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بسم اهلل الرحمن الرحیم
پیام فرهنگستان
حدود  3دهه قبل در اجالس سالیانه وزرای بهداشت در سازمان جهانی بهداشت نماینده
كشور نروژ احساس پوچی و بیهودگی مردم نروژ و در نتیجه گرایش آنها به اعتیاد،
بیبندوباری ،جرم و جنایت و خودكشی و غیره را ناشی از دوری از معنویت و نداشتن
آنچه او سالمت معنوی نامید ذكر كرد و پس از بحث و تبادل نظر ،وزرای بهداشت
كشورها تصویب كردند كه عالوه بر ابعاد جسمی ،روانی و اجتماعی كه در تعریف سالمت
آمده است ،سالمت معنوی هم باید به عنوان بعدی از سالمت شناخته شود .دانشگاههای
كشورهای غربی سریعاً تحقیقات و تدریس سالمت معنوی را شروع كردند .پژوهشها
نشان داد كه اعتقادات مذهبی ،دعا و نیایش در شفای بیماران و افزایش طول عمر
انسانها مؤثر است .این در حالیاست كه اعتقادات مذهبی آنها غالباً از عمق الزم
برخوردار نیست .اصوالً مفهوم معنویت در كشورهای غربی كمتر در غالب اعتقادات
مذهبی میگنجد و عمدتاً با بینش الئیك بوده و در جهت تأمین آرامش ،افزایش شادی و
امید در زندگی دنیوی است .در این راستا بیشترین تالش آنان بر آن بوده و هست كه
بیمارانی كه دچار بیماریهای مزمن و صعب العالج هستند بتوانند با روحیه بهتری
بیماری خود را پذیرفته و با آن سازش كنند و برای آن دسته از بیماران كه به فوت شدن
نزدیکند ،پذیرش مرگ را آسانتر كنند.
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فرهنگستان علوم پزشکی كه حدود  91سال است بر ابعاد مختلف سالمت متمركز شده
است نیل به سالمت معنوی اسالمی را بسیار مهمتر از بعد جسمی ،روانی و اجتماعی
سالمت میداند ،زیرا هدف سالمت معنوی عمدتاً نیل به زندگی سعادتمندانه اخروی و
رضایت خداوند عز و جل است كه طبیعتاً جهت نیل به چنین هدف واالئی ،انسان باید
خود را به شدت مسئول تأمین ،حفظ و ارتقاء همه ابعاد سالمت خود ،خانواده و جامعه
بداند و در آن راه تالش كند .بینش ،گرایش ،نیات و اعمال خود را صرفاً در راستای
رضایت حضرت حق تعالی تنظیم كند ،دست نیاز به درگاه او بگشاید و با اهتمام هرچه
بیشتر به اقامه نماز ،دعا ،تضرع ،توكل ،توسل و پرداختن به آنچه رضایت خداوند در آن
است و پرهیز از هر آنچه منهیات الهی است ،برای جلب رضایت خالق متعال و قرب به
درگاه كبریائیش تالش كند.
در اینجا الزم میدانم مراتب سپاسگزاری فراوان از حضرت حجتاالسالم و المسلمین
جناب آقای دكتر مجتبی مصباح یزدی داشته باشم كه چند سال قبل به درخواست
فرهنگستان علوم پزشکی كتابی را با عنوان "سالمت معنوی از دیدگاه اسالم" به رشته
تحریر درآوردند .همه شما عالقمندان را به مطالعه این كتاب ارزشمند توصیه میكنم.
با توجه به اینکه مطالعات مختلف در امر تکامل كودكان نشان میدهد كه تأثیر مسائل
فرهنگی و اعتقادی بر انسان و شکل گرفتن شخصیت انسان از ماهها و سالهای اول
زندگی و حتی از زندگی داخل رحمی شروع میشود ،به طوری كه از حضرت رسول اكرم
(ص) نقل شده است كه میفرمایند تربیت فرزندان خود را از زمانی كه داخل رحم
هستند از طریق تغذیه جسمی و روحی مادر شروع كنید .لذا با توجه به اهمیت این امر
فرهنگستان علوم پزشکی تمركز خود را بر سالمت معنوی از زمان انعقاد نطفه و حتی
قبل از آن و در دوران كودكی و نوجوانی قرار داده است به امید این كه نسل های آینده،
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بـه مراتـب واالتری ازسالمت معنوی اسالمی دست یابند .به همین منظور ،حضرت
حجتاالسالم و المسلمین جناب آقای دكتر ابوالفضل ساجدی ،استاد محترم مؤسسه
آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ،بنا به تقاضای فرهنگستان علوم پزشکی كتاب
