
  مجتبی امام هسیر در فرزند تربیت
 *نیاپاک عبدالکریم والمسلمین االسالمحجت

 هاشار 
 بـه ،تربیـت اسـت. زنـدگی عرصـه در مربیـان و والـدین وظایف ترینمهم از یکی فرزند، تربیت
 و کمـال قلـه سـوی به آنان نهفته زیغرا هدایت و هاانسان درون استعدادهای شکوفانمودن معنای

 هـایهـد  بـه نیـ  بـرای مـنظم و سـنجیده هـایتـالش همجموع ،تربیت باشد.می رستگاری
 امامـان کـه آنجـا از اسـت. انسان وجودی ابعاد تمام در بالقوه هایتوان شکوفاسازی و مشخص

 سـبک و سـیره انـد،نهاده خود پیروان روی فرا را فرزند تربیتی هایشیوه بهترین شیعه معصوم
 بررسـی بـه ،نوشـتار این در شود. مطرح تربیتی هایالگو ترینموفق عنوان به تواندمی آنان گیدزن

 .پردازیممی مجتبی حسن امام سیره در فرزند تربیت هایروش

 فرزند تربیت اهمیت .الف
 و متعـالی موجـودی انسـان ،ییسو از که شویممی متوجه انسان هایویژگی شناخت بررسی در 

 تربیتـی روش یـک از پیـروی منـدنیاز ،خویش تکاملی سیر برای و است کمال به رسیدن مستعد
 و کامـ  هایانسـان تربیـت و نمونه ایجامعه ساختن برای ،دیگر سوی از باشد.می کام  و قوی

 مسیر ،انیرا  هرگونه از دور به بتواند آنها سایه در انسان که است الزم هاییروش و اصول سالم،
 فرمایـد:می انسـان معنـوی و روحـی تربیت ضرورت زمینه در حسن امام بپیماید. را سعادت

«ِّ ُ ِجب  ِّ ع  ن  كُرِّ ِلم  ف  أكوِلِهِّ فی یت  ِّ م  كُرِّ ال كيف  ف  ُقوِلِه، فی یت  ع  ُبِّ م  ن  يج  هُِّ ف  ن  ط  ِّ یؤذیِهِّ ما ب  هُِّ یوِد ُِّ و  ر  اد   ماا ص 
دیاِهِّ [ در که فردی از کنممی تعجب 1؛یر   در امـا ؛کنـدمی فکـر خـود جسـمانی غـذای ]سـالمت 
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]  بخشزیان غذاهای از را خود شکم ،نتیجه در .اندیشدنمی یشخو جان و روح غذای ]سالمت 
   «د.نمایمی رها ،گرداندمی پست را آن آنچه مقاب  در را اشسینه ولی ؛کندمی حفظ

  تربیت در مؤثر هایشیوه و عوامل .ب

 .پردازیممی حسن امام منظر از تربیت مؤثر هایشیوه و عوام  ترینمهم بیان به اینجا در
  خانواده و انهخ .1

 و نسـ  پـرورش و ایجـاد آن، از هـد  کـه شودمی میسوب تربیتی عوام  ترینمهم از ،خانواده
 خـود بـه تـازه ایجلـوه ،فرزنـد پیـدایش بـا و باشدمی تربیت صیی  اهدا  سوی به آن هدایت

 جامعـه رسربا یا سرباز آینده در است ممکن هرکدام که است فرزندانی ،پیوند این نتیجه گیرد.می
 و ثیرأتـ مـورد در داننـد.می تمـدن آثار پاسداران از یکی را خانواده اجتماعی، شناسانروان باشند.

 اسـت. رسیده ما به توجهی قاب  سخنان مجتبی امام از ،تربیت صیی  روند در خانواده نقش
 .دندار فرزند تربیت در اساسی ینقش والدین ،میان این در

  صالح پدر نقشـ 

 بـه مجتبـی امـام باشد. ایپسندیده صفات و شرای  دارای باید و است خانواده مهّم  کنر ،پدر
اا» فرمود: بود، آمده حضورش به نظرخواهی برای که مردی ه  ج  و   ْ ِّ ِّ ِمان  ُجال  ِقای ر  اهُِّ ت  ِإنَّ ِّ ف  اا ِإن  ه  بَّ ح 

