد ددر کنندگ همچندیه ،ونهدا در تربیدت
فرزنگان بایگ به اصل نیدی د اخ ق خو

توجه کننگ د به ونها خوبیکردن به

دیگران را بیاموزنگ دالگیه د مربیان بایگ با اخ ق نیدو تعلیودتربیت فرزندگان
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را پیگیری کننگ د از رفکارهای پرخاشگرانه که موجب ددری کدودو از ونهدا
میشود ،پرهیز کننگ
اصل توجه به تفاوتهای فردی

یدی از دیژییهای انسانها دجود تفادتهای فدردی بدیه ونهاسدت شددی
ه
رابلیت یادییری ،اسکعگادهای فردی ،ندوع تربیدت د
نیست که انسانها بهلحا
فرهنگ خانوادیی د بومی تفادتهای فردی یونایونی دارندگ توجده بده ایده
ندکه در شناخت ردحیات افراد د اهمیتدادن به تفادتهای فدردی در پیتدبرد
هگف های تربیکی ،بسیار مؤثر است؛ بنابرایه ،از اصولی که بایگ دالگیه د مربدی
در تربیت به ون توجه کننگ ،اصل تفادتهای فردی است در ررون کریو ویداتی
دجود دارد که تفادت ها د برتری بیه افراد را برای مدا تتدریح میکندگ؛ مانندگ

تفادت در خلقت د عمل د محیطهای یونایون شدی نیسدت کده تفادتهدای
میان افراد ،ناشی از حدمت الهی است؛ زیرا همدیه تفادتهاسدت کده جامعدۀ
انسانی را بهسوی تدامل مسکمر سوق میدهگ ایر بتر ،ماننگ زنبور عسل خلب
شگه بود؛ یعنی حس ترریطلبی د بلنگپردازی در نهاد انسان دجود نمیداشدت؛
در ون صورت ،تدامل د ترری برای انسان محای بود (رفیعی محمگی)1392 ،
امیرالمؤمنیه ،علدی ،درایهبداره میفرمایدگ« :خیدر مدردم در تفدادت
ونهاست د ایر همه مسادی باشنگ ،ه و میشدونگ» (مجلسدی:1372 ،17 ،

نمیکنیگ (نود 13 ،تا  ) 14بنابرایه ،ندکۀ مهمی که پگران د مدادران د مربیدان،
همواره بایگ به ون توجه کننگ ،اصل تفادتهدای فدردی اسدت همانیونده کده
انسان ها ازنظر شدل ظداهری بدا یددگیگر مکفدادت هسدکنگ ،در اسدکعگادها د
تواناییهای دردنی نیز باهو تفادت دارنگ
اصل تدریجیبودن رشد و تربیت

تربیت د رشگ انسان فراینگی تگریجی است د در مراحل یونایون ردبدهتدامل
میردد ازایهرد ،همواره در ردایت اس می بر تگریجیبودن تربیت تأکیگ شدگه

است حضرت علی دربار تگریجیبودن رشگ د تربیت میفرمایگ« :یُرب.دی
الصبی سدبعاً د یدؤدب سدبعاً د یسدکوگم سدبعاً د منکهدی ه
طول هده فدی ثد ث د
َ
َ ُ
ُ َ ُ َ
َ ُّ .
تریه » ؛ کودو را در هفت سای نوست زنگیی وزاد یذاریگ د در هفت سای
هع
َ
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 )101در ررون نیز به بعضی از تفادتهای فردی اشاره شگه است از جملده در
سور نود خگادنگ چنیه فرموده استِ :ا لَکُنم الَ ترج ِ ِ
ند
ْ َْ ُ َ
نون ه َّلل َو َقنار ًا َ َو َق ْ
َ
َ
نوار ًا؛ چرا در برابر خگایی که شما را یونایون وفریگه است ،تعظدیو
َخلَ َقکُ ْم أ ْط َ
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ددم به اد ادب بیاموزیگ د در هفت سای سوم اد را بهخگمت بگیریگ (حرعاملی،
ّ
 ،1بیتدا )475 :حضددرت علدی ددران رشددگ کودکدان را بدده سدده ددر
یونایون تقسیوبنگی میکننگ:
 1 1تا 7سالگی (ددر سردری) :کودو در هفت سای ادی زنگیی بایگ سیگ
د سردر باشگ به اصح د ،کودو بایگ ورای خانده باشدگ د دالدگیه بایدگ بدرای
تأمیه نیازهای اد ت

