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بسم اهلل الرحمن الرحيم

 :قال رسول اهلل 

ريت، ن، كتاب اهلل و عت  لي  ولا لن هبام متسكمت ان ما اين اترك يفمك اثلق  ض   ابدا ت 

سخن ناشر

تربيت نيروي كارآمد هدف محوري خود ) در راستاي، اصفهان دانشگاه معارف قرآن و عترت

فراهم كردن مبني بر (و براي تحقق رهنمود اعالم شده از طرف رهبر فرزانه انقالب براي تبليغ دين

، اقدام به تأسيس انتشارات نموده آفريني اساتيد و دانشجويان دانشگاه در جامعه جهاني زمينه نقش

 است.

به منظور تأمين نيازهاي علمي مخاطبان در سطوح  انتشارات دانشگاه معارف قرآن و عترت

در حوزه «كتاب عمومي»و «كتاب درسي»، «كتاب پژوهشي»مختلف، منشورات خود را در سه سطح 

 كند.  منتشر ميعلوم انساني و اسالمي 

كه مخاطب آن اساتيد  هستندفاخر علمي پژوهشي  آثار(كتاب پژوهشيمجموعه كتابهاي سطح يك )

. منابع درسي يا كمك درسي مورد نياز دانشجويان در باشند ياد شدهميحوزه و متخصصان در 

منتشر  (كتاب درسيمجموعه كتابهاي سطح دو )هاي علوم انساني و اسالمي، تحت عنوان  رشته

شود كه با هدف ترويج علم و  گفته مي آثاريبه   (كتاب عموميمجموعه كتابهاي سطح سه )شوند.  مي

 د.نگرد براي مخاطب عمومي منتشر مي

از مؤلف محترم و تمام عزيزاني كه در توليد اين اثر با تقدير  انتشارات دانشگاه معارف قرآن و عترت

كند. را به جويندگان فرهنگ و انديشه ناب اسالمي تقديم مي «عموميكتاب »اين   اند، همكاري كرده

 انتشارات

معارف قرآن و عترت اصفهان دانشگاه
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پیشگفتار

باسمه تعالی

نامه کارشناسی ارشد خانم فروز دیانی از دانشجویان  پایان که از« تربیت دینی»این کتاب با عنوان 

ترین موضوع  ترین و مبنایی اصفهان استخراج شده به مهم موفق  دانشگاه معارف قرآن و عترت

 پرداخته است. یعنی تربیت بر اساس والیت ائمه معصومین

های  ز انواع ناهنجاریرفت ا جامعه کنونی ما بر دو جنبه پیشگیری و درمان به دنبال راه برون

اجتماعی، اخالقی و اعتقادی چون طالق ، اعتیاد، سرقت، اختالس، رشوه، ربا، سوءرفتار و گویش 

های اخالقی،  و انواع انحرافات فکری بوده و از طرف دیگر نیازمند به رشد و پیشرفت در عرصه

ازهای مادی برای آحاد و نی دوری از فقر و تأمین رفاهماعی، فکری، اعتقادی و اقتصادی )اجت

 باشد. ( میجامعه

این دو مهم یعنی پیشگیری و درمان تحقق نخواهند یافت مگر با تربیت کودکان، نوجونان و 

و این کتاب در راستای چنین هدف مهم و مقدسی  جوانان بر مبنای والیت ائمه معصومین

 نگاشته شده است.

با عمل به مواردی که در این کتاب ذکر وژی و ترقی تکنول به امید شاهد بودن رشد همه جانبه

 گردیده است.

حسن مشکاتی

ایام دهه والیت 

7931غدیر 
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 مقدمه

ترين موضوع در زندگی انسان چیست؟ هدف انسان در زندگی چه باشد که  نظر شما مهمبه 

 سعادتمند و خوشبخت شود؟ 

سئوال مهمی که برای عموم والدين همواره مطرح بوده، ضرورت فرزندآوری و چگونگی 

های بیگانه و در معرض انواع مفاسد و  ها، يورش فرهنگ باشد؟ با وجود سرگرمی تربیت وی می

ترين نگرانی و دغدغه والدين، چگونه تربیت  ترين و اصلی انحرافات اجتماعی بودن، يکی از مهم

چنین برای سالمت آنان و پیشگیری از مواجهه با انواع مشکالت اخالقی،  نمودن فرزندان است. هم

 د؟ حلی بايد اتخاذ شو اجتماعی، اعتقادی، اقتصادی مانند جرم و جنايات و انواع مفاسد چه راه

رفت انسان از مسائل و مشکالت، بکارگیری روش تربیتی با توجه به خصلت مهم  راه برون

ترين نیازها و خصائص انسان است. اما آنچه مهم است  انسانی است. محبّت و دلبستگی از عمده

اينکه، رويکرد اين عنصر حیاتی زندگی آدمی يعنی محبّت به چه سمت و سويی گرايش دارد. زيرا 

 شود. شکلی محبّ نسبت به محبوب می آور است و سبب همراهی و هم ، اطاعتمحبّت

ترين روش تربیتی است و تربیت  ترين و اصلی ، تربیت دينی مبنايیدر مطالب اين کتاب بیان شده

. ضامن حال و آينده فرزند، تربیت دينی است و باشد می دينی در راستای تحقق اين مهم )نیاز به محبّت(

با اطمینان خاطر به تربیت فرزند خواهند پرداخت.  ،های دين آمده تربیت بر مبنای آنچه در آموزهوالدين با 
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شود و در تمام ابعاد وجودی و جهات زندگی خويش، آنان را  می بیت در اين روش، فرزند محبّ اهل

در مسیر سعادت  دهد و با پیروی از اين بزرگواران و اطاعت از سخنان و دستوراتشان الگوی خود قرار می

 گردد. دنیوی و اخروی قرار خواهد گرفت و در برابر مسائل و مشکالت حفظ می

ير اين عید واليت می باشد با تأمل در االکبر، عید غد اهلل در اين ايام که همزمان با عید

در روز غدير می يابیم که سخنان ايشان در آن روز نه تنها معرفی امام و  فرمايشات پیامبر اکرم

هذا یلٌع مواله»جانشین پس از خود بود بلکه آن حضرت با بیان  تن مواله ف  روش تربیت «َمن ُکن

ِلغ و اينکه در جای ديگر سخنانشان در آن روز فرمودند:  صحیح را به همگان اعالم فرمودند. بن فنیلن
دلن ایل ویم ال ِضن احلا اولادلاولن ائ ب  ون امةغ  ی  را وظیفه والدين  اطهار اين امر را يعنی واليت ائمه «الق 

نمايند. تربیت دانستند که فرزندانشان را با حبّ و واليت ائمه اطهار

 اينجانب استخراج شده در سه فصل تنظیم شده است: ۸امه دوره کارشناسی ارشدن اين کتاب که از پايان

ها،  ايم. ابتدا تعريف تربیت دينی و سپس ويژگی شناسی تربیت دينی پرداخته به مفهوم فصل اولدر 

های تربیت دينی در دو بخش تنظیم شده  با عنوان گام فصل دوماهداف و نتايج آن ذکر شده است. 

ها در جهت تحقق و حصول گام اول  های بکارگیری آن راه و های تربیتی است. در بخش اول روش

تبیین و بررسی شده است. بخش دوم اين فصل  بیت دينی يعنی ايجاد و تقويت محبّت اهلتربیت 

با ذکر  فصل سوماختصاص يافته است.  به گام دوم تربیت دينی، اطاعت و واليت امامان معصوم

 باشد. بخش مجموعه حاضر می اقدامات برنامه تربیتی در چهار مرحله پايان

تربیت دينی بتوانیم در جهت تحقق هدف نهايی اتخاذ و  ارمطالعه اين نوشتامید است با 

خلقت انسان، گام برداريم.

با راهنمایی استاد محترم دکتر حسن « در تربیت فرزند بیت  کاربرد محبّت اهل» نامه کارشناسی ارشد با عنوان . پایان7

السالممشکاتی و استاد مشاور گرامی دکتر تقی اجیه، دانشگاه معارف قرآن و عترت علیهم
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فصل اول: 

تربیت دینیات مفهوم شناسی و کلیّ

چراتربیت؟ -7

آدمی بر کسی پوشیده نیست. هیچ مکتب، مذهب و گروهی نیست  تربیتاهمیت و ضرورت 

که اهمیت و ضرورت تربیت انسان را انکار کند. برخی از موارد ضرورت تربیت به شرح زير 

باشد: می

ادای حقوق فرزند -7-7

يکی از مسائل بسیار مهم زندگی والدين در قبال فرزندان، احساس  در کالم امامان معصوم

 که اين مهم را حقی از حقوق فرزند بر والدين بر باشد، تا جائی آنان در تربیت فرزند میمسئولیت 

نقل شده است:  شمارند. در اين زمینه روايات فراوانی از ائمه معصومین یم

ِِبُّ  لن انلَّ ِق   َِمن : ملسو هيلع هللا ىلصَقن ِ   حن
دلن ن ن  اولن ِن  یلعن ين ادِلن ن نن  اولن سِّ حن هن  ين ن نن  ون  اْسن سِّ حن هن  ين بن دن

ن
 ۸.أ

حقی که فرزند بر والدين دارد، نهادن نام نیکو و تربیت نیکوست.

فطری نیازهای تحقق -2-7

فضیلت و برتری او به عنوان  تفاوت انسان با ديگر موجودات و تمايز او در میان انسانها،

اشرف مخلوقات در عالم هستی،نتیجه تعلیم و تربیت است. دقت در وجود انسان و تمايالت و 

و همچنین وجود  داردقرار  شکه در نهاد های سقوط های نفسانی و زمینه های او، خواهش خواسته

 . 721، ص 71 نورى، حسین بن محمد تقى، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 7.
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 تربیت تلقی شده و اين خود شدن و متخلق به صفات خدايی گشتن، ها و صعود تا خداگونه ارزش

 باشد. نشانگر ضرورت و اهمیت تربیت می

ها و  است و برای رسیدن به اين مهم،گرايش عامل حیاتیدت در زندگی انسان اسعکسب 

کند بلکه بايد در جهت رسیدن و کسب  مینهای فطری به خیر و سعادت به تنهايی کفايت  آگاهی

که اين خود نیز حاصل  .يابد میبنابراين تربیت در جهت کسب آن ضرورت  تالش نمود، ها آن

 تربیت است.

انسانی که در نهاد همه انسانها به وديعه نهاده  ی واالیاه همچنین شکوفايی استعدادها و ارزش

مرهون تربیت صحیح  ی بر تربیت است و انسان شدن و وصول به کمال نهايی،تنشده است مب

ت.اس ن الهی،تربیت انسانها بودهاورآی پیام  است. رسالت همه

 َِمن 
ا
وال سن ثن ِفهِيمن رن نن ِإذن ب نغن ي  ِِمِ ؤن ن

ن
ن اْل ن یلعن َّ اهللَّ دن َمن ن نق  من  ل هن من لِّ عن ين كِّهِيمن ون زن ين اِتِه ون من آين ِ هين

ن ولن َعن ی ن ِسِهمن ين ن ق  ب ن
ن
أ

ٍن  ي  ِ
ٍل ُمن َلن ِِف ضن نلن لن ا َِمن َقن ُنن ِإنن َكن ةن ون ِكنمن

ن
احل ابن ون ِكتن  ۸الن

البالغه( به فرزند بزرگوارشان امام حسن )نهج۳۸در نامه علی منین حضرتؤامیرالم

فرمايند: می

بن »   نا قنلن ِث   ِإَّنَّ ن ن   النَحن ا َِمن شن ِِقن ِفهين لن
ن
ا أ ِة من ناِِلن

ن
ِض اْل رن

ن ن
ْل هن  َكن ن َلن ِ

 « ٍء َقن
 ی پذيرش هر بذری است که در آن پاشیده شود. قلب نوجوان چونان زمین کاشته نشده،آماده

اگر  قلب جوانان پاک و خالی از آلودگی و عقايد باطل است و مانند زمین خالی است که

های هرز  کند اما اگر بذری پاشیده نشود علف پذيرد و رشد می بذر را می بذری در آن پاشیده شود،

باشد.  اين فرمايش حضرت بیانگر نیاز فطری انسانها به تربیت می ۱کنند. شروع به رشد می

 761. آل عمران /7

171ص3ج ،پیام امام امیرالمومنینناصر،مکارم شیرازی، .2
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 تکامل الزمه -7-9

های  توانايی بلکه استعدادها و،  شود انسان در اندام و خصوصیات ظاهری خالصه نمی

 های مادی و وساير نعمتاختیار، اراده  عقل،. قدرت تای در وجود هر انسانی نهفته است بالقوه

. لذا الزم و ضروری تنها مسخّر انسان است و کسب سعادتسیر تکامل م به منظور پیمودنمعنوی 

خدادادی را رشد داده و  های مخلوقات، امکانات و سرمايه ۸اشرف و افضلبه عنوان انسان است 

قدرت  شمار، به کمال نهايی خلقت خويش دست يابد.استعدادهای بیبه تکامل برساند و در نهايت 

 .های مادی و معنوی تنها مسخّر انسان است ساير نعمت واختیار، اراده  ل،عقّت

ترين مراحل کمال و به قله رفیع انسانیت  به عالی اين قابلیت را دارد کههر انسانی بنابراين 

تکاملی خود به اهداف خلقت برسد و برسد، پروردگار عالم برای اينکه انسان بتواند در مسیر 

،هم راه تعالی و کمال را به او نشان داده و هم او را به انواع وسائل و ابزار هدايت و هدايت شود

 تربیت مجهز نموده است.

و  درآوردن استعدادهای درونی و پروراندن قوای جسمانی و روانی انسانت برای به فعلیّ لذا

دمی آيابد. در اهمیت تربیت همین بس که گوهر  ضرورت میتربیت وصول به کمال مطلوب، نهايتاً

شود و انسان فاقد تربیت در حقیقت فاقد همه چیز است و چنانچه تحت تربیت  با آن محقق می

الئکه واالتر گردد،در غیر اين صورت نه تنها امکانات بالقوه، او از درست قرار گیرد چه بسا از م

 تر خواهد آمد. گردد و همچون حیوانات بلکه پائین بین خواهد رفت بلکه به عقب برمی

بن » : منینؤامیرالم ِدٍح   رن ِِسٌ   َكن  ۱«َخن
 چه بسیار زحمت کشانی که زيان ديدند.

 که اچر باشد، یترين اصل درتکامل انسان، تربیت م مهم شود گفته میهمین اساس است که  بر

                                                           
 11إسراء/ ﴾کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِیالً  عَلىوَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ ﴿ .7

 723خ ،البالغه نهج 2.
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 .تعالی استبرترين موجودات عالم با قابلیت انسان 

 نجات جامعه  -4-7

های ديگر دارای وجوه مشترکی است و با توجه به ويژگی  انسان به حکم انسان بودن با انسان

نظامی و  سیاسی، فرهنگی، نیازهای درونی و بیرونی)اقتصادی،اجتماعی بودن او و ضرورت تأمین 

های درونی و فردی انسان و  . بنابراين تربیت به جنبهباشد های ديگر می ارتباط با انسانبه ...( ملزم 

بلکه شئون  شود، منحصر، محدود و متوقف نمی عینیت بخشیدن به زندگی مادی و معنوی فرد

دهند و  جامعه را تشکیل می، انسانهابه اين خاطر که فرد فرد . گیرد می  بر اجتماعی او را نیز در

 ۸گردد. تربیت صحیح آنها عامل رشد و تحول اساسی جامعه می

درون انسان استعدادها و نیازهای فراوانی نهفته است که برای شکوفايی آنها تربیت ضروری 

است و در اين صورت است که اگر تربیت صحیح انجام پذيرد با ساخته شدن فرد به تبع آن 

 کوشد. شود. اسالم نیز بر تربیت و رشد فرد و جامعه می م ساخته میجامعه ه

گیری شخصیت افراد، جامعه تاثیرگذار است.اگر جامعه فاسد باشد، زمینه فساد در  در شکل

 کند. و اگر جامعه سالم باشد، زمینه رشد و تعالی افراد را فراهم می ۱افراد ايجاد می کند

 بستر تربیت؟ -2

طور  باشد. لذا قبل از انجام روند تربیت الزم است به زمینه و موضوع تربیت میانسان بستر، 

 مختصر به شناخت انسان و برخی خصوصیاتش پرداخته شود.

هايی را در نهاد انسان قرار داده  از نیروها، قوا، استعدادها و گرايش مجموعه ایخداوند متعال 

سازد. انسان با داشتن نیروی تفکر و  مايز میاست. علم و آگاهی انسان را از ساير موجودات مت

                                                           
 71فلسفه تعلیم و تربیت ، ص7پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، درآمدی بر تعلیم وتربیت اسالمی .7

 21انفال/ 2.
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 تعقل توانايی رسیدن به تعالی و تکامل را دارد.

که با سرنوشت انسان در گرو اعمالی است  ۸های انسان داشتن اختیار است. ترين ويژگی از مهم

قابلیت نی روانسان با دارا بودن اين نیروهای د ۱زند. ها می انجام آنو قدرت اختیار دست به انتخاب

 رشد دارد.

بالقوه موجود است و انسان توانايی اين را دارد که با وجود اين استعدادها و  استعدادهای نیک و بد

. آيات قرآن نیز مؤيد همین و مثبت به تعالی و کمال دست يابدبه فعلیت رساندن استعدادهای نیک 

از مالئکه برتر شود و به مراتب  مطلب است که انسان شايستگی، توانايی و استعداد اين را دارد که

و هم استعداد آن را دارد که از  ۳کمال دست يابد و موجودی شود که خدا از او خشنود و خرسند گردد

 تر گردد. حیوان پست

ها و کماالت نبايد عمر خود را بیهوده بگذراند بلکه بايد  لذا انسان با برخورداری از اين ويژگی

ها گام نهد و در مسیر رسیدن به تکامل خويش نیز قدم گذارد.  نايیدر جهت رشد استعدادها و توا

 و رسیدن به اين مهم در گرو اتخاذ نوع و روش تربیت است. 

هايی دو مسیر پیش روی انسان است. انسان توانايی انتخاب دارد و  دارا بودن چنین ويژگیبا 

میم و انتخاب برای انسان دشوار های نفسانی در پیکار با يکديگرند تص از آنجا که عقل و خواهش

لذا برای  ،های نفسانی بر عقل غالب شوند نتیجه آن سقوط و هالکت است است. اگر خواهش

 . گرفترهايی از سقوط و رسیدن به مراتب واالی هستی بايد در مسیر تربیت صحیح قرار 

                                                           
 9. انسان/ 7

 91مدثر/  .2

 21-91فجر/ 9.
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 تربیت دینی -9

 دین چیست؟ -7-9

سعادت  در رسیدن به ها ها و نابسامانی ی سامان کنندهترين موضوع زندگی انسان که تعیین  همم

 رسیدن به قرب الهی ، حصول سعادت دوجهان و گام گردد. ، به نوع تربیت باز میاست و شقاوت

نهادن در مسیر صحیح اخالقی و تربیتی در پیروی از قواعد و قوانینی است که توسط انبیاء به 

 ۸شود. از آن ياد می ها ابالغ شده است و تحت عنوان دين انسان

 دین اسالم -2-9

اصول دعوت و رسالت پیامبران در همه اديان، مشترک و دعوت به توحید و يگانگی خداوند 

است. با تکامل جامعه  است و روح دين در هر عصر و زمان چیزی جز تسلیم در برابر حق نبوده

ابالغ گرديد و خداوند دين تری از سوی خداوند توسط پیامبران به مردم  بشری، دستورات کامل

 ۱نمايد. را به عنوان دين مورد قبول معرفی می اسالم به پیامبری حضرت محمد

َلم﴾﴿ سن ِ
ن
ِ اْل دن اهللَّ ينن ِِعن  ۳ِإنَّ ادلِّ

 . دين در نزد خدا، اسالم )و تسلیم بودن در برابر حق( است

 فرمايند:  نیز درباره دين چنین می حضرت علی

ا» ن َّ ِإنَّ َهن اهن  ُثن فن طن ي اصن ِ
ِ اَّلَّ من ِدينن اهللَّ َلن سن ِ

ن
ِسِه   اْل فن  ۱« ...  نِلن

 ... ين اسالم، دين خداوندى است که آن را براى خود برگزيداهمانا 

﴾ اِِسينن
ن
ِة َِمن اْل ِخرن ن ِِف اْلن هن ون ُهن لن ِِمن ن ی  قن نن ين

اا فنلن َلِم ديی  سن ِ
ن
رن اْل ن ت  ِغ غن تن ن ی  ن ين  ۸﴿ون َمن

                                                           
 .111، ص 2شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج مکارم 7.

 117همان ص 2.

 73عمران/  آل .9

 731نهج البالغه،خطبه 1.
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تسلیم در برابر فرمان حق،( آيینى براى خود انتخاب کند، از او  و هر کس جز اسالم )و

 پذيرفته نخواهد شد، و او در آخرت، از زيانکاران است.

تمام و کامل گرديد و خداوند رضايت خويش  علی دين اسالم با واليت و امامت حضرت

 را از آن اينگونه بیان فرمود:

ن  مكن ن ديی ن تن لنمكن لن كنمن
ن
من أ ون ن يت ﴿... اِلن من غن ن ب ِ

مكن ين ن تن َعن من ن متن
ن
ا ...﴾  ون أ َلمن ديی  سن ِ

ن
ن اْل ضيتن لنمكن  ۱ون رن

...امروز دين شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسالم را به عنوان 

 آئین شما پذيرفتم...

 است. معصومین علی و ائمه اکمال و اتمام دين و رضايت خداوند در واليت حضرت

 مفاد دین اسالم  -9-9

اصول دين، مجموعه معارف و قوانینی است که خداوند متعال توسط پیامبران برای راهنمايی 

 ۳و سعادت جامعه تشريع گردانیده است.

دين مجموعه عقايد، اخالق، قوانین و مقرراتی است که برای اداره جامعه انسانی و پرورش 

 ۱ها باشد. انسان

پیامبران مردم را بر طبق دستورات دين مبین اسالم راهنمايی و تربیت پیامبرگرامی اسالم خاتم 

 ۵توصیه نمودند. بیت نمودند و پس از خود مسلمانان را به تمسک جستن به قرآن و اهل

                                                                                                                                                         
 11/ عمرانآل  7.

 9/ مائده. 2

 .9-1صص،2، جطیب،سید عبدالحسین،کلم الطیب در تقریر عقاید اسالمر.ك:  9.

 .39جوادی آملی، شریعت در آینه معرفت، ص1.

الْآخَرِ وَ هُوَ کِتَابُ اللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ  مَا إِنْ تَمَسَّکْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِی أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ مِنَ  ثَقَلَیْنِ  فِیکُمْ  قَالَ: إِنِّی تَارِكٌ 1.

مجلسی، محمدباقر،  .ْخْلُفُونِّی فِی عِتْرَتِیالسَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَ عِتْرَتِی أَهْلُ بَیْتِی لَنْ یَفْتَرِقَا حَتَّى یَرِدَا عَلَیَّ الْحَوْضَ فَانْظُرُوا کَیْفَ تَ

 711ص 29ج، بحاراالنوار
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 والیت، اساس و روح دین -7-9-9

، واليت آنها بر مؤمنان است بخشیده اطهار و ائمه ملسو هيلع هللا ىلصاکرم از شئونی که خداوند به پیامبر

يعنی اختیار آنها نسبت به مؤمنان بیشتر از خودشان است و خواست آنان بر خواست مؤمنان  است

 ۸درباره خود مقدم است.

باشند. اين بزرگواران  اهلل است و اولیاء خدا می بنابراين واليت ايشان نسبت به مؤمنان واليت

اهلل و  به واليت خدا، رسول اند. لذا مؤمنان بايد نسبت واليت بر مؤمنان را از طرف خدا دارا شده

 خاضع و تسلیم باشند. اطهار ائمه

 ۱است. به معنای سرپرست و صاحب اختیار« ولیّ»

هدف خلقت، عبوديّت و بندگی خداوند متعال است لذا خداوند  برای تحقق اين هدف، اولیاء 

اگر  است و خود را مسئول حفظ و صیانت مردم در مسیر عبوديّت و معرفت خود قرار داده

گیرند، يقیناً در  و تحت تعلیم و تربیت ايشان قرار بیت خدا باالخص اهل ها در پناه اولیاء انسان

گرفت، به اين دلیل که علم و قدرت الزم برای تربیت صحیح  طريق بندگی خداوند قرار خواهند

 است. داده شده بیت ها به اهل انسان

را برگزيد و به آنان معرفی نمود. همچنین  خداوند، ولیّ، سرپرست و صاحب اختیار مؤمنین

د. با پذيرفتن واليت ها باش ها تحت هدايت و راهنمائی آن است اعمال انسان خداوند خواسته

، اعمال جوارحی، افعال قلبی و حتی افکار انسان تحت واليت و هدايت آن ها قرار اطهار ائمه

 يابند. تربیت شده و به تکامل و سعادت دست میگونه که خواست خداوند است،  گیرد و بندگان، آن می

از همین جهت است که وظیفه مسلمانان در هرحال و در هر مورد، رجوع و درخواست از اين 

 باشد.  بزرگواران می

                                                           
 .6/ احزاب 7.

 111ص،7،جمحمد،المفردات فی غریب القرآن بن اصفهانی،حسین راغب 2.
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نقش رهبری و الگوئی در هدايت و تربیت فرزند را دارا  اطهار بنابر آنچه ذکر شد، ائمه

 مالک ايمان و شرط ضروری توحید است.باشند و اقرار به واليت ايشان  می

پناهگاه من است.هر « اهللاال الاله»خدای عزّوجل فرمود:  دند که:از پدرانشان نقل کر امام رضا

ر شد، با صدای و وقتی مرکب ايشان دون گردد، از عذاب من در امان است)کس داخل پناهگاه م

 ۸شرايط هستم.( امّا با شرايطی و من هم جزء آن بلند به ما فرمود:

ی توحید وقتی نجات دهنده از عذاب الهی خواهد بود که همراه با واليت  بنابراين کلمه

گردد. لذا واليت باشد و در واقع توحید خالص فقط در اين صورت محقق می اطهار ائمه

  ۱ی توحید دارد. همان اثری را دارد که کلمه بیت  اهل

چیست؟ فرمودند: عمل کردن به آنچه من به "اهللاال الاله"اخالص"پرسیدند:  ملسو هيلع هللا ىلصاز پیامبراکرم 

بیت شما و پذيرش واليت جزء اين کلمه  بیتم؛ گفتند: محبّت اهل ام و محبّت اهل آن مبعوث شده

"است چنانکه بايد باشد؟ فرمود: آری.
۳ 

آن است که به است و اخالص در توحید  بیت بنابراين الزمه توحید، محبت و واليت اهل

 بیت همه احکام الهی عمل شود و توحید مانع از ارتکاب گناه گردد و در محبت و اقتدا به اهل

 ۱کوتاهی نشود.