 
 أ

ا ه  م  كر 
 
ِّ أ ِّ و  ا ِإن  ه  ض  غ  ب 

 
ِّ أ م  ا ل  ه  ِلم   َ  زیـرا ؛باشـد مؤمن و باتقوا مردی دخترت همسر که است شایسته 1؛ی

 سـتم وی بـه ،نباشد دلخوش او از اگر و کرد خواهد احترام را وی ،بدارد دوست را تو دختر او اگر
 سـایر و همسر ،باشد باایمان و صال  فردی ،خانواده مدیر عنوان به پدر اگر مطمنناا  «دارد.نمی روا

 معنـوی هایشایسـتگی اثـر در و دهـدمی ارقـر خویش میبت و مهر پرتو در را خانواده اعضای
 و باایمـان فرزنـدانی تربیـت زمینـه ،نمـوده تبـدی  امـن مییطـی بـه را خـانواده کـانون خویش،

   .ساخت خواهد فراهم را پذیرولیتنمس
  شایسته مادر ثیرتأـ 

 کـه آنجـا تـا ؛دارد خانـه میی  در فرزندان استعداد شکوفایی و رشد در توجهی قاب  نقش ،مادر
 مجتبـی حضـرت اند.دانسته او مادر اعمال گرو در را انسان شقاوت و سعادت عوام  از یکی
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 یـاری مهـم ایـن درک در را ما که دارد سخنی افراد شخصیت ساختار در مادر ویژه نقش مورد در
 و معاویـه شقاوت عل  از یکی مورد در کرد،می مناظره معاویه با که هنگامی حضرت آن کند.می

 ،بـزرگم مـادر و فاطمـه ،مـن مـادر» فرمـود: و کـرد اشـاره مـادر نقـش به ،خویش سعادت
 اسـت هند تو مادر و باشدمی [پاک مادرانی چنین تربیت اثر در خانواده ما سعادت و] خدیجه

 اعمـال گونـه ایـن و اییافته پرورش ،ایفرومایه و پست زن چنین دامن در و] قتیله بزرگت مادر و
 1«.[زندمی سر تو از زشت

 نقـش و اسـت مـؤثر فرزنـدان بـرای آرام مییطـی ایجـاد در ،عاطفی موجود یک عنوان به ،مادر
 دوران در خصـوصبه و دارد کودکان آموزش سّن  به رسیدن تا نطفه انعقاد هنگام از ایکنندهتعیین

 ذیـهتغ منب  مادر شود،می ساخته کودک اخالقی و روانی شخصیت که شیردادن هنگام و بارداری
  :نموده بیان شعر زبان با چنین را تربیتی نکته این سعدی باشد.می کودک مستقیم
 کسیى  کنیی  چید   بی  آ ن ز نی  شمشیر

 

 کیس  حییی    ى نشید   تربیت ب  ناکس 
 

 نیسیت  خیال   طبع  یطافت  ر ک  بار  
 

 2خیس  ز رشیدره   ر و روییی   ی  باغ  ر 
 

ِّ نِلم ِّ ُطوبی» است: فرموده هم صادق امام هُِّ كان    ا  ام  فيف   مـادری کـه کسی حال به خوشا 3؛ع 
 «باشد. داشته دامنپاک و پاکیزه

 وزیر یک مادر

 تـا رفـتمـی مسـجد به که کودکی دوران در ،بویهآل نیکوکار وزرای از ،عبادبنصاحب اندنوشته
 نخسـتین هبـ را آن» گفـت:می و دادمی او به درهم یک و دینار یک روز هر مادرش بخواند، در،

 وقتـی داشـت. ادامـه همچنان او جوانی دوران تا ،مادر شیوه این «بده. ،نمودی برخورد که فقیری
 سـفارش ،کردمی پهن را رختخوابش که خود خدمتکار به هرشب رسید، وزارت مقام به او که هم
 فقیـر بـه را آن و نـدنک فرامـوش صب  هنگام تا ،بگذارد بسترش زیر درهم یک و دینار یک کردمی

 بخشـندگی و احسـان و سـخاوت در ،مـادر تربیت اثر بر ،بزرگ مرد این که بود چنین این بدهد.
   گردید. خود عصر سرآمد

