بررسی مقارن مراحل تربیت فرزند در قرآن ،حدیث ،عهد عتیق و تلمود

احادیثــی در کتــب روایــی اســامی موجــود اســت کــه بــه
چکیده ســه مرحل ـ ه ی هفتســاله ب ـرای تربیــت فرزنــدان اشــاره دارد.
بــر اســاس آیــات و روایــات دیگــر ،دورهی پیــش از تولــد نیــز
شــامل اقدامــات تربیتــی اســت؛ همچنیــن در قــرآن کریــم و احادیــث ،توصیههــا
و نکاتــی دربــارهی نحــوه تربیــت فرزنــدان موجــود اســت .از طریــق تلفیــق و
تطبیــق مراحــل بــا توصیههــای تربیتــی و توجــه بــه جنســیت دخــر و پــر کــه
ویژگیهــای شــخصیتی و وظایــف را متامیــز میکنــد ،میتــوان بــه تحلیلــی از
مراحــل تربیــت فرزنــدان در قــرآن و حدیــث دســت یافــت .در عهــد عتیــق و
تلمــود نیــز توصیههــای تربیتــی ب ـرای فرزنــدان وجــود دارد کــه میتــوان ب ـرای
آنهــا ســه مرحلــه را در نظــر گرفــت :پیــش از تولــد تــا ششســالگی ،شــش تــا
ســیزده ســالگی ،ســیزده تــا هجــده ســالگی و جوانــی .از طریــق مقایسـهی میــان
مراحــل تربیــت فرزنــدان در اســام و یهودیــت میتــوان نتیجــه گرفــت کــه
اگرچــه نــکات مربــوط بــه مراحــل تربیــت فرزنــد در برخــی مــوارد مشــرک اســت،
امــا مراحــل در اســام ،بهتفصیــل ،کامــل و بــا تفکیــک ســنی بیانشــده اســت؛
همچنیــن بــه علــت ظرفیــت باالتــر بــر در دوران اســام ،نــکات جدیــدی در
اســام بیانشــده اســت .روش تحقیــق استفادهشــده در ایــن پژوهــش توصیفــی-
تحلیلــی و مقایسـهای اســت و بـرای گــردآوری اطالعــات از روش کتابخانـهای بــا
بررســی آیــات ،تفاســیر ،بررســی خانــوادهی احادیــث و روایــات دیگــر ،عهــد عتیق،
تلمــود و ســایر کتــب اســتفاده گردیــده اســت.

تاریخ دریافت1400/8/19 :
تاریخ پذیرش1401/4/20 :
از صفحه  85تا صفحه 107

عباس مصالییپور

دانشیار دانشگاه امام صادق(ع).
amusallai@gmail.com

زینب تقدسی

دانشـجوی دکتری علـوم قـرآن و حدیـث
دانشـگاه مذاهـب اسلامی (نویسـندهی
مسئول).
z.taghaddosi@gmail.com

عاطفه زرسازان

استادیار دانشگاه مذاهب اسالمی.
zarsazan@gmail.com

بخشعلیقنربی

دانشیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.
bbiqarar@yahoo.com

واژگان کلیدی:

مراحل تربیت ،تربیت فرزندان،
تربیت اسالمی ،تربیت یهود.

85

دوفصلنامه علمی -پژوهشی
آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
دوره  :: 7شماره 2

مقدمه

تربیـت فرزنـدان از وظایـف پـدر و مـادر اسـت و بـا توجه به اینکـه انسـان در دورههای زندگـی خود در
حـال رشـد اسـت و هـر دوره ویژگیهـای خـاص خـود را دارد ،شـامل مراحـل و سـیری اسـت که بایـد رعایت
شـود .مطالعـهی تطبیقـی برنامـهی تربیتـی اسلام بـا یهودیـت میتوانـد گام مهمـی در جهت تقریـب ادیان
باشـد .در قـرآن کریـم ،مراحلـی بـرای رشـد انسـان بیانشـده اسـت (غافـر )67 :کـه بـه چهـار مرحلـهی پیش
از تولـد ،طفولیـت ،بلـوغ و پیـری اشـاره دارد و احادیثـی در کتـب روایـی شـیعه و اهـل سـنت هسـت که در
آنهـا مراحلـی بـرای تربیـت فرزند برشـمرده شـده اسـت .باید دانسـت که بر اسـاس آیـات دیگـر و احادیث،
چـه اقدامـات تربیتـی در هـر مرحلـه باید صـورت گیـرد .در عهد عتیق و تلمـود نیز مطالبی دربـارهی تربیت
فرزنـدان آمـده اسـت .بـا تطبیـق مباحث تربیتی بیانشـده با سـنین مختلف باید دانسـت کـه مراحل تربیت
فرزنـد در عهـد عتیـق و تلمـود چگونـه بیانشـده اسـت و همچنیـن چه نکات مشترک و چه نـکات اختالفی
میـان قـرآن و حدیـث و عهد عتیـق و تلمود وجـود دارد.

پیشینهی پژوهش

کارهــای علمــی انجامشــدهی مرتبــط بــا مقالـهی حــارض شــامل پژوهشهایــی دربــارهی مراحــل تربیــت
فرزنــدان در قــرآن و حدیــث و پژوهشهایــی دربــارهی مقایســهی تربیــت در اســام و یهودیــت اســت.
پژوهشهــای مراحــل تربیــت فرزنــدان در قــرآن و حدیــث بــه دو بخــش تقســیم میشــود؛ یکــی شــامل
مطالــب بیانکننــدهی کارهایــی اســت کــه از انتخــاب همــر شایســته رشوع میشــود؛ ســپس دقتهــای
زمــان انعقــاد نطفــه ،بــارداری ،بــه دنیــا آمــدن کــودک ،کودکــی ،نوجوانــی و تــا جوانــی او ادامــه مییابــد .در
ایــن تحقیقــات ،تربیــت پیــش از تولــد و دوران نــوزادی و کودکــی بیشــر شــامل اقدامــات و پــس از آن شــامل
آموزشهــا و موعظههــا میگــردد (ب ـرای منونــه نــک :حســین یزاده1380 ،؛رسارس کتــاب ،مروجــی طبســی،
،1376رسارس کتــاب ،اســامی جاملآبــاد)1388 ،؛ و دیگــری دربــارهی تحلیــل مراحــل اســت کــه در یــک
مقالــه ،تحلیــل روی مســئلهی تفــاوت دورههــای احادیــث ســبع ســنین اســت (پســندیده ،1395 ،ص )24-3
و در مقال ـهی دیگــر ،بــه الگــوی مفهومــی مراحــل تربیــت مبتنــی بــر دیــدگاه اســام پرداختهشــده کــه بــا
اســتفاده از تئــوری دادهبنیــاد اســت (اســامیمهر ،1399 ،ص  )220-199و از حیــث روش و برخــی مطالــب
بــا مقالـهی حــارض متفــاوت اســت.
در مقایسـهی تربیـت میـان اسلام و یهودیـت ،پایاننامـهی «تربیـت دینـی کـودک در قـرآن و تـورات»
(آقاعبداللـه )1394 ،تنهـا بـه تربیـت دینـی در دوران کودکـی پرداختـه اسـت و مطالـب مقالـهی «تکالیـف
والدیـن در قبـال تربیـت فرزنـد در اسلام و یهودیـت» (ملکـی ،1399 ،ص  )99-83هـم بـا مقالـهی حـارض
متفـاوت اسـت .در پژوهـش حـارض روی این مراحـل از قرآن و حدیث و عهد عتیق و تلمـود در همهی ابعاد،
از پیـش از تولـد تـا جوانـی ،تحلیـل و تطبیـق صـورت گرفتـه و تفـاوت بـرای دختر و پسر بیانشـده اسـت.
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مفهوم تربیت