کننگ؛

 7 2تا 14سالگی (وشنایی با مسئولیتپذیری) :در هفت سای ددم زندگیی،
کودو بهصورت جگی دارد جامعه میشدود؛ بندابرایه ،بایدگ ومدوز

ببیندگ د

تربیت شود در ایه سه به نظر حضرت علی دالگیه بایدگ زمیندۀ وشدنایی
کودو با مسئولیتهای یونایون را فراهو کننگ؛
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 14 3تا  21سالگی (متادر) :در هفت سای وخر ،کودو در سنیه نوجدوانی
است د بایگ رابحۀ دالگیه د نوجوانان بیتکر شود به نظر حضرت علدی در
ایه سنیه بایگ دالگیه به دیگه متادر به فرزنگان خود نگاه کننگ
باتوجهبه ایه ندکده ها تربیدت اخ ردی کودکدان بایدگ مراحلدی یوندایونی
را طی کنگ بگیه منظور ،الزم اسدت دالدگیه بدرای تربیدت درسدت کودکدان،
رفکددار خددود را تددا حددگ کددودکی تنددزی دهنددگ همچنددیه ،در هریددک از ایدده
مراحددل ،بایددگ ومددوز

د تربیددت بهصددورت تددگریجی د مناسددب بددا سدده

کودکان انجام شود بگدن شدک ،افراطد تفدریط در ایده سدنیه چیدزی بدهجز
سردریمی برای کودکان نوواهگ داشت

اصل همهجانبهبودن تربیت و رشد

در تربیت د رشگ انسان ،بایگ همواره همۀ جنبهها مگنظر ررار ییرد د توجده بده
یک یا چنگ جنبه کافی نیست ازایهرد ،در ردایات اسد می بده جنبدۀ تربیدت
عق نی ،جسمانی ،اخ ری د

در کنار هو توجه شگه است حضرت علی

بهعنوان بهکریه الگو در تربیت فرزنگ ،هو به تربیت ردحی فرزنگ سفار

کدرده

است د هو به تربیت جسمی اد ون حضرت به فرزنگ  ،امامحسه فرمود:
پسرم ،ویا تو را چهار ندکه نیاموزم که بده کمدک ونهدا از طدب بینیداز
شوی بامام حسه ]یفت« :وری ،ای امیرمؤمنان » حضرت فرمدود« :تدا
یرسنه نتگی بر سر سفره منتیه ،تا کام ً سیر نتگی دسدت از غدذا بددش،
(شیخصگدق)337 :1382 ،1 ،

در دجود انسان انگیزهها د یرایشهایی است که برخدی از ونهدا از جنبدۀ
جسمی اد سرچتمه میییرنگ د برخی از بُعگ ردحدی درحقیقدت ،انسدان هدو
نیازهای مادی د جسمی دارد د هو نیازهای جسمی د ردحدی دالدگیه موفدب
کسانی هسکنگ که به هر دد نیاز فرزنگ توجه کننگ د با برودردن نیازهای ردحدی
د جسمی اد ،هو به پردر

ردد اد اهکمام درزنگ د هو بده پدردر

جسدمش

بنابرایه ،هو پگران د مادرانی که فقط به تربیت جسمانی فرزنگ خدویش همدت
مییمارنگ ،در انجام دظیفۀ خویش کوتاهی کردهانگ د هو پگران د مدادرانی کده
فقط به پردر
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غذا را خوب بجو د پیش از خواب ،رفکه بده دسکتدویی را فرامدو