کننده آن  روح توحید خدای متعال و تضمین و ساير امامان معصوم واليت امیرالمومنین

                                                           
 عَلِی  یَقُولُ سَمِعْتُ أَبِی عَلِیَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِی مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ یَقُولُ سَمِعْتُ أَبِی جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ یَقُولُ سَمِعْتُ أَبِی مُحَمَّدَ بْنَ» . 7

قُولُ سَمِعْتُ النَّبِیَّ ص یَقُولُ سَمِعْتُ أَبِی الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِی  یَقُولُ سَمِعْتُ أَبِی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع یَبْنَ الْحُسَیْنِ 

الرَّاحِلَةُ نَادَانَا بِشُرُوطِهَا وَ أَنَا   مِنَ مِنْ عَذَابِی قَالَ فَلَمَّا مَرَّتِإِلَّااللَّهُ حِصْنِی فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِی أَ یَقُولُ سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لَاإِلَهَ

 .791ص2، جعلی، عیون االخبارالرضا صدوق، محمدبن، مِنْ شُرُوطِهَا

 إِسْرَافِیلَ عَنْ مِیکَائِیلَ عَنْ جَبْرَئِیلَ عَنْ ملسو هيلع هللا ىلصلنَّبِیِّعَنِ ا عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا. 2

 .796، همان، صفَمَنْ دَخَلَ حِصْنِی أَمِنَ مِنْ عَذَابِی حِصْنِی طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ وَلَایَةُ  جَلَ وَ عَزَّ اللَّهُ یَقُولُ قَالَ الْقَلَمِ عَنِ  اللَّوْحِ  عَنِ

 .79، ص9ج بحاراالنوار،. مجلسی، محمدباقر، 9

 .272نشین،ص عرشیان فرش انصاریان،حسین،اهل بیت .1
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توحیدش پذيرفته است. ممکن است کسی ظاهراً اهل توحید باشد ولی اگر اهل واليت نباشد 

باشد،هم توحیدش پذيرفته است و  نیست. ولی اگر کسی به راستی اهل واليت امامان معصوم

و ساير ائمه  اقرار کرده است. واليت امیرالمومنین ملسو هيلع هللا ىلصهم به نبّوت و رسالت پیامبراکرم 

 باشد.  روح و اساس توحید و نبّوت می معصومین

عبارت است از  بیت واليت اهل»نويسند:  می بیت اهلل دستغیب درباره واليت اهل آيت

حقیقت واليت تمسک به  –شدت عالقه قلبی و تبعیّت از ايشان در رفتار و تأسی به ايشان 

 ۸«.دهد است به قسمی که آنان را حاکم بر وجود خود قرار بیت اهل

 شود. خالصه می بیت خواهد و بندگی هم در پذيرفتن واليت اهل ها بندگی می خداوند از انسان

 دهد، معرفت و واليت اوست، نه اعمال عبادی. آنچه شخصیت انسان را تشکیل می

ترين روش تربیت  ترين و ضروری مبنائیباشد که  نشانه واليت،محبّت به اين ذوات مقدسه می

 باشد. فرزند می

 بیت اهل محبّت و تنیدگی دین درهم -2-9-9

 ، اساس اسالمبیت الف( محبّت اهل

 را اساس و مبنای اسالم بیان فرمودند: بیت محبّت اهل ملسو هيلع هللا ىلصاکرم  پیامبر

ن  » ... ِت  ِلكنلِّ شن ين ن لن اْلن هن
ن
ا أ ن ُّبُّ ِم حن َلن سن ِ

ن
اسن اْل سن

ن
اٌس ون أ سن

ن
 ۱«ٍء أ

 بیت است. ت ما اهلاى است و پايه اسالم محبّ هر چیزى را اساس و پايه

 مالک دین، اطهار ائمهب( محبّت 

 دين چیزی جز محبت نیست.  اطهار فرمايشات ائمهبنابر 

                                                           
 .773، ص. دستغیب،سید عبدالحسین،زندگانی صدیقه کبری فاطمه زهرا7

 16.ص 2ج ،الکافیکلینی، محمدبن یعقوب،  .2
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ِل  فرمايند: می امام صادق ينن   هن نب    ادلِّ
ن
 احل
َّ
 ؟ ِإال

 گرى است؟يآيا حقیقت دين، جز محبت و دوستى چیز د

ورزی و ترک آن  اعتقادی، مدار انديشه دينی، مدار اعتقاد و بی ورزی و دينداری و بی مدار دين

 نیست.جز محبت و دوست داشتن 

 استکمال دین، اطهار ائمهج( محبت 

لن »فرمايند:  می ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر اکرم  كنامن ت ِ
يِت اسن يَّ رِّ يِت ون ذن ن ِل ئ نی  هن

ن
بُّ أ ين  حن   ۸« ادلِّ

 بیت و فرزندانم موجب کمال دين است. دوستی اهل

بدون  ملسو هيلع هللا ىلصچنانچه ذکر گرديد دين جز محبت چیزی نیست و برطبق اين فرمايش پیامبر اسالم

 گردد. دينداری ناقص است و با اين محبت، کامل می بیت موّدت اهل

 يسار که از ايشان پرسید:  بن در جواب فضیل امام صادق

ِن  نِب   عن
ن
ِ   احل ض 

ن غ  ن ض    ون اْلن ن غ  ن نبُّ ون اْلن
ن
 احل
َّ
نن ِإال يامن ِ

ن
ِل اْل الن ون هن ن ن َفن ِن ُهن يامن ِ

ن
 َِمن اْل

ن
 ۱؟  أ

 آيا حب و بغض از ايمانست؟ فرمود: مگر ايمان چیزى غیر از حب و بغض است؟ 

يعنی اگر خواستید به حقیقت و کمال ايمان دست يابید الزم است حبّ خود را در جهت 

 دهید. قرار بیت محبت به اهل

 عبادت و شرط قبولی اعمال، اطهار ائمهد( محبت 

 فرمايند: می ملسو هيلع هللا ىلصخدا   رسول

ي » ِ
بُّ یلعن لن  حن ن ی  قن  ين

ن
ٌة ون ال ادن ن   ِِعن نن   اهللَّ اِئه  ِإيامن ن ْعن

ن
ِة َِمن أ اءن رن ن ت  ِه ون الن ی ِ ين

ن
ال  ِِبن

َّ
ٍد ِإال ن  ۳« ِعن

                                                           
 732ص،مالیعلی، اال ، محمدبن. صدوق7

 721، ص2، جاصول کافیکلینی، محمدبن یعقوب،  .2

 213ص2ج ،ارشادالقلوب الی الصوابدیلمی، حسن،  .9
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پذيرد مگر بوسیله دوستى على و دورى از  اى را نمى دوستى على عبادت است، خدا ايمان بنده

 .دشمنان او

ن »فرمايند:  می علی حضرت لن اْلن هن
ن
ا أ ن ِحُّبَّ ننن ين ا َفن ن ِحُّبَّ ن ين ن َلن ن ون َمن ُلن ن هن َعن لن ِِمن ن ی  قن هن ون ين نن هن ِإيامن عن فن ی ن ِت ين ين
ن  ُلن ن هن َعن لن ِِمن ن ی  قن ن ين هن ون َلن نن هن ِإيامن عن فن ی ن ن ين ِت َلن ين ن لن اْلن هن

ن
 ۸« أ

شود و هر که ما را دوست  بیت را دوست بدارد ايمانش مفید و عملش قبول مى هر که ما اهل

 .برد و عملش قبول نخواهد شد از ايمان خود میندارد نه بهره 

 تربیت دینی چیست؟ -4-9

 بیت گام اول: محبّت اهل -7-4-9

های اولیه انسان  است.فطريات سرمايه ۱فطرت ،ها و ارکان وجودی انسان يکی از خصیصه

اين است که خداوند حکیم به منظور سعادت بشر در نهاد هر انسان قرار داده و هر فرد با وجود 

صحیح  پرورشهای تربیت، به فعلیت درآوردن و  آيد و از رسالت های خدادادی به دنیا می سرمايه

 شود. ريزی می فطريات است که در پرتو آن سعادت فرد پی

عواطف و احساسات و عقل دو نیروی مهم فطرت و منشأ سعادت انسان می باشند.عواطف و 

ام عمر او بر کلیه شئون زندگی فرد حاکم و مؤثر يّاحساسات در وجود انسان نهفته و در تمام ا

آيد قوام زندگی  است.از سويی ديگر انسان موجودی اجتماعی است و آنگونه که از نام انسان بر می

به  واپذيری انسان ناشی از نیازمندی  نسا ۳او به انس و الفت بین او و همنوعانش بستگی دارد.

از اين رو است که آبراهام مازلو در  باشد. و باالخص نیاز عاطفی می شديگران برای تأمین نیازهاي

                                                           
 713ص26ج ،حاراالنوارمجلسی، محمدباقر، ب .7

هایی که از سوی خداوند متعال در نهاد انسان قرار داده ای از نیروها، قوا، استعدادها و گرایش. فطرت عبارت است از مجموعه2

 (.766ص شناسی در قرآن،نصری،عبداهلل،مبانی انسانشده است. )

 276ص7. راغب اصفهانی، مفردات، ج9
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عالقه و محبّت( را در طبقه  ،های عاطفی و اجتماعی)احساس تعلقنیاز بندی نیازهای انسان، طبقه

 ۸ت قرار داده است.سوم هرم نیازها پس از نیازهای فیزيولوژيکی و امنیّ

فطرتاً نیاز به دوست داشتن دارد و تأمین اين نیاز انسان  داشتن از نیازهای اساسی است. دوست

تواند انسانها را به يکديگر  تر از محبّت نمی از طريق برقراری ارتباط عاطفی است.پیوندی قوی

ت از داشتن الگوگیری و تبعیّ  نتیجه دوست شود. نزديک سازد و اين پیوند به سادگی گسسته نمی

 محبوب است.

رو در گِ باشد، می ت و بندگی که هدف خلقت و هدف غايی تربیتقرار گرفتن در مسیر عبوديّ

د. بر طبق وب خواهد های دينی تربیت صحیح و يا به تعبیری تربیت دينی ونهادينه ساختن آموزه

شود و با پذيرفتن واليت  دينداری کامل در سايه حجّت و ولیّ خدا محقق می ذکر شده، احاديث

 شود. مورد قبول درگاه الهی واقع می انسان ، اعمالولیّ خدا

 فرمايند: در زيارت جامعه اينگونه می امام هادی

ةن ... » ...  اِجبن ن ةن اولن دَّ ون ن
ن
ن اْل ةن ون لنمكن ضن رن ی ن فن ن

ن
ةن اْل اعن لن الطَّ ن ی  ن ق  ن ب ن االِتمكن ون  ۱«ون ِِبن

 معصوم امامان واليتو ت يعنی تربیت بر مبنای محبّ دينیاز اين رو است که تربیت 

 يابد. ضرورت می

 فرمايند:  می ملسو هيلع هللا ىلصپیامبراکرم 

رآن...أدِّ » ن ِة الق  ِته، و ِقراءن ب  أهِل ئ نی  ، و حن ِيمكن ب  ئ نی  ضال، حن ِ
 یلعن ثنَلِث خ 

ن
ُك ا أوالدن  ۳«ِبن

                                                           
. مازلو نیازهای انسان را به پنج دسته عمده تقسیم بندی کرده است که عبارتند از:نیاز فیزیولوژیک)غذا،آب،مواد معدنی و 7

ا احترام به ویتامینی( نیاز به ایمنی )امنیت اشتغال،رفاه و سالمت خود و خانواده(نیاز به محبت و تعلق داشتن،نیاز به عزت نفس ی

؛پارسا، 717خود،نیاز به خودشکوفایی یا تحقق خویشتن)شعبانی،حسن،مهارتهای آموزشی و پرورشی)روشها و فنون تدریس(؛ ص

 (711محمد، روانشناسی تربیتی، ص

 676ص2علی، من ال یحضره الفقیه، ج . صدوق، محمدبن2

 116ص76هندی،کنزالعمّال، ج . متقی9
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بیت او  ت به اهلت پیامبرتان و محبّفرزندان خود را بر سه خصلت تربیت کنید: دوستى و محبّ 

 و تالوت قرآن کريم... 

در سخن خود به ما  درس آموخته مکتب پیامبر اکرم عبداهلل انصاری همچنین جابربن

 تربیت کنیم. طالب ابی بن آموزد که فرزندان را با حبّ علی می

ي » ...  ِ
بِّ یلعن ن حن ن یلعن

ن
ُك دن

ن
ال ون
ن
ا أ ِبن دِّ

ن
اِر أ نضن ت 

ن ن
ن اْل َشن غن ا من  ۸...«ين

 تربیت کنید. طالب ابی بن یای گروه انصار فرزندان خود را بر دوستی عل

و تضمین نمايد،  تواند مسیر سعادت و هدايت فرزند را تأيید آن تربیتی که می در جامعه امروز

 نمودن فرزند است. بیت محبّ اهل تربیت دينی يعنی

 بیت اهل گام دوم: والیت و اطاعت -2-4-9

امامان را برگزيد و  خداوند برای هدايت و سعادت انسانها از جانب خويش پیامبران و

داد تا راهنمای انسان به سعادت و تکامل باشند. سرآمد اين هاديان  جانشینان خويش در زمین قرار

رديف  و خاندان معصوم ايشان هستند که خداوند اطاعت از آنها را هم اسالم پیامبرگرامی الهی،

خداوند  اطاعت محبّت است،ت و و از آنجايی که مقدمه تبعیّ ۱است اطاعت خويش واجب نموده

 ۳.برگزيده است را یتب ت نسبت به اهلمودّمتعال برای تحقق اين امر، به عنوان مقدمه 

ت ورزيده شود اصل اعتقادی مودّ بیت با توجه به تفاسیر هدف از اينکه نسبت به اهل

أموم يک رابطه رابطه امام و م باشد. ت از آنان است که واجب و از ضروريات دين میامامت و تبعیّ

امر  ،اين رسانی نیست در حقیقت مأموم موظف به اطاعت از امام است و صرفاً آموزشی و اطالع

 .ی و از واجبات و ضروريات دين استاله

                                                           
 . 16علی، االمالی، ص  . صدوق، محمدبن7

 13.  نساء/ 2

 29. شوری/ 9



 

 تربیت دینی مفهوم شناسی وکلیّات فصل اول /

23 
 

جذب و  و محبوب، آيات قرآن و احاديث بیانگر اين مطلب است که نوعی رابطه محبّ

کار است که از طريق رابطه عاطفی و قلبی انجذاب،ربايندگی و دلدادگی و نوعی نفوذ و تسخیر در 

 پذيرد. صورت می

فلسفه نبوت و عالوه بر بیان  )اعتقاد به امامت(برای ايجاد و تقويت اين اصل مهم بنابراين

منطق و استدالل مقدمتاً الزم است از احساسات وعواطف که خمیرمايه اولیه  امامت و بکارگیری

، ها به ويژه کودکان رفتارهای مکتبی در بین همه انسانها و  های مذهبی و تقويت نگرش گرايش

 نوجوانان و جوانان است، استفاده شود.

 راه و روش تربیت فرزند،تربیتترين  مبنايیو  مفیدترين کوتاهترين، ترين، ابراين مطمئن* بن

 .باشد میدر دل و جان فرزند  بیت اهل محبّکاشتن بذر  دينی يعنی

برعهده دارند و بر  مقام امامت و رهبری مسلمانان را پس از پیامبراکرم  بیت اهل

مسلمانان اطاعت و تبعیت از آن بزرگواران واجب و در مرتبه اطاعت از خدا و رسول گرامی 

 و به تعبیر ديگر امامت نیز همچون توحید و نبوت از اصول و مبانی دين اسالم است.  ۸اسالم است

 واجب االطاعه بودن آنهاست.  بیت درباره اهل از ديگر موضوعات مهم

 فرمايد: می ۵۳در سوره نساء آيه خداوند 

مكن ﴿ ِ ِِمن
ْمن
ن ن
ویِل اْل

ن
ولن ون أ سن وا ارلَّ طيعن

ن
ن ون أ وا اهللَّ طيعن

ن
وا أ ن ينن آِمن ا اَّلَّ هن يُّ

ن
 ...﴾  يا أ

، مسئله رهبری و امامت است که مرجع واقعی مسلمانان در مسائل از مهمترين مسائل اسالمی

مخاطب آيه شريفه مؤمنان هستند و اطاعت فرد مؤمن بايد به  د.شناب مختلف دينى و اجتماعى مى

اطاعت پروردگار منتهی شود و اطاعت از خداوند نتیجه آن پیروی از پیامبر است و در مرحله سوم 

 ۱دهد که حافظ دين و دنیای مردم هستند. اطاعت از اولی االمر میخداوند مؤمنین را فرمان به 
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االمر از اصول اساس دين اسالم  اطاعت مطلق و بدون هیچ قیدی اطاعت از خدا، رسول و اولی

ها اساس و زيربنای  اين اطاعت۸های انسان در گرو عمل به اين اصل است. است که همه سعادت

اطاعت از خدا توسط تبعیّت و پیروی از دستورات وحی پیامبر همه شرايع و احکام الهی است و 

 ۱پذيرد. و بکارگیری معارف و شرايع آن انجام می

االمر که طاعتشان  است که منظور از اولی های شیعه و سنی نقل شده روايات بسیاری از کتاب

خاندان ايشان مقرون به اطاعت خدا و رسول است بر اساس بیان پیامبر دوازده پیشوای معصوم از 

، امامان "مراال یاول"نه اتفاق نظر دارند که منظور ازهمه مفسران شیعه در اين زمیو  باشند می

باشند که رهبرى مادى و معنوى جامعه اسالمى، در تمام شئون زندگى از طرف  مى معصوم

 ۳خداوند و پیامبر به آنها سپرده شده است

عبداهلل انصاری خدمت پیامبر آمد و گفت: خدا و رسول  هنگامی که آيه فوق نازل شد جابربن

شناسیم به ما بگويید اولی االمر چه کسانی  است را می او که اطاعت از آنها واجب دانسته شده

 ۱را نام بردند. امامان معصومملسو هيلع هللا ىلص هستند که بايد از آنها اطاعت نمايیم. پیامبر اکرم

متعال است و اين بندگی از  ی خداوندرسیدن به تکامل و کماالت در گرو اطاعت و بندگ

رسیدن به طهارت و  بیت واسطه اهل آيد. بی بدست می معصوم طريق تبعیت از  امامان

حسنه و تربیت جامع و کامل برای کسی میسر نیست. ايشان  صالح، اخالق شئونی چون ايمان، عمل

مربیان و معلمان رئوف، رحیم، هدايتگر، دستگیرندگان امّت، بازکننده درِ سعادت و نجات و 
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مسدود کننده راه شقاوت و ضاللت هستند. و چنانکه در تأويل آيات قرآن و روايات نقل شده، 

 ۸ر مکرر در قرآن مجید از آن ياد شده است.همان صراط مستقیمی هستند که بطو بیت اهل

 و اطاعت از آنان. اطهار *بنابراين تربیت دينی يعنی محبّت و پذيرفتن واليت ائمه

 شود: اين تربیت در دو گام محقق می

 اطهار گام اول: محبّت ائمه

 يت و اطاعت يعنی مطیع آنان شدنگام دوم: وال

 محبوب خويشتن است.، پیروی محبّ از ی محبّت راستین نشانه

 های تربیت دینی ویژگی -5-9

دين مجموعه عقايد،  نوع تربیت، تربیت دينی است و ترين گونه که قبالً بیان شد مهم همان

 ۱ها باشد. اخالق، قوانین و مقرراتی است که برای اداره جامعه انسانی و پرورش انسان

ترين دستورات و قوانین آن، دستورات  دين برای سعادت انسان است و از مهم قواعد و قوانین

باشند که  می تربیتی است. پس از پیامبر گرامی اسالم منابع رجوع مسلمانان قرآن و عترت پیامبراکرم

قرآن، وحی الهی و کالم خداوند است و  .دکرک جست و به دستورات آنها عمل بايد به آنها تمس

ترين، تنهاترين  ، بنابراين اطاعت از آنها اصلی۳دارای مقام عصمت و مصون از اشتباه و خطا بیت اهل

 و بهترين اصل در تربیت فرزند است.

و تربیت است از طريق اطاعت  ۱غايی خلقت راه رسیدن به اطاعت و بندگی خداوند که هدف

است، واليت و محبّت گردد. الزمه و مقدمه تبعیّت، محبّت  حاصل می اطهار  از ائمه

است. به  شد اساس اسالم ذکر گرديده يکی از مبانی دين اسالم است و چنانکه بیان بیت اهل
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توان گفت نقش بسزايی در تربیت فرزند و هدايت آنان به سوی کمال و سعادت را  همین دلیل می

 داشت. خواهد

تربیت بر مبنای  بیت فرزند،راه و روش ترترين  مبنايیو  مفیدترين کوتاهترين، ترين، مطمئن

تر شدن آن الزم  برای روشن باشد. می بیت عصمت و طهارت اهلو اطاعت ازواليت ، تمحبّ

 ذکر شود: بیت های محبّت اهل است ابتدا برخی از ويژگی

 محبّت، مقدمه اطاعت -7-5-9

است. آنجا  واقعیت مهمی است که خداوند اجر رسالت پیامبر قرار داده بیت محبت به اهل

 فرمايد: که خداوند می

ىب﴿...  رن ن نق  ةن ِِف ال دَّ ون ن
ن
راا ِإالَّ اْل جن

ن
ِه أ ين ن ن َعن مكن لن ت ن سن

ن
۸...﴾  قنلن ال أ



 «کنم جز دوست داشتن نزديکانم بگو من هیچ پاداشى از شما بر رسالتم درخواست نمى »

جواب مناسب به رسالت  خواهید فرمايد به مردم بگو اگر می خداوند به پیامبر گرامی اسالم می

من بدهید و دينداری خود را از طريق رسالت من به انتها برسانید، بايد آن دينداری را در مسیر 

آيد که اگر دينداری به محبت نزديکان پیامبر  می محبت به نزديکان من قرار دهید. در واقع از آيه بر

 ۱است. کشیده نشود ،به انتها نرسیده

است. دانشمندان اسالمی و مفسران  بیت سخن از محبّت به اهلدر اين آيه به صراحت 

است و از نزول آن تا کنون يک معنی بیشتر  گويند اين آيه درباره خاندان پیامبر نازل گرديده می

 باشد. می اطهار است و آن دوستی با خاندان رسالت، ائمه نداشته

باشد. موّدت به  توأم با اطاعت می است که عبارت از محبّت "موّدت"نکته مهم در آيه شريفه 
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نهادن در مسیر آنان از باالترين واجبات است که اگر نباشد ساير اعمال فضیلتی  و گام بیت اهل

 فرمايند. را اساس اسالم ذکر می بیت و چنانچه ذکر شد رسول اکرم محبّت اهل ۸ندارند

به عنوان  بلکهاى نیست،  ت امر سادهاين محبّ فرمايند: باره می شیرازی نیز در اين اهلل مکارم يتآ

ن آن باشد، تا بتواند پاداش أش وزن و هم بايد مطلبى هم بنابراينپاداش نبوت و اجر رسالت است، 

دهد سود اين محبت چیزى نیست که به  آن قرار گیرد.از سوى ديگر آيات قرآن گواهى مى

شود يا به تعبیر ديگر اين يک امر  مؤمنان مى برگردد، بلکه نتیجه آن صد در صد عائد خود ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر

مؤثر  راه بندگان به سوی خداوندهموار شدن و  معنوى است که در تکامل هدايت مسلمانان

شود اما با قرائنى که  له وجوب محبت استفاده نمىأاست.به اين ترتیب گرچه از آيه چیزى جز مس

 ۱.باشد می پشتوانه مقام نبوت و رسالتله امامت است که سأمبیانگر ذکر شد اين وجوب محبت 

ت عامل مؤثرى است براى پیروى کردن، همانگونه که توجه به اين نکته نیز الزم است که محبّ

 :آمده است ۳۸در سوره آل عمران آيه 

وين﴿ عن ی ِ
ئ َّ ن َفن ونن اهللَّ بُّ حِ

ن ت ن متن ن اهللَّ   قنلن ِإنن كننن مكن ِببن حن  ﴾  ين
 «میداريد از من پیروى کنیدبگو اگر خدا را دوست »

کشاند و هر چه  هاى او مى اصوال پیوند محبت با کسى انسان را به سوى محبوب و خواسته

 "محبوب"محبتى که انگیزه آن کمال تر است، مخصوصاً تر باشد اين جاذبه قوى رشته محبت قوی

ال و اجراى کمأ شود که انسان سعى کند خود را به آن مبد است، احساس اين کمال سبب مى

 ۳.هاى او نزديکتر گرداند خواسته

                                                           
 .123ص نشین،عرشیان فرش بیت نصاریان،حسین،اهل. ا7

 129ص21ج ،.تفسیر نمونه. مکارم شیرازی ،ناصر،2

)ذیل آیه 911براى توضیح بیشتر در این زمینه به جلد دوم تفسیر نمونه صفحه  791ص71ج ،تفسیر نمونهشیرازی،ناصر، مکارم .9

 .عمران( مراجعه فرمائید سوره آل 97



 

 تربیت دینی

34 
 

شود، دست در دست  ايجاد شود باعث می بیت اگر پیوند قلبی و عاطفی میان فرزند و اهل

بخش آنان شاگردی کند و  آورد و در مکتب سعادت آنان نهاده و به دستورات و معارف آنان روی

 نمايد.در اعمال و رفتار و تمام شئون زندگی به آنان اقتدا 

 از واجبات الهی -2-5-9

جانشینان به وسیله  واضح و مبرهن است که راه رسیدن به خدا با ادامه راه رسول اهلل

شود و  ايشان که امامان منصوب از جانب خداوندهستند، محقق می بیت اهل پیامبراسالم يعنی

اى به سوى مسأله امامت و خالفت و  اين مودّت دريچه دت به آنها است.موّ ،پايه اين ارتباط

 در امّت، و هدايت مردم در پرتو آن خدا و ادامه خط رهبرى رسول اسالم جانشینى پیامبر

تداوم رسالت پیامبر اسالم است و از آنجايی که محبّت ورزيدن در نهاد  اطهار امامت ائمه۸است.

 بیت انسانهاست و ثمره آن اطاعت و تبعیّت است خداوند اجر رسالت پیامبر را محبّت اهل

 باشد. داد و در روايات از جمله واجبات است و ثمره ونتیجه آن پیروی از آنان می ايشان قرار

ضن » می فرمايند: امام صادق ن فنرن ا  ِإنَّ اهللَّ ئ نی ن دَّ ون بن من جن ون
ن
ا ون أ نن ی ن ين

ن
ال  ۱«  ...ون

 ... است خداوند واليت ما را واجب ساخته و دوستى ما را واجب و الزم شمرده

ها و  تربیت نمود. در تمام زمینه بیت لذا اين امر الهی است که فرزندان را نیز محبّ اهل

است، که ريشه در اصل  اطهار و ائمه دستورات پیامبرشئون زندگی انسان ،قرآن ، سیره و 

باشند و مصون و مبرّا از خطا و اشتباه و  دارنده مقام عصمت می بیت اهل وحی الهی دارد و

باشند. لذا تربیت فرزند بايد بر مبنای محبّت به اين ذوات مقدسه انجام پذيرد.  دور از انحرافات می

گردد از آنها تبعیّت نمايند و آنها را به عنوان اسوه،  باشد باعث میتربیت فرزند اگر بر اين مبنا 
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الگو، مالک و معیار اعمال خود قرار دهد. بنابراين عالوه بر اعمال و رفتار که به آنها مراجعه 

شود، در فهم دين و کالم الهی نیز بايد به آنها رجوع شود. لذا اين محبوبیت است که  سبب  می

 گردد. شود و منجر به بروز صدور اعمال نیک ازآنها می یتبعیّت از آنها م

 صراط مستقیم  -9-5-9

براساس تأويل آيات قرآن کريم، راهی که بین خالق و مخلوق است و حرکت بر پايه آن راه 

انسان را به مقام قرب و لقای حق و دست يافتن به فوز عظیم و رهايی از عذاب جاودانه 

اينکه اين راه چیست؟ از کجا تا به کجاست؟ کمیت و کیفیت آن  ۸.رساند، صراط مستقیم است می

و حرکت کرد با استفاده از سخنان  صورت بايد در اين راه قرار گرفت چگونه است و به چه

فرمايند:  درباره صراط مستقیم در سوره حمد می . امام صادقگردد مشخص می اطهار ائمه

ِريِق » َنن ِإیلن الطَّ ِشدن رن
ن
لن أ ُقن كن  ين ِغ ِديی ن لِّ بن ن

ن
ِتكن ون اْل بَّ ن ي ِإیلن َمن دِّ ؤن ن

ن
ِريِق اْل وِم الطَّ زن َنن ِِلن ِشدن رن

ن
ين أ
ن
مِي أ ِ َتن سن ن

ن
اِنِع   اْل ن

ن
ون اْل

بن  طن غن ن َنن َفن اءن ن ُهن
ن
ِبعن أ نن ئ نی َّ

ن
ِِلن   َِمن أ ن ا فنَنن ائ ِی ن ذن ِبآرن خن

ن
أ ون نن
ن
 ۱«أ

فرما به مالزمت حق که کشاننده باشد و ما راهنمايی فرما ما را به راه راست و توفیق مرحمت 

را به محبّت و دوستی تو و رساننده باشد ما را به بهشت و حفظ کننده باشد ما را از پیروی کردن 

افتد يا اينکه در اثر عمل کردن به  میل و هوای نفس که در نتیجه پیروی نفس، انسان به هالکت می

 شود. ه و میل خود هالک میادار

معرفت نسبت به خدا جامع و به سوی خدا هستند تنها شناخت و  راه رسیدن اطهار ائمه

 کامل است و تحقق بندگی خداوند به وسیله ايشان است. 

                                                           
 791ص نشین،عرشیان فرش بیت اهل حسین، انصاریان، .7

 911ص7ترجمه غفاری ج، عیون اخبارالرضاصدوق،  .2
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ن »: اند فرموده امام باقر دن اهللَّ ِ
ا ِعن ن ...  ئ ِی ن ِرفن اهللَّ ا عن  ۸«ون ئ ِی ن

 به وسیله ما خدا بندگی شده و به وسیله ما خدا شناخته شده.

طريق بندگی خدايند و راه رسیدن به حق و حقیقت هستند که بايد به آنها رجوع و دين آنان 

ترين مسائل زندگی  و معارف را از آنان دريافت نمود و همچنین برای امر تربیت فرزند که از مهم

 است از آنان مدد و ياری جست و فرزند را محبّ و دوستدار ايشان نمود.