حاضر را كه پیرامون "سالمت معنوی از تولد تا  92سالگی با نگرش اسالمی" و در
حقیقت فلسفه فرزند پروری در اسالم است تألیف نمودند .پذیرش این دعوت و اهتمام
حضرت ایشان به این امر بسیار مهم جای سپاسگزاری فراوان دارد .ضمناً در نگارش این
كتاب جنابان آقایان مهدی مشکی ،غالم حیدر كوشا ،حامد ساجدی ،علی صادقیسرشت،
دكتر نجیباله نوری و عزیزان دیگر همه مشاركت داشتهاند .برای جناب آقای دكتر
ساجدی و همکاران محترم ایشان از درگاه خداوند رحمان اجر اخروی فراوان آرزو
میكنم.
امیدوارم ضمن بهره بردن هر چه بیشتر از كتاب حاضر ،مطالعه آنرا به همه آنهائی كه به
سالمت و سعادت و رستگاری فرزندان خود عالقمند هستند توصیه فرمائید.
دکتر سید علیرضا مرندی
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پیشگفتار
"سالمت معنوی" از دو واژهای تركیب یافته كه هر دو مطلوب آدمی است .همه ما به
سالمت میاندیشیم ،در پی دستیابی به آن هستیم و از بیماری گریزانیم .معنویت نیز
ریشه در نهاد همه دارد و با فطرت انسانی گره خورده است .میتوان گفت سالمت معنوی
در مقایسه با سایر عرصههای سالمت (مانند سالمت جسم و روان) از اهمیت بیشتری
برخوردار است چرا كه در رتبه باالتری قرار دارد ،به سطوح متعالی انسان مربوط است و
بركات واالتری در پی دارد.
سالمت معنوی همچون سایر عرصههای سالمت ،با دوران كودكی پیوندی عمیق دارد و
از آن سرچشمه میگیرد .اثر حاضر مبانی ،اهداف و راهکارهای نیل به سالمت معنوی را
در  92سال نخست زندگی با رویکرد اسالمی میكاود .در این موضوع تحقیقات اندكی
بویژه از نگاه اسالم انجام شده است و این امر ضرورت پرداختن به آن را بیشتر اشکار
میسازد.
مجموعه نوشتار حاضر حاصل تحقیقی است كه با اهتمام ویژه معاونت محترم پژوهش
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) جناب حجت االسالم والمسلمین دكتر
محمدناصر سقای بی ریا در پاسخ به سفارش فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی
ایران ،به انجام رسیده است .به دنبال درخواست فرهنگستان ،معاونت مذكور به عنوان
مسئول طرح ،زمینه تشکیل كارگروه سالمت معنوی را فراهم ساخت ،مدیریت اجرایی
آن را بر عهده گرفت و مدیریت علمی آن را به اینجانب واگذار نمود .حاصل تحقیق این
كارگروه در سه جلد (هركدام ناظر به یك سطح مخاطب) عرضه میشود:
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 .9كتاب جامع سالمت معنوی كودكان :سطح نظری و تفصیلی برای جامعه علمی،
تالیف ابوالفضل ساجدی و همکاران
 .2كتاب والدین و مربیان :سطح كاربردی برای والدین و مربیان ،تالیف علی صادقی
سرشت .این كتاب با استناد به كتاب جامع سالمت معنوی (جلد نخست این
مجموعه) ،نگارش یافته است.
 .9كتاب كودك :سطح كودكانه به زبان شعر و داستان برای كودكان،
نوشتار پیش رو ،جلد دوم از این مجموعه است .تحقیق در عرصه سالمت معنوی كه
موضوعی میان رشتهای است ،در مرتبه نخست رجوع به قرآن ،حدیث ،مبانی و
منابع دینی و سپس نگاهی به دستآوردهای بشری مانند دادههای روانشناسی،
جامعهشناسی و علوم پزشکی را میطلبد .بدین جهت تحقیق در قالب كارگروهی
متشکل از متخصصان و دانشجویان دكتری در رشتههای مختلف مربوطه انجام شده
است .طرح اولیه ،مقدمات و فصول مختلف آن در جلسات متعدد گروهی مورد بحث
و بررسی قرار گرفته ،و توسط اعضای كارگروه تدوین اولیه صورت گرفته و سپس
توسط مسئول كارگروه ،بازبینی ،تکمیل و تدوین نهایی شده است .كسانی كه در
تدوین اولیه فصول نقش بیشتری داشتهاند عبارتند از:
فصول  9و 9و  3و  0غالم حیدر كوشا 9و حامد ساجدی
فصل  2و  :4دكتر نجیب اهلل نوری