تعاریــف گوناگونــی از تربیــت ارائهشــده و بــا مــرور زمــان ،نکاتــی بــه آن اضافـ ه گردیــده اســت .از نظــر
شــهید مطهــری ،تربیــت عبــارت اســت از :پــرورش دادن؛ یعنــی اســتعدادهای درونـیای را کــه بالقــوه در یک
شــیء موجــود اســت ،بــه فعلیــت درآوردن و پــروردن (مطهــری ،1390 ،ص  .)56دلشــاد تربیــت را رفــع موانــع
و ایجــاد مقتضیــات بـرای آنکــه اســتعدادهای انســان در جهــت کــال مطلــق شــکوفا شــود ،میداند (دلشــاد
تهرانــی ،1376 ،ص  .)25در تعریــف حاجــی دهآبــادی تربیــت عبــارت اســت از« :فعالیتــی منظــم و مســتمر
در جهــت کمــک بــه رشــد جســانی ،شــناختی ،اخالقــی ،اجتامعــی و عاطفــی و بهطورکلــی تربیــت ،پــرورش
و شــکوفایی اســتعدادهای مرتبــی اســت ،بهگونــهای کــه نتیجــهی آن در شــخصیت مرتبــی بهویــژه در
رفتارهــای او ظاهــر خواهــد شــد» (حاجــی ده آبــادی ،1377 ،ص ( )20بـرای منونههــای بیشــر نــک :حجتــی،
 ،1358ص 10؛ امینــی ،1373 ،ص  .)12بــا بررســی و جمعبنــدی مؤلفههــای تعاریــف ،بــه تعریفــی جامــع از
تربیــت میتــوان دســت یافــت کــه مقصــود تربیــت در ایــن مقالــه را تشــکیل میدهــد :تربیــت فعالیتــی
منظــم و مســتمر اســت و شــامل انتخــاب رفتــار و گفتــار مناســب و ایجــاد مقتضیــات و رفــع موانــع بــا
هــدف پــرورش اســتعدادهای بالقــوهی مرتبــی در جهــت کــال همـهی ابعــاد جســانی ،شــناختی ،اخالقــی،
اجتامعــی و عاطفــی اســت .خــود مرتبــی هــم در ایــن زمینــه تــاش میکنــد و ایــن فراینــد بهصــورت
تدریجــی در وی اتفــاق میافتــد و نتیجـهی آن در رفتارهــای وی ظاهــر خواهــد شــد.
 .1مراحل تربیت فرزندان در قرآن و حدیث
بیــان شــد کــه تربیــت فعالیتــی منظــم و مســتمر بــا هــدف شــکوفایی اســتعدادها اســت .کــال ایــن
اســتعدادها در اســام ب ـرای هــدف آفرینــش یعنــی بندگــی خداونــد (ذاریــات )56 :تعییــن میشــود .در
قــرآن ،حــرت عیســی(ع) منونـهای از فرزنــد شایســته معرفیشــده اســت کــه عبــارت «غ َُل ًمــا َزكِ ًّیــا» در آیـهی
 19ســورهی مریــم ،راجــع بــه او آمــده کــه بــه معنــای پرمنــو ،شایســته و بتـهدار (طباطبایــی ،1417 ،ج ،14
ص  )41و پاکیزگــی از جهــت خلقوخــوی و جســم و جــان (مــکارم شــیرازی ،1374 ،ج  ،13ص  )34اســت؛
همچنیــن نیکــوکاری ،پرهیــزکاری و فرمانبــردار خداونــد بــودن فرزنــدان ازجملــه کامالتــی اســت کــه انســان
تربیتشــده بایــد داشــته باشــد (انصاریــان ،1385 ،ص  .)142احادیثــی در کتــب روایــی اســامی موجــود
اســت کــه بــه ســه مرحلـهی هفتســاله بـرای تربیــت فرزنــدان اشــاره دارد .بــا مطالعــات آیــات و روایــات
دیگــر ،دورهی پیــش از تولــد نیــز شــامل اقدامــات تربیتــی اســت؛ بنابرایــن ،مراحــل تربیــت فرزنــد در قــرآن و
حدیــث در مقال ـهی حــارض در چهــار مرحلــه بررســی میشــود.
 .1 .1پیش از تشکیل نطفه تا تولد
مــوارد مؤثــر در تربیــت فرزنــد بـرای پــدر و مــادر از زمــان انتخــاب همــر آغــاز میشــود .ایــن اقدامــات
زمینــه را ب ـرای رشــد فرزنــد در ابعــاد شــناختی ،معنــوی ،اخالقــی و جســانی فراهــم و موانــع را برطــرف
میســازد .انتخــاب همــر شایســته هــم از نظــر وراثتــی (طربســی ،1412 ،ص  )197و هــم محیــط تربیتــی
(کلینــی ،1407 ،ج  ،5ص  )354مهــم اســت .رعایــت آداب انعقــاد نطفــه ازجملــه دعا کــردن (هــان ،ج  ،6ص  )10و
رعایــت حالتهــا و زمانهــای مناســب آمیــزش (ابنبابویــه ،1413 ،ج  ،3ص  552و  ،)553خــوراک مناســب
مــادر (قطــب راونــدی ،1407 ،ص  ،)151نــذر فرزنــد بـرای خدمــت بــه خداونــد (آلعمـران )35:کــه زمینــه را
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بـرای شــکوفایی اســتعدادها و کســب کــاالت معنــوی فرزنــدان فراهــم میکنــد و نامگــذاری پیــش از تولــد
(کلینــی ،1407 ،ج  ،6ص  )18کــه تلقینــی معنــوی بهحســاب میآیــد ،بــر فرزنــد مؤثــر اســت.
 .2 .1هفت سال اول
هفــت ســال ابتدایــی عمــر انســان کــه متشــکل از نــوزادی و کودکــی اســت و کمکــم حــواس فرزنــدان
فعــال میشــود ،بســیار حائــز اهمیــت اســت .ایــن مرحل ـهی تربیتــی را میتــوان بــا اثرگــذاری بــر قلــب
و حــواس کــودکان انجــام داد .ایــن مرحلــه در قــرآن و حدیــث شــامل مــواردی اســت کــه بــه آنهــا اشــاره
میگــردد.
به کفالت فرزندان در قرآن کریم (آلعمران37 :؛ قصص12 :؛ طه )40 :و روایات (دعای عرفه؛ قمی،1395 ،
ص  457و )...اشارهشده که شامل مراقبتهای مادی و معنوی از آنان است .این اقدامات باعث تقویت قوای
جسمی میشود و آثار معنوی هم بر آنان دارد .گفنت اذان و اقامه پس از به دنیا آمدن با حس شنوایی کودک
مرتبط است و باعث مصونیت از شیطان رجیم میشود (کلینی ،1407 ،ج  ،6ص  .)24در رابطه با کام برداشنت
نوزاد که با حس چشایی ارتباط دارد ،احادیثی آمده است که کام فرزندانتان را با خرما (هامن ،ص  ،)24با
آب فرات و تربت قرب امام حسین(ع) و اگر نبود ،با آب باران (هامن) بردارید .غسل دادن نوزاد که با حس
المسهی نوزاد در ارتباط است ،در حدیث سفارش شده است (هامن ،ج  ،3ص  .)40دربارهی شیر دادن هم
حس المسهی نوزاد با مادر درگیر میشود و همچنین در روایات به پربرکت بودن و مفید بودن آن اشارهشده
(هامن ،ج  ،6ص  )40و در قرآن کریم هم آمده است که کودک را دو سال شیر دهند (بقره .)233 :غذای مادر
پس از زایامن نیز در فرزند اثر دارد (کلینی ،1407 ،ج  ،6ص  .)22عطوفت ،نوازش و بوسیدن سفارش شده است
(هامن ،ص  )49که بر قلب کودک اثر میگذارد.
در حدیــث از پیامــر اکــرم(ص) «ال َولَـ ُد َســی ٌد َســب َع ِســنی َن( »...طربانــی ،1415 ،ج  ،6ص  )170بــه ســیادت
فرزنــد در هفــت ســال اول اشارهشــده اســت .ســید در عــرب بــه معنــای رئیــس ،گرامیتریــن و کســی اســت
کــه او را بــزرگ میشــارند (ابنمنظــور ،1414،ج  ،3ص 230؛ فیومــی ،1414 ،ج  ،2ص  .)294دربــارهی فرزنــد
میشــود ایــن واژه را بــه معنــای مورداحـرام دانســت و البتــه چــون در ادامـهی حدیــث ،در هفــت ســال دوم
عبــد بــودن آمــده اســت ،میتــوان آن را مخالــف عبــد و الزماالطاعــه در نظــر گرفــت و الزمـهی ایــن ســیادت،
احـرام همـراه بــا محبــت بــه آنــان و گــوش دادن و تأمیــن خواستههایشــان اســت .بــا اهمیــت بــه ســیادت
فرزنــدان میتــوان قلــب آنــان را تحــت تأثیــر قـرار داد .ســیادت داشــن کــودک در روایــات منایــان اســت کــه
ازجملـهی آن بــا الفــاظ زیبــا صــدا کــردن فرزنــدان ،ماننــد عبــارات حدیــث کســاء (قمــی ،1395 ،ص )1226
و اهمیــت بــه نیازهــا و خواســتههای آنــان ،ماننــد طوالنــی کــردن ســجده هنگامیکــه بچههــا بــر پشــت
پیامــر اکــرم(ص) ســوار میشــدند (نســائی ،1406 ،ج  ،2ص  ،)229اســت.
دو لفـظ «أَ ْمه ِْـل» و «ا ْح ِم ْـل» بـرای فرزند تا شـش سـال در احادیث آمده اسـت :در حدیـث «أَ ْمه ِْل َص ِبیَّ َك
ـت ِسـ ِنی َن ث ُ َّم ضُ َّم ُه إِلَیْ َك َسـبْ َع ِسـ ِنی َن فَأَ ِّدبْـ ُه ِبأَ َدب َِـك( 1»...کلینـی ،1407 ،ج  ،6ص  )47از امام
ـی لَـ ُه ِس ُّ
َحتَّـى یَأْتِ َ
« -1فرزنـدت را تـا ششسـالگی مهلـت ده؛ سـپس او را هفـت سـال همـراه خـود سـاز و بـا ادب خـود ادبـش کن .اگر پذیرفت و شایسـته شـد که بسـیار