است که با هدايت و راهنمايی اين ذوّات مقدسه انسان به رضا و تنها اين مسیر،صراط مستقیم 

۱گردد و قدم نهادن در هر راه ديگری بیراهه و سرابی بیش نیست. قرب خداوند نائل می

حننن » ... : فرمايند می امام باقر ِريقن   ت ن ِ ...  الطَّ  اهللَّ
مين ِإیلن ِ َتن سن ن

ن
ِ اْل اطن اهللَّ ۳«ون ِِصن

 راط مستقیم به سوی خدايیم.ما راه واقعی و ص

 شبیت پیامبراکرم و اهل گويند از خدا بخواهید شما را به محبّت خود آن بزرگواران به ما می

 ۱نمايد. راهنمائى

بنابراين تنها راه رسیدن به بندگی و رضا و قرب الهی راهی است که خداوند خود تأيید و 

باشد. می بیت معرفی نموده و آن راه مستقیم، محبّت اهل

ی گرانقدر تحفه -4-5-9

 نعمان فرمودند: به محمدبن امام صادق

کند. که  هايی زير عرش خدا است، از آسمان نازل می بیت را که در خزينه خداوند حبّ ما اهل

کند و جز به بهترين خالئقش  های طال و نقره هستند و آن را به اندازه نازل می ها مانند گنجینه اين

 711ص7ج ،اصول کافییعقوب،  کلینی، محمدبن.7

 711عرشیان فرش نشین،ص . انصاریان،حسین،اهل بیت2

 211ص26ج مجلسی،محمدباقر،بحاراالنوار، .9

76ص21جهمان ،، «  وَ أَهْلِ بَیْتِه وَ أَهْلِ بَیْتِهِ قَالَ قُولُوا مَعَاشِرَ الْعِبَادِ أَرْشِدْنَا إِلَى حُبِّ النَّبِیِّ  اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ  فِی قَوْلِهِ». 1
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ريزد. هرگاه خدا  دهد. خداوند يک ابری دارد همانند آن ابری که باران فرو می نمیاين روزی را 

اراده فرمايد به آن مخلوقی که او را دوست دارد يک عطای ويژه بدهد، به اين ابری که محبّت 

طور که ابرِ آسمان  بارد، همان دهد که ببارد و اين ابر می ريزد، اجازه می را فرو می بیت اهل

1رسد. د.آن وقت اين باران به جنینی که در شکم مادر است، هم میبار می


 صادق های طال و نقره است. امام قدر ارزشمند است که همچون گنجینه اين بیت محبّت اهل

طور  ای دارد. همان کند. هر کس يک روزی را به اندازه نازل می بیت اند، خداوند محبّت اهل فرموده

شان  هم روزی بیت شان متفاوت است، در محبّت اهل مالی و مادّی روزیها از نظر  که انسان

 متفاوت است.

را دارد بايد خیلی خوشحال  بیت بر طبق اين حديث اگر کسی ديد در دلش محبّت اهل

 باشد. چون مورد محبّت خدا قرار گرفته که اين را به او داده است.

مثال و تشبیه نیست، واقعیت است. ما فقط يک ابر حسی را  اين فرمايش امام صادق

شود  بینیم. ابر ديگری هم هست که هر چند با چشم سر ديده نمی شناسیم که آن را با چشم می می

 اند چنین ابری وجود دارد. ابری که برای ما محسوس نیست. اما فرموده

 رسد. به جنینی که در شکم مادر است، هم می اين حديث ذکر شده که اين باراندر آخر 

هايی که دوستشان  را حتی از دوران جنینی و در شکم مادر به آن بیت يعنی خدا محبّت اهل

 دهد. دارد می

 

                                                           
ا یُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ وَ أَهْلَ الْبَیْتِ یُنْزِلُهُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ خَزَائِنَ تَحْتَ الْعَرْشِ کَْخَزَائِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ لَ یَا ابْنَ النُّعْمَانِ إِنَّ حُبَّنَا. »7

اللَّهُ أَنْ یَْخُصَّ بِهِ مَنْ أَحَبَّ مِنْ خَلْقِهِ أَذِنَ لِتِلْکَ الْغَمَامَةِ فَتَهَطَّلَتْ کَمَا  لَا یُعْطِیهِ إِلَّا خَیْرَ الْْخَلْقِ وَ إِنَّ لَهُ غَمَامَةً کَغَمَامَةِ الْقَطْرِ فَإِذَا أَرَادَ

 979، صابن شعبه حرانى، حسن بن على، تحف العقول،«فَتُصِیبُ الْجَنِینَ فِی بَطْنِ أُمِّهِ  تَهَطَّلَتِ السَّحَابُ
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 . الهام شدن محبّت5-5-9

شود.  قلوب مردم است که سبب محبوبیّت آنها می نفوذ آنها در، مفیدرهبران وسرمايه بزرگ 

هنگامى که همسر و فرزند شیرخوارش، حضرت  است که  حضرت ابراهیمای  اين سرمايه

ها را بدون زاد و  آورد، و آن اسماعیل، را به دستور خداوند به سرزمین خشک و سوزان مکّه مى

ها چنین  نی آدارد و برا گذارد، دست به دعا برمى توشه کافى در کنار خانه خدا، کعبه مقدّس مى

 کند: دعا مى

ا ِإ  ئ َّی  يت﴿رن يَّ رِّ تن َِمن ذن نن كن سن
ن
ةا   ينِّ أ فنِئدن

ن
لن أ غن ج ن َلةن َفن وا الضَّ من قی  ا ِِلن ئ َّی  ِم رن َّ َحن ن ِتكن اْلن ن دن ئ نی  ٍع ِِعن رن ِر ذي زن ن ت  ِِباٍد غن

ون  كنرن ش ن من ين هن لَّ راِت لنغن من من َِمن اثلَّ هن ن ف  زن من ون ارن ِ هين
وي ِإلن ن اِس َتن ۸ ﴾ َِمن انلَّ

اى که حرم  آب و علفى، در کنار خانه فرزندانم را در سرزمین بىپروردگارا! من بعضى از 

ها  هاى گروهى از مردم را متوجّه آن توست، ساکن ساختم تا نماز را برپا دارند؛ )پروردگارا( تو دل

 ها شکر تو را به جاى آورند! ها روزى ده؛ شايد آن ساز؛ و از ثمرات به آن

ها مهمترين سرمايه است، لهذا از خداوند  داند نفوذ در دل چون مى ابراهیمحضرت 

اش را در دل مردم قرار دهد.عشق و محبّتى که از زمان ابراهیم خلیل  خواهد که محبّت خانواده مى

 ادامه پیدا کرد.  و با دعاى آن حضرت شروع شد و تا زمان پیامبر اسالم

به تعبیری در اين آيه است.  اين محبوبیّت را خداوند، نتیجه ايمان و عمل صالح برشمرده

 شريفه میان ايمان و عمل صالح از يک سو و نفوذ در قلوب مردم از سوی ديگر ارتباط برقرار

کند. بنابراين جاذبه  های ناصالح را به خود جذب می است. عمل صالح جاذبه دارد و حتی انسان

 شود.  ها می ايمان و عمل صالح است که باعث نفوذ در قلب

ت و نفوذ در محبّ« دّوُ»است و منظور از  نازل شده در مورد حضرت علىآيه شريفه اين 

                                                           
 91ابراهیم/ . 7
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 ۸است. طالب أبی بن حضرت على ،کمل اين پیونداطبق روايات مصداق و  قلب مؤمنین است

محبّت و  بیت پیامبر فرمايد به اهل به جهت نتايج فراوانی که محبّت دارد خداوند می

 ها ورزيدن را فراهم کرده، از جمله اينکه محبّت آنها را در دلت بورزيد و شرايط اين محبّت مودّ

 است:  است. در روايت آمده ها نهاده و جان

 رسیدم حضرت فرمودند: گويد: خدمت امام باقر خیثمه می

شود و محبّت ما به آنها الهام  های شیعیان ما القاء می بیت در دل ای خیثمه حبّ ما اهل» 

اند و نه کالم  کنند، در حالیکه نه ما را ديده دارند و فضائل ما را تحمل می گردد، ما را دوست می می

 ۱«است که به آنان خیر برساند...  اند.اين برکات از آن رو است که خداوند اراده کرده ما را شنیده

عهدی است که خداوند در قلوب مؤمنین و بهترين  بیت محبّت و مودت به اهل

ازجمله وظايف تربیتی اين است که اين محبّت را بالفعل نمايند و با است و  مخلوقاتش نهاده

 به اين عهد الهی عمل شود. بیت تربیت فرزند بر مبنای محبّت اهل

 محبّت، نعمت الهی -6-5-9

 ۳گردد. اطالق می برد، هر چیزى که سازگار آدمى است و انسان از آن لذت مىنعمت به 

ها  به بندگان عطا فرموده است. طبق آيات قرآن برخی از آنشماری  های بی خداوند متعال نعمت

 های ظاهری و برخی باطنی است. نعمت

ةا ﴿ ةا ون ابِطنن ن ظاِهرن َمن غن ن ب ِ
مكن ين ن غن َعن ت ن سن

ن
۱﴾أ
 «بر شما گسترده و افزون ساخته است ،هاى باطن چه نعمتهاى ظاهر و چه نعمت ،نعمتهاى خود را»

                                                           
 913-919ص،والیتآیات شیرازی،ناصر،. مکارم7

نَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ إِنَّ الرَّجُلَ یُحِبُّنَا وَ یَا خَیْثَمَةُ إِنَّ شِیعَتَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ یُقْذَفُ فِی قُلُوبِهِمُ الْحُبُّ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُلْهَمُونَ حُبَّ» .2

 717ص21ج ،بحاراالنوار،مجلسی،محمدباقر،« لَمْ یَسْمَعْ کَلَامَنَا لِمَا یُرِیدُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْْخَیْرِ یَحْتَمِلُ مَا یَأْتِیهِ مِنْ فَضْلِنَا وَ لَمْ یَرَنَا وَ

 919ص76ج ،ترجمه تفسیر المیزانطباطبائی، سیدمحمدحسین،  .9

 21 لقمان/. 1
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بعضى  اند. ا قلب شمردهر "باطن"اعضاى ظاهر و نعمت نیز  را "ظاهر"نعمتاز مفسرين،  بعضى»

ت رامعرف "باطن "را زيبايى صورت و قامت راست و سالمت اعضاء و نعمت "ظاهر"ديگر نعمت

 ۸«.اند دانسته "اللَّه

 بیت البیان و البرهان رواياتی ذکر شده است که نعمت باطنی را واليت اهل در تفسیر مجمع

 ۱اند. و پیمان دوستی با آنها فرموده

ةا  اين آيه را خواند: جابر گفت: مردى خدمت حضرت باقر ةا ون ابِطنن ن ظاِهرن َمن غن ن ب ِ
مكن ين ن غن َعن ت ن سن

ن
ون أ

و آنچه براى مردم از معرفت خدا و توحید آورده اما نعمت  فرمود: اما نعمت ظاهرى پیامبراکرم

 ۳... ت با ما استباطنی واليت ما خانواده و پیوند محبّ

آيات قرآن کريم نیز  و در ساير است ناآنو پیمان دوستى با  بیت اهل نعمت پنهان، واليت

ز در رو لیاز اين نعمت ياد شده است. خداوند نیز پس از ابالغ واليت و وصايت حضرت ع

 آيه فوق را نازل فرمود:غدير 

يت من غن ن ب ِ
مكن ين ن تن َعن من ن متن

ن
ن ون أ مكن ن ديی ن تن لنمكن لن كنمن

ن
من أ ون ن ا ...﴾  ﴿ ِ... اِلن َلمن ديی  سن ِ

ن
ن اْل ضيتن لنمكن ۱ ون رن



ه ياد نمودبا عنوان نعمت  معصومین و ائمه در اين آيه از واليت حضرت علی خداوند

ذوات مقدسه برترين نعمت الهی است که خداوند در اختیار بندگان قرار نعمت وجود اين است. 

 فرمايند: می داده است چنانکه امیرالمؤمنین

ِعمِي ﴿»  ِن انلَّ ٍذ عن ِ َمن ون نَّ ين لن ئن سن ن َّ َلن حننن ۵﴾  ُثن لن ت ن ِعمين   َقن  6«  انلَّ

                                                           
 62ص71ج ،تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر،  .7

 217ص27ج، مجمع البیان. طبرسی، فضل بن حسن،2

 .761ص2،جاز تفسیر قمی1ح 12 ص21بحاراالنوار ج ؛916ص1ج ،البرهان فی تفسیر القرآنبحرانی، سیدهاشم،  حسینی .9

 9 مائده/ .1

 1/ تکاثر .1

 .12، ص21ج ،بحاراالنوارمجلسی،محمدباقر، .6
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 ما نعمت هستیم. گفت ايد سؤال خواهید شد سپس در آن روز همه شما از نعمتهايى که داشته

سؤال را به او برگرداندو  در باره تفسیر اين آيه سؤال کرد، امام "امام صادق"از "ابوحنیفه"

؟ عرض کرد: غذا است و طعام و آب خنک، فرمود: اگر خدا "نعیم به عقیده تو چیست "فرمود:

اى که  اى، و هر جرعه اى که خورده دارد تا از هر لقمه بخواهد تو را روز قیامت در پیشگاهش نگه

ما  "؟فرمود:"پس نعیم چیست ":! عرض کرد"اى، از تو سؤال کند بايد بسیار در آنجا بايستى نوشیده

بیت هستیم که خداوند به وجود ما به بندگانش نعمت داده، و میان آنها بعد از اختالف الفت  اهل

بخشیده، دلهاى آنان را به وسیله ما به هم پیوند داده، و برادر خود ساخته، بعد از آنکه دشمن يکديگر 

"و خاندان او است ... آرى نعیم همان پیامبر "ردهک بودند، و به وسیله ما آنها را به اسالم هدايت
۸ 

ازای عطای نعمت بر بندگان کند وظیفه و حقوقی در نعمتی که خداوند به انسان ارزانی می

جانب منعم،  باشد. شکر، شناختِ نعمت از است. يکی از مصاديق اين حقوق، شکر آن نعمت می

به مقتضای آن شادی و خشنودی، ثنای ( و عمل کردن شاد شدن به آن نعمت)خشنودی از منعم

 منعم و بکاربردن نعمت در راه اطاعت منعم است.

اين است که اين موهبت  بیت نعمت واليت و محبت اهل لذا يکی از مصاديق شکرگذاری

 الهی، مبنای تربیت قرار داده شود و حق اين نعمت، در راستای اطاعت خداوند متعال ادا شود.

 و شایستهارزش پایدار  -1-5-9

های درونی مانند ايمان، تقوا، اخالص و ... به عنوان هويت مطلوب  از ديدگاه قرآن، ارزش

های درونی است که به فرد هويت  نیز يکی از ارزش بیت محبّت اهل ۱گردند. محسوب می

 دهد. مطلوب می

                                                           
 11ص  71البیان ج به نقل ازمجمع211ص21ج ،تفسیر نمونهشیرازی، ناصر، . مکارم7

 .79های  تعلیم و تربیت، ص ی، حسن، مبانی اصول و روش. مشکات2



 

 تربیت دینی

42 
 

اِِقاتن ﴿ ا ون اْلن ئ نی  نياِة ادلُّ
ن
ةن احل ونن زيی ن نن ن الن ون اْلن

ن
َلاْل من

ن
ٌر أ ن ت  اابا ون خن

ن
كن َث بِّ دن رن ٌر ِِعن ن ت  احِلاتن خن ۸﴾الضَّ

مال و فرزندان، زينت حیات دنیا هستند، و باقیات صالحات )ارزشهاى پايدار و شايسته( »

 .«تر است ثوابش نزد پروردگارت بهتر و امیدبخش

تر  بهتر و امیدبخشصالحات يعنى ارزشهاى پايدار و شايسته، نزد پروردگارت ثوابش ال باقیات"

صالحات را در دائره خاصى مانند ال باقیات اند مفهوم گر چه جمعى از مفسران خواسته. است

ر»نمازهاى پنجگانه، يا ذکر  احن اهللَّ و احلمد هللَّ و ال اهل اال اهللَّ و اهللَّ اكت  ، و امثال آن محدود کنند ولى «ست 

گسترده است که هر فکر و ايده و گفتار و کردار  روشن است که مفهوم اين تعبیر آن چنان وسیع و

گیرد  ماند و اثرات و برکاتش در اختیار افراد و جوامع قرار مى باقى مى اى که طبعاً صالح و شايسته

 شود. شامل مى

 رداست.  بیت ت اهلمودّ يکی از مصاديق بارز باقیات و صالحات در روايات،

احِلنات »... :فرمايند می روايتى امام صادق اِت الضَّ اِِقن ن ا َِمن اْلن ن ا فنِإَّنَّ ئ نی ن دَّ ون ِغرن من ضن ت ن نشن  ت 
ن
 ۱... «ال

 دوستی ما را کوچک مشمار که از باقیات و صالحات است.

 بیت ی زندگی و حیات دنیايی انسان،اگر بر مبنای محبّت اهل ترين سرمايه لذا فرزند، مهم

را انتخاب  اطهار هستند، مسیر زندگی ائمه صالحاتال باقیاتتربیت شود که آنان مصداق 

نمايند. فرزندانی که بر اين  را کسب می ارزشهاى پايدار و شايستهگذارند و  نموده، در آن قدم می

 الصالحات خواهند شد. مبنا تربیت شوند آنها نیز از مصاديق باقیات

                                                           
 16/کهف. 7
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 7اهداف تربیت دینی -6-9

 مندی و خوشبختی سعادت -7-6-9

ها نیازمند تربیتی است که به راه راست هدايت شده و  مصون ماندن از آسیبفرزند برای 

که سبب نجات از هالکت و گمراهی است در گرو ای  فراهم شود. سعادتمندی اوموجبات سعادت 

در زيارت جامعه که يک دوره کامل و جامع امام  امام هادی باشد. می بیت ت اهلمحبّ

ن » فرمايند: شناسی است اينگونه می ِغدن َمن    سن
ن
االُك ن و هن   ون  َمن  ِلن

ن
به نقل از  حضرت فاطمه۱« داداُك

ِتِه ون ِإنَّ »  فرمايند: می پیامبراکرم ون دن من اِتِه ون ب نغن ن  ِِف َحن
اا ي  ِ بَّ َعن حن

ن
ن أ ِعيِد َمن قَّ السَّ ِعيِد حن َّ السَّ ِعيدن ُكن نَّ السَّ

ن
...أ

ِته  َفن دن ون اِتِه ون ب نغن ن  ِِف َحن
اا ي  ِ ن َعن ض 

ن غ  بن
ن
ن أ ِِقِّ َمن َّ قَّ الس  ِِقِّ حن َّ َّ الس  ِِقَّ ُكن َّ   ۳«الس 

دوست دارد در زندگى او و پس از مرگش و شقى را  سعادتمند کامل کسى است که على

 تمام کسى است که على را در زندگى و مردگى دشمن دارد.

فرزند را به همین منظورالزم وشايسته است برای کسب سعادت که گرانبهاترين سرمايه است، 

 ود.نمتربیت  بیت اهل و دوستدار محبّ

 ) تقرب(زیست برای خدا -2-6-9

 حق لقای و قرب مقام به را انسانصراط مستقیمی است که حرکت در آن  بیت اهل محبّت

 میان عاطفی و قلبی پیوند ايجاد .رساند می جاودانه عذاب از رهايی و عظیم فوز به يافتن دست و

 آنان معارف و دستورات به نهاده، آنان دست در دست فرزند، شود می باعث بیت اهل و فرزند

 زندگی شئون تمام و رفتار و اعمال در و کند شاگردی آنان بخش سعادت مکتب در و آورد روی

                                                           
ای یا  واسطه. زیست برای خدا ) تقرب (، ب( اهداف 2. سعادتمندی و خوشبْختی 7. اهداف تربیت دینی: الف( اهداف غایی: 7

 . رشد در ابعاد مْختلف انسانی.2. واجد حسن عمل شدن 7ای: شناخت خداوند  ج( اهداف رفتاری:  مرحله

 679ص 2علی، من الیحضره الفقیه، ج . صدوق، محمدبن2
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 .گردد می الهی تقرب به منجر که است راهی اين و. نمايد اقتدا آنان به

 شناخت خداوند -9-6-9

 خدا به نسبت کامل و جامع معرفت و شناخت. هستند خدا سوی به رسیدن راه  اطهار ائمه

 است. ايشان وسیله به خداوند بندگی و تحقق

ِرفن »: باقر امام ا عن ن ون ئ ِی ن دن اهللَّ ِ
ا ِعن  ۸«اهللَّ   ئ ِی ن

 شده. شناخته خدا ما وسیله به و شده بندگی خدا ما وسیله به

 به توجه با و داند می خداوند باب و الهی های برگزيده را بیت اهل ،در تربیت دينی فرزند

 .نهاد خواهد بنا را خود توحیدی عقايد و گردد می خداشناس آنان فرمايشات

 واجد حسن عمل شدن -4-6-9

زيزن ﴿سوره ملک۱بر طبق آيه ن النغن َلا ون ُهن ن نن َعن سن حن
ن
ن أ مكن يُّ

ن
ن أ
ن
ُك ن ولن بن نياةن ِِلن

ن
تن ون احل ون ن

ن
نقن اْل ي َخن اَّلَّ

رن  ُفن ن کلیّ آزمايش از سنتهای دائمی و »يکی از اهداف آفرينش مرگ و حیات، آزمايش است و۱﴾النغ 

الهی و در واقع نوعی پرورش و تربیت يعنی شکوفا کردن استعدادهای نهفته و در نتیجه پرورش 

است  واجد شدن حسن عمل ذکر شده . و در ادامه آيه هدف اين آزمون بزرگ الهی،۳«بندگان است

۱دهد نه کمیّت. ت مینه کثرت عمل و اين حاکی از اين است که اسالم به کیفیت اهمیّ
 

 ۵زند. که دل متوجه خدا و اولیاء خدا باشد اعمال نیکو از آن سرمیهنگامی 

""در اينکه منظور از َلا ن نن َعن سن حن
ن
 اسالم مبرگرامىادر بعضى از روايات اسالمى از پی ،چیست أ

                                                           
 711ص 7یعقوب، الکافی، ج . کلینی، محمدبن7
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 نقل شده که فرمودند:

را، و ان »  ط  َل، و اشدُك هللَّ خوَف، و احسنمك يفام اْم اهللَّ به و َّنى ِعه ت  طوداامتمك عق   «َكن اقلمك ت 
تر، و خداترسى بیشتر، و آگاهى فزونتر  منظور اين است که کدامیک از شما عقل و خرد کامل

 ۸.بر اوامر و نواهى الهى داريد، هر چند اعمال مستحبتان کمتر بوده باشد

 خوانیم: مى و در حديثى از امام صادق

َل،» مكن َعن بن لِكن انوصن َل، ون ن رن َعن ن كت  عىن ان سن ين ن َقل  ِلن ة الضاِدقنة، ُثن ة اهللَّ ون انِلين ين س  ة ح ن ا االصابن ون ِاَّنَّ
يت  يخلض... ل حن من اء یلعن الغن  «اْلب ق 

تر عمل  کنید، بلکه منظور اين است کدامیک صحیح منظور اين نیست کدامیک بیشتر عمل مى

 ۱.و نیت پاک باشد کنید، و عمل صحیح آن است که توأم با خداپرستى مى

َلا  "نمونه انسانهای کامل و مصداق اتمّ و اکمل  بیت اهل ن نن َعن سن حن
ن
بنابراين اگر  باشند، می " أ

ت قدم به قدم به دنبال اين بزرگواران عمل در سايه اين محبّ و دلبسته آنان شود، فرزند محبّ

 شود. نیز از حسن عمل برخوردار می اونموده و اعمال 

 رشد در  ابعاد مختلف انسانی -5-6-9

 محبّ. گردد می وی رشد به منجر، انسان وجودی ابعاد تمام در بیت اهل دستورات

 الگوهای اين معصوم امامان فرمايشات و دستورات به عمل و آنان از پیروی با بیت اهل

 .داد خواهد رشد صحیح جهت در را خويش انسانی وجود مختلف ابعاد، الهی برگزيده

ابعاد مختلف انسانی عبارتند از : جسمی يا زيستی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فطری، 

 روانی. –عقلی، روحی  –آموزشی، فکری  –تربیتی، علمی  –عاطفی، اخالقی 
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 نتایج تربیت دینی -1-9

 نیک رفتاری  -7-1-9

 شايسته اعمال و شود می رفتار حسن ، واجدبیت اهل با محبّت و واليت نسبت به فرزند

 در کردن زندگی صحیح انگیزه بنابراين. نمايند می عمل گونه اين محبوبان او چون، دهد می انجام

 .آيد می بوجود فرد

 جلوگیری از لغزش و گناه  -2-1-9

فقدان و عدم تربیت صحیح و شايسته است. در  منشأ بروز ناهنجاريهای فردی و اجتماعی،

های بیرونی نظیر امربه  کننده عالوه بر کنترل ها، ناهنجاریمکتب اسالم برای جلوگیری از بروز 

بدين معنی که  ديه و...توجه بیشتر به کنترل درونی است. حد، قصاص، معروف و نهی از منکر،

ای تربیت شود که از وجودمانع درونی برخوردار باشد و حتی در نبود ناظر بیرونی  فرزند به گونه

ها و اعمال  يکی از عوامل مهمی است که مانع ناهنجاری بیت  ت اهلمرتکب خطا نشود. محبّ

سعی و تالش خود را مبتنی بر جلب رضايت محبوب قرار  بیت اهل شود. محبّ ناشايست می

وب فرزند محبنزد  بیت اهلبنابراين اگر  زند. دست به ارتکاب عمل ناپسند نمی دهد و می

 شود. یری میها جلوگ مبتال شدن و بروز ناهنجاریشوند، از 

 قرار گرفتن در مسیر زیست طولی -9-1-9

 و  طولی زيست مسیر در قرار گرفتن فرزند، تربیت دينی فوايد ترين مهم و ترين عمده از يکی

 الهی ذخیره و خدا حجت آخرين منتظر و گرفتن نظر در را دنیا و هستی طول هم چنین

 باشد. بودن، می مهدی حضرت

عبارت است از: تولد، سپری شدن دوران نوزادی، طفولیّت، زيست طولی توان گفت  می
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۸کودکی، نوجوانی، میانسالی، پیری، مرگ و مراحل پس از آن.

 بیت اهلالگوپذیری از  -4-1-9

ترين مسائل تربیتی در اسالم است. الگوگیری از ديگران نقش اساسی  از مهم يکی الگوگیری

او دارد و هدف از الگوگیری جبران کاستی ها  سعادت يا شقاوت گیری شخصیت انسان،در شکل

 و يافتن راه تکامل و دستیابی به سعادت و موفقیت است.