9

فصل  :2حامد ساجدی

 9محقق حوزوی و دانشجوی دكترای جامعه شناسی
2محقق حوزوی و دانشجوی دكترای فلسفه اسالمی
 9محقق حوزوی و دكترای روانشناسی
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در گامهای مقدماتی فصل  0آقای مهدی مشکی 9نیز مشاركت داشته است.
فیش برداری اولیه توسط چند دانشجوی دكترای روانشناسی انجام شده است كه عبارتند
از خانمها :سوده توكلی ،خدیجه اسکندری نژاد ،فاطمه رفیعی مقدم و الهام ضرابیها
كتاب والدین توسط آقای علی صادقی سرشت نگارش یافته است.
از تمام دوستان و استادانی كه در مقاطع مختلف از نقطه نظراتشان بهرهمند شدهایم
صمیمانه سپاسگزاریم:
 .9اعضای فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران كه از آغاز تا پایان كار ،ما
را همراهی كرده ،كار را به دقت مطالعه و با ارائه نظراتشان بر غنای كار افزودند:
حضرات استادان آقایان :دكتر سید جمالالدین سجادی ،دكتر سید حسن مقدمنیا،
دكتر باقر غباری بناب ،دكتر ابوالقاسم عیسی مراد ،دكتر فتحی آشتیانی ،دكتر
عباس حاجی فتحعلی ،دكتر مقدم نیا ،دكتر مهدی مصری ،دكتر سید عبدالحمید
بحرینیان ،دكتر سید حمید حسینی ،دكتر سید محمدرضا كالنتر معتمدی ،دكتر
سید محمد حسین كالنتر معتمدی ،دكتر محسنی ،دكتر محمدحسین نیکنام ،و
خانمها :دكتر مینو اسد زندی ،دكتر زهره الهیان ،دكتر اكرم حیدری ،دكتر سهیال
خزاعی ،دكتر پریسا امیری ،و حجج االسالم و المسلمین فرهادپور و هاجری ،و به
ویژه رییس محترم فرهنگستان علوم پزشکی ،دكتر سید علیرضا مرندی ،دكتر حسن
ابوالقاسمی ،رییس گروه سالمت معنوی ،سیاوش الجوردی ،كارشناس و دكتر محمد
علی محققی ،معاون علمی فرهنگستان علوم پزشکی
 9محقق حوزوی و دانشجوی دكترای فلسفه اسالمی
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 .2برخی اعضا هیئت علمی و مسئوالن موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره):
حجت االسالم و المسلمین دكتر محمد ناصر سقای بیریا ،معاون محترم پژوهشی
موسسه مذكور ،كه مسئول طرح بودند ،مـركز مشـاوره ماوا ،به ویژه مـدیر محتـرم
آن ،حجتاالسالم والمسلمین ابراهیم اخوی ،كه مدیر اجرایی طرح بودند و زحمات
طاقت فرسایی را متحمل شدند و حجت االسالم والمسلمین هادی ارشاد حسینی،
دبیر اجرایی كارگروه كه پیگیری های فراوانی داشتند ،دكتر مجتبی مصباح (ناظر
اولیه تحقیق) ،و بویژه دكتر محمدرضا احمدی (ناظر نهایی تحقیق) ،كه ان را مورد
مالحظه و دقت نظر قرار دادند.
سالروز میالد با سعادت نبی مکرم اسالم (ص) و ششمین اختر آسمان والیت
 92ربیع االول  9339برابر با  23آبان 9919
ابوالفضل ساجدی
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
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فصل اول :سالمت معنوی چیست؟