                                                           
 . 94، ص 6، ج اإلرشاد. شیخ مفید، 1
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 ،بودنـد بغـداد در کـه زادگانیادیب حتی و ادبا زاهدان، فقیهان، شاعران، نویسندگان، به صاحب 
 ایـن از برخـی نـام .فرسـتادمـی مبلغی سالیانه ،آنان از هریک برای و کردمی توجهی قاب  کمک

 شـد،می او خانه وارد عصر از بعد رمضان ماه در هرکس است. ثبت تاریخ و رجال کتب در ،افراد
 هـزار بـر افـزون ،وی سفره کنار در ،رمضان ماه از هرشب گشت.برمی و کردمی افطار باید حتماا 

 برابر داد،می انجام رمضان کمبار ماه در او که هاییاحسان و خیرات شدند.می حاضر مهمان نفر
 1بود. او سالیانه هایاحسان تمام

 دوستان .2

 عامـ  عنـوان بـه تواننـدمی کـودک یـک هایکالسـیهم و هابازیهم و دوستان ،خانواده از بعد
 دوسـتان   به یبسیار گرایش ،نوجوان و کودک باشند. تأثیرگذار او وخویخلق و تربیت در مییطی

 خواهد ثرؤم یکدیگر در دوستان گراییهم و همنشینی این ،تردید بدون و اردد خود سال و سنهم
 زنـدگی سـاعات ترینبخشلذت و است طبیعی نیاز یک ،صمیمی دوستان با معاشرت البته بود.
   کند.می سپری دوستان با که است لیظاتی ،نوجوان و کودک یک برای
ای یاا» فرمایـد:می فرزندش به هبار این در مجتبی امام ِّ ُبن  اِخِّ ال  ادا ِّ ُتاؤ  ح 

 
ای أ تَّ ِّ ح  اِرف  ع  هُِّ ت  اِرد  او  ِّ م   و 

هُِّ اِدر  ص  ا م  ِإذ  ِّ ف  ط    ب  ن  ت  ة ِّ اس  ر  ِخب  ِّ ال  ِّ و  ِضي   ة ِّ ر  ر  ِعش  ئَِّاِهِّ ال  ای ف  ل  اةِِّ ع  ال  ةِِّ ِإق  ار  ث  ع  ِّ ال  ااةِِّ و  اس  ُمو  ةِِّ ِفای ال  ار  ُعس   2؛ال 
 بررسـی دقیقاا  که هنگامی .گردی اهآگ او وآمدرفت از اینکه مگر ؛نکن دوستی کسهیچ با فرزندم!
 و هـالغزش از پوشـیچشـم و گذشـت اسـا، بر او با گاهآن برگزیدی، را او با معاشرت و نمودی

 بـه زنـدگی در را دوسـت نقـش ،نـورانی کالم این در امام «کن. دوستی ،هاسختی در کردنیاری
 کند.می گوشزد فرزندش

  محیط .3

 آن در کننـدگانشـرکت حرکـات و رفتارهـا تـأثیر تیـت میاف ، و مجالس به وآمدرفت با انسان
 و اجتمـاعی مجـالس تـأثیر اص  به هم ،سخنی در مجتبی حسن امام گیرد.می قرار هامیی 
 آنجـا ؛نمایدمی ترغیب و توصیه مفید و سالم میاف  در شرکت به هم و دارد اشاره اطرا  میی 

   فرماید:می که
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«ِّ ن  ِّ م  ام  د 
 
ِتِّ أ ِّااِلَّ  ف  ِجِدِّ ِإل ی ال  س  م  ِّ ال  اب  ص 

 
ی أ د  : ِإح  ان  م 

ة ِّ آیة ِّ ث  كم  ِّ ُمح  َّا ِّ و 
 
ادا ِّ أ ف  ات  ِّ ُمس  ماا ِّ و  فا ِّ ِعل  ر  ط  ات  ِّ ُمس   و 

ة ِّ م  ح  ة ِّ ر  ر   َ ت  ِّ ُمن  ة ِّ و  هُِّ كِلم  ُدل  ل ی ت  ی ع  ُهد  ِّ ال  و 
 