خـوب ،وگرنه رهایـش کن».
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صـادق(ع)« ،أَ ْمه ِْـل» بـه معنـای مهلـت دادن اسـت تـا اینکـه پـس از آن ،بـه آموخنت ادب بـه او پرداخته شـود
ـت
و حدیـث ،مسـند و منبـع آن از کتـب اربعـه اسـت .در حدیـث مشـابه «ا ْح ِم ْـل َص ِب َّی َك َحتَّـى یَأْتِ َی َعلَ ْی ِه ِس ُّ
ـت ِسـ ِنی َن ث ُ َّم ضُ َّم ُه إِلَیْ َك َسـبْ َع ِسـ ِنی َن فَأَ ِّدبْ ُه ِبأَ َدب َِك(»...طربسـی ،1412 ،ص )222
ِسـ ِنی َن ث ُ َّم أَ ِّدبْ ُه ِفی الْ ِكتَ ِ
اب ِس َّ
از امـام صـادق(ع) ،عبـارت «حمـل کـن تا شـش سـاله شـود» آمده اسـت که با توجه به سـیاق حدیـث ،معنای
آن تحمـل کـودک تـا سـن مناسـب بـرای اطاعـت و ادبآموزی اسـت .اگرچـه حدیث دوم مسـند نیسـت ،اما
میتـوان معنـای آن را بـا توجـه به احادیـث دیگر توجیـه کرد.
(ع)
ـب َسـ ْب َع ِسـ ِنی َن(»...ابنبابویه ،1413 ،ج  ،3ص  )492از امــام صــادق َ « ،دعِ»
در حدیــث « َد ِع ابْ َنـ َـك یَلْ َعـ ْ
بــه معنــای «تــرک کــن» و «رهــا کــن» (ابنمنظــور ،1414 ،ج  ،8ص  )383و در ادامــه« ،بــازی کــردن» آمــده
اســت؛ پــس رهــا کــردن بـرای بــازی در هفــت ســال اول بـرای کــودکان ســفارش شــده اســت؛ همچنیــن در
ـب َسـبْ َع ِسـ ِنی َن( »...کلینــی ،1407 ،ج  ،6ص  )47از امــام صــادق(ع) بــازی کــردن در هفت
حدیــث «الْ ُغـ َـا ُم یَلْ َعـ ُ
ســال اول بـرای کــودکان توصیــه گردیــده اســت .البتــه رهــا کــردن بـرای بــازی بــه ایــن معنــا نیســت کــه پــدر
و مــادر اجــازه دهنــد کــودک کارهــای زشــت ،خطرنــاک و کارهایــی را هــم کــه باعــث تضییــع حقــوق دیگران
میشــود ،انجــام دهــد.1
ـی َسـ ْبعاً( »...ابنبابویــه ،1413 ،ج  ،3ص  )493از امــام علــی(ع) کــه مســند اســت،
الص ِبـ ُ
در حدیــث «یُـ َر َّب َّ
دو لفــظ مشــابه «یُ ـ َر َّب» و «یُ ْر َخــى» در احادیــث در ایــن ســنین آمــده اســت .واژهی «یُ ـ َر َّب» بــه معنــای
تغذیــه کــردن و پــرورش دادن (جوهــری ،1407 ،ج  ،6ص  ،)2350بــه رســیدگی جســانی تعبیــر میشــود.
منونههایــی از رســیدگی جســانی فرزنــدان در احادیــث ،ختنــه کــردن پرسان (هــان ،ص  35و  ،)36نوشــاندن
ســویق (برقــی ،1371 ،ج  ،2ص  ،)489خورانــدن انــار (هــان ،ص  )546و توجــه بــه پاکیزگــی (ابنبابویــه،
 ،1362ج  ،2ص  )632و ظاهــر (کلینــی ،1407 ،ج  ،6ص  )40آنــان اســت .عقیقــه کــردن نیــز از نظــر معنــوی
بــر ســامتی کــودک اثرگــذار اســت (هــان ،ص )26؛ همچنیــن حــال بــودن غــذا نیــز در فرزنــد اثــر معنــوی
ـی َسـ ْبعاً( »...طربســی ،1412 ،ص  )223اســت
دارد (هــان ،ج  ،5ص )125؛ امــا حدیــث دیگــر «یُ ْر َخــى َّ
الص ِبـ ُّ
کــه لفــظ «یُ ْر َخــى» در آن آمــده اســت و رخــاء بــه معنــی نرمــی و آرامــش (راغــب اصفهانــی ،1412 ،ص )348
و ا َرخــی بــه معنــی نــرم کــردن (بســتانی ،1375،ج  ،1ص  )40اســت؛ پــس «یُ ْر َخــى» بــه معنــای نرمــی کــردن
اســت کــه اگرچــه حدیــث مســند نیســت ،امــا بــا معنــای احادیــث دیگــر (مهلــت دادن و آزاد گذاشــن بـرای
بــازی) تناســب دارد.
(ع)
« َولَ ـ ُد َك َریحانَتُـ َـك َســبعاً »...در حکمتهــای منســوب بــه امــام علــی (ابنابیالحدیــد ،1404 ،ج ،20
ص  )343آمــده و فرزنــد در هفــت ســال اول ریحانــه دانســته شــده اســت .ریحانــه بــه معنــای گیــاه خوشــبو
و همچنیــن رزق گفتهشــده اســت (ابنمنظــور ،1414 ،ج  ،2ص  .)458گیــاه خوشــبو ،نیــاز بــه مراقبــت و
مواظبــت شــدید دارد تــا رایحــه و طـراوت خــود را حفــظ کنــد؛ همچنیــن معنــای رزق هــم نشــان میدهــد
کــه بایــد بــه کــودک اهمیــت داد و توجــه داشــت.
 -1مثلاً کودکـی بـه درخـت خرمای کسـی سـنگ میزد و از آن میخـورد .او را نزد پیامرب اکرم(ص)بردند .ایشـان فرمودند :به درخت سـنگ نینداز و هرچه
پایین آن ریخت بخور؛ سـپس دسـت بر رسش کشـیدند و دعا کردند (بیهقی ،1424 ،ج  ،10ص .)3
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تلقیــن نیــز از توصیههــای تربیتــی بــرای هفــت ســال اول اســت کــه در لغــت بــه معنــای تفهیــم
اســت (هــان ،ج  ،13ص  .)390تلقینهــای معنــوی باعــث حــاالت درونــی مطلــوب و معنــوی در فرزنــدان
میشــود .منون ـهای از ایــن تلقینهــا نامگــذاری نیکــو (کلینــی ،1407 ،ج  ،6ص  18و  ،)20تلقیــن اذکار «ال
إِل ـ َه إِلَّ اللَّ ـ ُه»ُ « ،م َح َّم ـ ٌد َر ُسـ ُ
ـول اللَّ ـ ِه» ،صلــوات و رکــوع و ســجود 1،بیــدار نگهداشــن در ش ـبهای احیــاء
(ابنحیــون ،1385 ،ج  ،1ص  )282و بزرگداشــت ایــام ماننــد روز جمعــه (نــوری ،1408 ،ج  ،6ص  )99اســت
کــه در احادیــث بــه آنهــا ســفارش شــده اســت.
در توصیههـای تربیتـی هفـت سـال اول ،توجـه بـه دختر و پرس نیـز اهمیـت دارد؛ مثالً راجع بـه دخرتان
بایـد توجـه بیشتری بـه عواطـف آنـان شـود و در حدیـث آمده اسـت کـه هدیـهی دختران را زودتـر بدهند
(ابنبابویـه ،1376 ،ص  .)577رعایـت ایـن نکتـه در رشـد عاطفـی فرزند مؤثر اسـت؛ همچنین تربیت جنسـی
شـامل مـواردی اسـت که باعـث میگردد از تحریکات جنسـی نامطلوب و لغزشهای جنسـی جلوگیری شـود
و اسـتعدادهای غریزه جنسـی آنان برای رسـیدن به کامل مطلوب ،یعنی در زمان و به نحوه مناسـب شـکوفا
گـردد و در تربیـت جنسـی دختر ،بایـد زودتـر برخـی مسـائل را رعایت کـرد .بوسـیدن آنان توسـط نامحرم از
ششسـالگی جایـز نیسـت (کلینـی ،1407 ،ج  ،5ص 533؛ طوسـی ،1407 ،ج  ،7ص  )461کـه دربـارهی پسر
هفتسـالگی بیانشـده اسـت (ابنبابویـه ،1413 ،ج  ،3ص .)437
 .3 .1هفت سال دوم
ادراکات حســی کــودک پای ـهی ادراکات قــوای دیگــر او در دورههــای بعــدی میشــود .در هفــت ســال
دوم ،قــوهی تفکــر و تشــخیص فرزنــدان بهخوبــی فعــال اســت و آمادگــی مناســبی ب ـرای آمــوزش دارنــد
و ایــن مرحلــه شــامل پیــش از بلــوغ و اواخــر آن ،حــدود بلــوغ اســت و آمادگــی انجــام تکالیــف دینــی و
دریافــت حجتهــای الهــی بایــد در فرزنــدان بــه وجــود آیــد.
بعضــی از اقدامــات ایــن دورههــا مقدم ـهای ب ـرای توصیههــای دوره بعــدی اســت؛ مث ـاً طبــق نظــر
برخــی نویســندگان ،نتیجـهی تربیتــی فرماندهــی کــودک در هفــت ســال آغــاز زندگــی و فرمانبــری صحیــح
پــدر و مــادر از او ،فرمانبــری مطلــق تــوأم بــا محبــت کــودک در هفــت ســال بعــدی زندگــی کــودک خواهــد
بــود (ریشــهری ،1385 ،ص )171؛ همچنیــن بــا عمــل پــدر و مــادر بــه مطالبــی کــه بــه فرزنــدان آمــوزش
میدهنــد و ایجــاد الگــوی خــوب و محبــت میتــوان قلــب آنــان را تســخیر کــرد و مطیــع ســاخت و ایــن
نوعــی الگوســازی عملــی اســت .در اســام بــه نقــش الگــوی عملــی بــودن مــادر بـرای فرزنــد خیلــی اهمیــت
دادهشــده تــا آنجــا کــه در حدیثــی از پیامــر اکــرم(ص) آمــده اســت« :بهشــت زیــر پــای مــادران اســت» (نوری،
 ،1408ج  ،15ص )180؛ پــس در ایــن دوره ،توصیههــا بایــد بــا اثرگــذاری بــر قــوهی تفکــر و قلــب فرزنــدان
انجــام گــردد تــا باعــث شــکوفایی ابعــاد شــناختی ،اخالقــی و معنــوی فرزنــدان شــود.