مدده»

ردحی فرزنگ خود توجه میکننگ

بایگ بگانیو که از یک سو ،برای داشکه یک کودو سازیار د مکعادی ،نایزیریو
که دضع بگنی اد را تحت مراربت ررار دهیو د در حفظ د تقویت ون بدوشدیو؛
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چراکه ما برای انجام کاره ای مفیگ د ضردری زنگیی ،به س مت جسدمانی د
رگرت بگنی نیازمنگیو د غرایز د اسدکعگادها نیدز در سدایۀ رشدگ د پدردر
بگنی سالو ،بهکر تعگیل می یابنگ از سوی دیگر ،بایگ بگانیو کده دظیفدۀ اصدلی
خددانواده تنهددا ،تغذیدده د پددردر
پردر

جسددمی کددودو نیسددت؛ بلددده رشددگ د

ردحی د ردانی اد نیز از اهمیت دیژهای برخوردار اسدت ایده ندکده

درخورتوجه است که بهعلت ناویاهی د سهلانگاریهای دالدگیه نسدبت بده
تربیت ردحی د ردانی فرزنگ ،نهتنها زمینۀ بردز انواع ناهنجاریها د بزهها در
فرزنگ بهدجود میویگ ،بلدده چهبسدا نابسدامانیهای رداندی ،خدود ،موجدب
بیماریهای جسمانی ونان میشود د در نکیجه ،جسو د ردحی بیمار خواهندگ
داشت (رالمی)1363 ،
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اصل بازی

در اس م به حفظ تنگرسکی د داشدکه ردگرت بدگنی بدرای حفاظدت از خدود د
خانواد خود بسیار سفار

شگه است د همانا رگرت افدراد بایدگ در راسدکای

اطاعت از خگادنگ به کار یرفکه شود از همیه رد ،خگادنگ مکعای در ررون کدریو
ک ُه َو الْ َق ِو ُّي ال َْع ِز ُيز؛ همانا پردردیار تو مقکگر د پیردزمنگ
میفرمایگِ  :إ َّن َر َّب َ
است (هود)66 ،
تربیت جسمانی در نظر امامعلی اهمیت بسزایی دارد ایر افراد ازلحا
جسمانی ضعیف د رنجور باشنگ ،نمیتواننگ تربیت دیگری را بپذیرنگ ازایدهرد،
حضرت علی میفرماینگ « :همانا کدودو در هفدت سدای ادی زندگیی وزاد
(حرعاملی ،1 ،بیتا)475 :
است د بایگ به بازی د تفریح د سردری بپردازد» ّ

ابورافع از افرادی بود که با امیرالمؤمنیه رابحۀ نزدیدی داشت ایه مرد
ون چنان شایسکه بود که اجازه داشت با فرزنگان خردسای ون حضرت درارتباط
باشگ در ککاب های حگیثی ،ماننگ بحار االنوار از دی نقل شگه است:
مه با امامحسیه یلولهبازی می کردم اد کودو بود هریداه یلولدهام بده
یلولههایش میخورد ،مییفکو« :مرا بر دد

بگیدر » بحسدیه ]بده مده

ه
ال»؛ بیعنی] میخدواهی بدر پتدت کسدی
کب َظ أهراً َحمَلَهُ َر ُسوی ُ ه ّ
مییفت« :تَر ُ
أ

سوار شوی که پیامبر خگا اد را بهدد

یرفکه مه رهایش میکردم هنگامی

که یلولۀ اد به یلولۀ مه میخدورد ،مدییفکو همانطورکده تدو مدرا بدهدد
نگرفکی ،مه هو تو را بهدد

نمیییرم بایتدان] میفرمدود« :مَدا تَرأ َضدی َم أن

کنی که پیامبر خگا اد را حمل کرده د مه اد را بر دد

مییرفکو (بهتدکی د

منحقی)1390 ،

حضرت علی دربار درز

د اهمیت ون میفرماینگ:

«در بامگاد د عصر که هوا خنک است راهپیمایی که د در دسط ردز کده هدوا
یرم است مردم را ببرای اسدکراحت د وسدایش] بدازدار د وهسدکه بدران بتدا
ناتوانان نیز بکواننگ همراه توانایان بیاینگ]» (نهج الب غه ،1386 ،نامۀ .)12

نیرد د رگرت جسدمانی خدود حضدرت علدی نمداینگر ون اسدت کده
ایتان از ددران کودکی به تربیت جسو اهمیت میدادنگ د نقدل شدگه اسدت کده
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ه
ه
ال»؛ بیعندی] ویدا راضدی نمیشدوی بدگنی را حمدل
ت َ أحم َ
ل ب َ َگناً َحمَلَهُ َر ُسوی ُ ه ّ

ایتان از کتکی ییران رهار ددر خویش بودنگ د همچندیه ،در سدوارکاری نیدز
مهارت خاصی داشدکنگ همانطورکده پدیش از ایده هدو بیدان شدگ ،حضدرت
علی معکقگنگ در ددران وغازیه زنگیی ،کودکان بایگ بازی کنندگ بندابرایه،
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باتوجهبه سیر تربیکی امامعلی تربیت جسمانی از الزامدات دیگدر اصدوی
فرزنگپردری کودکان است د ایده ندوع از تربیدت در هنگدام کدودکی اهمیدت
بیتکری دارد
نتیجه
در ایه مقاله کوشش ما بر ون بود که اصوی تربیت فرزنگان را براساس سونان د
وموزههای حضرت علی بیان کنیو امامعلی تربیت بدرای فرزندگان را
مثل تغذیه برای زنگهنگهداشکه کودکان میپنگارد د تربیت را نیاز اساسی افدراد
می دانگ توجه به اصوی صحیح فرزنگپردری ،یدی از الزامات اساسی در تربیت
فرزنگان است دالگیه بدهدلیل جایگداه د نقشوفریندی منحصدربهفرد خدود در
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تربیت ،بایگ اصوی محلوب فرزندگپردری را بگاندگ د ایده اصدوی را در تربیدت
کودکان خود به کار ییرنگ اصوی مهدو فرزندگپردری از دیدگیاه امدامعلی
عبارت است از :عدزت ،وزادیدی ،محبدت ،تددریو ،اخ قمدگاری ،توجده بده
تفادتهای فردی ،تگریجیبودن تربیت ،همهجانبهبودن تربیت د بازی
در پایان ،براسداس ونچده در ایده مقالده یفکده شدگ ،چندگ پیتدنهاد بدرای
بهکارییری اصوی فرزنگپردری امدامعلی در تربیدت کودکدان بدرای نظدام
خانواده د نظام تعلیودتربیت بیان میشود:
 1بهکارییری وموزههای دینی توسط دالگیه در تربیدت فرزندگان کده ایده
وموزهها میتوانگ زمینهساز تربیت بهکر فرزنگان شود؛
 2ایجاد جوی مثبت د عاطفی در خدانواده بدیه دالدگیه د فرزندگان بدرای
اثربوتی تربیت فرزنگان؛

 3توجه جگی به فعالیت های بگنی ،از جمله بازی در کودکان که از اصدوی
مهو فرزنگپردری در سنیه کودکی است د دالگیه در خانه د معلمدان د مربیدان
در مگرسه میتواننگ در ایه زمینه یامهای محلوبی بردارنگ؛
 4اهمیتدادن به جنبه های یونایون تربیت فرزنگان ،چه ازنظدر جسدمی د
چه ازنظر ردحی که باتوجهبه ابعاد یوندایون تربیدت ،میتدوان یدامی درسدت
درجهت تربیت فرزنگان برداشت
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