| 19

به سوی آسمان

سالمت معنوی چیست؟
رسیدن به آرزوی «خوشبختی فرزندان در دنیا و آخرت» ممکن نیست ،مگر از طریق
تالش برای سالمت معنوی و رساندن فرزندان به سالمت معنوی« .سالمت معنوی
وضعیتی است كه در آن ،بینش ،گرایش و كنش فردی و اجتماعی انسان در راستای قرب
و رضای الهی (كه كمال برتر انسانی است) قرار گیرد و عالوه بر سعادت اخروی ،برای وی
امیـد ،نشاط ،آرامش و رضایت از زندگی را در پی داشته باشد 9».بنابراین ،سالمت
معنوی ،در واقع یعنی رشد دادن معنا در زندگی فرزندان با وصل كردن آنها به
مقدسترین وجود نادیدنی جهان؛ یعنی رساندن آنها به این درك كه جهان هدفی دارد؛
یعنی رساندن فرزندان به آنجا كه حضور گرم خداوند را در زندگی خود حس كنند تا
جایی كه در آینده وارد هر شغلی شدند ،معلمی ،طبابت ،مهندسی ،كشاورزی ،دامداری،
استانداری ،فرمانداری ،كارمندی و  ...خدا را حاضر ببینند و آخرت را در پیش!
دغدغهشان در كنار بهدست آوردن دنیا ،ساختن آخرت باشد و كمك به دیگران برای
بهبود دنیا و آخرتشان.

2

سالمت معنوی فرزندان از کی شروع میشود؟
برخی زمینههای مربوط به سالمت معنوی فرزندان سالها پیش از تولد آنها شروع
میشود؛ حتی سالها قبل از ازدواج؛ از همان زمان كه هنوز در دورة نوجوانی و جوانی
هستیم و دوستان خود را انتخاب میكنیم ،ارزشهای زندگی را یکی یکی انتخاب
میكنیم و نسبت به آن متعهد میشویم ،به ویژه زمانی كه یکی از مهمترین انتخابهای

 9برای توضیح بیشتر رجوع كنید به جلد اول این مجموعه :ابوالفضل ساجدی و همکاران ،به سوی آسمان ،سالمت معنوی
كودكان با نگرش اسالمی ،فصل اول.
 2بناهان و فرازی ،تربیت معنوی در اندیشههای پست مدرن ،ص  911و  913و .919
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زندگی ،یعنی انتخاب همسر صورت میپذیرد؛ سایر زمینههای سالمت معنوی نیز مربوط
به مراحل بعد از ازدواج است؛ از انعقاد نطفه گرفته تا مراحل باالتر رشد فرزندان.
زمان انتخاب مادر یا پدر!
با هدف سالمت معنوی فرزندان ،به چند نکتة مهم و ضروری در زمان ازدواج توجه
كنید:
• در انتخاب پدر یا مادر فرزند خود دقت كنید! ازدواج فقط قرارداد زن و شوهری
نیست ،قرارداد پدر و مادر شدن هم هست .اشتباه در انتخاب ،نسلی را به مشکل
خواهد انداخت ،نه فقط دو نفر را!
• روحیات خلقی خوب و بد و شیوة رفتاری فرد در موقعیتهای مختلف ،افزون بر
تربیت ،تحت تأثیر ژنتیك نیز هست 9.به ژنتیك همسر آینده خود توجه كنید!
دربارة خلق و خوی مشترك خواهر و بردارهای همسر احتمالی آینده خود تحقیق
كنید تا بتوانید تا حدودی خلق و خوی ژنتیکی آنها را شناسایی كنید.
• افزون بر توجه به كفو بودن ،به فرمایش رسول خدا صلی اهلل علیه و آله وسلم و
امام رضا علیهالسالم نیز باید توجه داشت كه یکی از مهمترین مالكهای انتخاب
همسر «اخالق» و «دینداری» طرف مقابل است.

2

• به عفت و حیای دختری كه برای خواستگاری او میروید 9یا دامادی كه برای خود
انتخاب میكنید دقت ویژه داشته باشید!
 9غررالحکم ،ص  243و 213؛ امین عاملی ،محسن ،اعیان الشیعه ،ج  ،9ص 991؛ شیخ حر عاملی ،وسائل الشیعه ،جلد ،21
ص 99؛ كافی ،ج  ،4ص.992
 2كلینی ،محمد بن یعقوب ،كافی ،ج  ،4ص 932؛ طبرسی ،حسن بن فضل ،مکارم االخالق ،ص 219؛ شیخ حر عاملی،
وسایل الشیعة؛ ج21؛ ص 41؛ و ج  ،93ص .94
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بعد از انتخاب مادر یا پدر
بعد از انتخاب شایستة مهمترین و اثرگذارترین همکار خود در سالمت معنوی فرزندتان،
به نکتههای زیر توجه كنید:
• بنا به فرمایش اهل بیت علیهمالسالم غذایی كه وارد خانه میشود در سالمت
معنوی تأثیرگذار است 2.مراقب لقمههای ربا ،رشوه ،مال یتیم ،بیتالمال ،قمار،
دزدی ،معاملة حرام و  ...بهویژه در دوران انعقاد نطفه و بارداری 9باشیم!
• مراقب عفت چشم خود در محیط كار ،تفریح و فضای مجازی باشیم! امام سجاد
علیهالسالم كلید عفتورزی را عفت چشم میدانند! 3نگاه حرام ،زنای چشم است 4و
كنترل نگاه ،كنترلكنندة شهوت 0و تقویتكنندة ایمان است.