در حدیثی از پیامرب اکرم(ص) آمده است« :ال َولَ ُد َسی ٌد َسب َع ِسنی َن َو َعب ٌد َسب َع ِسنی َن( ...طربانی ،1415 ،ج ،6
 -1از امـام صـادق(ع) نقـل شـده اسـت« :چـون کـودک سـه سـاله شـود ،هفت بار بـه او بگو :بخـوان «ال إِل َه إِ َّل اللَّهُ»؛ سـپس واگذارش تا به سـن سـه سـال
و هفـت مـاه و بیسـت روز رسـد ،هفـت بـار بـه او بگوینـد :بگو « ُم َح َّم ٌد َر ُس ُ
ـول اللَّـ ِه» و دیگر تا چهار سـالگی او را واگذار و چون چهار سـالش متام شـد،
«صلَّی اللَّ ُه َعلـی ُم َح َّم ٍد َو آ ِل ُم َح َّمـد» و(» ...ابنبابویـه ،1413 ،ج  ،1ص .)281
هفـت بـار بگویـدَ :
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ص )170؛ فرزند هفت سال رسور و هفت سال بنده است ». ...واژهی عبد به معنی مملوک (فراهیدی،1409 ،
ج  ،2ص  )48است و اینجا در رابطه با فرزند و پدر و مادر بهکاررفته است؛ یعنی فرزند باید فرمانبردار پدر و
مادر باشد .بهطور طبیعی فرزندان در این سنین فرمانپذیر هستند؛ اما باید آن را تقویت کرد و برای خوبیها
و شکوفایی بُعد معنوی و اخالقی و بندگی خداوند از آن استفاده کرد.
پـدر و مـادر در ایـن سـنین بایـد آموزشهایـی بـه فرزنـدان بدهند .محتـوای آموزش بـه فرزنـدان در این
سـنین را میتـوان در دو گونـهی امـور مذهبـی و امـور مهارتی توضیـح داد .امور مذهبی شـامل آموزش قرآن
اب َسـ ْب َع ِسـ ِنی َن( »...کلینی ،1407 ،ج  ،6ص )47
اسـت که در حدیث «الْغ َُل ُم یَلْ َع ُب َسـ ْب َع ِسـ ِنی َن َو یَتَ َعلَّ ُم الْ ِكتَ َ
از امـام صـادق(ع) ،بـه تعلیـم کتـاب بـه فرزنـدان در هفت سـال دوم اشارهشـده اسـت؛ همچنیـن تأکید خاص
بـر آمـوزش برخـی سـور (طوسـی ،1414 ،ص  ،)677آموزش شستن دسـت و صـورت و مناز در هفتسـالگی و
آمـوزش وضـو در نهسـالگی (ابنبابویـه ،1413 ،ج ،1ص  ،)281آمـوزش عملـی وضو به همراه آداب مسـتحبی
آن (کلینـی ،1407 ،ج  ،3ص  )70و آگاهسـازی نسـبت بـه شـبهات و احادیـث تـا ذهـن فرزندان پـر از احادیث
و علـوم دینـی باشـد و فـرق انحرافـی نتواننـد آنـان را بـا مطالـب غلـط منحـرف کننـد (همان ،ج  ،6ص 47؛
حـر عاملـی ،1414 ،ج  ،7ص  )334نیـز در روایـات آمـده اسـت .امـور مهارتـی شـامل آموزش شـنا و تیراندازی
(کلینـی ،1407 ،ج  ،6ص  )47و نوشتن (طربسـی ،1412 ،ص  )220اسـت و در حدیـث ،بـه فرزنـدان آمـوزش
نوشتن و نگهداری دانش سـفارش شـده اسـت (شـهید ثانی ،1409 ،ص .)340
در احادیــث ،بــه تأدیــب در هفــت ســال دوم توصیــه گردیــده اســت .ادب در عربــی بــه معنــای حســن
اخــاق اســت و ادب کــردن بــه معنــای آموخــن ریاضــت نفــس و محاســن اخــاق و تأدیــب بــه معنــای
عقوبــت در مقابــل خــاف اســت (فیومــی ،1414 ،ج  ،2ص  .)9از نظــر باقــری ،تأدیــب مکلــف کــردن و مــازم
کــردن کــودک بــا آداب اســامی و مـراد از ادب و آداب در ایــن زیرمرحلــه ،ادب و آداب ظاهــری و رفتــاری
1
ـی َسـ ْبعاً َو یُـ َؤ َّد ُب َسـ ْبعاً َو یُ ْسـتَ ْخ َد ُم َسـ ْبعاً»...
الص ِبـ ُ
اســت (باقــری ،1385 ،ج  ،1ص  .)256در حدیــث «یُـ َر َّب َّ
ـب َسـ ْب َع ِسـ ِنی َن َو
(ابنبابویــه ،1413 ،ج  ،3ص  )493از امــام علــی(ع) و همچنیــن در حدیــث « َد ِع ابْ َنـ َـك یَلْ َعـ ْ
یُـ َؤ َّد ْب َس ـ ْب َع ِس ـ ِنی َن َو أَلْ ِز ْم ـ ُه نَف َْسـ َـك َس ـ ْب َع ِس ـ ِنی َن( »...هــان ،ص  )492بــه ادب شــدن فرزنــدان در هفــت
ســال دوم اشارهشــده اســت .در ایــن دو حدیــث ،تأدیــب میــان دو مرحل ـهی رســیدگی جســانی و کار و
دو مرحلـهی بــازی و مالزمــت آمــده اســت کــه بــا توجــه بــه معانــی آنهــا ،تأدیــب بایــد فعالیتــی آموزشــی
باشــد .در حدیثــی از امــام ســجاد(ع) صــوم تأدیبــی آمــده اســت (قمــی ،1404 ،ج  ،1ص  )187و در فقــه بــه
آن روزهی مترینــی کــودک گفتــه میشــود .در معنــای لغــوی تأدیــب ،بــه معنــای عقوبــت در مقابــل خــاف
هــم اشــاره شــد؛ درنتیجــه ،بــر اســاس مطالــب گفتهشــده ،تأدیــب بــه معنــای آموخــن ،متریــن دادن و ملــزم
کــردن آداب نیکــو ،یعنــی زندگــی بــر اســاس روش پســندیده اســت .تأدیــب درآیــات و روایــات در ایــن ســنین
را میتــوان بــه بخشهایــی تقســیم کــرد :تأدیــب در امــور مذهبــی شــامل امــر بــه منــاز در هفتســالگی
و روزه در نهســالگی ،بــه ایــن صــورت کــه چــون تشــنگی و گرســنگی بــر آنــان غالــب گردیــد ،افطــار كننــد
 -1كـودك را تـا هفـت سـال بپرورنـد و هفـت سـال آمـوزش دهنـد و هفت سـال بـه كار و فعالیت وادارنـد و تا بیستوسهسـالگی قامتش بلند شـود و تا
سیوپنجسـالگی عقـل غریـزیاش كامـل گـردد و از آن پس تجربـه آموزد.
ببررسی مقارن مراحل تربیت فرزند در قرآن ،حدیث ،عهد عتیق و تلمود
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(کلینــی ،1407 ،ج ،3ص  ،)409امــر بــه تســبیح حــرت زه ـرا(س) (کلینــی ،1407 ،ج  ،3ص  )343و امــر بــه
حجــاب (احـزاب )59 :و مالزمــت آنــان بــا حــب پیامــر اکــرم(ع) و اهلبیــت(ع) و قرائــت قــرآناســت (حمویــی
جوینــی ،بیتــا ،ج  ،2ص .)304
تأدیــب در امــور اخالقــی و اجتامعــی شــامل مــواردی ماننــد مصاحبــت بــا دوســت خــوب ،کنــرل گفتــار،
دوســتی نکــردن بــا حســود و  ...و دالیــل آن اســت (ابنشــعبه حرانــی ،1404 ،ص )376؛ همچنیــن بــه توجــه
بــه آدابــی ماننــد اینکــه «نفــس خــود را میـزان خــود و دیگـران قـرار ده؛ پــس آنچــه را کــه بـرای خود دوســت
داری ،ب ـرای دیگ ـران نیــز دوســت بــدار و آنچــه را کــه ب ـرای خــود منیپســندی ،ب ـرای دیگ ـران مپســند» و
آداب دوســتی ماننــد اینکــه «چــون ب ـرادرت از تــو جــدا شــود ،تــو پیونــد دوســتی را برق ـرار کــن» و ...هــم
اشارهشــده اســت (ســید رضــی ،1379 ،ص .)526
تأدیــب در زمینـهی امــور جنســی نیــز شــامل ملــزم کــردن فرزنــدان بــه رعایــت اجــازه هنــگام ورود بــه
حریــم پــدر و مــادر و جداســازی رختخــواب کــودکان اســت کــه در چنــد حدیــث بـرای کــودکان بیــن شــش تا
ده ســال توصیهشــده اســت (ابنبابویــه ،1413 ،ج  ،3ص  436و 437؛ متقــی هنــدی ،1401 ،ج  ،16ص .)441
تأدیــب بــه آداب فــردی هــم اشــاره دارد کــه بــه ســامت و حفــظ شــخصیت فرزنــدان منجــر میشــود؛
ماننــد ســفارش بــه نکاتــی کــه بــه گفتـهی حدیــث ،انســان را از طبیــب بینیــاز میکنــد؛ ماننــد «تــا گرســنه
نشــدهاى ،غــذا نخــور و تــا اشــتها دارى ،از غــذا دســت بكــش و( »...ابنبابویــه ،1362،ج  ،1ص )229؛
همچنیــن رعایــت آداب ســفره کــه دوازده مــورد بیانشــده اســت و شــامل معرفــت (ارزش نعمــت) آنچــه
میخــورد ،نــام خــدا بــر زبــان آوردن ،کوچــک گرفــن لقمــه و ...میشــود (هــان ،ج  ،2ص .)486
در حکمـت منسـوب بـه امـام علـی(ع) آمـده اسـتَ « :ولَـ ُد َك َریحانَتُ َـك َسـبعاً َو خا ِد ُم َـك َسـبعاً...
(ابنابیالحدیـد ،1404،ج  ،20ص )343؛  ...در هفـت سـال دوم فرزنـدت خـادم توسـت ». ...وقتـی فرزنـدان
فرمانپذیـری صحیـح داشـته باشـند ،نسـبت بـه پدر و مـادر نیز خـادم و مهربان میشـوند .دربـارهی حرضت
یحیـی(ع) نیـز در قـرآن کریـم (مریـم 13 :و  )14آمـده اسـت« :و [نیز] از جانب خـود ،مهربانـی و پاکی [به او
دادیـم] و تقواپیشـه بـود؛ و بـا پدر و مادر خود نیکرفتـار بود و زورگویی نافرمان نبـود ».در حدیثی ،دخرتان