شود و الگوپذيری ناشی از محبّت در  ت و دوست داشتن به قلب و دل انسان مربوط میمحبّ

تابع قلب  توان گفت رفتار و اعمال انسان بنابراين می کند. اعمال و رفتار فرد بروز يافته و جلوه می

اوست و فرمان قلب ناشی از توجه و عالقه است. هنگامی که دل متوجه خدا و اولیاء خدا باشد 

۱زند. اعمال نیکو از آن سرمی

ن »فرمودند:  خدا رسول ءن من رن ن
ن
ن   اْل ب  َمن حن

ن
 ۳«  أ

 باشد. آدمى با کسى است که مورد محبت او مى

 اننسبت به آنو گزيند  می به عنوان الگو و اسوه بر را اطهار ائمهفرزند در تربیت دينی 

 نمايد. گردند و از آنان اطاعت می داشته و محبوب وی میت عالقه و محبّ

رنگی و همراهی و يا به تعبیری مشاکلت بیشتر  هم ت و ارتباط قلبی بیشتر باشد،هر قدر محبّ

بسیار عظیم است و به طور کلی سويی  ت در ايجاد همسانی، همفکری و همخواهد شد. نقش محبّ

 گیرند. های محبوبشان الگو و سرمشق می هرهچها از  انسان

ای از  تا جائی که محبّ نسخه ،در آينه قلبآنان کماالت و صفات شدن  منعکس حبّ، نتیجه

 71های تعلیم و تربیت، ص ، مبانی، اصول و روش. مشکاتی، حسن7

67، ص زهراکبری فاطمه. دستغیب،سید عبدالحسین، زندگانی صدیقه2

 711علی، امالی، ص. صدوق، محمدبن9
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را به عنوان  بیت بنابراين در تربیت دينی فرد در عقايد و اخالق و رفتار اهل ۸گردد. محبوب می

 گزيند. رمیالگو ب

 قرار خويش عقايد مبنای و مالک را آنان عقايد بیت اهل فرزندمحبّ الف( در عقاید:

 و باشند نمی تأثیرگذار وی جان و فکر در باطل های انديشه و شود می صحیح انديشه واجد .دهد می

.ماند می مصون باطل و خرافه عقايد و فکری آفات از

ِ ون ﴿اخالق: ب( در ةن اهللَّ غن ة ...﴾ ِصبن غن ِ ِصبن نن َِمن اهللَّ سن حن
ن
ن أ ۱َمن

، فرزند نزد بیت اهل شدن محبوب با. دارد همراه به همسانی و مشاکلت، محبوبیت و محبّت

 بنابراين. نمايد سازی همانند خويش محبوب با رفتار و خو و خلق در نمايد می سعی وی

 و اخالقیات و باشند می کامل انسان اکمل و اتمّ مصداق، عصمت مقام بودن دارا با بیت اهل

 قرار ها آن دوستداران و محبّان برای معیار و مالک، روايات و احاديث و سیره در ها آن رفتار

 رذايل رفع و فضايل کسب به معطوف را خويش همّت تمام راستا اين در، محبّ فرد. گیرد می

.گردد می رفتار حسن واجد اطهار ائمه از الگوگیری با ديگر سوی از و .نمايد می

دینداری -5-1-9

 رضايت جلب منظور به و آنان از پیروی و تبعیّت با فرزند بیت اهل به محبّت سايه در

 فردی صورت اين در گردد. می پايبند ها آن به و رعايت واجبات و محرمات را فرائض،، محبوب

 .شد خواهد متديّن

791، صزهراکبری فاطمه. دستغیب، سید عبدالحسین،زندگانی صدیقه7
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فصل دوم

بیت با روش های تربیتی گام اول تربیت دینی: ایجادو تقویت محبت اهل

های تربیتی با روش بیت اهل گام اول تربیت دینی: ایجاد و تقویت محبّت

های تربیت دینی روش -7

تربیت دينی، اتخاذ روشهای تربیتی در ها، اهداف و نتايج  پس از آگاهی از چرايی، ويژگی

های تربیتی برای  يابد. در اين فصل کاربرد برخی از روش جهت تحقق اين امر مهم، ضرورت می

شود. که گام اول تربیت دينی است، ذکر می بیت ايجاد و تقويت محبّت اهل

 های تربیتی عبارتند از:  روش

ظاهر، تزيین کالم، ارزشگذاری، ايجاد ارتباط و سازی، آراستن  بینش، اسوه سازی، اعطای زمینه

(، مواجهه با سازی)عمل به واجبات ها، فريضه ها، يادآوری نعمت جوّ عاطفی، ترغیب، ابراز توانايی

نتايج اعمال.

سازی زمینه -7-7

هايی که برای آن فراهم  شود بستگی دارد به شرايط و موقعیت اعمالی که انسان مرتکب می

برطبق اين روش بايد شرايطی مهیّا شود که احتمال بروز رفتارها و حاالت مطلوب را باال گردد.  می

شرايط مطلوبی فراهم شود و از  بیت از اين رو الزم است برای ايجاد محبّت اهل ۸برد، می

 برقراری پیوند عاطفی با افراد نامناسب جلوگیری به عمل آيد.

مندی و محبوبیّت به  و خوشايند واقع شود، عالقه هرآنچه)چیزی يا کسی( برای انسان مطلوب

.36اسالمی، ص. باقری، خسرو، نگاهی دوباره به تربیت 7
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ای عمل شود که  نیز بنابر قضیه شرطیه پاولف به گونه بیت دنبال دارد. بنابراين برای محبّت اهل

شود  توسط والدين فراهم آيد وهر آنچه مربوط به آنها می بیت زمینه ايجاد و تقويت محبّت اهل

 اطهار ای خوش نسبت به ائمه . برای فرزند خوشايند وخاطرهاعم از نام، ياد، مراسم، مجالس و..

 در ذهن فرزند بر جای بگذارد.

زی ايجاد اين محبّت استفاده نمود:سا به همین مناسبت می توان از راهکارهای زير برای زمینه

برپائی مراسم و شعائر اسالمی -7-7-7

سازی ،آشنا  های والئی از طريق زمینه علقههای انتقال فرهنگ دينی و والئی، ايجاد  يکی از راه

نیز به برپائی  بیت اهل ۸باشد. شرکت و برپائی مراسم و شعائر والئی می دينی،نمودن فرزند با شعائر

اند. مراسم جشن و سوگواری  ورزيدند و به شیعیان هم توصیه نموده مراسم و شعائر دينی اهتمام می

ی برخورد والدين در دل و روح فرزند  و ساير مراسم و شعائر اسالمی و والئی و نحوه اطهار ائمه

 تأثیرگذار است.

فرمايند: می حضرت علی

زن » حن ا ون ين ِحنن رن ن ونن ِلق  حن ن ْفن ا ون ين وئ نی ن ن ُصن ن ن ةا ين عن ت  ِ اس  ن
ارن نلن ن ْخن ِض َفن رن

ن ن
عن ِإیلن اْل لن هن اطَّ نن احن ت ن ن سن نن ِإنَّ اهللَّ ا ون ُنن ئ ِی ن نزن حِل

ا نن ن ا ون ِإِلن كن ِِمَّ ِ
وَلن
ن
ا أ من يِفنن ن اَلن ون من

ن
من ون أ هن سن ن ق  ب ن

ن
نن أ ولن ذن ن ی  ۱«ين

 ما براى از برگزيده و را ما برگزيده پس متوجه زمین شد است مرتبه بلند که بدرستى خدا

بسبب اندوه شوند  شادى ما و اندوهگین می براى از شوند می شاد و را ما کنند می يارى که پیروانى

 ند و بسوى ماهست دهند جانهاى خود را و مالهاى خود را در راه ما، پس ايشان از ما ما، و مى

خواهند بود.  ند و ايشان با ما در بهشتآي می

211، ص . مروّجی طبسی،محمدجواد،حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت7

 771. تمیمی آمدی، عبدالواحد، غررالحکم، ص2
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ا َِم َفِضل»: صادقمام ا ُقن ِ تنا َخن عن ت  ِحمن اهللَّ س  ا و   رن نن حِلنزئ ِی  ُنن حزن نا ين ی  وا ِِباء ِوالين ننن ح 
ن
ِتنا و ع طنين

ِحناين  رن ن ونن ِلق   ۸«ْفحن

 خمیر ما محبّت آب با و آمده بوجود ما گل زيادى از که را ما شیعیان کند رحمت خدا

 .شادمانند ما شادى در و غمگین ما غم در اند، شده

دردی، قرابت و نزديکی، نهايتاً منجر  ايجاد حس هم شرکت در مراسم غم و شادی اشخاص و

های والئی و  لقهعُو های انتقال فرهنگ دينی و ايجاد  يکی از راهشود.  به ايجاد عالقه و محبّت می

آشنا ساختن فرزند با شعائر والئی، شرکت و برپائی مراسم جشن و  ،برگزيدن آنان به عنوان اسوه

 ۱باشد. می سوگواری خاندان عصمت و طهارت

و اظهار  ناشادی آناد نمودن فرزند در ايّام و ش اطهار بنابراين شرکت در جشن میالد ائمه

که همان برانگیختن  بزرگواران نيی همچون ايام عاشورا و شهادت آها حزن و اندوه در مناسبت

 گردد.  عواطف و احساس همدردی است سبب ايجاد محبّت به آن بزرگواران می

 نمودند. ورزيدند و به شیعیان نیز توصیه می به برپائی اين مراسم و شعائر اهتمام می بیت اهل

ها  باشد. بعضی از اين مراسم و اعیاد که به آن گذار می شرکت در اين مراسم در فکر و روح نیز تأثیر

 باشد: بوده به قرار زير می اهتمام ويژه ورزيده و مورد توجه حضرات معصومین

 بزرگداشت عید غدیر .الف

ساز  روزهای سرنوشتاعیاد هر ملت، روزی برای احیاء شعائر آنان و تجديد عهد و يادآوری 

 و مهم آنهاست.

رين عید امّت اسالم و از اهمیت خاصی در زمین و ت عید غدير با عنوان عید واليت، مهم

فرمايند: روزی است که خداوند آن را برای شیعیان و  می آسمان برخوردار است. امام صادق
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 ۸محبّین اهل بیت عید قرار داده است.

 : فرمايند می همچنین امام هادی

 ۱آيد. ین ايشان بشمار میروز غدير روز عید است و افضل اعیاد نزد اهل بیت و محبّ

 داع در بیابان غدير پس از اتمام سخنرانی پیامبرالو عید گرفتن روز غدير از همان سال 

تبريک گفتند و با آنها بیعت  علی و حضرت شروع شد و سه روز به طول انجامد و به پیامبر

 گرفتند. امیرالمؤمنین اين روز را جشن می نیز به تأسی از پیامبراکرم نمودند.امامان معصوم

روز غديری را که با جمعه مقارن شده بود جشن گرفتند و در خطبه ای به همین مناسبت، مطالب 

در روز غديری روزه گرفتند  رضاهمچنین امام  ۳مفصلی درباره غدير و عید گرفتن آن فرمودند.

ای را دعوت نمودند و برای آنان سخنان مفصلی درباره غدير فرمودند و به منازل  و برای افطار عده

 ۱آنان هدايايی فرستادند.

موارد ديگری مانند  ،دادن عالوه بر جشن گرفتن در اين روز، روزه گرفتن، افطاری و هديه

لباس نو پوشیدن، ديدار مؤمنان، توسعه بر خانواده و برادران، عقد اخوت و برادری اعمالی بوده که 

الزم به ذکر است که در  .نمودند دادند و به انجام آنها سفارش می در اين روز انجام می بیت اهل

دعا و تجديد عهد وپیمان نیزذکر اين روز اعمال عبادی نظیر حمد و سپاس الهی، نماز و زيارت، 

نزد فرزند را  اطهار جذب و محبوبیّت ائمه است. انجام اين اعمال در اين روز موجباتِ شده

 آورد.  فراهم می
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 بزرگداشت قیام عاشورا .ب

و  ترين شعائر اسالمی برپايی مراسم سوگواری ساالر شهیدان امام حسین از مهميکی 

باشد که حضور در اين مجالس و شنیدن حوادث آن ايّام  فرزندان و ياران با وفای ايشان می

 ۸گردد. ور شدن اين عالقه و محبّت می انگیزاند و سبب شعله می احساسات و عواطف فرزند را بر

گردد،  عالوه بر اين زنده نگه داشتن ايام عاشورا با برپائی مراسم روضه و مرثیه خوانی سبب می

 ۱مکتب عاشورا به صورت مکتب تعلیمی و تربیتی همیشه زنده بماند.

شود به دلیل اينکه محور مباحث بر بیان  بیان می اطهار مطالبی که در مجالس عزاداری ائمه

، زندگی و راه و رسم آن بزرگواران و بیان اهداف آنان بیت معارف دينی، ذکر فضائل اهل

گردد و عالوه  می اطهار و افزايش آگاهی و معرفت نسبت به ائمهباشد، سبب ارتباط فکری  می

انگیزد و سبب ارتباط عاطفی و پیوند  می عواطف و احساسات را بر بیت بر آن ذکر مصائب اهل

 شود. های آنان می قلبی وحرکت فرزند در مسیر اهداف و ارزش

جنبه تربیتی از موارد مهمی نان افزون بر و گريه بر آ بیت بنابراين شرکت در مجالس اهل

گريه بر »فرمايند:  که شهید مطهری می شوند. چنان نزد فرزند محبوب می بیت است که اهل

هماهنگی با روح او و موافقت با نشاط او و حرکت او است؛ اين  شهید، شرکت در حماسه او،

 ۳«.دهد ها است که نهضت امام حسین را در اعماق جان مردم رسوخ می گريه

 جشن میالد امام زمان .ج

چه غايب از ديدگان ما هستند اما که گر زمان برگزاری و شرکت در جشن میالد امام

ای برخوردار است و اين  ، از اهمیت ويژهباشند می حضور داشته و زنده و حاضرو ناظر براعمال ما
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و ايجاد محبّت  زمان گردد. البته آشنائی با امام می نیز سبب ايجاد رابطه و عالقه به امام زمان

باشد که با در نظر  ای می است و نیازمند ذکر موارد جداگانه ايشان از اهمیت زيادی برخوردار

گرفتن عصر غیبت و تربیت فرزندانی منتظر امر ظهور و فرج ايشان اقدامات تربیتی متناسب با اين 

 شود. زمان بايد بررسی و تدوين و به کار گرفته

های شادی آفرين مرتبط با امامان  و مناسبت ر شده میالد ساير ائمهعالوه بر موارد ذک

 آورد.  را فراهم می بیت های ايجاد و تقويت محبّت اهل زمینه معصوم

 زیارات -2-7-7

ا» : رَسُولُ اللَّهِ ب  دن حن دن زن اا تن رن ِغب  لن زن ون َقن ةن دَّ ون ن
ن
ِِبن اْل ةن ئ نی ن ارن ين  ۸«ازلِّ

 نوبت به نوبت ديدار کن تا دوستى را فزون کنى. آور است دوستى (ديدارزيارت )

زيارت به معنی قصد و توجه است و در عرف منظور از زيارت آن است که انسان با انگیزه 

 ۱آورد. بزرگداشت کسی و انس گرفتن با او به وی روی می

باشد. با هر کسی که  ت تأثیرگذار میقرب و نزديکی از ابزاری است که در ايجاد و افزايش محبّ

احساس نزديکی بیشتر شود و يا از نظر مکانی و مادی هر کس به انسان نزديکتر باشد منجر به 

 شود.اين نزديکی و قرب در فرهنگ دينی و در ارتباط با امامان معصوم ت میمندی و محبّ عالقه

فیزيکی، قرابت روحی  آور است و اين نزديکی مادی و شود. زيارت محبّت با عنوان زيارت بیان می

زيارت حرم مطهر آنان  بیت را به همراه دارد. بنابراين يکی از راههای ايجاد و تقويت محبّت اهل

 باشد. می

تواند با بیانات خود به امامان عرض ارادت نمايد و  فرزند هم می در زيارت امامان معصوم
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ابراز  زبان حضرات معصومین تواند از تولّی خويش را نسبت به آنان اعالم دارد و هم می

نامند. زيارات مأثور عالوه بر آموزش  احساسات نمايد که اصطالحاً گونه دوم را زيارات مأثور می

 سازد.  نیز آشنا می اطهار کیفیت اظهار ارادت و ابراز تولّی، فرزند را با منزلت و مقام ائمه

 باشند: گونه می های مأثور دو زيارت نامه

است و زائر به محضر آن امام  های اختصاصی که مخصوص هر يک از ائمه ه. زيارت نام۸

 در روز يکشنبه. نمايد. مانند زيارات امیرالمومنین سالم و اظهار ارادت می

توان مورد  را می هايی که مضامین عام و محتوايی کلی دارد و همه امامان .زيارت نامه۱

 ۸زيارت جامعه کبیره.اهلل،  خطاب قرار داد. مانند زيارت امین

ای فراهم شود که برای فرزند مطلوب و خوشايند جلوه نمايد و  البته زيارتی که شرايط به گونه

 ها از زيارت در ذهن فرزند برجای بماند. بهترين خاطره

و احساس قرابت با امام معصوم سبب پیوند واليی و  طهار حضور در حرم مطهر ائمه

اند حاکی از  و احاديث فراوانی که بر زيارت امامان سفارش نموده گردد تحکیم روابط عاطفی می

 باشد. تقويت اين ارتباط می

بینند، صدايش  را می اوبه زائران مانند اينکه  اطهار تذکر نکاتی پیرامون زيارت و توجه ائمه

پاداش دانند وهمچنین  را می اوها و حوائج  دهند، خواسته شنوند، سالمش را جواب می را می

شود، بیان تمام اين موارد در دلبستگی و محبّت  عظیمی که از زيارت امامان معصوم نصیب زائر می

 حائز اهمیت است. اطهار به ائمه

ای از زمان  و شوق زيارت آنان که حتی در برهه بیت بیان شدت محبّت و عالقه محبّان اهل

ت، حتی حاضر به از دست دادن وجود داش هايی برای زيارت امامان که مشکالت و سختی
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 باشد. مؤثر می بیت شنیدن اين ماجراها در ايجاد و تقويت محبّت به اهل جان خويش بودند،

چنانکه باشد.  نیز می باشد که زيارت از تکالیف شیعیان نسبت به امامان الزم به ذکر می

دوستان و پیروان اوست و از عهد و پیمانی به گردن هر امامى برای همانا  فرمايند: می رضا امام

پس هر  ،، و نیکو ادا کردن حق ايشانهای وفای کامل به اين عهد و پیمان، زيارت قبر امامان است نشانه

آنچه ايشان ه کس ايشان را زيارت کند از روى میل و رغبت در زيارت ايشان و از روى تصديق کردن ب

 ۸ايشان در روز قیامت شفیعان آنان باشند.خواستند البته آن کسان از کسانى باشند که امامان 

 دعا -9-7-7

از طريق  اطهار های بوجود آمدن محبّت، ارتباط فکری و پیوند عقلی با ائمه يکی از راه

باشد. خواندن و تفکر در فرازهای دعا باعث افزايش  خواندن دعاهای وارد شده از زبان آنان می

گردد که معرفت قلبی مکمل معرفت  معرفت قلبی میشود و از طرفی ديگر سبب  معرفت عقلی می

سازد. همچنین بخشی از تربیت دينی  عقلی است و اين دو معرفت، تربیت دينی را ممکن می

 ۱باشد. اختصاص به تربیت عبادی داشته که ذکر و دعا مشمول اين تربیت می

ات، تعقالت و ذهنیّنويسند دربردارنده نوع عقیده، نگرش،  معموالً مطالبی که نويسندگان می

های  اند نیز حاوی افکار و عقايد و انديشه انشاء فرموده اطهار ای که ائمه افکار او است. ادعیه

 دل و برخورداری آنان از علم غیب نشأت گرفته است.باشد که از عقل،  آنان می

محبّت برقراری ارتباط فکری و پیوند عقلی از جمله مواردی است که سبب ايجاد عالقه و 

گردد. همانگونه که میان خواننده و نويسنده از طريق مطالب نگاشته شده توسط  بین دو شخص می

توان بیان داشت که از طريق آشنائی  گردد، می نويسنده ارتباط ايجاد و اين ارتباط منجر به عالقه می
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ارتباط عاطفی فکری و در گام بعدی  فرزند با ادعیه و آموزش خواندن دعاها ارتباط فکری و هم

 شد. ايجاد و تقويت خواهد اطهار میان او و ائمه

ای از معارف است و در ايجاد  الزم به ذکر است که مضامین دعاها دربردارنده مجموعه

ساز تربیت درونی و تقويت و پرورش  بصیرت نقش موثر دارد، افزون بر اين مطلب، دعا، زمینه

گردد و به عنوان بازدارنده در برابر  ( میاخالقیهای درونی نیکو )فضايل  خصوصیات و خصلت

( است و يا به صفات و حاالت مذموم و نامطلوب )رذايل اخالقی انحرافات و گناهان و رفع

 ۸باشد. توان بیان داشت دعا، عاملی مهم برای تهذيب و تزکیه می تعبیری خالصه می

اگرچه در سنین کودکی  های مختلف تشويق و ترغیب فرزند بر خواندن ادعیه به مناسبت

و به تبع آن  معصومین يجاد انس و الفت با ائمهاظور نيابد اما به م الزامی نیست و ضرورت نمی

ساز خوبی برای سنین باالتر  مندی وی به آنها زمینه برای ايجاد نگاه مطلوب او به دعا و عقیده

 خواهد بود. 

 افتتاح، دعای ثمالی، دعای حمزهابو عرفه، دعای توسل، دعای کمیل، دعای دعایمانند 

 االخالق، مناجات شعبانیه و ... . مکارم

 توسل  -4-7-7

بدون ترديد انسان برای تحصیل کماالت مطلوب خويش، اعم از مادی و معنوی به غیر خود 

گردد. برای تعلیم و آموزش،  نیازمند است. انسان تشنه برای رفع تشنگی با نوشیدن آب سیراب می

شود و مواردی از اين قبیل نشانگر اين است که انسان همواره نیازمند  معلم مراجعه می به مدرسه و

شدن  هايش به تحقق بپیوندد. بديهی است انسان با برآورده توسل است که حوائج و خواسته

ق نیاز نقش مؤثر داشته برای آن مهم و يابد و آنچه در تحق نیازهايش، به شادی و نشاط دست می
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 شود. آن می عالقمند به

ديگری از روی عالقه ب جستن و يا چیزى که باعث تقرب به در اصل به معنى تقرّ "وسیله"

 ۸باشد. شود، می و رغبت می

بیت ايشان به عنوان  و اهل پیامبراکرم دادن قرار وسیله شیعه، فرهنگ در «توسّل»از مقصود

تقرب به خداوند  دادن آنان به منظورترين بندگان در پیشگاه الهی و واسطه قرار  برترين و محبوب

 .توسل مورد سفارش قرآن و روايات اسالمى است: استای  جت و خواستهاطلب ح و

﴾: فرمايد مى خداوندمتعال ن َلن ست  ن
ِه اولن ن وا إِلن غن ن ون ائ نی ن ا اهللَّ وا اتَُّقن ن ينن آِمن

ا اَّلَّ هن  ۱﴿يا أيُّ

 اى براى تقرّب به خدا انتخاب نمايید. پیشه کنید و وسیله پرهیزکارى ايد، آورده ايمان که کسانى اى

رِبا اِله ابالمام»  ۳با امام به خدا تقرب بجوئید. «ب ق 

مطرح  بیت و اهل اکرمپیامبر به توسّل مسأله سنّى، و شیعه طريق از فراوانى روايات در

در برخى از  است که فرموده« علّامه مجلسى»است . مرحوم  شده و مورد سفارش قرار گرفته

روايت کرده و  اين دعاى توسّل را از ائمّه« شیخ صدوق»جناب  ،کتابهاى معتبر آمده است

 ۱«.اين دعا را براى هر حاجتى که خواندم به زودى به اجابت رسید»گفته است: 

و واسطه قرار دادن آنها در پیشگاه الهی برای رسیدن به حوائج  اطهار بنابراين توسل به ائمه

ها، سبب ايجاد و تحکیم رابطه عاطفی گرديده و محبوبیّت آنان  و برطرف شدن مشکالت و سختی

در ايجاد اين محبّت مؤثر  اطهار شود. لذا شرکت در مجالس توسل به ائمه نزد فرزند افزون می

 باشد. می
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 روش اعطای بینش -2-7

نبن  » فرمايند: می امام صادق
ن
عن   احل ِرفنِة   فنرن عن ن

ن
 باشد. محبت از فروعات معرفت می ۸«اْل

امور  به وسیله نیروی عقل قادر است بر که از امتیازات ويژه انسان استو آگاهی تعقل 

و معرفت پیدا کند و در مورد ديگران و حتی ساير امور اينگونه است که تا  بینش پیرامون خويش

اولین و  ،بنابراين شناخت ورزد. ت نمیبدان محبّ د،شاب داشتهنآگاهی و بینش به چیزی نسبت 

گردد که مبتنی بر شناخت باشد و چنین  ت میارتباطی منجر به محبّ ت است.ترين اسباب محبّ مهم

 ارتباطی مستحکم و بادوام است.

اربردی، روش اعطای های تربیتی ک يکی از روش بیت برای ايجاد و تقويت محبّت اهل

در حديث فوق، شناخت مقدمه محبّت است. شناخت  باشد. برطبق فرمايش امام صادق بینش می

گردد به  يعنی تشکیل نگرش وعقیده امامت که منجر به محبّت و در نهايت تبعیّت می بیت اهل

 يابد. وسیله روش اعطای بینش تحقق می

گاه  به مقام و جايگاه ايشان حاصل شود،هیچاگر پس از معرفت نسبت  بیت ت به اهلمحبّ

 شود. زايل نشده بلکه هر لحظه افزايش يافته و سعادت و رستگاری فرزند تضمین می

باشد و نتیجه اين  روش اعطای بینش بر مبنای تأثیر باطن بر ظاهر از مبانی تربیت، استوار می

در اين روش سعی بر اين است  باشد. روش دگرگونی باطنی فرد و اصالح رفتار و اعمال فرد می

به فرزند اعطا شود و در صورت وجود بینش  بیت ای از اهل که آگاهی عمیق و گسترده

گردد و در نتیجه محبّت به اين  تواند ارتباط و پیوند برقرار و محبّت به آنان ايجاد و تقويت می می

 ۱نمايد. بزرگواران اعمال و رفتار خويش را اصالح می

توان از آنها استفاده  می که در تحقق اعطای بینش و عقیده به امامان معصومراهکارهايی 
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 باشد: نمود به شرح زير می

 در عالم خلقت بیت جایگاه اهلتبیین  -7-2-7

 است. ين بزرگواران آفريده شدهاوجود مبارک  منِبیان احاديثی که تمام هستی به يٌبا 

آن رايج است و با آن انس بیشتری داشته و بدان آشنا  مشهورترين حديث که در میان شیعیان خواندن

حديث شريف کساء است که در قسمتی از اين حديث شريف خداوند متعال خطاب به ، هستند

 فرمايد: مالئکه می

، ون   اين  » ةا يئن ض ِ ساا من ن ال َشن ، ون راا ت  نراا ِمن ال َقن ، ون ةا َِحَّ دن ضاا من ال ارن ، ون ةا ِِنَّ ن آءا ُمن تن ْسن نقن ، ما َخن ورن دن كاا ين ال فنلن
ى ْجن حنراا ين ن ال ت  ى ون كاا ينْسن ال فنلن  ِف ، ون

َّ
حنتن النِكسآِء   ، اال ن ت ن ينن ُهن ِة، اَّلَّ ن نْمن الِء اْلن ِة هؤن بَّ ن  ۸...«َمن

 مانند: هم چنین عبارات زيارت جامعه کبیره

ن » حن   ... ِبمكن ن ن   َفن ين   اهللَّ ن نغ  لن ال زِّ ی ن ن ين ِبمكن ، ون مِتن خن ن ين امن ثن ون ِبمكن قن ن
ن
ودن ون اْل من حن ن

ن
امن اْل قن ن

ن
ةن ون اْل يِفعن تن ارلَّ َجن رن .... ون ادلَّ
ن ...  وَلن ن ی  قن ن

ن
ةن اْل اعن فن َّ رن ون الس  ِبت  كن نن الن

ن
أ َّ مين ون الس  ِ ط  غن

ناهن الن
ن
َّ ون اْل زَّ ون َجن ِ عن دن اهللَّ من ِِعن

ولن عن ن
ن
 ۱«اْل

جمله رواياتی که به ذکر برتری روايات بسیاری است از  معصوم در شأن و منزلت امامان

است، همچنین برگزيده بودن ايشان توسط خداوند برای  بر تمام خالئق بیان شده اطهار ائمه

الهی و شأن هدايت، شفاعت وساير شئون اين بزرگواران که در کتب کالمی با استفاده  مقام 

 از احاديث ذکر شده است.