هُِّ أ ُرد  ِّ ت  ن  ی ع  د  ِّ ر  ر ک و  ُنوِبِّ ت  ِّ الذ  يااء  ِّ ح  و 

 
اية ِّ أ ش   کـه کسـی 1؛َّ 

 دلیـ  یـافتن .9 شد: خواهد نصیبش بهره هشت از یکی باشد، داشته وآمدرفت مساجد به پیوسته
 اطالعـات و نو هایدانش از استفاده .4 ؛جدید دوستان با آشنایی .6 ؛هد  راه در قاط  و میکم

 و صـیی  هـایراه یادگرفتن .4 ؛خداوند طر  از انتظار مورد رحمتی به رسیدن .3 ؛نایاب و تازه
 و گنـاه تـرک .1 ؛داردبـازمی خطاهـا و هـالغزش از را او کـه سخنانی آموختن .8 ؛بخشهدایت

   «رسوایی. از تر، و مردم از شرم جهت به گناه از خودداری .8 ؛خداوند تر، از معصیت
  جوییکمال حس   از استفاده .4

 از وانـدتمی مربـی دارنـد. دوسـت را انسـانی زیبای صفات و کماالت فطرتاا  ،نوجوانان و کودکان
 هـدایت خـویش نظر مورد اهدا  سوی به را خود انشاگرد خواهی،تفوق صیی  یارضا طریق

 فرزنـدان روزی مجتبـی امـام سـازد. وادار کماالت کسب به نشاط و دلگرمی با را آنان و کند
 امـروز اجتمـاع کودکـان   ،شـما همه» فرمود: آنان به و کرد دعوت را یشخو برادر فرزندان و خود

 .کنیـد کوشش علم کسب در و بیاموزید دانش .باشید فردا جامعه بزرگان   که رودمی امید و هستید
 را هانوشـته و بنویسـید را آنهـا ،کنید حفظ را استاد مطالب در، مجلس در توانیدنمی که هرکدام

 صـیی  روش ایـن بـا حضـرت آن 2«کنیـد. مراجعـه لـزوم موق  در تا نمایید نگهداری منزل در
 کند.می تشویق و ترغیب خواندندر، و دانش کسب به را فرزندان ،تربیتی

 خودبـاوری تیکـیم و تربیـت هایاسـوه معرفی همام، امام آن سیره در تربیت هایروش دیگر از
 .4 او؛ بـا شـدنبـازیهـم .6 کـودک؛ به احترام .9 :یابدمی تیقق ذی  هایراه وسیله هب که است

   ها.گفته به عم  و کودکان به کردنسالم .4 فرزندان؛ با مشورت .3 زیبا؛ نام انتخاب
 روایتـی در نمـود.می احترام کودکی ایام در را حسین امام و حسن امام بارها اسالم پیامبر
ِّ» فرمـود: سـپس و بوسـید و گرفت آغوش در را حسن امام پیامبر روزی که است آمده  ِإنَّ
ِنی ا اب  ذ  يٌدِّ ه   3«آقاست. ،من پسر ؛اینس 
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 کنـد.می جلـوه وی تقلیـد حّس  در او درونی خواسته این و گرددمی الگو دنبال به فطرتاا  ،نوجوان و کودک
 میـان ایـن در آنچـه دهنـد. جهـت را او تقلیـد حـّس  صـیی ، الگوهای معرفی با باید ،مربیان و والدین
 کـریم قـرآن شـود.می هدید فراوان کریم قرآن در شیوه این است. راستین الگوهای شناساندن ،دارد اهمیت

 مجتبـی حضرت د.پردازمی انسانی  یفضا و کماالت و هاخوبی آموزش به کام ، الگوهای معرفی با
 شـهادت از بعـد حضـرت آن کنـد.می دنبـال را روش ایـن خـویش تربیتی سیره در ،قرآن از پیروی به نیز

 فرمـود: و پرداخـت علـی ممتـاز شخصیت معرفی به ،آن ضمن در و کرد ایراد بلیغی خطابه،علی
 بنـدگان و نگرفتنـد سبقت او بر پیشینیان نیکی، کار   هیچ در که رفت دنیا از مردی ،شب این در مردم! ای»

 او فـدای را خـود جـان و کردمی جهاد پیامبر همراه به او .برسند او به توانندنمی سعادتی هیچ در خدا
 مطـرح مـردم الگـوی و امـام عنـوان بـه را او ،مؤمنـان امیـر دیگـر   صفات شمردن با گاهآن «نمود.می
 1کند.می
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