را آمـادهی انجـام امـور پـدر و مـادر معرفـی کـرده اسـت (کلینـی ،1407 ،ج  ،6ص )5؛ پـس بر اسـاس حدیث،
دختران بهطـور طبیعـی آمـادهی خدمترسـانی بـه پدر و مادر هسـتند و دربارهی پرسان بیشتر بایـد در این
مـورد تلاش کـرد .اهمیـت خدمـت بـه پـدر و مـادر و تأثیـر آن در رشـد معنـوی فرزنـدان بـر کسـی پوشـیده
نیسـت و زمینـهی خدمـت بـه خداونـد را فراهـم میکند.
توجــه بــه دخــر و پــر در ایــن ســنین اهمیــت دارد .بــا توجــه بــه زودتــر بــودن ســن تکلیــف دخـران،
ش انجــام واجبــات و تــرک محرمــات و عــادت فرزنــدان بــه آنهــا ،دربــارهی
پــدر و مــادر در زمینـهی آمــوز 
دخــر زودتــر بایــد ایــن کار را انجــام دهنــد .در اســام طبــق ویژگیهــای شــخصیتی هــر جنــس ،وظایــف آنان
بیانشــده اســت .زن از رشکــت در میدانهــای ســخت مبــارزه معــاف اســت و بایــد مای ـهی آرامــش مــرد
باشــد (روم )21 :و رســیدگی بــه امــور عاطفــی فرزنــدان بــر عهــدهی اوســت؛ امــا مــردان رسپرســت زنانانــد
(نســاء )34 :و پ ـران بایــد ب ـرای آمادگــی پذیــرش ایــن مســئولیت تربیــت شــوند و در قــرآن کریــم ،حــس
مســئولیت حــرت موســی(ع) دربــارهی زنــان آمــده اســت (قصــص 23 :و  .)24صفاتــی ازجملــه درســتکاری،
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فرمانبــرداری ،حافــظ ارسار بــودن (نســاء )34 :بـرای زنــان خــوب در قــرآن کریــم مطرحشــده و در حدیــث،
ب ـرای زن رفتــار متکربانــه در برابــر نامحــرم ،حفــظ مالــی کــه دیگــری بهدســت آورده و تــرس در مقابــل
رشایطــی کــه ممکــن اســت عفــت او دچــار خدشــه شــود ،نیکو برشــمرده شــده (ســید رضــی ،1379 ،ص )679
کــه بایــد آنهــا را در دخـران تقویــت کــرد .دربــارهی دخـران حــرت شــعیب(ع) بــه صفــت حیــا و عفــت
آنــان اشارهشــده اســت (قصــص 23 :و )25؛ همچنیــن منونـهی خویشــنداری بـرای پــر در داســتان حــرت
یوســف(ع) آمــده اســت (یوســف.)23 :
آموزشهــا هــم بایــد بــر اســاس روحیــات و وظایــف آنــان باشــد .ورزش تیرانــدازی بــا جنــس پــر
ســازگاری دارد و بـرای مبــارزه کاربــردی اســت؛ همچنیــن ریســندگی حرفـهای متناســب بــا ویژگــی زن و در
محیطــی آرام اســت و در حدیــث ،بهرتیــن شــغل زن مؤمــن ریســندگی دانســته شــده و گفتهشــده اســت کــه
بــه پرسانتــان تیرانــدازی و شــنا بیاموزیــد (ابناشــعث ،بیتــا ،ص .)98
 .4 .1هفت سال سوم و جوانی
مرحلـهی هفــت ســال ســوم ،مرحلـهی بلــوغ و پــس از آن اســت .در آیاتــی از قــرآن کریــم دربــارهی بلوغ
مطالبــی آمــده کــه نشــانگر رشــد قــدرت عقلــی و تصمیمگیــری ،دریافــت مســئولیت ،ازدواج ،بدنــی و ...در
ســن بلــوغ و پــس از آن اســت (نــور59 :؛ نســاء6 :؛ یوســف22 :؛ قصــص .)14 :در حدیثــی ،امــام علــی(ع) از
پیامــر اکــرم(ص) نقــل میکننــد کــه پ ـس از آنک ـه انســان ب ـه بلــوغ رســید ،در قل ـب او نــوری پدیــد میآیــد
ب ماننــد چراغــ ی در
ب و بــد را میفهمــد .هامنــا عقــ ل در قلــ 
ب و خــو 
ب و مســتح 
س از آن ،واجــ 
و پــ 
میانـه خانـه اســت (ابنبابویــه ،1385 ،ج  ،1ص )98؛ پــس فرزنــد در ایــن مرحلــه از توانایــی تعقــل بهخوبــی
برخــوردار اســت؛ همچنیــن تعقــل نیــز در قــرآن کریــم ســفارش شــده و جایــگاه آن قلــب دانســته شــده
اســت (حــج46 :؛ ق .)37 :در ایــن دوره ،پــدر و مــادر وقتــی میخواهنــد مطالــب را بــه فرزنــدان آمــوزش
یــا یــادآوری و امــر کننــد ،بــا توجــه بــه قــدرت تعقــل خــوب میتواننــد بهصــورت مفهومــی بــه کمــک
روشهــای نظــری اســتدالل و زدن مثــال کــه ذیــل تعلیــم حکمــت ،وصیــت و موعظــه منونههــای آن میآیــد،
ایــن کار را انجــام دهنــد و باعــث شــکوفایی قــوای شــناختی فرزنــدان شــوند کــه زمینــه بـرای پــرورش قــوای
اخالقــی و معنــوی آنــان فراهــم گــردد .البتــه ایــن کار هم ـراه بــا حالــت شــفقت و ایجــاد رقــت قلــب در
فرزنــدان اســت؛ پــس ایــن مرحلــه را میتــوان بــا اثرگــذاری روی قلــب ،تفکــر و تعقــل فرزنــدان انجــام داد.
یادگیـری قـرآن و احادیـث در دورهی پیشـین زمینـه را بـرای آموزشهـای ایـن دوره فراهـم میکنـد.
آموزشهـای ایـن دوره دقیقتر و مفصلتر اسـت .دخرتان در حدود سـن نهسـالگی و پسران در حدود دوازده
تـا پانزدهسـالگی مکلـف میشـوند و باید واجبات را انجام دهنـد (ابنادریس حلـی ،1410 ،ج  ،1ص  .)367در
اب َسـ ْب َع ِسـ ِنی َن َو یَتَ َعلَّ ُم الْ َح َل َل َو الْ َح َرا َم َسـ ْب َع ِسـ ِنی َن»(کلینی،
حدیث «الْغ َُل ُم یَلْ َع ُب َسـ ْب َع ِسـ ِنی َن َو یَتَ َعلَّ ُم الْ ِكتَ َ
 ،1407ج  ،6ص  )47از امـام صـادق(ع) ،آموختن حلال و حـرام در ایـن دوره آمـده و شـامل قوانیـن حلال و
حـرام بهتفصیـل در همـهی ابعاد زندگی ازجمله احـکام معامالت ،ازدواج و طالق ،خوردنیها و آشـامیدنیها
و ارتبـاط بـا مـردم و ...اسـت کـه بهطـور طبیعـی در هفـت سـال سـوم آموخته میشـوند؛ همچنیـن حکمت
عملـی کـه بـه معنـای علـم بـه اینکه افعـال برش (افعـال اختیـاری او) چگونـه و به چـه منوال خوب اسـت و
بایـد باشـد و چگونـه و بـه چـه منـوال بـد اسـت و نبایـد باشـد (مطهـری ،1395 ،ص  ،)164نیز در این سـنین
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بایـد آموختـه شـود .در آیـهی  12سـورهی لقامن خداوند میفرماید« :و ب هراسـتی ،لقمان را حکمت دادیم که
خـدا را سـپاس بگـزار» و از آیـهی بعـد ،لقمان به فرزنـدش نکاتی در قالـب موعظه بیان میکنـد .این مطلب
نشـان میدهـد کـه گاهـی آموختن حکمت در قالب موعظـه کردن انجام میشـود؛ همچنیـن در روایاتی هم
حکمـت در قالب وصیت بیانشـده اسـت.
«وصیــت» در اصطــاح علــم اخــاق ،فرمــان دادن بــه دیگــری هم ـراه بــا موعظــه ب ـرای عمــل کــردن
اســت (راغــب اصفهانــی ،1412 ،ص  .)873منونههایــی از وصایــای پــدران بــه فرزنــدان در قــرآن کریــم
و احادیــث آمــده اســت .وصیــت حــرت ابراهیــم و حــرت یعقــوب(ع) بــه فرزندانشــان در قــرآن کریــم
اینچنیــن بیانشــده کــه خداونــد بـراى شــا ایــن دیــن (اســام) را برگزیــد؛ پــس البتــه نبایــد جــز مســلامن
مبیریــد (بقــره .)132 :وصیــت امــام علــی(ع) بــه امــام حســن(ع) در نام ـهی  31نهجالبالغــه آمــده اســت کــه
میتــوان مطالــب آن را بــه دو بخــش امــور مذهبــی و امــور اخالقــی و اجتامعــی تقســیم کــرد و امــور
مذهبــی را میتــوان در ســه دســتهی خداشناســی و رابطــه بــا خداونــد ،رابطــه بــا پیامــر اکــرم(ص) و رابطــه
بــا دنیــا و آخــرت جــای داد و ســفارش بــه ســکوت ،اســتفاده از فرصتهــا ،توجــه بــه خیــر نــه زیــادت مــال،
توجــه بــه عفــاف زن و ریحانــه بــودن او و ...جــزو امــور اخالقــی و اجتامعــی اســت (نک :ســید رضــی،1379 ،
ص  .)538-518وصیــت امــام علــی(ع) بــه امــام حســین(ع) در تحفالعقــول آمــده کــه بخشــی از گزارههــای
آن ،توصیههــای کوتاهــی در اعــال نیــک در حــاالت مختلــف اســت ،در بخشــی نتیج ـهی بــد بعضــی از
اشــتباهات و نتیجـهی خــوب برخــی کارهــای درســت را بیــان میکننــد و در آن از متثیــل اســتفاده میمناینــد
و در بخشــی هــم بــه بیــان بعضــی حقایــق میپردازنــد (نــک :ابنشــعبه حرانــی ،1404 ،ص .)91-88