 ایجاد عقیده امامت با تبیین ضرورت، هدف و فلسفه آن -2-2-7

های تربیتی آنان است  ترين بخش که تربیت اعتقادی از مهم در سیره تربیتی امامان معصوم

و اصل اعتقادی امامت در موارد متعددی برای مخاطبانشان  اطهار برای آگاهی و شناخت ائمه
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 اند. ضرورت و هدف امامت را بیان فرموده

تا  :پیامبر و امام است؟ امام فرمودندپرسید: چه نیازی به  عنوان نمونه جابر از امام باقربه 

جهان بر صالحش باقی بماند. زيرا خداوند اگر امام يا پیامبری در میان آنان باشد عذاب را از اهل 

"زمین برمی دارد...
۸ 

خداوند زمین را بدون به خدا از رحلت آدم، "فرمايند:  می در روايت ديگری امام صادق

او، به سوی خدا هدايت  واسطه امام نگذاشته است و همیشه در آن امامی بوده است که مردم به

شود و آنکه همراه او باشد  يابند و هم او حجت خدا بر بندگان است؛ هر که او را رها کند نابود می

 ۱."يابد نجات می

و جايگاه آنان در عالم  امامان معصوم با ذکر اين احاديث برای فرزندان عالوه بر شناخت

 هستی و خلقت و آشنائی با شئون امامت و هدايت و ساير شئون که در احاديث به آنها اشاره شده

 ۳گردد. مند  در رسیدن به کمال و سعادت بهره اطهار آموزد که چگونه از ائمه است، فرزند می

 بیت بیان فضائل اهل -9-2-7

در اعطای بینش اصل امامت و تربیت فرزند بر مبنای محبت  بیت بیان فضائل اهل

عالوه بر اين که  ،بیت گونه که آشنائی با فضائل اهل نقش تربیتی دارد. بدين بیت اهل

در قلب  شود محبّت امامان معصوم کنند، سبب می تری از آن بزرگواران پیدا می شناخت عمیق

گرا است، انسان هم دوست دارد خودش به کماالت دست  جو و کمال او ريشه دواند. انسان کمال
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 29ص29،ج واربحاراالن

 11-16صص2، ج زاده، سیدعلی، تربیت دینی سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت . حسینی9
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شود.  يابد و هم افرادی را که دارای کماالت هستند، به آنها تمايل پیدا کرده، عالقمند و محبّ آنها 

همچنین  .گردد برای فرزندان سبب شناخت آنان و محبّتشان می بیت بنابراين بیان فضائل اهل

صف بسیاری از شود که متّ رد. هنگامی که فرزند با افرادی آشنا میاثر الگوسازی نیز دا ،بیان فضائل

باشند، آن افراد را به عنوان الگوی زندگی خود انتخاب نموده و سعی  صفات عالی انسانی می

 ۸نمايد در زندگی نیز در حدّ توان، مانند آنان زندگی کند. می

صفاتی از قبیل  دوست دارد. ای است که کماالت، صفات نیک و فضايل را فطرت بشر به گونه

علم، حلم، تقوی، شجاعت، رأفت و مهربانی و ... . همه انسانها فردی را که دارای چنین صفات 

واالترين و برترين کسانی هستند که  بیت ای است را دوست دارند. اهل حسنه و پسنديده

اين بزرگواران واجد  است و خداوند آنان را دارای همه کماالت انسانی در حد اعالی خود نموده

کند که بايد چنین بزرگوارانی را از صمیم قلب  باشند. عقل سلیم حکم می تمامی صفات نیکو می

 نمايد. دوست داشت. صفات و فضايل هر انسانی را به سوی دارنده آن کمال و فضیلت جذب می

اِسنن »فرمايند:  می امام رضا ن وا َمن من ِ ن َعن
وَنن   ِإنَّ انلَّاسن ولن عن ن ئ َّی 

ن
ا ال ِِمن  ۱«كنَلن

 .کنند میپیروى ها و تعالیم ما را بدانند از ما  های حرف اگر مردم خوبی

هايی از صبر، ايثار، عفو،  و ذکر نمونه بیت بنابراين آشنائی فرزند با سیره و رفتار اهل

و  خلق، عطا و بخشندگی، جوانمردی و ... در ايجاد تواضع، عبادت، شجاعت، اخالص، حسن

 شود. تقويت محبّت تأثیرگذار است و سبب الگوگیری از آنان نیز می

آمیز با کودکان، نوجوانان و جوانان را  هايی که برخورد خوب و شايسته و احترام بیان حکايت

 شود. بردارد، تأثیرگذار و سبب تعمیق محبّت می در

                                                           
 11-13، صص زاده، سیدعلی، تربیت دینی سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت . حسینی7

 911ص7، جعلی، عیون اخبارالرضا . صدوق، محمدبن2
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 سازی اسوه -9-7

سازی است. طبیعت انسان  قرآن، روش اسوههای مورد تأکید و استفاده  ترين روش يکی از مهم

ته باشد، آن را به عنوان الگو ای است که نسبت به هر کس عالقه و تمايل قلبی داش به گونه

ها  ها و قهرمان کند. به بیانی ديگر در درون دل انسان جايی برای اسوه گزيده و از آن پیروی میبر

و کردار  الزم است والدين بکوشند و رفتار بیت وجود دارد و در تربیت بر مبنای محبّت اهل

مطلوب را عمالً در معرض ديد فرزند قرار دهند تا او به پیروی از آنها بپردازد و اعمال خويش را 

 انجام دهد.

روش الگوئی از دو طريق الگو گرفتن يا الگو برای خود قرار دادن و ارائه الگو برای ديگران 

اصول، معیارها و والدين بايد به سیره آنان) بیت محبّت اهلبرای ايجاد  باشد: پذير می امکان

عمل نمايند و در اين صورت است که فرزند نیز با مشاهده  ۸های آنان در رفتار و کردار( روش

 شود.  مند به آنان شده و پیرو می رفتار و اعمال آنها، عالقه

است والدين محبّت برترين  از جهت ديگر قبل از آن که فرزند برای خود الگو برگزيند، الزم

نموده تا  بیت مند به اهل ها و مخلوقات عالم را در دل فرزند ايجاد نمايند و او را عالقه انسان

 آنان را به عنوان الگو برگزيند و پیرو آنان گردد.

 مؤثر باشد: بیت راهکارهای زير می تواند در ايجاد و تقويت محبّت و الگوپذيری اهل

 هابیان حکایات و داستان -7-9-7

گرفته و از نفوذ و جاذبه بااليی برخوردار  هايی که در قرآن مورد استفاده قرار يکی از روش

گوئی و  توان از روش قصه به منظور ارائه الگو می ۱گوئی و داستان است. باشد، روش قصه می

                                                           
 .16. مطهری، سیری در سیره نبوی، ص7

 711نگاهی دوباره به تربیت اسالمی، ص . باقری،خسرو،2
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ت. مراد از جس است، بهرهسرائی که مورد عالقه کودکان، نوجوانان و حتی بزرگساالن    داستان

و بیان زندگی آنها است که عالوه بر افزايش بصیرت و  گذشت امامان معصومداستان، سر

به دلیل اينکه آنان شخصیت اصلی و قهرمان داستان هستند، رفتار  اطهار شناخت نسبت به ائمه

گزيند.  ويش برمیگردد و آنان را به عنوان محبوب خ و عملکرد آنان مورد عالقه فرزند واقع می

که برترين بندگان خدا و دارنده مقام و منزلت ويژه به خصوص دارای شأن امامت و  اطهار ائمه

 ۸داشت. های آنان اثر تربیتی و سازندگی نیز خواهد باشند، داستان هدايت امّت می

رخ داده است به ويژه ذکر  اطهار هايی که در زندگانی ائمه ها و داستان بنابراين بیان حکايت

مند و متمايل  هايی با جنبه عاطفی که عواطف و احساسات فرزند را برانگیزد، وی را عالقه داستان

 به آنان نموده و او آن بزرگواران را الگوی عملی و رفتاری خود قرار خواهد داد.

 آراستن ظاهر -4-7

 به معنای منظم و مرتب بودن، هماهنگچنین  آراستن به معنای زينت دادن و تزيین کردن و هم

آراستگی ظاهری موجب دلپذيری و جلب نظر بیننده  ۱است. شده بودن نیز گفته بودن و آماده و مهیا

 است. های فطری انسان است و با سرشت انسان آمیخته شده شود. همچنین يکی از خواسته می

به نظیف بودن و  اکرم امبراست و پی در دين اسالم سفارش فراوان به آراستگی ظاهر شده

است در ديدار با برادران بهترين و  خوش بوئی مشهور بودند و به مسلمانان توصیه شده

 ها را به تن کنند و با آراستگی ظاهر شوند.  ترين لباس نظیف

م و »فرمودند:  ايشان می ن يأ َلن جن إیل إخواِنِه ان ینَتن رن بن َم ِعده إذا خن حِ
ن جملإنَّ اهلل ب غایل ت   ۳«ئ نی 

 کند و بیارايد. رود، خود را آماده اش نزد برادران خود می تعالی دوست دارد وقتی بنده خداوند

                                                           
 221-227. قائمی،علی،زمینه تربیت، ص7

 13. معین، محمد، فرهنگ فارسی )یک جلدی(، ص2

 211ص 7الشیعه، ج حسن، وسائل . حرّ عاملی، محمدبن9
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والدين بايد توجه ويژه به آراستگی ظاهر داشته باشند  بیت در محبّت ورزيدن فرزند به اهل

مربی تأثیرگذار و سبب  .به اين دلیل که در برقراری ارتباط و تربیت نمودن ظاهری آراسته از سوی

 ۸است. های تربیت محسوب شده شود و يکی از روش )فرزند( میجذب متربی

والدين بايد  ،و استفاده و کاربرد اين روش تربیتی معصوم برای ايجاد پیوند قلبی با امامان

يند. عالوه بر لباس مناسب به آراسته بودن آن نیز توجه نما اطهار های مربوط به ائمه در مناسبت

آراستگی منزل نیز در آن ايام رعايت گردد. نتیجه اين عمل استفاده از  ،عالوه بر پوشش و لباس

تأثیر ظاهر بر باطن و به سبب آراستگی ظاهری، باطن نیز آراسته و صفات و رذايل از درون قلب 

 گردد. فرزند پاک می

 تزیین کالم -5-7

سناا ...﴾ اِس حن ا لِِل  ولن  به مردم سخن نیک بگوئید... .  ۱﴿... وقن

ترين ابزار تربیت است و به میزان بهره مندی و  کالم انتقال دهنده مفاهیم و معانی و از مهم

(را به بیت محبت اهل توان پیام)و در اينجا، موجوديت عوامل مؤثر و نفوذپذير در کالم می

تربیتی در ايجاد و تقويت محبّت مخاطب)فرزند( منتقل نمود. برهمین اساس يکی از روش های 

 ۳باشد. تزيین کالم می ،بیت اهل

 تعظیم و تکریم -7-5-7

باشد. والدين در حضور  اعمال و رفتار والدين به طور غیرمستقیم تأثیرگذار در رفتار فرزند می

نمايد.  سخن بگويند، او نیز از آنان تقلید و الگوبرداری می بیت فرزند هرگونه درباره اهل

                                                           
 772-779. باقری، خسرو،نگاهی دوباره به تربیت اسالمی،ص7

 19. بقره/ 2

 779به تربیت اسالمی ،صنگاهی دوباره ، خسرو، . باقری9
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ياد نمايند. به عنوان نمونه همراه  اطهار بنابراين الزم است والدين با احترام و تکريم از ائمه

 سخن بگويند و ... بیت اسمشان درود و صلوات فرستند، با شوق و اشتیاق از اهل

 شعر -2-5-7

 گیرد و به شعر يکی از ابزارهای تربیت است و در دوران کودکی بیشتر مورد تعلیم قرار می

تأکید  مند شد. همان گونه که امام صادق توان برای تربیت از اشعار بهره صورت غیر مستقیم می

اند. بدين جهت که اشعار او سرشار از معارف مربوط  به فرزندان داشته "عبدی"بر آموختن اشعار

 است. به خاندان پیامبراکرم

 ۸بدهید، چرا که بر دين خداوند است.: ای گروه شیعه به فرزندانتان شعر عبدی را ياد امام صادق

است را به فرزند آموزش  اطهار همین که والدين اشعاری که در بردارنده فضائل و مناقب ائمه

 يابد. افزايش می بیت دهند و در قبال آن فرزند را مورد تشويق قرار دهند، محبّت به اهل

علمی، هنری، سیاسی، اقتصادی و ... های مختلف  ها از افراد در حوزه همانگونه که در رسانه

ها مؤثر و تأثیرگذار است و گرايش و عالقه به سمت آن کار  گونه برنامه آيد و اين تقدير به عمل می

های الهی و آنچه مورد تأيید،  گردد، برای ارزش شود و سبب تقلید و الگوبرداری می ايجاد می

هايی نظیر آموزش شعر عبدی و ساير  باشد، فعالیت رضايت و خشنودی خداوند است الزم می

 های ديگر انجام شود. فعالیت

  

                                                           
 767به نقل از حکمت نامه کودك ص239، ص13. مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار،ج7
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 ارزشگذاری -6-7

 بیت ارزش جلوه دادن محبّت اهل -7-6-7

شناسی به ارزشگذاری منتهی  يکی از مبانی تعلیم و تربیت ارزشگذاری است و ارزش 

 است. ارزش معرفی نموده قرآن کريم نیز از اين شیوه استفاده نموده و اموری را به عنوان ۸شود. می

ٌر ﴿ بت  مٌي خن ن َعن ن ِإنَّ اهللَّ
ن
اُك ب نق 

ن
ِ أ دن اهللَّ ن ِِعن

مكن من كنرن
ن
اا ال »۱«ِإنَّ أ نن َكنن َفِسق  ِِماا كنمن ؤن ننن َكنن من َفن

ن
أ

ون ون تن شن  »،3« ين
ن ن
ا اْل وولن

ن
كَّرن أ ذن ی ن ا ين ونن ِإَّنَّ ن َلن عن ينن ال ين ونن ون اَّلَّ ن َلن عن ينن ين ِوي اَّلَّ تن شن لن ين اِب﴾هن  ۱ْلن

ها  های قرآنی يکی از راهها، آشنائی فرزند با ارزش ها و استفاده از روش بنابراين برطبق آموزه

گردد. عالوه بر والدين  است و اين آشنائی و شناخت منجر به ارزشگذاری توسط خود فرزند می

است در جامعه به ساير متولیان امور تربیتی در ارزش جلوه دادن اين محبّت نقش داشته و الزم 

 بها داده شود. بیت محبّان اهل

 اگر عملی مورد تشويق و تقدير قرار گیرد بدين معنی است که مهم و با ارزش تلقی شده

باشد. هرگاه عملی مورد تقدير قرار  ید میر و ستايش را دارا بوده، مورد تأياست و قابلیت تقدي

ها،  شود. همانگونه که در رسانه انجام عمل میای به  شود گرايش و تمايل عده گیرد سبب می می

های مختلف علمی، ورزشی، هنری و ...  مجالس و محافل علمی، هنری و ... از افراد در حوزه

های الهی و آنچه مورد  آيد و در جذب مخاطب تأثیرگذار است، برای ارزش تقدير بعمل می

 .انجام شودت نیز بايد فعالیتهايی رضايت و خشنودی خداوند متعال اس

ها در نظر فرزند جلوه نمايند و نسبت به آنها تمايل و عالقه  لذا الزم است پیش از آنکه ضد ارزش
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های  ترين ارزش های الهی و صحیح را در نظر وی متجلّی ساخت. از مهم در فرزند ايجاد شود، ارزش

الزم است اعمال و افعالی است. برای اينکه ارزش بودن اين مهم متجلّی شود  بیت الهی، محبّت اهل

پذيرد مانند حفظ شعر، سرودن اشعار، قصه و کتاب نوشتن،  انجام می بیت که در ارتباط با اهل

ای متناسب نیز برای آنها درنظر گرفته  گیرند و پاداش و جايزه شرکت در مسابقات و ... مورد تقدير قرار

بال انجام اينگونه اعمالی که با محوريّت شود. بازخورد اينگونه رفتارها اين است که فرزند در ق

زيرا احترام و  گردد. بوده، بذر محبّت آنها در دل وی کاشته ، ريشه دار و مستحکم می بیت اهل

شود اين نیاز آن برآورده و  انسان است و هنگامی که مورد تشويق و تقدير واقع می تکريم از نیازهای

 گردند. نزد وی محبوب می بیت اهل شده و در نتیجه نیاز او پاسخ داده شود به اين تأمین می

 ایجاد ارتباط و جوّ عاطفی -1-7

باشد و مقصود از  از جمله عوامل مهم و مؤثر در تربیت فرزند محیط و عوامل محیطی می

معموالً افکار، رفتار و  ۸محیط عواملی است که فرزند به صورتی با آنها در تماس يا در رابطه است.

محیطی مناسب تربیت والئی  ۱گیرد. فرزند تابع شرايط و محیطی است که در آن قرار میحاالت 

گردد و در سايه ايجاد اين محبّت و  بیت فرزند است که سبب ايجاد و تقويت محبّت اهل

 ۳، فضايل را کسب و رذايل را طرد نمايد.بیت ارتباط با محبّان اهل

نیازمند به ارتباط با ديگران در قالب دوستی  از آنجائی که انسان موجودی اجتماعی است

باشد. در سنین کودکی و  باشد و به دلیل تأمین نیاز دوست داشتن از انتخاب دوست ناگزير می می

رفتار آنها  و تحت تأثیر افکار، عقايد، اخالق ونوجوانی بیشترين ارتباط فرزند با گروه همساالن 

 نشین و دوست شده روايات تربیتی تأکید بسیار بر هم گیرد. به همین دلیل است که در قرار می

                                                           
 277. قائمی، علی، زمینه تربیت، ص7

 711مبانی، اصول و روش های تعلیم و تربیت، ص. مشکاتی، حسن، پژوهشی در 2

 277. قائمی، علی، زمینه تربیت، ص9
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نشینی نیکو و پسنديده  اند با چه کسانی مجالست و هم فرموده اطهار است و در فرمايشات ائمه

نشین  و از مجالست با چه کسانی پرهیز شود. بیان اين احاديث حاکی از اهمیت تأثیر دوست و هم

 باشد. می

ه»فرمايند:  می اسالم رسول گرامی رئ ی ِ
يُِلن ون قن ِن َخن رءن یلعن دی  ْلن  ۸«ان

 نشین خويش است. انسان بر دين دوست و هم

نشینی و ايجاد  مجالست و هم بیت بنابراين يکی از راههای ايجاد و تقويت محبّت اهل

 باشد. می بیت فضای عاطفی با دوستداران اهل

 ۱خداست، پس با او دوستی کن.فرمايند: دوست امیرالمومنین دوست  می پیامبراکرم

افزون بر اين مورد به منظور فراهم آوردن شرايط عاطفی و استفاده از اين روش در محبوب 

باشد. يکی ديگر از نیازهای انسان،  نزد فرزند، استفاده از عالقه به محبوبیت می بیت نمودن اهل

. همچنین يکی از اهداف غايی مورد توجه قرار گرفتن است که مورد عالقه و محبّت ديگران باشد

کسب رضايت خداوند و محبوب آن شدن  ۳رضايت و خشنودی خداوند از انسان است. ،تربیت

 ۱پذير است. امکان بیت در سايه مودّت اهل

 والدين، اولین کسانی هستند که فرزند، محبوب آنها است.

 فرمايند: ها و صفات امام می در توصیف امام و بیان ويژگی امام رضا

سن » ...  ئ ِی 
ن ن
امن اْل من ِ

ن
يِفقن   اْل ر ...   ارلَّ ِغت  ِ الضَّ

دلن ن ةن اِبولن رَّ ن ت  مُّ الن
ن ن
قن ون اْل ِقی  َّ خن الس 

ن ن
قن ون اْل ِفی  َّ ادِلن الس  ن

 ۵«ون اولن

 ..ت.اس  کودکه امام همدم و رفیق، پدر مهربان، برادر برابر، مادر دلسوز ب... 

                                                           
 911ص2یعقوب، کافی، ج. کلینی، محمدبن7

 296ص63مجلسی، محمدباقر،بحاراالنوار، جولی هذا ولی اهلل فواله... . 2

 773مائده/  ﴾رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذلِکَ الْفَوْزُ الْعَظیم﴿. 9

 97. آل عمران/ 1

 .211، ص7یعقوب،الکافی، ج. کلینی، محمدبن1
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نسبت به شیعیان مانند پدر و مادر به فرزند هستند و شیعیان را دوست  امامان معصوم

 ورزند. دارند و به آنان محبّت می

رسید و گفت: سالم بر تو ای امیرمؤمنان چگونه صبح کردی و  فردی به محضر امام علی

ای؟حضرت سر بلند کردند و پاسخ سالمش را گفتند و فرمودند: صبح کردم درحالیکه  چگونه

 ۸تدار دوستدارمان هستم و دشمن کسی که با ما دشمنی دارد.دوس

بیان رواياتی از اين قبیل حاکی از محبّت دوطرفه و حبّ متقابل می باشد وسبب ايجاد فضای 

 گردد.  می بیت عاطفی میان فرزند و اهل

ذکر و بررسی افتخارات از خصوصیات و ويژگیهای نوجوانان و جوانان است، يکی از اين 

های بزرگ گردند. در تربیت واليی و دينی فرزند تمايل و  افتخارات اين است که محبوب انسان

که برای ساير  شود. در زيارت مطلقه امیرالمؤمنین بیت اهلرغبت دارد محبوب 

خواهیم ما را  باشد از خداوند می اهلل می شود و معروف به زيارت امین نیز خوانده می اطهار ائمه

 «َمبةا لضُفة اوِلاکئ»اولیاء خويش قرار دهد.ان خاصّدوستدار 

 ترغیب -8-7

است و ترغیب به معنای ايجاد  معصومان ۱های قولی های تربیتی در سیره ترغیب از روش

میل و رغبت نسبت به چیزی در يک يا چند فرد می باشد. استفاده از اين روش در ايجاد و محبّت 

 باشد: هايی می شامل روش باشد. بسیار تأثیرگذار می بیت اهل

 تبشیر -7-8-7

آفريند و کشش اين امید،  تبشیر به معنای بشارت دادن است. بشارت در وجود آدمی امید می

                                                           
 71ص2البحار، جشاهرودی، علی،مستدرك. نمازی7

 762ص2، جبیت شود، حسینی زاده، علی، سیره تربیتی پیامبر و اهل سیره قولی به کیفیت گفتار آنان اطالق می. 2
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های تربیتی  گردد و تبشیر ناظر به آينده است. تبشیر از روش سبب ايجاد رغبت به انجام عمل می

نصیب فرزند  بیت عطايايی که با محبّت اهلاست و بیان احاديث و رواياتی که بشارت دادن 

 ۸شود. شود در آنها ذکر گرديده است، سبب ايجاد و تقويت محبت می می

 بیت ایجاد نیاز به محبت اهل .الف

فرزند از لحظه تولد تا پايان زندگی و پس از آن در عالم قبر، برزخ و قیامت نیازهای متعدد 

نیازها نیازمند ارتباط با ديگران است و در روابط انسانی بیشتر به دارد و در اين دنیا برای تأمین 

های  شود. لذا اگر بهره شود که بیشترين سود و بهره از آنها نصیب آن می سمت کسانی جذب می

يابد برای وی بیان شود و از آنها  به آنها دست می بیت دنیوی و اخروی که با داشتن محبّت اهل

گردد. اين محبّت سرمايه و گنج عظیمی که نه تنها در دنیا و  بّ آنان میآگاه گردد، مجذوب و مح

تر از آن در لحظات سخت مرگ و عوالم پس از آن، راهگشای تمام  مشکالت آن و بلکه مهم

 باشد.  ها می سختی

است. به عنوان نمونه چند  در روايات بسیار فراوان ذکر شده بیت آثار و برکات محبّت اهل

 شود: میمورد ذکر 

هن »:امیرالمؤمنین انن ن ر  حن ِمت  جن هن ون رن انن سن من ِإحن ن ط  ِت عن ين ن لن اْلن هن
ن
ا أ ن ُّبَّ حن

ن
ن أ رن  َمن ق ِ

ن ون ع ن ُلن ن لن َعن ِ
ن اون َقن ن ون َمن ن هللن

ه من َلن هن ِإسن عن فن ی ن  ين
ن
ا ال نن ن ض  ن غ  بن

ن
 ۱ «أ

گردد عمل او  هر که ما خانواده را دوست بدارد نیکى او افزون و کفه اعمال خیرش سنگین می

 بخشد. او سودى نمىه گیرد و هر که دشمن ما باشد اسالمش ب مقبول و خطايش مورد عفو قرار مى

شتابد يعنی لحظه مرگ و  ترين لحظات که کسی به کمک انسان نمی ت در حساسآثار اين محبّ

                                                           
 771ص . باقری، خسرو، نگاهی دوباره به تربیت اسالمی،7

 261ص26بحاراالنوار، ج باقر، محمد . مجلسی،7
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 می فرمايند:  چنانکه امام صادق شود، پس از آن ظاهر می

هفت جا مفید واقع می شود: در پیشگاه خدا، هنگام مردن در دوست داشتن ما اهل بیت در 

 قبر، روز محشر، در کنار حوض کوثر، نزد میزان و در عبور از صراط

رسد، بیشترين نیاز را به محبّت ما داريد، اگر حبّ ما  دم مرگ هنگامی که جانتان به گلوگاه می

 ۸نداشته باش که ايمن شدی. گويد: هراسی آيد و می در دلتان بود، فرشته مژده رسان می

اش پذيرفته  شود، توبه گردد، مرتکب گناه نمی مند می از ايمان کامل بهره بیت فرزند محبّ اهل

 ...شود و بیت محشور می لرزد، درقیامت با اهل يابد، پايش بر صراط نمی شود، به حکمت دست می می

 شود.  عالقه به اين خاندان میتوجه دادن فرزند به اين آثار و برکات سبب شیفتگی و 

 است:آمده  اسالم در حديثی از پیامبر گرامی

بیت مرا روزی کند به خیر دنیا و آخرت رسیده و بدون شک  خداوند به هرکس محبّت اهل

اهل بهشت است و در حبّ اهل بیت من بیست خصلت است که ده خصلت مربوط به دنیا و ده 

 ۱گردد... مند می بهرهخصلت در آخرت فرد محبّ از آنها 

 دادن وعده -2-8-7

 داده شده است. مانند حديث فوق: بیت هايی که در آيات و احاديث به محبّان اهل وعده

آگاه باشید هر  ت آل محمد بمیرد شهید از دنیا رفتههر کس با محبّ» :ندفرمود رسول خدا

از دنیا  ت آل محمدکس با محبّآگاه باشید هر  از دنیا رود بخشوده استت آل محمد کس با محبّ

                                                           
 711ص 6.همان، ج2

اللَّیْلِ وَ وَ الْوَرَعُ فِی الدِّینِ وَ الرَّغْبَةُ فِی الْعِبَادَةِ وَ التَّوْبَةُ قَبْلَ الْمَوْتِ وَ النَّشَاطُ فِی قِیَامِ    أَمَّا فِی الدُّنْیَا فَالزُّهْدُ وَ الْحِرْصُ عَلَى الْعَمَلِ. 2

یَا وَ الْعَاشِرَةُ السَّْخَاءُ وَ أَمَّا فِی الْآخِرَةِ  فَلَا یُنْشَرُ لَهُ الْیَأْسُ مِمَّا فِی أَیْدِی النَّاسِ وَ الْحِفْظُ لِأَمْرِ اللَّهِ وَ نَهْیِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ التَّاسِعَةُ بُغْضُ الدُّنْ

 وَ یُشَفَّعُ فِی یُعْطَى کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ وَ یُکْتَبُ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَ یَبْیَضُّ وَجْهُهُ وَ یُکْسَى مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ دِیوَانٌ وَ لَا یُنْصَبُ لَهُ مِیزَانٌ وَ

نِ الْجَنَّةِ وَ الْعَاشِرَةُ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَیْرِ حِسَابٍ فَطُوبَى لِمُحِبِّی أَهْلِ بَیْتِهِ وَ یَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ بِالرَّحْمَةِ وَ یُتَوَّجُ مِنْ تِیجَا مِائَةٍ مِنْ

 72ح11ص1باب21بحاراالنوار ، ج، محمدباقر، مجلسی، أَهْلِ بَیْتِی
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ت آل محمد از دنیا رود مؤمن کامل االيمان از آگاه باشید هر کس با محبّ رود با توبه از دنیا رفته

بهشت  ت آل محمد از دنیا رود فرشته مرگ او را بشارت بهآگاه باشید هر کس با محبّ دنیا رفته

آگاه باشید هر  ،زخ( به او بشارت دهند)فرشتگان مامور سؤال در بردهد، و سپس منکر و نکیر مى

برند آن چنان که عروس به  ت آل محمد از دنیا رود او را با احترام به سوى بهشت مىکس با محبّ

ت آل محمد از دنیا رود در قبر او دو در به سوى بهشت آگاه باشید هر کس با محبّ .خانه داماد

از دنیا رود قبر او را زيارتگاه فرشتگان ت آل محمد آگاه باشید هر کس با محبّ شود گشوده مى

ت آل محمد از دنیا رود بر سنت و جماعت اسالم از دهدآگاه باشید هر کس با محبّ رحمت قرار مى

دنیا رفته آگاه باشید هر کس با عداوت آل محمد از دنیا رود روز قیامت در حالى وارد عرصه 

آگاه باشید هر کس با بغض آل  رحمت خدا يوس ازأود که در پیشانى او نوشته شده: مش محشر مى

آگاه باشید هر کس با عداوت آل محمد از دنیا برود بوى  ،محمد از دنیا برود کافر از دنیا رفته

 ۸.«بهشت را استشمام نخواهد کرد

 ها ابراز توانائی -3-7

فراهم آورد. های عزت نفس را  و بايد آن را عزيز داشت و مايه ۱خداوند به انسان کرامت بخشیده

 داشت که خود را قادر و توانا بر انجام کاری بیابد. فرزند هنگامی احساس عزت و سربلندی خواهد

ای هستند و در تربیت سعی بر اين است که اين  های بالقوه فرزندان دارای استعدادها و توانائی

آورند،  برای فرزند فراهم میها را  ها بالفعل شوند. والدين در ضمن اينکه امکان بروز توانائی توانائی

قرار دهند،  اطهار جهت با ائمه سو و هم های فرزند را هم مسیر و هدف ابراز استعدادها و توانايی

                                                           
 761ص  21تفسیر فْخر رازى ج  -227و  221ص  1تفسیر کشاف ج به نقل از 172ص21شیرازی،ناصر،تفسیرنمونه، ج . مکارم7

اللَّه بجلى)طبق نقل المراجعات نامه  عبد بن تفسیر ثعلبى ذیل آیه مورد بحث از جلیل -1119ص  1تفسیرقرطبى ج  -766و 

 (.73شماره

 11. اسراء/2
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عملی را توانسته انجام دهد و  اطهار شود با اينکه به خاطر ائمه فرزند در صورتی که مواجه می

 گردند. نزد وی محبوب میپندارد، آنان  آنان را دخیل در بروز توانائی خويش می

است، فرزندی که  بیت به عنوان نمونه آموزش اشعاری که دربردارنده فضائل و مناقب اهل

مطلب بنويسد و او را مورد تشويق و تکريم قرار  بیت توانائی نويسندگی دارد در جهت اهل

 گردد. سبب ايجاد محبّت آن بزرگواران می ،دهند

 7ها یادآوری نعمت -71-7

گردد. يکی از  ها و عدم شکر می اشتغال خاطر و نسیان در آدمی سبب غفلت از دارائی نعمت

مندی از  که به فرزند عطا شده و اين که بهره است هايی تعمت هر و تنبّهای تربیتی، تذکّ روش

باشد و از مراتب شکر اين نعمت،  می اطهار نعمات و مواهب الهی به واسطه وجود مقدس ائمه

 انگیزد. می باشد، میل و رغبت بر محبّت به آنان را بر به اين بزرگواران میمحبّت 

احسان از بديهیات است و اين امر به قدری بديهی است که نه تنها در انسانها بلکه در برخی 

حیوانات نیز قابل مشاهده است و پاسخ احسان کننده، محبّت به اوست که از جمله وظايف تربیتی 

 اين عمل را بیاموزند و بکار بندند.است که فرزندان 

ها»فرمايند:  می امام صادق غن ن ق  بِّ َم ب ن ولب یلع حن ِت الق  ِبلن  ۱«جن

 فطرت آدمی چنین ساخته شده که هر کس به او نیکی کند، دوست بدارد.