2

• مراقب عفت فکر بهویژه در حین انعقاد نطفه باشیم! رسول خدا صلی اهلل علیه و آله
وسلم نسبت به نزدیکی با همسر در حالی كه فرد ،شهوت زن دیگری را در سر
دارد ،هشدار میدهند و برخی آثار منفی آن را مورد اشاره قرار میدهند.

9

• كنترل رفت و آمدها ،كلید كنترل نگاهها و فکرهاست؛ مراقب رفت و آمد به
مجالس گناه و اختالط نامحرمان بهویژه در ایامی كه قصد فرزندآوری دارید باشید؛

 9شیخ صدوق ،من ال یحضره الفقیه ،ج  ،9ص  ،319ح 3234؛ شیخ صدوق ،علل الشرایع ،ص  ،932ح .4
 2كلینی ،محمد بن یعقوب ،كافی ،ج  ،1ص 091؛ عالمه مجلسی ،بحاراالنوار ،جلد  ،23ص 914؛ سوره اسراء.03 ،
 9مجلسی ،محدباقر ،بحاراالنوار ،ج  ،42ص 939؛ حجتی ،محمدباقر ،اسالم و تعلیم و تربیت ،ص .991-939
 3ابن شعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .249
 4شیخ حر عاملی ،وسایل الشیعة ،ج  ،21ص .919
 0نهج البالغه ،ص 441
 2شیخ صدوق ،من الیحضره الفقیه ،ج  ،3ص .99
 9شیخ صدوق ،من ال یحضره الفقیه ،ج  ،9ص .442
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حضرت ابراهیم 9،حضرت مریم علیهاسالم 2،و پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و آله
وسلم 9برای فرزندآوری این مراقبتها را انجام دادهاند.
ختم قرآن ،چهل روز خواندن زیارت عاشورا یا حدیث كساء و  ...میتواند در معنوی
كردن محیط روانی زوجها قبل از فرزندآوری بسیار كمككننده (مؤثر) باشد.
• از آداب زناشویی هنگام انعقاد نطفه غافل نباشید؛ با وضو بودن ،خواندن دو ركعت
نماز توسط مرد و زن ،و خواندن دعاهای توصیه شده ،همچون دعای امام سجاد
علیهالسالم« :رَبِّ ال تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوارِثِینَ وَ اجْعَلْ لِی مِنْ لَدُنْكَ وَلِیًّا
یَرِثُنِی فِی حَیَاتِی وَ یَسْتَغْفِرُ لِی بَعْدَ مَوْتِی وَ اجْعَلْهُ لِی خَلْقاً سَوِیّاً وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ
فِیهِ نَصِیباً»« 3.پروردگارا مرا تنها مگذار و تو بهترین وارثانی و به لطفت جانشینی
برایم عنایت كن كه در زندگی وارث من باشد و بعد از مرگم برایم استغفار كند؛ او
را سالم قرار ده و شیطان را در وجودش راه نده».
• در دورة بارداری بهصورت ویژه مراقب مشاجرات زن و شوهری باشیم؛ تنش مادر
باردار احتمال تولد فرزندی عصبیمزاج 4حساس ،كجخلق و دچار مشکالت در
خواب و تغذیه را باال میبرد و شرایط را برای رشد معنوی او دشوار میكند.
• دعا برای فرزندان در هر سنی خوب و بهجاست؛ از همین رو ،از دعا كردن برای
فرزند خود در دوران بارداری غافل نباشیم! از امام جواد علیهالسالم پرسیده شد
زمان مناسب برای دعا جهت سالمتی فرزند چه زمانی است؟ حضرت در پاسخ
 9سوره مریم.41-39 ،
 2همان.92-90 ،
 9مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار؛ ج  ،90ص .29
 3شیخ صدوق ،من ال یحضره الفقیه  ،ج  ،9ص .323
 .4شعاری نژاد ،روانشناسی رشد ،ص .921
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فرمودند« :تا چهار ماهگی فرصت خوبی است كه دعا كند؛ زیرا چهل روز بهصورت
نطفه ،چهل روز علقه و چهل روز مضغه است .پس تمام این چهار ماه مناسب است.
پس از آن خداوند فرشتگانی میفرستد كه جنسیت و پایههای اولیه خوشبختی و
بدبختی او را تعیین كند».