موعظــه از وعــظ بــه معنــای ایــن اســت کــه كارهــاى نیــك طــورى یــادآورى شــود كــه قلــب شــنونده از
شــنیدن آن بیــان ،رقــت پیــدا كنــد و درنتیجــه تســلیم گــردد (راغــب اصفهانــی ،1412 ،ص  .)876منونههایــی
از موعظــه بــه فرزنــدان در قــرآن کریــم ازجملــه مواعــظ لقــان بــه فرزنــدش در مســائل توحیــدی ،دعــوت
(ع)
بــه اقامـهی منــاز و امربهمعــروف و نهیازمنکــر و نــکات اخالقــی (لقــان )19-16 ،13:اســت .مواعــظ انبیــا
(ع)
بــه فرزندانشــان در قــرآن کریــم ،گفتــار حــرت نــوح(ع) بــا فرزندشــان (هــود 42:و  )43و حــرت یعقــوب
بــه فرزندانشــان (یوســف )87 :اســت .مواعــظ معصومــان(ع) بــه فرزندانشــان هــم در احادیــث بیانشــده کــه
شــامل بیــان نکاتــی کــه خشــم و رضــای خداونــد در او اســت (اآلبــی ،بیتــا ،ج  ،1ص  ،)235شــکایت از بــا
را تنهــا پیــش خداونــد کــردن (شــعیری ،بیتــا ،ص  )114و پرهیــز از تنبلــی و ســنگدلی (کلینــی ،1407 ،ج ،5
ص  )85و ...اســت.
(ص)
در حدیثــی از پیامــر اکــرم آمــده اســت« :ال َولَـ ُد َســی ٌد َســب َع ِســنی َن َو َعبـ ٌد َســب َع ِســنی َن َو َوزیـ ٌر َســب َع
ِســنی َن( ...طربانــی ،1415 ،ج  ،6ص )170؛ فرزنــد هفــت ســال رسور و هفــت ســال بنــده و هفــت ســال
وزیــر اســت ».درنتیج ـهی فرمانبــری و آموزشهایــی کــه فرزنــد در هفــت ســال دوم دیــده و تــوان تعقــل
و تشــخیص خــوب و بــدی کــه کســب کــرده اســت ،در هفــت ســال ســوم در مقــام وزارت قـرار میگیــرد و
پــدر و مــادر بایــد از تدبیــر فرزنــد اســتفاده کننــد .ایــن کار باعــث شــکوفا شــدن ایــن قــوه میشــود .البتــه بــا
اینکــه او مــورد اعتــاد پــدر و مــادر اســت و اختیاراتــی دارد و نظــر میدهــد ،بایــد تابــع حکــم آنــان باشــد.
(ع)
منونـهای از مشــورت بــا فرزنــدان در قــرآن کریــم آمــده اســت (صافــات )102 :کــه در آن ،حــرت ابراهیــم
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بــا حــرت اســاعیل(ع) مشــورت میکنــد.
مالزمــت بــا فرزنــدان و انضــام آنــان در احادیــث ذیــل از امــام صــادق(ع) توصیهشــده اســتَ « :د ِع ابْ َنـ َـك
ـب َسـبْ َع ِسـ ِنی َن َو یُـ َؤ َّد ْب َسـبْ َع ِسـ ِنی َن َو أَلْ ِز ْمـ ُه نَف َْسـ َـك َسـبْ َع ِسـ ِنی َن( »...ابنبابویــه ،1413 ،ج  ،3ص )492؛
یَلْ َعـ ْ
َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـح َو
ـی لَـ ُه سـ ُّ
ـت سـنی َن ثُـ َّم ضُ َّمـ ُه إلَیْـ َـك َسـبْ َع سـنی َن فَأ ِّدبْـ ُه ِبأ َد ِبـ َـك فَـإ ْن قَ ِبـ َـل َو َصلَـ َ
«أَ ْم ِهـ ْـل َص ِبیَّـ َـك َحتَّــى یَأتـ َ
1
ـت ِسـ ِنی َن ث ُـ َّم أَ ِّدبْـ ُه ِفــی
ـی َعلَ ْیـ ِه ِسـ ُّ
إِ َّل فَ َخـ ِّـل َع ْنـ ُه» (کلینــی ،1407 ،ج  ،6ص  )47و «ا ْح ِمـ ْـل َص ِب َّیـ َـك َحتَّــى یَأْتِـ َ
ـح َو إِ َّل فَخ َِّل َع ْن ُه» (طربســی،
الْ ِكتَـ ِ
ـاب ِسـ َّ
ـت ِسـ ِنی َن ث ُـ َّم ضُ َّمـ ُه إِلَ ْیـ َـك َسـ ْب َع ِسـ ِنی َن فَأَ ِّدبْـ ُه ِبأَ َد ِبـ َـك فَـ ِإ ْن قَ ِبـ َـل َو َصلَـ َ
 ،1412ص  .)222مالزمــت از لــزم بــه معنــای جــدا نشــدن اســت (ابنمنظــور ،1414،ج  ،12ص  .)541در
هفــت ســال اول رهایــی و مهلــت بـرای بــازی توصیهشــده بــود و در هفــت ســال دوم تأدیــب؛ امــا در هفــت
ســال ســوم مالزمــت ســفارششــده اســت .همراهــی پــدر و مــادر در ایــن ســنین ،کمــک و نظــارت آنــان بــر
مطالــب آموختهشــده (تعلیــم امــور مذهبــی ،آداب دینــی و اجتامعــی و )...اســت .انضــام هــم بــه معنــای
جمــع کــردن (راغــب اصفهانــی ،1412 ،ص  )512و همــراه شــدن (بســتانی ،1375 ،ج  ،1ص  )571اســت.
البتــه در حدیثــی ،در هفــت ســال دوم انضــام مطرحشــده و در حدیثــی ،بــا عبــارات شــبیه بــه آن حدیــث،
انضــام در هفــت ســال ســوم آمــده اســت .بــا توجــه بــه اینکــه معنــای انضــام شــبیه معنــای مالزمت اســت
و در حدیثــی ،مالزمــت در هفــت ســال ســوم آمــده و همچنیــن عباراتــی بیــن هفــت ســال اول و انضــام کــه
در حدیثــی ،انضــام در هفــت ســال ســوم آمــده اســت ،احتــاالً حدیثــی کــه در آن انضــام در مرحلـهی دوم
بیــان شــده اســت ،جاافتادگــی دارد و انضــام در مرحلـهی هفــت ســال ســوم اســت.
ِـی َسـبْعاً َو یُـ َؤ َّد ُب َسـبْعاً َو یُ ْسـتَ ْخ َد ُم َسـبْعاً» (ابنبابویـه ،1413 ،ج  )493 ،3از امام
الصب ُ
در حدیـث «یُـ َر َّب َّ
علی(ع) ،عبارت «یُ ْسـتَ ْخ َد ُم َسـبْعاً» آمده اسـت که در هفت سـال سـوم ،فرزند بهکار گرفته میشـود .فرزندان
پـس از سـن بلـوغ ،توانایـی آموختن حرفـه و توانایـی پذیـرش مسـئولیت را دارنـد و بایـد بـه کار و فعالیـت
واداشـته شـوند .ایـن کار علاوه بر پرورش اسـتعدادهای حرفهای آنـان ،با ایجاد روحیهی سختکوشـی ،زمینه
را بـرای پـرورش قـوای معنـوی و اخالقـی نیـز فراهـم میکند .بر اسـاس حدیث ،باید پـدر فرزنـد را در جایگاه
نیکـو قـرار دهـد؛ یعنی به او کسـبی شایسـته بیامـوزد (کلینـی ،1407 ،ج  ،6ص .)48
پـدر و مـادر بایـد پـس از سـن بلوغ ،بـه فکر ازدواج فرزندانشـان باشـند .اسـتعدادهای انسـان بـا ازدواج
کـردن شـکوفا میشـود .دختر و پسر در نقشهـای جدیدی که بـا ازدواج میگیرنـد ،میتوانند ابعـاد جدیدی
از مهارتهـای اخالقـی ،ارتباطـی ،عاطفـی و ...خـود را تقویـت کننـد .در قـرآن کریـم (نـور )32:آمـده اسـت:
«بیهمسران خـود و غالمـان و کنیـزان درسـتکارتان را همسر دهیـد .»...در حدیثـی از پیامبر اکـرم(ص) هـم
فراهـم کـردن زمینـهی ازدواج فرزنـد ازجمله حقوق او بر گردن پدر اسـت (طربسـی ،1412 ،ص  .)220در قرآن
کریـم آمـده اسـت کـه حضرت شـعیب(ع) به حرضت موسـی(ع) پیشـنهاد همسری دخرتشـان را دادنـد؛ زیرا او
را فـردی شایسـته دیدنـد (قصـص )27 :و در آیـات بـه دو صفـت قـوی و امین بودن ایشـان اشارهشـده اسـت
(همان .)26 :مالکهایـی در احادیـث آمـده اسـت مبنـی بـر اینکـه فرزنـدان را بـه ازدواج چه کسـی و با چه
« -1فرزنـدت را تـا ششسـالگی مهلـت ده؛ سـپس او را هفـت سـال همـراه خـود سـاز و بـا ادب خـود ادبـش کن .اگر پذیرفت و شایسـته شـد که بسـیار
خـوب ،وگرنه رهایـش کن».
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معیارهایـی درآوریـم؛ زیـرا همسر خـوب نقش مهمی در رشـد معنوی انسـان دارد که ازجملهی آنها داشتن
صفاتـی ماننـد دیانـت و امانتداری اسـت (کلینـی ،1407،ج  ،5ص .)347
بــا عنایــت بــه اهمیــت ازدواج در رشــد انســان ،توجــه پــدر و مــادر بــه مســائل زندگــی مشــرک دربــارهی
(ص)
جوانــان و راهنامیــی بــه آنــان بــا توجــه بــه ویژگیهــای جنســیتی بســیار مهــم اســت .پیامــر اکــرم
(ع)
كارهــای داخــل خانــه را بــه حــرت زهـرا(س) ســپردند و کارهــای بیــرون خانــه را بــر عهــده امیراملؤمنیــن
(س)
گذاشــتند (حمیــری ،1413 ،ص )52؛ همچنیــن در ضمــن صحبتهایــی کــه داشــتند بــه حــرت زه ـرا
رسپیچــی نکــردن از شــوهر و بــه حــرت علــی(ع) مالطفــت و محبــت نســبت بــه همــر را توصیــه کردنــد
(خوارزمــی ،1411 ،ج  ،1ص .)354
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 .2مراحل تربیت فرزندان در عهد عتیق 1و تلمود