يدن اْلحسان"گويند:  بنا به قول مشهور که می ، انسان به کسی که با او به مهربانی "االت شانن ِعن

بنده و مطیع  ورزد، شتابد، محبّت می ها و مشکالت به کمک آن می کند و در هنگام سختی میرفتار 

 گردد.  آن می

                                                           
 711. باقری،خسرو، نگاهی دوباره به تربیت اسالمی، ص7

 11ص 1الشیعه، ج حسن، وسائل حرّعاملی، محمدبن 2
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به شیعیانشان دارند، موجب  اطهار هايی که ائمه ها و احسان عنايت ،ها بنابراين بیان نعمت

 شود. ت با اين بزرگواران میپیوند محبّ

 نعمتان معرفی ولیّ -7-71-7

وحی فرمود که مرا دوست بدار و مردم را دوستدار من  به حضرت موسیخداوند متعال 

گفت خودم دوستت دارم . با دل مردم چه کنم؟ خداوند وحی فرمود که  کن. حضرت موسی

 ۸های من بیانداز. آنان را به ياد نعمت

هايی است  بنابر اين حديث قدسی يکی از راهکارهای ايجاد محبّت، يادآوری صاحبان نعمت

ها هستند. روايات  واسطه نعمت بیت است. اهل در اختیار بشر است و از آنها متنعم شده که

 اطهار بسیاری داللت بر اين دارد که خداوند زمین، دنیا و هر آنچه در آن است را برای ائمه

آنان تعلق دارد و به برکت وجود آنان ديگر مخلوقات نیز از نعمتها  ها به آفريده و همه نعمت

ها نصیب ساير  شوند و به لطف و عنايت اين بزرگواران حق استفاده از نعمت مند می هبهر

 شود. های خداوند می آفريده

ت»فرموده است:  امام صادق ساخن
ن ِت االرضن ل ن ی  ق   ب ن

 ۱.«ولن

 پاشد. اگر زمین بدون امام و حجت خدا باقی بماند،از هم فرو می

ن  » ... است: چنین آمده اطهار در زيارت جامعه خطاب به ائمه ن   و ن ِبمكن ثن ون ِبمكن ين ن نغ  لن ال زِّ ی ن كن   ين ِ ْمن ين

ِنِه   ِبِإذن
َّ
ِض ِإال رن

ن ن
ن اْل عن یلعن ن ق  نن ب ن

ن
امءن أ تن   السَّ طن ت ن ن ون هن ُلن سن ن ِبِه رن َلن زن ا نن ن من

ن
ُك دن َّ ون ِِعن كنِشفن الُّضُّ مَّ ون ين ن سن اَلن فِّ ی ن ن ين ون ِبمكن

ه... تن ِئكن َلن  ۳«ِبِه من

                                                           
 "قال هذا احبک فکیف احببک الی خلقک قال اذکر لهم آالئی و نعمائی علیهم...یا موسی احبنی و حببنی الی خلقی " 1

 .793ه.ش،ص7911خلْخالی، تهران، دهقان، العابدین کاظمی عاملی، الجواهر السنیه، ترجمه: زین محدث

 736ص7الشرایع، جعلی،علل. صدوق، محمدبن2

 671ص 2. همان، من الیحضره الفقیه، ج9
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زمین بدون اذنش باز ه بارد، و آسمان را از سقوط ب يمن وجود شما باران را فرو میه و ب

لطاف شما غبار اندوه را از دلها همى زدايد، و سختى زندگى و بدى حال را اوسیله ه دارد، و ب می

 . اند نزد شما است اند و فرشتگانش نازل کرده سازد، و آنچه فرستادگانش فرود آورده برطرف می

ها بر محبّت کسی که به آنها نیکی و احسان کنند و دشمن کسانی که به  : دل:رسول اکرم

 ۸اند. آنها بدی کنند سرشته شده

ها و مواهب معنوی و دينی نیز  ها عالوه بر نعمتهای مادی الزم است نعمت در يادآوری نعمت

توحید، معرفت و بندگی تذکر داده شود. به خصوص نعمت هدايت که به واسطه آنان است که 

بزرگترين نعمتی  بیت يابد. واليت و محبّت اهل خداوند متعال و ساير معارف اسالم تحقق می

 اند. است که خود آنان نیز دوستداران خود را به ارجمندی و فضیلت اين نعمت معنوی توجه داده

 واسطه وجود مبارک و پرمندی از نعمت ها به  دانستن و آگاهی نسبت به اين موضوع يعنی بهره

 گردد. از جمله عواملی است که سبب ايجاد و افزايش محبّت به آن ذوات مقدسه می برکت امامان

از اين رو برعهده والدين است که توجه به اين امر داشته باشند و فرزند خويش را نیز متوجه 

 صاحب نعمت نمايند.

 ()عمل به واجباتسازی فریضه -77-7

است که انجام آن واجب و بايد انجام پذيرد و انجام پذيرفتن آن بسته به فراهم فريضه حکمی 

« بیت حبّ اهل»است. يکی از فرائض  آوردن شرايطی است که در مورد آن حکم خواسته شده

کوشند فرزندانشان فرائض اعم از نماز، روزه و ... را به جا آورند،  والدين همانگونه که می ۱است.

را نیز به عنوان فريضه در فرزندان ايجاد و تقويت نمايند و بر  بیت ارتباط با اهلالزم می باشد 

                                                           
 91العقول، صف. حرانی،ابن شعبه،تح7

 .676ص 2علی، من الیحضره الفقیه، ج ، صدوق ،محمدبن"الواجِبَه و لَکُم المَوَد". 2
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 سازی استفاده شود. همین اساس از روش فريضه

 ۸سازد. مداومت و محافظت را میسر می "رعايت شرايط"و  "الزامی بودن"در فريضه دو جنبه 

. آگاه نمودن فرزند از وجوب حبّ باشد به کارگیری اين روش نیز در ايجاد عقیده امامت الزم می

محبّت و  اطهار گردد و او نسبت به ائمه سبب مداومت و محافظت بر اين عمل می بیت اهل

باشد، محقق  ورزد و به سبب ايجاد محبّت، تبعیّت و پیروی از آنان که آن نیز واجب می موّدت می

ابعاد وجودی فرزند نیز به عنوان فريضه های ذکر شده توسط آنان در تمام  گردد. و دستورالعمل می

باعث حسن رفتار و  اطهار شود و مداومت و محافظت بر دستورات ائمه در نظر گرفته می

 شود. تربیت وی می

 مواجهه با نتایج اعمال -72-7

ه» :حضرت علی اِع ِِمن نن ِ ن ااِلْمن ِدرن یلعن قن ن ين ِّ َلن ةن الَشَّ َّ ُّضن ِرفن من عن ن ين  ۱« َمن َلن

 تواند به آن عمل دست يازد. که آگاه به سودمندی کار خیری نباشد، نمیکسی 

های مؤثر در تربیت مواجهه با نتايج اعمال است يعنی نشان دادن پیامد عمل که  يکی از روش

به سود يا زيان فرد است و اين روش در ايجاد انگیزه برای انجام عمل مطلوب مؤثر و از مبادرت 

 دارد و ناشی از حبّ ذات آدمی است. آور است، باز میبه آنچه برای وی زيان 

با استفاده از اين روش پیامدهای وجود اين محبّت را  بیت برای ايجاد و تقويت محبّت اهل

 برای فرزند بیان و او را از آنها آگاه نمود. استفاده از اين روش در دو رتبه انجام پذير است:

و در رتبه ديگر، چشاندن نتیجه  بیت پیامدهای حبّ اهلرتبه اول، آگاه نمودن فرزند از 

 شود: عمل به او و واگذاردن تا با نتايج اعمال روبرو شود. در اين زمینه مواردی  ذکر می

                                                           
 .37-32. باقری،خسرو،نگاهی دوباره به تربیت اسالمی، صص7

 7371ح716ص عبدالواحد، غررالحکم، . آمدی،2
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  بیت بیان فضیلت حبّ اهل -7-72-7

شود بیان احاديثی است  می بیت از جمله مواردی که باعث افزايش و ايجاد محبّت به اهل

 است. آنان ياد شده که از حبّ

های زيستی موجودات زنده است. انسان موجودی  رسانی و انتقال پیام، از ويژگی اطالع

های فراوان در علم و انديشه است و خداوند برای تبادل اطالعات و  روحانی و دارای قابلیت

تمامی صفات و  میانکه در ۸  .را برگزيد "بیان"ها با يکديگر ابزار و وسیله  انديشه در میان انسان

است و انسان  خصوصیات بشری تنها اين خصیصه است که او را از ساير موجودات ممتاز ساخته

گويند. يعنی موجودی است که آنچه در ضمیر خود دارد و همه مقاصد و  را حیوان ناطق می

در کند و هیچ محدوديتی  ترين صورت بازگو می ترين و لطیف مفاهیم ذهنی خويش را در ظريف

۱اين راه ندارد.
 

رود و از  يکی از کانال های مؤثر در تبلیغ و جذب ديگران بشمار می "بیان"عالوه براين 

های الهی ابالغ  های خفته، احکام و ارزش اهداف تبلیغ اين است که با بیدار کردن فطرت و وجدان

 ۳شود.

توده های مردم و باالخص فرزند مؤثر های امر مورد تبلیغ در  ها و خوبی عوامل جذاب از جمله بیان نیکی

 بیان فضیلت حبّ آنان است. بیت به همین منظور يکی از راههای ايجاد و تقويت محبّت به اهل ۱است.

 ۵خدای عزّوجل فرموده است:

                                                           
 1. الرحمن/7

 13-61های تربیت، صص روش کاشمری، سیدمهدی، . موسوی2

 .19های تعلیم وتبلیغ،ص اکبر،شیوه بابازاده، علی. 9

 97ص همان،. 1

مجلسدی، محمددباقر، بحداراالنوار،    ، «احببتده  مدن  اال طالدب  ابدی  بدن  علدی  حدبّ  الالهدم  اندی  یا محمّدد، آلیدت علدى نفسدی و اقسدمت علدی      . »1

 19ح11باب11ج
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 دارم طالب را جز به کسانی که آنها را دوست ابی بن ام که محبّت علی به خودم سوگند خورده

 الهام نکنم.

بیت را خداوند از آسمان، از مخازنی زير عرش فرو  فرمودند: محبّت ما اهل امام صادق

فرستد که مانند معادن طال و نقره بوده، آن را به مقدار مشخص نازل کرده، به بهترين مخلوقات  می

 ۸کند. خويش عطا می

ىِب 
ن
لن أ ِ  َقن ِداهللَّ ن ن   : »ِعن ِم  ِلكنلِّ شن َلن سن ِ

ن
اسن اْل سن

ن
اٌس ون أ سن

ن
لن  ٍء أ هن

ن
ا أ ن ُّبُّ ت  حن ين ن  ۱.« اْلن

 بیت است. برای هر چیز اساسی است و اساس اسالم حبّ ما اهل

 ِ ِد اهللَّ ن ِعن ِبن
ن
لن أ لن »: َقن هن

ن
ا أ ن ُّبُّ ٌة ون حن ادن ٍة ِِعن ادن ِّ ِِعن قن ُكن ن ِت   ِإنَّ َفن ين ن ٍة   اْلن ادن لن ِِعن ن ض  ف ن

ن
 ۳«أ

 ت برترين عبادات است.بی همانا باالی هر عبادتی، عبادتی است و حبّ ما اهل

کند همانگونه که باد شديد برگ از  بیت گناهان را نابود می دوستی ما اهل :امام صادق

 ۱درخت را.

 ِ ولن اهللَّ سن  ۵سازد. ها را مضاعف می پوشاند و نیکی یبیت گناهان را م : دوستی اهل  َقلن رن

 رسیدم فرمود: ثمه نقل کرده، گفت خدمت حضرت باقریبن فضیل از خمحمّد

ه شوند ب شود و الهام می ت ما خانواده مىبیت دلهايشان جايگاه محبّ ثمه! شیعیان ما اهلیخ

پذيرد با اينکه ما را  مى ،شنود ت دارد و آنچه در فضل ما میما عالقه و محبّه شخص ب ،ت مامحبّ

آن ه چون خدا براى او خیر و خوبى را خواسته و اين آيه اشاره ب ،نديده و سخن ما را نشنیده

ن ﴿است:  اُهن ن تنُقن ىا ون آاتُهن ن ُهن ُهن ا زادن ون دن تن ينن اهن ِ
بیند و کالم ما را بشنود بيعنى هر کس ما را  ﴾  ون اَّلَّ

                                                           
 979. حرّانی، ابن شعبه،تحف العقول، ص7

 11. همان، ح2

 11ح37ص21. همان، ج9

 117. وجدانی،جعفر،الفین، ص1

 219ص2. دیلمی،حسن،ارشادالقلوب، ج1
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 ۸افزايد. خداوند بر هدايت او می

 : اللَّهِ قالَ رَسُولُ

ا »  نين بِّ ِ
امن َمن َّ ا ون ُخن ن اِمن َّ ةن لنُخن ِئكن َلن ن  ۱«...ای یلع  ِإنَّ اْلن

 ای علی! مالئکه خدمتگذار ما و محبّان ما هستند.

اين همه فضیلت دارد بايد ظرف دل را از محبّت آنان پر  بیت هنگامی که حبّ اهل بنابراين

ترين افراد برای دوست داشتن و محبّت  ها را نثار آنان نمود که شايسته ها و عالقه کرد و عشق

ورزيدن هستند و از آنجايی که ارزش دل به عنوان يک ظرف بستگی به محتوای محبّتی دارد که 

گیرد. هرچه محبوب  در آن است، قیمت انسان نیز به عشقی است که در ظرف دلش جای می

 ۳شود. تر و پربهاتر می ارزشمندتر باشد انسان هم قیمتی

 به شیعیان  بیت جه دادن به عنایت اهلتو -2-72-7

اند و با  و از اضافه و بقیه طینت آن بزرگواران آفريده شده اطهار شیعیان شعاع نور ائمه

 اند. آمیخته وعجین گشته بیت واليت اهل

 کنند: با اين عبارات معرفی می را شیعیان ،در دعای خود امام زمان

ا » نن تن عن ت  مَّ ِإنَّ س ِ هن
ا اللَّ ِتنن ِة ِطنين َّ ی  ق ِ

اِرَنن ون ب ن ن ُنن
ن
اِع أ غن تن َِمن س ن قن ِ  ۱«َخن

باشند. يکی از  می بیت اين افتخار بزرگ نصیب شیعیان شده که مورد توجه و عنايت اهل

زند ناشی از تأمین  نیازهای انسان مورد توجه قرار گرفتن است و بعضی رفتارها که از او سر می

                                                           
نَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ إِنَّ الرَّجُلَ یُحِبُّنَا وَ یَحْتَمِلُ یَا خَیْثَمَةُ  إِنَّ شِیعَتَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ یُقْذَفُ فِی قُلُوبِهِمُ الْحُبُّ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُلْهَمُونَ حُبَّ. 7

وَ الَّذِینَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً وَ آتاهُمْ   وْلُ اللَّهِ تَعَالَىمَا یَأْتِیهِ مِنْ فَضْلِنَا وَ لَمْ یَرَنَا وَ لَمْ یَسْمَعْ کَلَامَنَا لِمَا یُرِیدُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْْخَیْرِ وَ هُوَ قَ

 717ص21مجلسی،محمدباقر، بحاراالنوار، ج،  ادَهُ اللَّهُ هُدًى عَلَى هُدَاهُیَعْنِی مَنْ لَقِیَنَا وَ سَمِعَ کَلَامَنَا زَ  تَقْواهُمْ

 1ص7. صدوق، محمدبن علی، علل الشرایع، ج2

 11، صبیت . محدثی، جواد، عشق برتر راههای ایجاد محبت اهل9

 912ص19. مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار،ج1
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گیرد، احساس  قرار می بیت بداند مورد توجه و عنايت اهلباشد. اگر فرزند  اين نیاز می

شود و سبب برقراری پیوند عاطفی و محبوب شدن آنان  خوشايندی نسبت به آنان در وی ايجاد می

توان اين حالت را در  شود. از طريق ذکر و بیان رواياتی که نشان دهنده اين موضوع است می می

 مورد ذکر می شود: آنان بوجود آورد. از باب نمونه چند

 دلسوزتر از خود .الف

ِسمكن »فرمايند: می امام صادق ن ق  ب ن
ن
ن ِبأ مكن ن ِِمن من ِبمكن حن رن

ن
َنن أ
ن
ِ أ  ۸«ون اهللَّ

 .و به خدا سوگند! ما به شما از خودتان دلسوزتر هستیم

 مهربانپدر  .ب

رسیدگی . ۱را دو پدر اين امّت معرفی فرموده است خود و امیرالمؤمنین، پیامبراکرم

به حال امّت خويش و محبّت و دلبستگی ايشان به دوستداران و پیروانشان، بی  معصوم امامان

امام را  ،امام رضا بیند، باالتر است چنانکه ترديد از محبّتی که هر کس از پدر و مادر خويش می

 نمايند: گونه معرفی می اين

امن » ...  من ِ
ن
سن   اْل ئ ِی 

ن ن
ن   اْل يِفقن ون اولن ِر... ارلَّ ِغت  ِ الضَّ

دلن ن ةن اِبولن رَّ ن ت  مُّ الن
ن ن
قن ون اْل ِقی  َّ خن الس 

ن ن
قن ون اْل ِفی  َّ  ۳«ادِلن الس 

 ."استخويش   کچکوه فرزند مادر دلسوز ب همزاد وامام همدم و رفیق، پدر مهربان، برادر 

شود،  ترين عواملی که سبب دوستی و محبّت افراد با يکديگر می الزم به ذکر است که يکی از مهم

باشند، سبب ايجاد انس، ّمحبت  باشد. اين موضوع که امامان، پدر شیعیان می وجود پیوندهای نسبی می

 شود. و عالقه به آنان می

 

                                                           
 919ص11. مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار، ج7

 71علی، االمالی،ص صدوق، محمدبن. 2

 211ص7یعقوب، الکافی،ج . کلینی، محمدبن9
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 امور شیعیان به رسیدگی .ج

بنابر ادّله نقلی، شیعه معتقد است که امامان بر احوال همه آفريدگان خدا چه در روی زمین و 

 دارند و در میان آنها نسبت به مؤمنان ،عنايت و توجه خاصی دارند.چه در آسمانها آگاهی 

از پیروان و محبّانشان نقل شده که بیان آنها برای  بیت روايات بسیاری در دستگیری اهل

 شود. فرزند سبب محبّت به آنان می

نن ...ِإَنَّ »  :نويسند گونه می اين مقامه اهلل اعلیمفید در توقیعی به شیخ امام زمان ِمِلي  هن رن من ن ت    غن
اء... ن ْعن

ن ن
ن اْل مكن ن َلن طن اءن ون اصن ون

ن ن الَّلَّ لن ِبمكن ن ر  ن ت  ِِلن لن  ذن
ن
ن ال ن ون ولن

ن
كنِرُك نن َِّلِ ِسي   َنن

ن
ن ون ال ِتمكن ادان رن  ۸«ِْلن

ها شما را  کنیم که اگر چنین بود، گرفتاری گیريم و فراموشتان نمی ما نظر خود را از شما برنمی

 انداخت. از پای می

 کنند و عنايات بسیار ذکر شده گونه آن بزرگواران به امورات شیعیان و محبّانشان رسیدگی می بدين

 گردد. عواطف و احساسات گذاشته و محبّت ايجاد و تقويت می است. ذکر اين مطالب تأثیر عمیق بر

 آگاه از احوال شیعیان .د

 احوال شیعیان از ائمه»عنواندر يکی از مجلدات کتاب شريف بحاراالنوار بابی است با 

دانند دچار چه  هر نیازى که از علوم مردم داشته باشند در اختیار آنها است آنها می، "پوشیده نیست

ه گیرد. علم ب کنند اگر از خدا بخواهند که جلو آن بال را بگیرد می شوند و بر آن صبر می بالها می

میالدها را ، دهند و تمییز بین حق و باطل می ندباش می ها مطلع از بالها و مرگ، ضمائر دارند

آنها را از خانواده خود  ۱،دانند شناسند و نام آنها را می دانند، شیعیان و دوستدارانشان را می مى

 آورد. مندی و محبّت به آنان را فراهم می و احاديثی از اين قبیل،موجبات عالقه ۳دانند می

                                                           
 131ص2علی، االحتجاج، ج. طبرسی، احمدبن7

 721ص26. مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار، ج2

 979ص29و ج 716، ص26. همان، ج9
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شوند و در مصائب  ناراحتی شیعیانشان محزون می در در بعضی از احاديث آمده که امامان

شیعیان و ه دهنده عالقه و عنايت آنان ب آنان متأثر و در بیماری ايشان بیمار و تمام اين موارد نشان

 انشان است.محبّ

اى نیست که مريض شود مگر  به رمیله فرمودند: اى رمیله هیچ مؤمن و مؤمنه حضرت علی

شوند مگر اينکه ما  شويم غمگین و افسرده خاطر نمی ى او مريض میى مريض اينکه ما هم بواسطه

، آنانگوئیم براى دعاى  کنند ما آمین می شويم و هر گاه دعا مى ى آنان اندوهناک می هم بواسطه

کنیم عرض کردم يا على اين کار شما براى کسانى  شود مگر اينکه ما براى او دعا مى خاموش نمی

شود فرمود: اى رمیله هیچ  و هستند آنان که در گوشه و کنارند چطور مىين شهر با تا هست که در

اى در مشرق و مغرب زمین نیست مگر اينکه او با ما نیست و ما با او هستیم اين هم  مؤمن و مؤمنه

 ۸از آثار امامت آن حضرت است.

 "شويم ما به واسطه مريضی او مريض می"فرمايند،  می گويا در اين جمله که حضرت علی

 ۱باشد. شايد منظور شدت عنايت و توجه آنها به دوستان خود می

 در حق محبّانشان اطهار دعای ائمههـ . 

در حق محبّانشان، يکی ديگر از عواملی است که فرزند با دانستن اين  اطهار دعای ائمه

 ورزد. موضوع به آنان محبّت و مودّت می

 خواهند: از خدا می بیت درحق دوستداران اهل اکرم پیامبر

من » هن اِل   اللَّ ن   ون االهن   َمن هلن   ون ذن ن خن لن َمن ذن هن ون اخن ن نُصن ن ت  ن َمن نُصن اهن ون ات  دن ن دان ِد َمن  ۳ «ون دان

خدايا دوستدار هر که دوستش دارد و دشمن دار هر که دشمنش دارد يارى کن هر که ياريش 

                                                           
 717ص1. مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار، ج7

 717ص1، جهمان. 2

 719ص29. همان، ج9
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 .کند و واگذار هر کس واگذاردش

در سرداب مطهر برای شیعیان  الزمان کند که شنیدم حضرت صاحب طاووس نقل می سیدبن 

 کردند:  و محبّانشان به درگاه خداوند دعا می

ةا اتِّ » رن ِثت 
ابا كن ُنن ا ذن ولن غن ن ف ن ا ون َقن ِتنن ِة ِطنين َّ ی  ِ ق 

اِرَنن ون ب ن ن ُنن
ن
اِع أ غن تن َِمن س ن قن ِ ا َخن نن تن عن ت  ِ مَّ ِإنَّ س  هن

ا ون اللَّ ن ُّبِّ ن حن  یلعن
ا
كناال

ا يِفامن ئ ن ون  ن نن نِِمن ا َكن ا ون من ِضنين دن رن ن من َفن ن َنن حن عن ن ق  صن من َفن ن َنن ن كن ون ئ نی  نن ن من ئ نی  ن هبن ُنن ئ نب ن ذن ا فنِإنن َكن نن ی ِ ين
ن
من ال ن َنن ن ِلحن ئ نی  صن

ن
من فنأ ن َنن ن ی 

ن  ح 
ن  ت 
ن
اِر ون ال ِن انلَّ من عن هن ِزخن حن ةن ون زن ننَّ

ن
من اْل هن ِخلن دن

ن
ا ون أ نِسنن نن ُخن ا عن صَّ هِبن ِطكن ون َقن ن خ  ا ِِف سن ائ ِی ن ن ْعن

ن
نن أ ي ن من ون بن ن َنن ن عن ئ نی  من

ا عُصُه و اْلعاِصين ات مجَل َم اْلتأخرين اَّلين َقرئ ی  ر وادح َم مؤلق   ۸«قلت و يودج ِف غت 

 بیت گام دوم تربیت دینی: اطاعت از اهل -2

نشانه محبّت راستین و معرّف محبّ صادق، پیروی محبّ از محبوب خويشتن است و اين گام 

 دوم تربیت دينی است.

وبرقراری پیوند قلبی و ارتباط عاطفی با اين بزرگواران،  بیت در سايه ايجاد محبّت اهل

سو با آنان شده، واليت آنها را در تمامی شئون زندگی قبول نموده واز  فرزند، همراه، همرنگ، هم

زندگی خويش قرار دستورات و سیره آنان پیروی و تبعیت نموده و سیره و روش آنان را سبک 

 داد. خواهد

گزيند الزم است با  می را به عنوان الگو و اسوه برای کسب سعادت بر فرزند که ائمه

اند و از آنها با  عوامل و موانع که آنان عمل نموده و توصیه به انجام دادن يا انجام ندادن نموده

 عنوان بايدها و نبايدها ياد می شود، آگاه گردد.