2

در یهودیـــت ،اگرچـــه بهتبع ِ
هدف روان انســـان که منشـــأ اصلـــی آن از طرف پروردگار عامل اســـت،
تصفیهی جســـم حیوانی اســـت که آن را بهوســـیلهی تأدیب و کـــردار نیک تا درجـــهی روحانی باال بربد
و نـــزد خالقـــش بازگردد (ربی ســـیمونوویتس ،بیتـــا ،ص  ،)18هـــدف تربیت نیز تزکیه و بازگســـت به
نـــزد خالق اســـت؛ امـــا بهتبع بزرگتریـــن آرمان آیین یهـــود ،هدف تعلیـــم و تربیت نیـــز حفظ حیات
قومی اســـت و بایـــد فرزندان بهعنوان اعضـــای جامعهی یهود تربیت شـــوند (کوهـــن ،1382 ،ص .)191
در تلمود ،انســـانِ اهل مطالعات دینی و راســـتگو و درســـتکار منونهی یک فرزند تربیتشـــده اســـت
( .)Yoma, 86aبـــا بررســـی اقدامـــات تربیتی در عهـــد عتیق و تلمود دربـــارهی فرزندان و بـــا توجه به
اینکـــه رشوع آموزش رســـمی از ششســـال توصیهشـــده ( )Bababathra, 21aو ســـن بلـــوغ برای دخرت
دوازدهســـالگی و پرس سیزدهســـالگی (آنرتمـــن ،1391 ،ص  )216و فرمان ازدواج در حدود هجدهســـالگی
اســـت (یاشـــار ،1362 ،ص  ،)211این ســـنین نقاط عطفی در مراحـــل تربیت فرزند بهشـــار میآید .از
ســـویی ،اقداماتی پیش از ســـن ششســـالگی توصیهشـــده و پس از هجده ســـال هم فرزند بزرگســـال
و مســـتقل اســـت و مراحل مانند دورههای پیشـــین ،بـــه تفکیک نیاز نـــدارد؛ بنابرایـــن ،مراحل تربیت
فرزنـــدان در عهـــد عتیق و تلمـــود را میتـــوان به ســـه دورهی پیش از تولد تا ششســـالگی ،شـــش تا
سیزدهســـالگی و ســـیزده تا هجدهســـالگی و جوانی تقســـیم کرد .هرکدام از این مراحل شـــامل مواردی
اســـت .البته توجه بـــه دخرت و پرس بـــودن فرزند در ایـــن مراحل نیـــز اهمیت دارد.
 .1 .2پیش از تولد تا ششسالگی
تربیـت در مرحلـهی پیـش از تولـد شـامل انتخـاب همسر شایسـته ،وقـف فرزنـد و رعایـت آداب برقـراری
رابطـهی زناشـویی اسـت .انتخـاب همرس شایسـته هم تأثیـر محیطی و هـم وراثتی بـر فرزنـدان دارد؛ بنابراین،
بـه ازدواج بـا دختر عالِـم سـفارش شـده اسـت کـه فرزنـدان هـم عـامل شـوند ()Pesahim, 49a؛ و گفتهشـده که
بایـد جویـای شـخصیت برادر دخرت شـد؛ زیرا فرزنـدان شـبیه داییشـان میشـوند ( .)Baba bathra, 110aوقف
فرزنـد بـرای خدمـت بـه خداونـد نیز در عهد عتیـق آمده (سـموئیل )11 :1 ،که نشـاندهندهی پسـندیده بودن
ایـن کار اسـت و موجـب فراهـم کـردن زمینـه برای پـرورش قوای معنـوی فرزند میشـود .رعایـت آداب برقراری
رابطـهی زناشـویی نیـز شـامل اینکـه مـرد در هنـگام رابطه بـه فکـر زن دیگـری نباشـد ( )Nedarim, 20bو مرد
زن را بـه رابطـهی زناشـویی مجبـور نکـرده باشـد ( ،)Erubin, 100bبـر همـوار کـردن مسـیر رشـد فرزندانی که
بـه وجـود میآینـد ،مؤثـر اسـت؛ همچنین تغذیـهی مـادر در دوران بارداری بر فرزند مؤثر دانسـته شـده اسـت
(.)Kethuboth, 60b& 61a
 -1بـه کتـب و اسـفار مقدسـی کـه پیـش از مسـیح نوشـته شـده اسـت ،عهـد عتیـق میگوینـد (دهخـدا ،1373 ،ج  ،10ص  )14510و کتب عهـد عتیق به
بابهـا و آیهها تقسـیم شـده اسـت.
 -2این اث ِر مفصل چندجلدی که طی چندین سده و به دست نسلهای متعددی از عاملان و محققان دینی یهود (ربّنها و ربّیها و احبار) گردآوری و
تدوین شده است ،دایرةاملعارف گونهای است که اطالعات بسیار متنوع و گسرتدهای دربارهی زندگانی ،آداب و رسوم ،اعتقادات دینی و نیز عقاید عامیانهی
یهود و غیر یهود دارد .تلمود از شش بخش و  63رسالهی اصلی در  36مجلد تشکیل شده است (هوشنگی ،1383 ،ج  ،8ص  127و  .)128ترجمهی تلمود
به انگلیسی موجود است؛ اما ترجمهی فارسی ندارد.
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آداب پـس از تولـد شـامل ختنـهی نـوزاد پسر در روز هشـتم پـس از تولـد اسـت (الویـان ،12 :3 ،پیدایـش،
 )12:17کـه نشـانهی پذیرفتن عهـد خداونـد اسـت (پیدایـش 10 :17 ،و  )11و نوعـی آداب مذهبـی بـرای رشـد
تزاده (دادن عوض بـرای پرسان ارشـد) از دیگر
قـوای معنـوی فرزنـد بهحسـاب میآید؛ همچنیـن فدیهی نخسـ 
آداب اسـت (خـروج .)13 :13 ،دربـارهی حکمـت ایـن آداب آمـده اسـت« :خداونـد با قدرت عظیم خود مـا را از
تزادههای
بردگـی مرصیهـا نجات بخشـید ...برای همین ،خداوند متام پرسان ارشـد مرصیها و همچنین نخسـ 
تزادهی نـر حیوانات خـود را برای
نـر حیوانـات آنـان را هلاک کـرد تـا مـا را نجات دهد؛ بـه همین دلیل ،نخسـ 
خداونـد قربانـی میکنیـم و بـرای پرسان ارشـد خود عـوض میدهیـم» (خـروج 14 :13 ،و  .)15در عهد عتیق به
مراقبـت از فرزنـدان و شـیر دادن آنان توسـط مادر اشارهشـده اسـت کـه تأثیر مثبت جسـمی و روحی بر فرزند
دارد (خـروج9-5 :2 ،؛ )Yoma, 78b ; Kethuboth, 59b
تلقیـن و ایجـاد عـادت در امـور مذهبی در شـش سـال اول ،شـامل این موارد اسـت که وقتـی فرزند زبان
بـاز کـرد ،پـدر بـه فرزنـد خـود بگوید که آیـهی اول شـمع ییرسائیـل (تثنیـه )9-4 :6 ،را تکرار کند کـه اقرار به
یکتایـی خداونـد اسـت (یاشـار ،1362 ،ص  )75و کارهـای عملی مانند تکان دادن شـاخه لـوالو (نخل) در عید
سـوکوت از ایـن دسـته اسـت که فرزنـد یاد بگیرد قوانیـن لوالو را نیز رعایـت کنـد ()Sukkah, 42a؛ همچنین
همـراه بـردن فرزنـدان در مراسـم عیـد خیمههـا هـر هفت سـال یکبار کـه قوانیـن خداوند قرائت میشـود
کـه آنهـا را بشـنوند (تثنیـه .)13-9 :31 ،فرزنـدان در ایـن سـنین بایـد بـا برخی قوانین آشـنا شـوند و ملزم به
انجـام آن گردنـد؛ بـرای مثـال ،پسران از سهسـالگی بایـد بـا میصـوای (فرمـان) کوتاه نکـردن گوشـههای موی
رس و پوشـیدن طَلّیـت قاطـان یـا زیرجامـهی مخصوصی که حواشـی آن بنا به دسـتور دیگـری از کتاب مقدس
ریشـهدار اسـت (اعـداد )37:15 ،آشـنا شـوند و انجـام دهنـد و عرقچینی بـا نام یَرمولکـه بر رس گذارنـد .برای
دختران چنیـن قوانینـی در ایـن سـنین وجـود نـدارد؛ امـا قانـون نهـی از تنهـا مانـدن بـا جنـس مخالـف برای
دختران از سـه سـال و بـرای پرسان از نُه سـال اسـت (آنرتمـن ،1391 ،ص .)213
 .2 .2شش تا سیزدهسالگی
از ششسالگی تعلیم رسمی و تأدیب باید آغاز شود .در این دوره قوهی تفکر فرزندان بهخوبی فعال است و
چون سن بلوغ و تکلیف برای دخرتان دوازده و برای پرسان سیزدهسالگی است ،باید برای انجام وظایف دینی از
سنین پیش از آن آمادگی کسب کنند (هامن ،ص  .)216تعلیم شامل امور مذهبی و امور مهارتی میشود .امور
مذهبی شامل آموزش مطالب کتاب مقدس است که دربرگیرندهی آموزش قوانین (تثنیه 9 :4 ،و 10؛ تثنیه )9-6:6 ،و
حکمت آنها (تثنیه )24-20 :6 ،و نیز تلمود ( )Moriel, 2007, vol:6, p:170میشود؛ همچنین شناساندن صفات
(اشعیا )19 :38 ،و معجزات (خروج 1 :10 ،و  )2خداوند هم از دیگر اموری است که باید انجام گردد .آموزش امور
مهارتی از سوی پدر شامل مهارتهای شغلی ،کشاورزی (اول سموئیل ،)16:11 ،صنعتگری (اول تواریخ ایام،)21:4 ،
نظامی (دوم سموئیل )14:2 ،و تجارت ( )Abodah zarah, 15bو شنا برای پرسان ( )Kiddushin, 29aو برای دخرتان
آموزش مهارتهای خانهداری و آشپزی ،بافندگی ،مامایی و نوحهگری از سوی مادر ()Demsky, 2007, vol:6, p:169
است .آموزش این مهارتها به فرزندان زمینه را برای امرارمعاش آنان و برآوردن نیاز زندگی و جامعه فراهم میکند و
آموزشهای نظامی هم برای جنگها مؤثر واقع میشود؛ همچنین با انجام این مهارتها ،روحیهی سختکوشی در
فرزندان فعال میگردد.
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تأدیب به معنای عقوبت در مقابل خالف است و در عهد عتیق اشارهشده است که باید فرزند را تأدیب
کرد (امثال .)13 :23 ،تأدیب به معنای مالزم کردن فرزند با آداب نیکو هم در امور مذهبی شامل آداب و احکام
مناز و روزه ،آداب و احکام اعیاد و براخا گفنت است .امر به مناز به فرزندان و تهیهی تفیلین )Tefillin( 1برای
پرس و آموزش بسنت آن (تعلیامت دینی و فرهنگ یهود دوم راهنامیی ،1364 ،ص  )38و مترین دادن احکام
روز کیپور بهویژه روزه برای دخرت از سن هشت و نهسالگی بهصورت چند ساعت و دوازدهسالگی بهطور کامل
و برای پرس از نه و دهسالگی بهصورت چند ساعت و سیزدهسالگی بهطور کامل ( ،)Yoma, 82aباید از سوی
پدر و مادر انجام شود؛ همچنین در تعلیم و تربیت یهود ،روش مشاهده و ایجاد سؤال دربارهی مسائل و
موضوعهای مربوط به دین اجرا میگردد (ایروانی ،1383 ،ص  .)64بزرگداشت و اجرای احکام و آداب اعیاد
در خانواده بهمنزلهی تأدیب آنه است و باعث ایجاد سؤال در ذهن فرزندان میشود و پدر و مادر باید حکمت
آنها را توضیح دهند .اعیاد آنان که فرزندان هم در آنها رشکت دارند و شامل عید فصح (تثنیه4-1 :16 ،؛ خروج،
 26 :12و  ،)27عید هفتهها (تثنیه ،)9 :16 ،عید سایبانها (الویان )41-43 :23 ،و روز شنبه (خروج 9 :20 ،و )10
است .بزرگداشت این اعیاد ،انتقال ارزشها به نسل دیگر و نوعی تأدیب در زمینهی یادآوری نعمت به فرزندان
است .ازجمله آداب دیگر گفنت براخا پیش و پس از غذا بهعنوان شکرگزاری است (تثنیه )10 :8 ،و با توجه به
مواد غذایی نوع آنها متفاوت است (تعلیامت دینی و فرهنگ یهود سوم راهنامیی ،1364 ،ص  )87-83و پدر و
مادر باید آنها را انجام دهند و فرزندان را با آنها مالزم کنند .تأدیب در امور شخصی نیز شامل سفارش دربارهی
سحرخیزی و خوردن صبحانه ( )Baba kamma, 92bو نکاتی دربارهی غذا خوردن ( )Nedarim, 49bاست .البته
تأدیب در تلمود وظیفهی پدر دانسته شده ()Makkoth, 8bو نقش پدر در تأدیب فرزند پررنگتر است.
دربــارهی فرزنــد پــر ،پــس از بلــوغ رشکــت در فعالیتهــای اجتامعــی مذهبــی هــم مهــم اســت؛ امــا
چنیــن چیــزی بـرای دخـران وجــود نــدارد (نــک :آنرتمــن ،1391 ،ص  218و  .)219دخـران از بعضــی احــکام
معــاف هســتند ()Kiddushin, 29a؛ همچنیــن دربــارهی آمــوزش کتــاب مقــدس بــه فرزنــد دخــر ،برخــی آن
را صحیــح و برخــی ناصحیــح دانســتهاند (.)Sotah, 20a
 .3 .2سیزده تا هجدهسالگی و جوانی
از سیزده تا هجدهسالگی پدر و مادر میتوانند مفاهیم دقیقتری را در قالب وصیت و موعظه به فرزندان
بیاموزند و با تقویت قوای شناختی آنان و دلسوزی و خیرخواهی که در گفتارشان نسبت به فرزند منایان است،
زمینه را برای عمل فرزندان به آن مطالب و تزکیهی معنوی آنان فراهم سازند .در عهد عتیق در وصیت به
فرزند ،توصیه به پیروی از فرمانهای خداوند (اول پادشاهان ،)4-1 :2 ،خداشناسی ،عبادت و خدمت به خداوند
(اول تواریخ 9 :28 ،و  )10بیان میشود؛ همچنین موعظه ب هراستی و درستی ،ظلم نکردن ،رعایت انصاف،
معارشت با اشخاص دانا و بااخالق بیانشده است .نکات در قالب امر و بیان عاقبت اعامل مختلف بیان میگردد
 -1تفیلیـن دو قطعـه اسـت كـه هركـدام از آنهـا تشـكیل شـده اسـت از یـك جعبـهی كوچـك چرمـی بـا تسـمههای چرمـی بلنـد .در داخـل هریـك از
جعبههـای كوچـك قطعـهای از پوسـت حیوانـات حلال گوشـت جـا دارد كـه روی آنهـا آیههای توحید به خط عربی نوشـته شـده اسـت .در منـاز صبح،
یكـی از ایـن قطعـات را روی پیشـانی و مابیـن دو چشـم در مـرز رسـتنگاه موهـای رس قـرار میدهند و قطعـهی دوم را نیـز روی ماهیچـهی بازوی چپ
و مقابـل قلـب میبندنـد .تسـمهی چرمـی تفیلیـن رس بهصـورت آویختـه باقی میماند؛ اما تسـمههای تفیلین دسـت ،دور بازو و سـاعد و كف دسـت و
انگشـتان دسـت چـپ پیچیـده میشـود و تـا پایـان منـاز روی رس و بـازو باقـی میماند (تعلیمات دینی و فرهنـگ یهـود دوم راهنامیـی ،1364 ،ص .)37
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(امثال 2 ،و  3و  4و  6و  22و  23و  .)24بر اساس نظر حکیامن تلمودی ،فرزندان در سیزدهسالگی باید به
میتسوات ( 613فرمان تورات) عمل کنند و در پانزدهسالگی باید تلمود را بخوانند .در این سنین ،پدر دیگر ملزم
به آموزش تورات نیست و فرزندان باید مانند بزرگساالن زیر نظر معلم به فراگیری آن بپردازند (Moriel, 2007,
 .)vol:6, p:170فرمان ازدواج بهطورکلی در عهد عتیق بیانشده است و برای فرزند پرس ،در  18سالگی این فرمان
صادر میشود (یاشار ،1362 ،ص  .)211ازدواج کردن و فرزنددار شدن باعث شکوفایی بسیاری از استعدادها و
موجب جلوگیری از گناهان جنسی و نیز موجب تداوم نسل یهود است .فراهم کردن زمینهی ازدواج فرزندان در
سن مناسب (ارمیا6:29 ،؛  )Kiddushin, 29aو انتخاب همرس شایسته برای آنان بیانشده است که شامل داشنت
ویژگی ایامن به خدای یکتا و معرفت به فرمانهای الهی است (خروج 15 :34 ،و 16؛ .)Pesahim, 49b
در عهــد عتیــق خصوصیاتــی ازجملــه حیــا (امثــال ،)4 :12 ،مورداعتــاد و کمکحــال همــر بــودن،
باتدبیــر ،قــوی و پرتــاش بــودن ،کمــک بــه فقـرا ،باوقــار بــودن ،نرتســیدن از آینــده و پُــر از حکمــت بــودن
ســخنان ،محبتآمیــز بــودن نصایــح ،تنبلــی نکــردن و رســیدگی بــه احتیاجــات خانــواده (امثــال)27-11 :31 ،
بـرای زن خــوب آمــده اســت کــه بایــد آنهــا را در دخـران نهادینــه کــرد .دربــارهی فرزنــد پــر هــم آمــده
کــه فرزنــد پــر بایــد بـرای پــدر غــذا ،آشــامیدنی و پوشــاک تهیــه کنــد و در راه رفتوبرگشــت از خانــه بــه
او کمــک منایــد ()Kiddushin, 31b؛ پــس بایــد او را بـرای ایــن مســئولیت آمــاده کــرد.

شکل شامرهی  .3الگوی مراحل تربیت فرزند در عهد عتیق و تلمود
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شکل شامرهی  .4الگوی مراحل تربیت فرزند در عهد عتیق و تلمود با توجه به جنسیت

 .3مقایسهی مراحل تربیت فرزندان در قرآن و حدیث با عهد عتیق و تلمود

چنانکـه اشـاره شـد ،در یهودیـت عالوه بر هدف تزکیهی جسـم حیوانی برای بازگشـت نـزد خالق ،هدف
قومـی در امـر تربیـت وجـود دارد و بایـد فرزندان بهعنوان اعضای جامعهی یهود تربیت شـوند؛ اما در اسلام
چنین چیزی وجود ندارد؛ همچنین معیارهای یک فرزند تربیتشـده در اسلام بیشتر و کاملتر اسـت.
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چنانکــه اشــاره شــد ،نقــش پــدر در یهودیــت بیشــر مطرحشــده و جنبــهی تعلیــم بــه فرزنــدان
پراهمیــت اســت؛ امــا در اســام تفکیــک بــه آن صــورت نبــود و بــه نقــش الگــوی عملــی بــودن مــادر بـرای
فرزنــد بســیار اهمیــت دادهشــده و تأثیــر ِخــرد مــادر بــر فرزنــد و خــوراک مــادر پــس از تولــد هــم در
احادیــث آمــده اســت کــه بــه آنهــا اشــاره شــد.
در مقایســهی میــان اســام و یهودیــت در مرحلــهی پیــش از تولــد و هفــت ســال اول ،برخــی آداب
ماننــد ختنــه مشــرک اســت و برخــی آداب هــم ماننــد اذان گفــن در گــوش نــوزاد مختــص اســام و فدیـهی
تزاده مختــص یهودیــت اســت .تلقیــن شــهادت بــه یکتایــی خداونــد در حــدود سهســالگی در هــر دو
نخسـ 
اشارهشــده اســت .اهمیــت برخــورد بــا فرزنــد و رفتــار بــا آنــان ازجملــه ســیادت داشــن و مهلــت دادن بـرای
بــازی ،ریحانــه دانســن و محبــت در اســام بهطــور دقیــق اشارهشــده؛ امــا در یهودیــت بــه ایــن صــورت
نیســت .تفــاوت میــان دخــر و پــر در اســام ،از نظــر اهمیــت بیشــر بــه عواطــف دخــر و اندکــی زودتــر
بــودن تربیــت جنســی دخــر اســت؛ امــا در یهودیــت ،محدودیتهــای جنســی دخــر بســیار زودتــر و آداب
و قوانیــن بیشــری در زمینههــای مذهبــی ب ـرای پــر اج ـرا میشــود.
در مرحل ـهی هفــت تــا چهاردهســالگی آمــوزش و تأدیــب مشــرک اســت .هــر دو دیــن در بعضــی از
مــوارد تأدیــب ماننــد متریــن منــاز و روزه اشـراک دارنــد؛ امــا در برخــی مــوارد ماننــد امــر بــه تســبیح حــرت
زهـرا(س) و مالزمــت آنــان بــا حــب پیامــر و اهلبیــت(ع) و قرائــت قــرآن در اســام و مــواردی ماننــد تهیـهی
تفیلیــن ب ـرای پــر و آمــوزش بســن آن و تأدیــب آداب و احــکام اعیــاد یهــود بــا روش مشــاهده و ایجــاد
ســؤال در یهودیــت اختــاف دارنــد .بــه چنــد مــورد تأدیــب در امــور جنســی و امــور شــخصی نیــز در اســام
اشــاره گردیــد؛ امــا در یهودیــت ،تأدیــب فرزنــدان در امــور جنســی و شــخصی مخترصتــر اســت .چنانکــه
اشــاره شــد ،بــردن و رشکــت در برخــی فعالیتهــای اجتامعــی مذهبــی ماننــد منــاز جامعــت و انجــام برخــی
آداب مذهبــی ماننــد بســن تفیلیــن و ...پــس از ســن بلــوغ در یهــود ،مختــص پـران اســت و آمــوزش پـران
بهطورکلــی اهمیــت بیشــری دارد.
در هفــت ســال ســوم ،تعلیــم حــال و حـرام بهتفصیــل در حدیــث و آمــوزش تلمــود در تلمــود در ایــن
ســنین ســفارش شــده اســت .بــه تعلیــم حکمــت ،موعظــه و وصیــت بــه فرزنــدان در امــور مذهبــی ،اخالقــی
و اجتامعــی هــم در اســام و هــم یهودیــت اشــاره گردیــد؛ امــا در اســام بــا جزئیــات و کاملتــر بیانشــده
اســت .مالزمــت ،انضــام و وزیــر گرفــن فرزنــدان هــم بیــان گردیــد کــه اقداماتــی عملــی در اســام هســتند.
جنبـهی رفتــاری در کنــار گفتــار در اســام مــورد تأکیــد اســت؛ امــا در عهــد عتیــق و تلمــود اشــاره بــه چنیــن
مطالبــی یافــت نشــد.

نتیجهگیری

تربیــت فرزنــد ســیری دارد کــه بایــد بــا توجــه بــه ویژگیهــا و مراحــل رشــد فرزنــدان رعایــت شــود.
اشـراکات مراحــل تربیــت در قــرآن و حدیــث و عهــد عتیــق و تلمــود در مرحلــه پیــش از تولــد تا هفت ســال
اول ،ازجملــه آدابــی ماننــد ختنــه و تلقیــن شــهادت بــه یکتایــی خداونــد اســت و افرتقــات شــامل اهمیــت
برخــورد بــا فرزنــد و رفتــار بــا آنــان ازجملــه ســیادت داشــن و مهلــت دادن بـرای بــازی و ریحانــه دانســن
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در اســام اســت .در مرحل ـهی هفــت ســال دوم ،اش ـراکات شــامل تعلیــم کتــاب آســانی و تأدیــب منــاز و
روزه اســت .برخــی مــوارد تأدیــب مختــص اســام ،امــر بــه تســبیح حــرت زهـرا(س) و مالزمــت آنــان بــا حــب
پیامــر و اهلبیــت(ع) و قرائــت قــرآن اســت و برخــی مــوارد ماننــد تهی ـهی تفیلیــن ب ـرای پــر و آمــوزش
بســن آن و تأدیــب آداب و احــکام اعیــاد بــا روش مشــاهده و ایجــاد ســؤال مختــص یهودیــت اســت .در
هفــت ســال ســوم تعلیــم احــکام ،حکمــت ،موعظــه و وصیــت مشــرک اســت؛ امــا مالزمــت ،انضــام و وزیــر
گرفــن فرزنــدان در اســام آمــده اســت کــه اقداماتــی عملــی در کنــار گفتــار هســتند.
در مراحــل تربیــت فرزنــدان توجــه بــه ویژگیهــای شــخصیتی و وظایــف دخــر و پــر اهمیــت دارد .در
اســام و یهودیــت ،بعضــی قوانیــن و نــوع رفتــار دربــارهی دخــر و پــر متفــاوت اســت .برخــی توصیههــای
مهــم تربیتــی در اســام دقیــق بــه تفکیــک مراحــل ســنی بیانشــده؛ امــا در یهودیــت بیشــر بهطورکلــی
آمــده اســت؛ همچنیــن نــکات هــر مرحلــه در اســام بــا ارائ ـهی جزئیــات و کاملتــر و پیرشفتهتــر نســبت
بــه یهودیــت بیــا ن گردیــده اســت؛ زیـرا ظرفیــت بــر بهمــرور زمــان تکامــل یافتــه و محتــوای دیــن در هــر
زمــان ،متناســب بــا ظرفیــت او گفتهشــده اســت.
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•نسائی ،احمدبنشعیب؛ السنن الصغری؛ حلب :مکتب املطبوعات االسالمیه 1406 ،ق.
•نوری ،حسینبنمحمدتقی؛ مستدرک الوسائل و مستنبط املسائل؛ قم :مؤسسه آلالبیت علیهمالسالم 1408 ،ق.
•هوشنگی ،لیال؛ «تلمود»؛ دانشنامه جهان اسالم ،تهران :بنیاد دائرهاملعارف اسالمی 1383 ،ش.
•یاشار ،هارا و باروخ؛ روش زندگی (قوانین و رسوم ملت یهود)؛ تهران :بنیتوراه 1364 ،ش.
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Thomson GALE.
• Israel w. Slotki, translated by, 1990, Hebrew-English Edition of The Babylonian Talmud, editorship:
I. Epstein, London: The Soncino Press.
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Thomson GALE.
•سایتها:
مجموعه کتب عهد عتیق ،سایت کتابخانهی تاریخ ما)www.pdf.tarikhema.ir(.
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