آگاهانه و با نیّت مشخص تحت برنامه خاص  بیت دينی، فرزند محبّ اهل در روند تربیت

                                                           
 912ص19مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار، ج. 7
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 اعتقادی، –هايش بالفعل شود و ابعاد مختلف او از لحاظ زيستی، فکری  گیرد تا بالقوه آنان قرار می

 سیاسی تکامل يابند. –روانی، فطری و اجتماعی  –تربیتی، روحی  –اخالقی 

برای تمام ابعاد وجودی انسان بايدها و نبايدهايی ذکر شده  اطهار ائمه در سیره و دستورات

ای از  باشد و تنها به ذکر قطره اين مختصر مجال ذکر تمام فرمايشات گوهربار آنان نمیدر  .است

شود. دريای سخنان و دستورات آن بزرگواران اکتفا می

بعد زیستی -7-2

بايدها و نبايدها در اين زمینه بسیار زياد اين بعد شامل تأمین نیازهای زيستی انسان است که 

است از جمله توصیه به حفظ  صحت و تندرستی جسم و شامل مسائل مربوط به تغذيه، تفريح 

 شود. سالم و ورزش می

دستوراتی در اين جهت مانند توصیه به حالل و پرهیز از حرام، پرهیز از اسراف و توصیه به 

 شود: نمونه چند مورد ذکر میروی است. به عنوان  اعتدال و میانه

اى کمیل، شکم خود را از فرمايند:  به کمیل می در حديثی مفصل امیرالمؤمنین حضرت علی

غذا انباشته و سنگین مساز، و در آن براى آب جايى گذار و براى هوا محلّى. و در حالى که میل به 

برى، زيرا سالمتى بدن  لذّت مىخوردن در تو باقى است ازآن دست بکش. که اگر چنین کنى از آن 

 ۸.بسته به کم خوراکى و کم نوشیدن است

استفاده از لقمه حرام آثار بسیار شومی برای انسان به دنبال دارد، قلب را تاريک و انسان را از 

پرهیز از لقمه حرام  بیت دهد. در فرمايشات اهل سازد و در مسیر شیطان قرار می خدا دور می

حديث معروفى که از ت. و از موانع استجابت دعا نیز غذای حرام می باشد، اس بسیار ذکر شده

شاهد اين مدعى است: مردى خدمتش عرض کرد دوست دارم دعايم  ،نقل شده پیامبر اسالم

711العقول، صتحف ابن شعبه، . حرانی،7
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 "مستجاب شود، فرمود:طهر مأکلک و ال تدخل بطنک الحرام:

 ۸!"غذاى خود را پاک کن، و از هر گونه غذاى حرام بپرهیز

ام»: علیحضرت  نرن
ن
قن احل ن لنغن مكن ونن نطن َِخنوا ت  تندن

ن
 ۱«  ال

 های حرام هرچند اندک باشد، وارد شکم خود نسازيد. لقمه

کمتر خوردن مانع بسیارى از بیماريهاى جسم همچنین از ايشان نیز روايت شده است که: 

 ۳شود. مى

 با امام صادق "کثیر بن عباد "يکى از زاهدان ريايى به نام است: آمدهدر حديث ديگرى 

تو از خاندان نبوتى، زيبايى بر تن داشت، به امام گفت:  لباس نسبتاً روبرو شد، در حالى که امام

پوشید چرا چنین لباس جالبى بر تن تو است؟ آيا  لباس بسیار ساده مى علىحضرت و پدرت 

چه کسى ! فرمود: واى بر تو اى عباد پوشیدى، امام تر از اين مى بهتر نبود که لباسى کم اهمیت

 ۱؟"هايى را که خداوند براى بندگانش آفريده و روزيهاى پاکیزه را است زينت حرام کرده

شد و او را  کرد، که هرگاه کسى وارد مسجد مى به قدرى از عطريّات استفاده مى امام صادق

در همان محل  فهمید که امام صادق شد، مى ديد، از محلّى که بوى عطر از آن استشمام مى نمى

 ۵بوده است، زيرا محلّ سجده او همیشه خوشبو بود.

ِ ا»  کنند: از پدر بزرگوارشان روايت می امام صادق
هن َمن فن ِ ط  ن ت  تن سن ن

ابا فنیلن ن
ن
ح نذن َث َّ  6«ت 

 .اش دارد اى دارد بايد پاکیزه هر که جامه

                                                           
 611ص1ج، الشیعهوسائلمحمدبن حسن، . حرّ عاملی،7

 717خطبه . .نهج البالغه،2

 921. آمدی، عبدالواحد،غررالحکم، ص9

 211،ص9ج ،الشیعهوسائلحسن، . حرّ عاملی، محمدبن1

 .177، ص 6افى، ج فروع کیعقوب، . کلینی، محمدبن1

 11ص 19. مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار،ج6
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: سزاوار نیست انسان به دو چیز اطمینان پیدا کند: سالمتى و ثروت. چراکه در حضرت علی

شود و در همان حال که او را ثروتمند  بینى ناگهان بیمار مى همان حال که انسانى را تندرست مى

 ۸.گردد کنى ناگهان فقیر و مستمند مى مشاهده مى

. از سرما در آغاز آن )در پايیز( بپرهیزيد و در آخرش )نزديک بهار( فرمايند: آن حضرت نیز می

دهد؛آغازش  کند که با درختان انجام مى هاى شما همان مى از آن استقبال کنید، زيرا در بدن

 ۱د.آور روياند و برگ مى سوزاند و آخرش مى مى

کند که مراعات آن  در اين کالم حکیمانه خود دستور طبى مهم و کارسازى را بیان مى ماما

 ۳.گیرى کند و بر نشاط و نمو جسم و روح انسان بیفزايد ها پیش تواند از بسیارى از بیمارى مى

 کنند: چنین روايت می اکرمپیامبراز  میر المؤمنینا

 ۱به فرزندان خود شنا و تیراندازی تعلیم دهید.

 بعد جنسی -2-2

غريزه جنسی، همانند ديگر ابعاد انسان، نیازمند تربیت است و از ديدگاه اسالم، تربیت جنسی يعنی 

جنسی حاصل  سالمت ای که عفت و های رشد و پرورش غريزه جنسی به گونه سازی زمینه فراهم

 6انديشد. جنسی نیز میهای ديدگاه دين است که عالوه بر سالمت جنسی به عفت  اين از ويژگی ۵شود.

عفت از صفات عالیه انسانی است که اعمال تمايالت جنسی با وجود آن تعديل و انسان را از پلیدی 

دارد. نکته مهم اين است که تربیت اين بعد مستلزم فرا رسیدن دوران بلوغ نیست  شهوت مصون می

                                                           
 126البالغه،حکمت. .نهج7

 721حکمت، همان، ، أَوَّلُهُ یُحْرِقُ، وآخِرُهُ یُورِقُتَوَقَّوُا الْبَرْدَ فِی أَوَّلِهِ، وَتَلَقَّوْهُ فِی آخِرِهِ؛ فَإِنَّهُ یَفْعَلُ فِی الْأَبْدَانِ کَفِعْلِهِ فِی الْأَشْجَارِ. 2

 61ص79ناصر،پیام امام، ج شیرازی،. مکارم9

 731ص71وسائل الشیعه جبه نقل از 211ص71تفسیر نمونه، جهمان،  .1

 1. مؤمنون/ 1

 219نامه کودك، صمحمد، حکمت شهری،ری . محمدی6
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ترين دوره تربیت  و دوره کودکی مهم شود بلکه در تربیت دينی تقريباً از آغاز تولد اين تربیت شروع می

۸باشند. باشد و والدين موظف به پرورش صفت عفت می عد میاين بُ

خويشتن را از آلودگى لذّات پلید و عوارض بد شهوات منزّه و : »دماينفر می حضرت علی

۱.«داريد پاک نگاه

  داری اينگونه بايد عمل شود: در مورد هواهای نفسانی و خويشتن

داری بکن، زيرابخل ورزيدن به  نفس را در اختیار بگیر و از آنچه حالل نیست خويشتنهوای 

 ۳نفس خويش، آن است که در آنچه دوست دارد يا برای او خوشايند است راه انصاف پیمايی.

بر آن تأکید فرموده، آن است که به هنگام هیجان  حضرت علیمالکیّت هواى نفس که 

عقل و نیروى  ،کس اگر هواى نفس، مالک فکررا کنترل کند و به عشهوات، انسان بتواند خود 

۱کشاند. انسان شود او را به هر پرتگاهى مى

 :  است آمده در حديثى از امام صادق

تر از پیروى  گونه که از دشمنان بیم داريد، چرا که چیزى دشمن از هواى نفس بترسید همان

 ۵«.شود نیست جارى مىبر زبان انسان « حساب بى»هواى نفس و آنچه 

آمده است:از طريق جهاد مداوم در برابر در حديث ديگرى از امام امیرالمؤمنین على

6.«مالک نفس خويش شويد هاى نفس خواسته

: مجاهد شهید راه خدا اجر و پاداشش بیشتر از کسى نیست که قدرت بر ندفرمود علیامام 

 923کودك از نظر وراثت و تربیت، ص محمدتقی، . فلسفی،7

 111غررالحکم، ص عبدالواحد، . آمدی،2

 19، نهج البالغه، نامهفَإِنَّ الشُّحَّ بِالنَّفْسِ الْإِنْصَافُ مِنْهَا فِیمَا أَحَبَّتْ أَوْ کَرِهَت .9

 911ص71پیام امام، ج ناصر، شیرازی،مکارم 1

-کلینی، محمدبن،أَهْوَائِهِمْ وَحَصَائِدِ أَلْسِنَتِهِمْءٌ أَعْدَى لِلرِّجَالِ مِنِ اتِّبَاعِ  احْذَرُوا أَهْوَاءَکُمْ کَمَا تَحْذَرُونَ أَعْدَاءَکُمْ فَلَیْسَ شَیْ .1

 .991، ص 2اصول کافى، ج یعقوب،

 .1131غررالحکم، ح  عبدالواحد، . آمدی،6
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اى از  دار نزديک است که فرشته فیف و خويشتنکند، اين فرد ع دارى مى گناه دارد اما خويشتن

 ۸.فرشتگان خدا شود

پرستى و  اى برتر از اين نیست که انسان در مقابل شکم هیچ عبادت الهى :امام باقر

 ۱«.پرستى عفیف و پاک بماند شهوت

 بعد اعتقادی -9-2

و کردار هر  اساس و پايه جهان بینی انسان براصول اعتقادی او استوار است و رفتار، گفتار

فرينش دارد. بنابراين اصول فکری رشی است که نسبت به جهان و مبدأ آکس بر اساس بینش و نگ

باشد، او را واجد عقیده صحیح خواهد نمود.  اطهار و اعتقادی فرزند که برطبق فرمايشات ائمه

 باشد: در مسائل اعتقادی شامل موارد زير می بیت دستورات اهل

 الف. توحید

به معنای خارج کردن  بیت فرمايشات اهليکتا دانستن خداوند در توحید و اصل اعتقادی 

 ۳است.« تعطیل و تشبیه » ز دو حدّ خداوند ا

خوانیم که فرمود: درباره آفرينش خداوند سخن بگويید ولى  مى در حديثى از امام باقر

 ۱د.افزاي درباره کنه ذات او نه، زيرا سخن درباره ذات خدا جز بر حیرت صاحبش نمى

د: از تفکر درباره ذات خداوند بپرهیزيد و اگر نفرماي مى و در حديث ديگرى امام باقر

 ۵.او بنگريد خواستید به عظمت او نگاه کنید به آفرينش عظیم

                                                           
 111نهج البالغه،حکمت،نَ الْمَلَائِکَةِکاً مِمَا الُمجَاهِدُ الشَّهِیدُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ بِأَعْظَمَ أَجْراً مِمَّنْ قَدَرَ فَعَفَّ: لَکَادَ الْعَفِیفُ أَنْ یَکُونَ مَلَ .7

 .13ص2جاصول کافى،یعقوب، کلینی، محمدبن  ،ءٍ أَفْضَلَ مِنْ عِفَّةِ بَطْنٍ وَفَرْجٍ مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَیْ .2

، ، «وَ حَدِّ التَّشْبِیهِ  الْحَدَّیْنِ: حَدِّ التَّعْطِیلِ  مِنَ  نَعَمْ، یُْخْرِجُهُ»ءٌ؟قَالَ:  سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِی عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَجُوزُ أَنْ یُقَالَ لِلّهِ: إِنَّهُ شَیْ. 9

 713 ،7فى، ج لکاایعقوب، کلینی، محمدبن

 .32، ص 7فى، ج لکاایعقوب،  ، کلینی، محمدبناللَّهِ وَال تَتَکَلَّمُوا فِى اللَّهِ فَإِنَّ الْکَلَامَ فِى اللَّهِ لَایَزْدَادُ صَاحِبَهُ إِلَّا تَحَیُّراًتَکَلَّمُوا فِى خَلْقِ  .1

 1ح39، صهمان،  انْظُرُوا إِلَى عَظِیمِ خَلْقِهِ. قل إِیَّاکُمْ وَالتَّفَکُّرَ فِى اللَّهِ وَلَکِنْ إِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْظُرُوا إِلَى عَظَمَتِهِ ف1َ
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فرمود: توحید آن است که خدا را  درباره توحید و عدل سؤال شد،امام علیحضرت از 

 ۸....در وهم و انديشه نیاورى 

هر چه را بر خودت جايز و روا می دانی بر خدا جايز  : اما توحید آنست کهامام صادق

 ۱... ندانی

انحراف و خطا مصون خواهد بود. در ، عقايد از هر گونه اطهار در مکتب اعتقادی ائمه

داند و همه زندگی خود را صحنه  همتا، بنده محض می تربیت دينی، فرد خود را در برابر خدای بی

 داند. عرض عبوديت به پیشگاه الهی می

 ب. نبوت

 شوند. ل خبر ورسالت میسوی خدای تعالی حام منظور از نبوت اعتقاد به کسانی است که از

ی پیامبران الهی به ويژه پیامبر گرامی اسالم نازل شده  يکی از اموری که به ضرورت دين، بر همه

 ها نازل شده است. است، تصديق و ايمان به پیامبران ديگر الهی و اموری است که بر آن

... اما آنچه از ايمان بر قلب واجب کرده است اقرار و معرفت و اعتقاد و :  امام صادق

نیست؛ او يگانه است و شريکی ندارد. خدای « اهلل » و تسلیم است به اينکه خدايی جز  خشنودی

يکتايی است که برای خويش همنشین و فرزندی نگرفته است و اينکه محمّد بنده و رسول اوست. 

و نیز اقرار به تمام اموری است که از سوی خدا آمده است اعم از اينکه نبی باشد يا کتاب. اين 

چه خدا بر قلب واجب کرده است که عبارت است از اقرار و معرفت که عمل قلب است است آن

 ۳... و اين اصل ايمان است.

خط در جواب مأمون که از ايشان خواسته بود اسالم را به اختصار بیان فرمايند، به  امام رضا

                                                           
 111،نهج البالغه ،حکمتالتَّوْحِیدُ أَلَّا تَتَوَهَّمَهُ .7

 36علی،التوحید،ص،صدوق، محمدبن .... أَمَّا التَّوْحِیدُ فَأَنْ لَا ُجَوِّزَ عَلَى رَبِّکَ مَا جَازَ عَلَیْکَ 2

 99، ص2ج فى،لکاایعقوب، کلینی، محمدبن .9
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اينکه خدايی همانا حقیقت اسالم عبارت است از شهادت به »مبارک خويش اين چنین نوشتند: 

اهلل نیست، يگانه است و شريکی ندارد ... و اينکه محمّد بنده و رسول و امین اوست ... و اينکه  جز

ی رسوالن  عبداهلل آورده است حقّ آشکاری است و تصديق به او و به همه جمیع آنچه محمّدبن

 ۸«.اند اسالم آمدههای او که پیش از پیامبر  خدا و پیامبرانش و حجت

بنابراين اگر کسی نبوّت يکی از پیامبران الهی را منکر شود در حقیقت همه پیامبران الهی را 

 منکر شده است. لذا يکی از ارکان و اصول مهم اسالم پذيرفتن دين همه انبیای الهی است.

 . امامتج

از جانب خداوند به اين  آنچه در اصل اعتقادی امامت مطرح است اينکه امامان معصوم

چنانچه رسول خدا در وجه بنابراين پیروی از او بر بندگان واجب است.اند.  مقام منصوب شده

 فرمايند:  می« امام » تسمیه 

به جهت اينکه مقتدای مردم است و از سوی خدای تعالی نصب شده و طاعتش بر « امام»

 ۱بندگان واجب است، امام نامیده شده است.

 فرمود: شنیدم مى بشیر عطار گويد: از امام صادق

 ۳« ما مردمى هستیم که خدا طاعت ما را واجب کرده است ...» 

فرمايند: اطاعت فقط از خدای تعالی و رسول خدا و والیان امر واجب است. و  امیرالمؤمنین می

اند و امر به معصیت  اطاعت صاحبان امر به آن جهت واجب شده که آنان معصوم و پاکیزه

 ۱کنند. نمی

                                                           
 .722، ص2، جعلی، عیون اخبارالرضا . صدوق، محمدبن7

 .61االخبار، صعلی، معانی. صدوق، محمدبن2

، 7جفى،لکاایعقوب، کلینی، محمدبننَحْنُ قَوْمٌ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَنَا ...،   السالم  یَقُولُعَنْ بَشِیرٍ الْعَطَّارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه. 9

.269ص

 .729الشرایع، صعلی، علل. صدوق، محمدبن1
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 ۸.پیش از آنکه مرا از دست دهید، از من سؤال کنید: علیحضرت 

بدانید شما هرگز راه حق را نخواهید شناخت مگر آن که ترک کنندگان آن را  :علیحضرت 

 ۱.بشناسید

داند و شأن  را منصوب از جانب خدای متعال می فرزند در تربیت دينی، امامان معصوم

پذيرد و مطیع و  در تمام شئون زندگی خويش میعصمت برای آنان قائل است و واليت آنان را 

 گردد.  فرمانبردار آنان می

 . عدلد

 خداوند عادل و از اتهام هر گونه ظلمی مبرّاست. بیت در فرمايشات اهل

 ۳«.ی عدل آن است که او را متهم نساز:» ... علیحضرت 

کرده به خالق خودت ... عدل اين است که آنچه را که خدا تو را در آن مالمت : امام صادق

 ۱نسبت ندهی.

 .معادهـ

يعنى مرگ، مبادرت  -که ويژه يکايک شماست -به سوى آن امر همگانى :علیحضرت 

ورزيد )و براى آن آماده شويد(؛ چرا که )گروهى از( مردم، پیش از شما رفتند و قیامت از پشت 

 ۵.قافله برسیدسبکبار شويد تا به (  راند زند )و به پیش مى سر، شما را بانگ مى

                                                           
 39البالغه، خطبهنهج،سألونی قبل أن تفقدونی. 7

یعقوب، الکافی، . در این زمینه ر.ك: کلینی، محمدبن713،همان،  وَ اعْلَمُوا أَنَّکُمْ لَنْ تَعْرِفُوا الرُّشْدَ حَتَّى تَعْرِفُوا الَّذِی تَرَکَه .2

 219ص7ج

 111البالغه،حکمتنهج،وَالْعَدْلُ أَلَّا تَتَّهِمَهُ .9

 36علی،التوحید،صصدوق، محمدبن،وَ أَمَّا الْعَدْلُ فَأَنْ لَا تَنْسُبَ إِلَى خَالِقِکَ مَا لَامَکَ عَلَیْه .1

أَمَامَکُمْ، وَ إِنَّ السَّاعَةَ تَحْدُوکُمْ مِنْ خَلْفِکُمْ. تَْخَفَّفُوا تَلْحَقُوا، فَإِنَّمَا یُنْتَظَرُ بَادِرُوا أَمْرَ الْعَامَّةِ وَ خَاصَّةَ أَحَدِکُمْ وَ هُوَ الْمَوْتُ، فَإِنَّ النَّاسَ . 1

 761نهج البالغه،خطبه،بِأَوَّلِکُمْ آخِرُکُمْ
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 ۸.دنیا سراى عبور است نه سراى اقامت  :علیحضرت 

دنیا تنها سراى عبور و آخرت خانه جاودانه است، حال که چنین است از  :علیحضرت 

 ۱.اين گذرگاه خود براى محل استقرار خويش، توشه برگیريد

 آموزشی -بعد علمی  -4-2

 اند: آموزی بیان فرموده دستوراتی نیز در بعد علمی و علم اطهار ائمه

 آموزی زمان، نحوه و نوع علم

در فراگرفتن علم بکوشید پیش از آن که درخت آن بخشکد! و قبل از آن که  :حضرت علی

 ۳.علم و دانش را از نزد اهلش استخراج کنید ،ول گرديد )و به دنیا آلوده شويد(به خود مشغ

 ۱.علم خويش را بنويس و میان برادرانت انتشار ده :امام صادق

خدا بیامرزد کسى را که امر ما را زنده کند. )راوى حديث گويد:( به امام گفتم:  :امام رضا

 ۵.به آموختن علوم ما و تعلیم دادن آن به مردمان»شود؟ گفت:  چگونه امر شما زنده مى

ند آن چیز را سودمند قرار داده است، تا به کودکانتان چیزى بیاموزيد که خداو :امام على

 6صاحبان افکار باطل آنان را گمراه نسازند.

سزاوارترين علم آن است که بدون آن نتوانى عمل شايسته انجام دهى. و  :امام کاظم

ترين علم آن است که تو را به  ترين عمل عملى است که مکلف به انجام دادن آنى. و الزم بايسته

                                                           
 799البالغه،حکمتنهج،الدُّنْیَا دَارُ مَمَرٍّ لَادَارُ. 7

 219البالغه،خطبهنهج،لِمَقَرّکُمْ  مَمَرِّکُمْ  دارُ قَرارٍ، فَْخُذُوا مِنْإنَّمَا الدُّنْیا دارُ مَجازٍ، وَالْآخِرَةُ  .2

تَنَاهَوْا  مِنْ عِنْدِ أَهْلِهِ، وَ انْهَوْا عَنْ الْمُنْکَرِ وَ فَبَادِرُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِ تَصْوِیحِ نَبْتِهِ، وَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُشْغَلوا بِأَنْفُسِکُمْ عَنْ مُسْتَثَارِ الْعِلْمِ. 9

 711البالغه،خطبه/ نهج، عَنْهُ، فَإِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالنَّهْی بَعْدَ التَّنَاهِی

 16ص71الشیعه، ج حسن،وسائلعاملی، محمدبن. حر1ّ

 711ص7االخبار، جمعانیعلی،صدوق، محمدبن. 1

 .71ص2. مجلسی،محمدباقر،بحاراالنوار، ج6
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  تهذيب باطن( رهبرى کند و تباهى و فساد دل را بر تو آشکار سازد. و نیکپاکسازى دل )و 

ترين علم آن است که بر دانايى کنونى تو بیفزايد، پس به علمى نپرداز که نادانستن آن زيانى  فرجام

 ۸افزايد. براى تو ندارد، و از علمى غافل مشو که فرو گذاشتن آن بر نادانى تو مى

 ۱.دانى نیز مگو ه علم به آن ندارى مگو بلکه همه آنچه را که مى: چیزى را کحضرت علی

 ۳.هاست : قرآن را فرا گیريد که بهترين گفتهحضرت علی

 ۱.بیت پیامبر بگیر ى از اهلهخوا میر علم صحیح اگ :امام صادق

 بعد اخالقی -5-2

العمل هايی بدون تأمل و سنجش از  های مختلف زندگی رفتار و عکس در مواجهه با موقعیت

خلق و خو نیز نشانه تربیت فرزند  زند که ناشی از خلق و خوی او است. سر می فرد)فرزند(

باشد برطبق دستورات  باشد. به منظور برخورداری فرزند از خلق و خوی پسنديده الزم می می

 به کسب فضايل و طرد رذايل اهتمام ورزد. اطهار اخالقی و سیره ائمه

 تقوا (الف

 ۵: تقوا در رأس همه ارزشهای اخالقی است.حضرت علی

 حلم و بردباری (ب

 6.اگر حلیم و بردبار نیستى خود را به بردبارى وادار کن :حضرت علی

 پرهیز از تکبر (ج

                                                           
 .999ص11. مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار،ج7

 912،نهج البالغه،حکمت/ لَا تَقُلْ مَا لَاتَعْلَمُ بَلْ لَاتَقُلْ کُلَّ مَا تَعْلَم. 2

 229البالغه،خطبه/ نهج،تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِیثِ، وَ تَفَقَّهُوا فِیهِ. 9

 32ص 7فى،جلکاایعقوب،، کلینی، محمدبن الْبَیْتفَْخُذْ عَنْ أَهْلِ   الصَّحِیحَ  ذَا أَرَدْتَ الْعِلْمَ. 1

 171البالغه، حکمت/نهج،الْأَخْلَاق  التُّقَى رَئِیسُ. 1

 211حکمت/ همان،،ْ. إِنْ لَمْ تَکُنْ حَلِیماً فَتَحَلَّم6
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ِض ﴿ رن
ن ن
ِش ِِف اْل ن  متن

ن
ال كن لِِلَّاِس ون َّ رن ُخن عِّ نضن  ت 

ن
ال اٍل﴾ ون نتن َّ ُمن ِحبُّ ُكن ين

ن
ن ال احا ِإنَّ اهللَّ ن  ۸ْمن

 ۱فخرفروشى خود را کنار بگذار و تکبرت را )از خود( فرو ريز. :حضرت علی

 پرهیز ازحسادت (د

 ۳از خدا پروا کنید و بر يکديگر حسد مبريد.: امام صادق

 روانی –بعد روحی  -6-2

نیز در  اطهار است و ائمه روانی انسان نیز توجه شده –در تربیت دينی به بعد روحی 

 اند: تقويت، پرورش و تربیت اين بعد دستوراتی بیان فرموده

 حق، مایه آرامش( الف

د: چیزى جز حق، مايه آرامش تو نشود و چیزى غیر از باطل تو را نفرماي مى علیحضرت 

 ۱.به وحشت نیفکند

 درمان با قرآن (ب

 ۵.ها )ى بیمار( است ، شفا و درمان بطلبید که شفاى دل ) قرآن (از نور آن  :علیحضرت 

 درمان سستی دل با تصمیم( ج

 6. بیمارى سستى دل خود را با داروى تصمیم وعزم راسخ مداوا کن :علیحضرت 

                                                           
 71. لقمان/ 7

 931،نهج البالغه ،حکمت/  ضَعْ فَْخْرَكَ، وَ احْطُطْ کِبْرَكَ، وَاذْکُرْ قَبْرَكَ. 2

 219ص9یعقوب،الکافی، ج،کلینی، محمدبنوَ لَا یَحْسُدْ بَعْضُکُمْ بَعْض  تَّقُوا اللَّهَ. ا 9

 791،خطبه، همانإلّا الحقّ، و ال یوحشنّک إلّا الباطل  ال یونسنّک. 1

 229،همان، خطبه اسْتَشْفُوا بِنُورِهِ فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِ. 1

 ،همان بِعَزِیمَةٍ  فِی قَلْبِکَدَاءِ الْفَتْرَةِ فَتَدَاوَ مِنْ . 6
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 بعد فطری -1-2

 الف. تقدس و عبادت

رو  در عبادت میانه در حال احتضار به امام حسن وصیّت کرده و فرمودند: حضرت علی

توانی انجام دهی و در توان توست انجام ده.) نه آنچه را که تاب و  باش و آنچه را که همیشه می

 ۸توان آن نداری(

 ب. زیبائی

َل﴾ِإ ﴿ ن نن َعن سن حن
ن
ن أ ُهن يُّ

ن
ن أ ُهن ن ولن بن ا نِلن ةا َلن ِض زيی ن رن

ن ن
ن اْل ا ما یلعن ْلن غن ۱َنَّ ج ن

 

 کنند؟ قرار داديم، تا آنها را بیازمائیم کدامینشان بهتر عمل مىما آنچه را روى زمین است زينت آن 

دارد، و ژولیدگى و فقیرنمايى را  : خداوند زيبايى و آراستگى را دوست مى امام صادق

پسندد؛ چون نعمتى به بنده خويش عطا کند، دوست دارد اثر آن را بر وى ببیند. پرسیدند:  نمى

تفاده از عطر، گچکارى خانه )و آراستن محل سکونت(، و پوشى، اس با نظیف»چگونه؟ فرمود: 

پیش از غروب  -داشتن( حیاط؛ حتى اينکه روشن کردن چراغ جاروب کردن )و تمیز نگاه

 ۳«.افزايد زدايد و بر روزى مى فقر را مى -خورشید

 حس تعاون و نیکی  (ج

فرزندى ه مسلمین را ب کنم که خردساالن فرمايند:تو را سفارش می امام صادق درباره تعاون می

ه و میانساالن را به برادرى و بزرگساالن را به پدرى بگیر، و همانند رفتارى که در خانه دارى، ب

 ۱فرزندان مسلمین عطوفت کن، به برادران دينیت بپیوند و به پدران دينیت نیکى نما.

                                                           
 791ص7الوسائل، جطبرسی، حسن ،مستدرك. نوری7

 1. کهف/ 2

 917ص9الشیعه،جوسائلحرعاملی، محمدبن حسن،. 9

 .261، ص73العلوم، ج. بحرانی،نوراهلل،عوالم1



 

 تربیت دینی های امفصل دوم / گ

31 
 

 کنجکاوی (د

 ۸ارزش ارجمند بداريد. بىخويش را با عدم موشکافى و کنجکاوى در امور :  حضرت علی

 حقیقت جوئی (ه

ِج »می فرمايند:  حضرت علی  اِبلن
َّ
نقُّ ِإال

ن
كن احل رن دن  ين

ن
 ۱«ال

 آيد. حق جز با تالش و کوشش بدست نمی

 بعد اجتماعی -8-2

ننىث﴿
ن
كنٍر ون أ ن َِمن ذن

ن
اُك ی  نقن ا انلَّاسن ِإَنَّ َخن هن يُّ

ن
اِِئن   يا أ وابا ون َقن غن ن س ن

ن
اُك ْلن غن ا﴾ون ج ن َفن عارن ۳َِلن

 

 .ها قرار داديم، تا يکديگر را بشناسید ها و قبیله اى مردم! ما شما را از يک مرد و زن آفريديم، و تیره

های  زندگی جمعی آداب و شرايطی دارد تا محیط زندگی سالم و توأم با آرامش باشد و زمینه

ها و  برای تحکیم روابط انسان معصوم نزاع و دشمنی از میان برداشته شود. از اين رو امامان

اند، که بکار بستن آنها سالمت همه جانبه  هايی بیان فرموده تحقق زندگی مطلوب و متعالی توصیه

 نمايد. جامعه و روابط نیکوی انسانی را تضمین می

 دست که باشید( حق طرفدار اکثريت) ها همراه بزرگترين جمعیت همواره : حضرت علی

 ۱بپرهیزيد. پراکندگى از و است جماعت با خدا

 سالم کردن (الف

برخورد و در اولین کالم از حضرت احوالپرسی کرد و از خداوند  مردی به امام حسین

عافیت خواست. آن حضرت در جواب فرمود: سالم قبل از سخن گفتن است، خدايت عافیت 

                                                           
 216العقول، صشعبه،تحف. حرانی، ابن7

 23البالغه، خطبه/. نهج2

 79. حجرات/ 9

 721البالغه، خطبه ؛نهجالسَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّ یَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ. وَ إِیَّاکُمْ وَ الْفُرْقَة الْزَمُوا. 1
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 ۸دهد. بعد فرمود: به کسی اجازه سخن گفتن ندهید تا سالم کند.

 رفاقت (ب

که  است: از رفاقت با کسانی در نامه خود به حارث همدانی توصیه کرده : حضرت علی

 ۱افکارشان خطا و اعمالشان ناپسند است برحذر باش.

 خوشروئی عامل جذب دلها ج(

 او سوى به گیرد رو انس آنها با کس هر است، رمنده و وحشى ها انسان هاى دل  :علیامام 

 ۳!.کنند مى

 اجتماعی. معیار روابط چ

خود را با ديگران بسنج و دوست دار براى ديگرى آنچه براى خود دوست  : علیامام 

دارى، و بد دار برايش آنچه براى خود بد دارى ستم مکن چونان که نخواهى ستم کشى، و نیکى 

کن چونان که دوست دارى بتو نیکى شود. و از خود زشت شمار آنچه از ديگران زشت 

براى مردم آنچه را از آنها براى خود پسندى، آنچه ندانى نگو و آنچه دانى  شمارى، و بپسند می

 ۱بگو، و مگو آنچه نخواهى برايت گويند.

 مدارا و سازگاری ح(

با نیکان نهانى آمیزش کنید و با بدکاران آشکارا و بدانها يورش ":اند هفرمود امام صادق

 ۵.نکنید تا به شما ستم کنند

 

                                                           
 61ص 2الوسائل، جحسین، مستدرك طبرسی،. نوری7

  63البالغه، نامه . نهج2

 11؛همان، حکمتعَلَیْهِقُلُوبُ الرِّجَالِ وَحْشِیَّةٌ، فَمَنْ تَأَلَّفَهَا أَقْبَلَتْ . 9

 97همان، نامه، ..فَأَحْبِبْ لِغَیْرِكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِکَ وَ اکْرَهْ لَهُ مَا تَکْرَهُ لَهَا . -مِیزَاناً فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ غَیْرِكَ  نَفْسَکَ  اجْعَلْ. 1

 711ص 9الکافی،جیعقوب، ، محمدبنینیخَالِطُوا الْأَبْرَارَ سِرّاً وَ خَالِطُوا الْفُجَّارَ جِهَارا،کل. 1
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 روش برخورد با مردم خ(

رو شو، و مجلست براى خاص و عام گشاده دار  اى باز با مردم روبه با چهره : حضرت علی

 ۸.و در حکم و داورى همه را يکسان بنگر. از خشم و غضب )به شدت( برحذر باش

 حقوق دوستان بر یکدیگر. د

 سرزنش با احسان -

زند( با نیکى کردن  خطايى از او سر مى فرمايند:برادرت را )به هنگامى که می حضرت علی

 ۱به او سرزنش کن! و شر وى را از راه بخشش به او دور ساز!

 راه درمان بدیها -

فرمايند: کینه و بدخواهى ديگران را از سینه خود درو کن تا بدخواهى به  می علی حضرت

 ۳از سینه ديگران ريشه کن شود. تو

 بی توجهی به ناسپاسی مردم -

  ۱: ناسپاسی مردم تو را از کار نیکو باز ندارد.فرمايند می علیحضرت 

 مدارا و مالیمت  -

خواهى در جامعه مورد تکريم و احترام باشى با مردم به  فرموده است: اگر می امام صادق

خواهى با تحقیر و اهانت مردم مواجه شوى روش تندى و  مدارا و نرمى برخورد کن، و اگر می

 ۵گیر. خشونت در پیش

                                                           
 11البالغه، نامه/ نهج، سَعِ النَّاسَ بِوَجْهِکَ وَمَجْلِسِکَ وَحُکْمِکَ، وَإِیَّاكَ وَالْغَضَب. 7

 711همان، حکمت/ ،عَاتِبْ أَخَاكَ بِالْإِحْسَانِ إِلَیْهِ، وَارْدُدْ شَرَّهُ بِالْإِنْعَامِ عَلَیْهِ. 2

 711همان، حکمت/ ،نْ صَدْرِ غَیرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَاحْصُدِ الشَّرَّ مِ. 9

 211،همان، حکمت/ لَا یُزَهِّدَنَّکَ فِی الْمَعْرُوفِ مَنْ لَایَشْکُرُهُ لَک. 1

 21ص 7یعقوب، الکافی،ج. کلینی، محمدبن1
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بعد اقتصادی -3-2

﴿﴾ ونن غن ج ن رن ِه تن ن
ن ِإِلن وا هلن كنرن وهن ون اشن دن ن قن ون اِعن زن ِ ارلِّ دن اهللَّ وا ِِعن غن ئ نی ن

َقا َفن ن ِرزن ِلكنونن لنمكن من ۸ال ين

روزى را نزد خدا بطلبید و او را پرستش کنید و شکر او را بجا آوريد، که به سوى او باز 

 گرديد. مى

به آن توجه نموده و خود  ائمه اطهاراهمیت تأمین نیازهای مادی و اقتصادی تا جائی است که 

ها و دستوراتی کامل و جامع در حد اعتدال  آنان نیز در حد نیاز نه افراط و تفريط انجام داده و برنامه

 اند. توصیه نموده

را ديدم در حالی که بیلی در دست  کند: امام صادق به عنوان نمونه ابوعمرو شیبانی نقل می

ريخت، به او گفتم:  کرد و از پشتش عرق می اش کار می داشت و لباسی خشن بر تن و در باغچه خانه

دارم آدمی در راه تأمین هزينه  جانم فدايت! بیل را به من بده تا کار را انجام دهم، فرمود: من دوست می

۱زندگی در گرمای خورشید رنج ببرد.

 رعایت اعتدالالف. 

گر  سخاوتمند باش و در اين راه اسراف مکن و در زندگى حساب فرمايند: می حضرت علی

 ۳.گیر مباش باش و سخت

)واجبات( امر ن کرده و شما را به انجامخداوند روزى را براى شما تضمی :حضرت علی

۱ .فرموده

 71. عنکبوت/ 7

16ص1یعقوب، کافی،ج. کلینی،محمدبن2

 29البالغه، حکمتنهج. 9

 771همان،خطبه. 1
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 تشویق بکار ب. 

فرموده است: گرچه خداوند در نظام حکیمانه آفرينش، ارزاق مردم را  عسکرى امام حسن

است ولى مبادا انديشه ضمانت خداوند رازق، مغرورتان سازد و شما را از انجام  تضمین کرده

 ۸فريضه کار و کوشش باز دارد.

 ج. پرهیز از چشم دوزی به ثروت دیگران

 ۱ .ثروت( از تو برترند بدوزى بپرهیزکه چشم به کسانى که )ازنظر  : از اينامام باقر

 نظامی -بعد سیاسی  -71-2

دفاعی و  -های نظامی است که فرزندانتان را با اخالق، ابزارها و شیوه در روايات توصیه شده

چگونگی برخورد با مسائل سیاسی آشنا سازيد تا دشمنان بر آنها غالب نشوند و توانائی مقابله با آنان 

 باشد: بوده، به قرار زير می اطهار جمله مواردی که مورد تأکید و سفارش ائمه را داشته باشند. از

 الف( سیاسی

ها همچون شتر کم سن و سال  در فتنه فرمايند: ها می روش برخورد با فتنه در علیامام 

 ۳باش؛ نه پشت او قوى شده که سوارش شوند نه پستانى دارد که بدوشند.

 نمايند:  در مورد اخالق سیاسی اينگونه سفارش می به امام حسن حضرت علی

کسی را به پیکار دعوت نکن اما اگر تو را به نبرد خبر دادند، بپذير، زيرا آغازگر پیکار 

 ۱است. تجاوزکار است و تجاوزکار، شکست خورده

 

                                                           
 113العقول، ص. حرانی،ابن شعبه، تحف7

 216ص 9یعقوب،الکافی،ج،کلینی، محمدبنإِیَّاكَ أَنْ تُطْمِحَ بَصَرَكَ إِلَى مَنْ فَوْقَک . 2

 7البالغه، حکمت،نهج ، لَاظَهْرٌ فَیُرْکَبَ، وَلَا ضَرْعٌ فَیُحْلَبَ اللَّبُونِ  کُنْ فِی الْفِتْنَةِ کَابْنِ. 9

 299همان،حکمت،مَصْرُوع  لَاتَدْعُوَنَّ إِلَى مُبَارَزَةٍ، وَ إِنْ دُعِیتَ إِلَیْهَا فَأَجِبْ، فَإِنَّ الدَّاعِیَ بَاغٍ، وَ الْبَاغِی. 1
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 :ضرورت خودسازی مدیران

دهد بايد پیش از  کسى که خود را در مقام پیشوايى و امامت بر مردم قرار مى:حضرت علی

نسبت به ديگران  پردازد به تعلیم خويش پردازد و بايد تأديب و تعلیم اوبآنکه به تعلیم ديگران 

کننده خويشتن است به  پیش از آنکه با زبانش باشد با عمل صورت گیرد و کسى که معلّم و ادب

 ۸. سزاوارتر از کسى است که معلّم و مربّى مردم استاحترام 

شود و هم  در اينجا مطابق ظاهر اطالق کالم، هم رئیس حکومت بر مردم را شامل مى کالم امام

گیرند. اين جمله اشاره به يک واقعیت  تمام کسانى را که به نوعى ارشاد و هدايت مردم را بر عهده مى

مردم  تواند به ديگران اهدا کند. ودش چیزى را نداشته باشد نمىمسلم عقالنى است که تا انسان خ

پذيرند که به گفته خود معتقد باشد و به تعبیر معروف: تا سخن از دل بر نیايد بر دل  سخنان کسى را مى

 ۱ننشیند و نشانه روشن اين اعتقاد اين است که به گفته خود عمل کند.

 نظامی ب(

 های نظامی: آموزش تاکتیک

 نگران است دشمن به اى تازه حمله آن از بعد که هايى نشینى عقب و فرار از :علیحضرت 

 ادا را شمشیرها حق. نشويد ناراحت گیرد مى صورت حمله آن، از بعد که جوالنى از همچنین و نباشید

 ضربه شديدترين و نیزه ترين سخت زدن براى را خود. سازيد مهیّا را دشمن غلطیدن در جاى و کنید

 بسیار سستى راندن بیرون در که کنید خاموش را صداها آوريد، در هیجان به دشمن پیکر بر شمشیر

 ۳.است مؤثّر

                                                           
هُ بِسِیرَتِهِ قَبْلَ تَأْدِیبِهِ بِلِسَانِهِ؛ وَمُعَلِّمُ نَفْسِهِ وَمُؤَدِّبُهَا مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّاسِ إِمَاماً فَلْیَبْدَأْ بِتَعْلِیمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِیمِ غَیْرِهِ، وَلْیَکُنْ تَأْدِیبُ. 7

 19البالغه،حکمتنهج.أَحَقُّ بِالْإِجْلَالِ مِنْ مُعَلِّمِ النَّاسِ وَمُؤَدِّبِهِمْ

 191-191صص 72شیرازی،ناصر،پیام امام، ج . مکارم2

ا وَ اذْمُرُوا أَنْفُسَکُمْ بَعْدَهَا کَرَّةٌ، وَ لَا جَوْلَةٌ بَعْدَهَا حَمْلَةٌ، وَ أَعْطُوا السُّیُوفَ حُقُوقَهَا، وَ وَطِّئُوا لِلْجُنُوبِ مَصَارِعَهَلَا تَشْتَدَّنَّ عَلَیْکُمْ فَرَّةٌ ». 9

 76/ ، همان،نامه..دُ لِلْفَشَل .عَلَى الطَّعْنِ الدَّعْسِیِّ، وَ الضَّرْبِ الطِّلَحْفِیِّ، وَ أَمِیتُوا الْأَصْوَاتَ، فَإِنَّهُ أَطْرَ
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 دشمن ضربات برابر در را ها جمجمه مقاومت که بفشاريد هم بر را : دندانهاحضرت علی

 تکان نیام، از کشیدن از قبل را شمشیرها و کنید کامل( با کالهخود و ساعدبند)را زره. کند مى بیشتر

 کنید حمله سو هر به و افکنید نظر دشمن به اعتنايى بى و خشم با.( درآيد نیام از آسانى به تا)دهید

 ننهاد پیش با و نمايید حمله شمشیر، تیز لبه با نزديک فاصله از نشويد، غافلگیر تا بزنید ضربه و

 ۸!برسانید دشمن به را شمشیر گام،

! باشد دشمن لشکر آخر به نگاهت و! کن میخکوب زمین بر را قدمهايت :حضرت علی

 سوى از پیروزى و نصرت! بدان و(! نشو دشمن تجهیزات و نفرات مرعوب و)فروگیر را تچشم

 ۱!است سبحان خداوند

 حرکت( او با مبارزه در)خود فهم و بصیرت با و آى بیرون دشمنت با پیکار : براىحضرت علی

 ۳(بجنگ او با شجاعانه و)زن کمر به همت دامن بجنگد تو با خواهد مى که کسى با جنگ براى و کن

د عالقه و نزد فرزند سبب ايجا اطهار های تربیتی و محبوب نمودن ائمه بکارگیری روش* 

ورود آنان به دريچه قلب و دل فرزند، پذيرش قلبی آن بزرگواران را به  ارتباط عاطفی گرديده،

گردد در  همراه دارد و در گام بعدی پس از آنکه فرزند نسبت به آنان پذيرش قلبی داشت سبب می

تر اينکه واليت آنان را پذيرا  دهد و مهم فکر و عمل نیز آنان را قبول و الگوی خويش قرار

آنان خواهد شد و در اين صورت است که به هدف نهايی خلقت و تربیت  گردد، مطیع و پیرو می

 دست خواهد يافت.

  

                                                           
 66/ البالغه،خطبه. نهج7

 77/ . همان،خطبه2

 91/ . همان،نامه9
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فصل سوم

برنامه تربیت دینی

مفاسد انسان برای زيست صحیح، اداره طول زندگی خويش و محافظت در برابر انواع انحرافات و 

است  اطهار نیاز به برنامه تربیتی دارد. تربیت دينی که مفاد آن برگرفته از متن قرآن و دستورات ائمه

برای تمام مراحل تربیتی فرزند برنامه دارد .

 مراحل برنامه تربیتی عبارتند از:

انتخاب همسر است. دومین  اولین مرحله تربیت دينی توسط والدين و قبل از تولد، هنگام

( توسط ديگر عوامل تربیتی نظیر رهبران فکری، رهبران جامعه، بیت ايجاد محبّت اهلمرحله )

را خود فرد و با کمک  (بیت اطاعت و واليت اهل.. و مرحله سوم برنامه تربیتی )مربیان و .

نمايد. های ديگر تهیه و اجرا می بخش

مرحله اول: قبل و هنگام تولد -7

انتخاب همسر -7-7

ها ها و آيات خويش پرداخته است. يکی از اين نشانهخداوند در آياتی از قرآن به ذکر نشانه

 خلقت همسر و امکان تشکیل خانواده است.

ن ﴿ حن ةا ون رن دَّ ون ن من مكن نن ن لن ئ نی  غن ا ون ج ن وا ِإلنهين نن كن سن واَجا َِلن زن
ن
ن أ ِسمكن ن ب نق 

ن
ن َِمن أ نقن لنمكن نن َخن

ن
ذِِلن   ِف ةا ِإنَّ ون َِمن آياِتِه أ

ونن  كَّرن فن ی ن ٍم ين ن ياٍت ِلُقن 1﴾ْلن

وا»قرآن در اين آيه با تعبیر نن كن سن وجود  هدف ازدواج را سکونت و آرامش قرار داده است. «َِلن

هايی که مايه آرامش زندگى آنها است يکى از مواهب بزرگ الهى محسوب  همسران با ويژگی

27. روم/ 7
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دو جنس مکمل يکديگر و مايه شکوفايى و  شود که اين اين آرامش از اينجا ناشى مى شود. مى

باشند بطورى که هر يک بدون ديگرى ناقص است، و طبیعى است که  نشاط و پرورش يکديگر مى

 ۸میان يک موجود و مکمل وجود او چنین جاذبه نیرومندى وجود داشته باشد.

مالک و معیارها کند و آن، آرامش است. لذا تمام  بنابراين ازدواج فقط يک هدف را دنبال می

 ای باشد که فرد را به آرامش برساند. الزم است به گونه

 همتایی و کفویتباشد،  رين مالک میت شود و اصلی آنچه در ازدواج موجب آرامش انسان می

 است. اعتقادات و باورهای دینی و ایمانترين مسأله در کفويت  است. و مهم

به  بیت اين روست که در سخنان اهل شود. از کفويت زوجین سبب آرامش در زندگی می

 آن تأکید شده است. 

های انتخاب  از معیار مواردیاست.  اطهار ها بر اساس سخنان ائمه در تربیت دينی مالک

 بدين ترتیب است: همسر طبق فرمايشات و دستورات امامان معصوم

 دردسر، اصالت خانوادگی و... های انتخاب همسر: دينداری، حُسن خلق، مهربان، مددکار، بی مالک

 ۱تقوا، غیرت و ....اب شوهر: ايمان، ديانت، اخالق، های انتخ مالک

اند و زنان و مردان را از ازدواج با آنان برحذر  خصوصیاتی ذکر فرموده اطهار چنین ائمه هم

 و همچنین مردانی که بداخالق ۳وبار و پردردسر بند احمق، بی اند. مانند زنان لجباز، ناسازگار، داشته

 ۱خوار هستند. شراب و

                                                           
 .937-932، 76شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، جمکارم. 7

ر بابازاده و منابع اکبشهری و کتاب مسائل ازدواج و حقوق خانواده، علی. در این زمینه رجوع شود به کتاب تحکیم خانواده، محمدی ری2

 .71الوسائل، ج؛ مستدرك1االخبار؛ الکافی؛ ج؛ معانی21الشیعه، جحدیثی از قبیل: وسائل

 291، ص711؛ بحاراالنوار، ج931، ص9الفقیه، جالیحضره؛ من911، ص1؛ الکافی، ج712و  762،ص71الوسائل، ج. مستدرك9

 .911، ص1؛ الکافی، ج11ص71الشیعه، ج. وسائل

   .922العقول، صعلى، تحفبنشعبه حرانى، حسنابن1 .
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 انعقاد نطفه -2-7

شود. که الزم است همسران  اين مرحله قبل از انعقاد نطفه و پس از انعقاد نطفه را شامل می

 المتقین مراجعه فرمايند.گانه به کتب حديثی مربوطه از جمله  برای اقدامات اين مراحل سه

 تولد و نوزادی -9-7

شود باعث اهمیت دادن و پذيرش  اقداماتی که در برنامه تربیت دينی برای تولد فرزند ذکر می

 شود. وی به عنوان عضو رسمی خانواده گرديده و شخصیت فردی برای او ايجاد می

 از جمله اقدامات اين مرحله شامل:

 فرمايند: می الف( نام نیکو: امام صادق

بن » ح ِ
ادِلِ   ت ن ن ون ِ یلعن

دلن ون ةن ِِلن ن نغ  ال بن ن
ن
ِه ون اْل ِ

نن اْسن حنِسي  ِتِه ون ت ن ادِلن هن وِلن ارن ين ِ
اٍل اْخن ضن ِ

ثن خ   1«ِه ثنَلن

گزاری مراسم ضیافت در موارد مخصوص، از دستورات دينی و سیره پیامبران : برب( عقیقه

است. يکی از اين موارد هنگام تولد فرزند است که والدين در صورت امکان حداقل يک گوسفند 

 در روز هفتم قربانی کنند.« زاد عقیقه نو» عنوان به 

ٌة » فرمايند:  می امام صادق اِجبن ةن ون قن ِقی  غن
 فند برای فرزند واجب است.ذبح گوس ۱«الن

برای آشنايی و انجام اين اند.  بیان فرموده اطهار آداب والدت نوزاد که ائمههمچنین انجام ساير 

 ۸۱۱-۸۳۳اکبر بابازاده صفحات  خانواده نوشته آقای علیمراسم به کتاب مسائل ازدواج و حقوق 

 رجوع شود.

                                                           
 .21،  ص6یعقوب، اصول کافی، جبن. کلینی، محمد7

 711، ص71حرّعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، . 2
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 7مرحله دوم: دوران کودکی یا سیادت -2

برده شده است. در اين هفت  با عنوان سیادت نام بیت هفت سال اول زندگی در روايات اهل

برآورده ساختن سال اول فرزند به سن تمیز و عقالنیت نرسیده و از نظر جسمی ناتوان است و قادر به 

هایش را  خواستهنمايند و  توجهباشد. لذا والدين الزم است به او  ها و نیازهای خويش نمی خواسته

 .برآورده سازند

 از:شود عبارتند برای تربیت دينی انجام می بیت اعمالی که در اين مرحله طبق فرمايشات اهل

 تربیت جسمانی:  -7-2

پروراندن جسم و محافظت از آن در برابر  .اين بعد از تربیت ناظر به بعد جسمی و حیاتی است 

الزم است باشد.  میو بر عهده والدين د تربیت ابیماريها و حفظ صحت و تندرستی جسم از جمله ابع

 مقدمه سالمت روان حفظ صحت و تندرستی جسم،والدين زمینه رشد جسمی فرزند را فراهم آورند. 

در تربیت اسالمی میان تن و روان و عقل و دل انسان هیچگونه بیگانگی وجود ندارد و اسالم  ۱.است

کند. در  آنها را منهای يکديگر و بدون توجه به پیوند و ارتباطی که میان آنها وجود دارد تربیت نمی

ربیت جسمانی تربیت اسالمی قوای حسی و نیروهای جسمانی و تقويت آنها بدون هدف نیست، بلکه ت

 ،دهد جهت که در وصول به آماج مطلوب و معقول و رسیدن به اهداف الهی، انسان را ياری می از آن

 ۳باشد. مورد تأيید می

های پاک و حالل برای  الف( تغذيه حالل: در تربیت جسمانی بر والدين است که خوردنی

 فرزند تهیه نمايند.

                                                           
پذیری فرزند به سه دوره تقسیم شده است و بنابر نیازها و احتیاجات سنی آن مقطع  مقاطع تربیت بیت در روایات اهل .7

 گذاری شده است.شده است. لذا مرحله دوم تا چهارم برنامه تربیتی با  تعابیر روایی نام اتْخاذنامی برای هر دوره 

 17. حجتی، محمدباقر، اسالم و تعلیم و تربیت بْخش اول، ص2

 11ص(، علیم و تربیت اسالمی)مبانی و روشهاتشکوهی یکتا، محسن، . 9
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ِع »: ب( ورزش و بازی: امام صادق كن   دن نن ...  ائ نی ن ي   ِست ِ
عن ت ن بن سن ن ْلن 1« ين

 بگذار تا فرزندت هفت سال بازی کند.

کند. باعث  ها را محکم می بازی موجب رشد جسمی است. عضالت را نیرومند و استخوان

چنین بازی عاملی برای آموزش اصول و قواعد  شود. هم مهارت حس المسه و حس بینائی می

زندگی به فرزند است.

تربیت عاطفی: -2-2

از جمله نیازهای اساسی و همیشگی انسان، نیاز به محبّت و امنیّت است. در اين مقطع سنی به 

های فرزند بر والدين است که محیطی امن و خالی از هر گونه اضطراب و ناامنی و  دلیل ويژگی

سرشار از مهر و محبّت را برای وی فراهم آورند.

:بهنسبت مقدمات تشکیل نگرش  -9-2

 الف( خدا

ب( جهان هستی

 ج( خود

 د( مرگ

مرحله سوم: دوران اطاعت -9

آيد. ويژگی مهم  ای در تن و روان فرزند پديد می هفت سال دوم زندگی تغییرات قابل مالحظه

اين دوران، تأثیرپذيری است. در اين سن، فرزند تمايل شديد به تبعیت و تقلید از محبوب خود 

عن »دارد. لذا در روايات اين دوره سنی با تعابیر مختلفی از جمله  ت ن ٌد سن ن نن   ِعن ي  بن »، ۱«ِست ِ دَّ ؤن عن   ين ت ن   سن

 .16، ص6یعقوب، ج بن . کلینی، محمد7

.116، ص27الشیعه، ج . شیخ حرّ عاملی، وسائل2
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نن  ي  ن »، ۸«ِست ِ ّلَّ عن ی ن ابن   ين ِكتن عن   الن ت ن نن   سن ي  ياد شده است و بیشترين تأکید بر امر تربیت مربوط به اين۱« ِست ِ

در  بیت ای از گام اول تربیت دينی يعنی ايجاد محبّت اهل باشد. بنابراين قسمت عمده مرحله می

که فرزند آنان را به عنوان محبوب خويش برگزيند از  اين مرحله الزم است انجام شود. پس از آن

 . کند آنان اطاعت می

تجلّی تربیت دينی در اين دوره و مقطع سنی است که در تمام ابعاد زندگی و در تمام ابعاد 

باشد. عقايد و دستورات آنان را سبک  بیت تربیتی تحت تربیت محبوب خويش يعنی اهل

 زندگی خويش قرار دهد.

برطبق  اش نسبت به خدا، جهان هستی، خود و مرگ طبق عقايد آنان باشد. اخالقیاتش عقیده

اند. در تمام جهات زندگی مطیع و فرمانبردار آنان باشد. طبق  فرموده بیت آنچه باشد که اهل

اليت ذکر شد.آنچه در گام دوم تربیت دينی يعنی اطاعت و و

مرحله چهارم: دوران وزارت -4

هن »تعابیر بیت اهلبرای اين دوران در روايات  من ِ
ك  ازلن سن ن ق  عن »، ۳«ب ن ت ن ِزيٌر سن نن   ون ي  بکار رفته ۱«ِست ِ

 هفت سال سوم با عنوان وزارت ياد شده است. است و 

چنین کمکِ فکری و همکاری در تدبیر و  وزارت به معنی ياری و معاونت و هم

انديشی نیز آمده است. فرزند در مراحل قبل در محیط منزل مسئولیت نداشته است اما در  مصلحت

 وران بايد مسئولیت بپذيرد.های اين د اين مرحله با توجه به ويژگی

ها در امور منزل با وی  لذا در اين مقطع سنی فرزند، معاون والدين است و الزم است آن

 132، ص 9 شیخ صدوق،من الیحضره الفقیه، ج. 7

.11، ص6یعقوب، جبن.کلینی، محمد2

.119، ص27الشیعه، ج. شیخ حرّ عاملی، وسائل9

 .116. همان، ص1
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مشورت نمايند و با او تبادل فکر و انديشه داشته باشند. 

آنچه در اين مرحله از برنامه تربیتی مهم است:

 تشکیل شخصیت و تأمین هويت فرزند  -۸

 یت عقايديابی و تثب شکل -۱

 تربیت عقالنی و فکری  -۳

توان گفت عقايد، اخالق، اعمال و گفتار وی برطبق دستورات و فرمايشات  بطور کلی می 

 باشد. بیت اهلقرآن و 

ها و جامعه اسالمی در سايه محبّت و واليت  * امید است با اتخاذ تربیت دينی، فرد فرد انسان

به سعادت و رستگاری ابدی دست يابند.نهاده و  در صراط مستقیم گام بیت اهل
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