9

 9كلینی ،محمد بن یعقوب ،كافی ،ج ،0ص90؛ برای مشاهده سایر روایاتی از این دست ر.ك به :شیخ حر عاملی ،وسائل
الشیعة ،ج ،2ص939و.932
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فصل دوم:
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داشته ،داده ،یافته
والدین گرامی! فرزند شما «داشته»هایی دارد كه قرار است در كنار «داده»ها یعنی آنچه
شما در مسیر بزرگ شدن برای او فراهم میكنید ،تبدیل به مهمترین «یافته» زندگی او
یعنی سالمت معنوی در دنیا و در نتیجه سعادت اخروی او شود.
در كنار داشتههای جسمی ،شناختی ،هیجانی ،و اجتماعی ،مهمترین داشتة عزیز
جانتان ،سرمایههای درونی مربوط به روح آسمانی اوست كه همان ویژگیهای فطری
كمالخواهی ،حقپرستی ،فضیلتدوستی ،خیرخواهی و  ...میباشند .با توجه به
ارزشمندی واالی این آوردههای روحی 9فرزندان و جهت تسهیل در ارائه مطالب ،در این
اثر ،به این دست از سرمایههای درونی آنها را« ،داشته اصلی» یا «داشته» خطاب
میكنیم و سرمایههای دیگر وجودشان (جسمی ،شناختی ،هیجانی ،و اجتماعی) «داشته
فرعی» و یا «ظرفیتهای چهارگانه» مینامیم.
در واقع ،در مسیر سالمت معنوی  ،اولین و مهمترین افراد شما هستید كه میتوانید با
بهره گرفتن از ظرفیتهای جسمی ،شناختی ،هیجانی و اجتماعی فرزند خود ،در قالب
رعایت پنج راهبرد مهم سالمت معنوی (كه از آن بهعنوان پنج الف سالمت معنوی :
امنیت ،آموزش ،انضباط ،احترام و التزام نام میبریم) ،قابلیتهای فطری روح او را شکوفا
 9نگاه اسالمی به فرزندآوری آن است كه والدین با فرزندآوری ،در واقع ،زمینه خلقت انسانی را فراهم كردهاند كه زندگی
ابدی خواهد داشت و هیچگاه از بین نخواهد رفت .این نوع نگاه به فرزندآوری ،سبب میشود آنها فقط به خوشبختی زندگانی
مادی و زودگذر دنیایی فرزندان تمركز نداشته باشند و افزون بر آن ،برای زندگی ابدی فرزندان خود و خوشبختی در آن نیز
اهمیت قائل شوند .بر این اساس ،سرمایههای فطری فرزندان نسبت به سایر سرمایههای آنها (سرمایههای جسمی ،شناختی،
هیجانی ،و اجتماعی) اهمیت باالتری پیدا میكند چرا كه پرورش سرمایههای فطری هم خوشبختی در زندگی دنیا و هم
سعادت در زندگانی آخرت را فراهم و در نهایت یك انسان كامل تربیت میكند .این در حالی است كه پرورش صِرف
سرمایههای جسمی ،شناختی ،هیجانی ،و اجتماعی فرزندان ،در نهایت یك شهروند خوب تحویل جامعه میدهد كه افق نگاه
آن فراتر از خوشبختی در زندگانی دنیا نمیرود .البته پر واضح است كه پرورش سرمایههای فطری باید بر اساس معیارهای
الهی باشد و اینکه در پرورش هر چه بهتر آنها الزم است از پرورش جهتدار سرمایههای جسمی ،شناختی ،هیجانی و
اجتماعی فرزندان نیز بهره گرفته شود.
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كنید .این شکوفایی یعنی همان جهتدهی آوردههای فرزندان در مسیر رسیدن به
«یافته»هایی فکری ،قلبی و رفتاری ،با طعم «سالمت معنوی» است.

داشتهها

یافتهها
ظرفیتها

دادهها

بنابراین ،همانگونه كه در شکل باال مشخص شده ،پرورش «داشتهها»ی فرزند با
بهرهگیری از «ظرفیتها»ی او و براساس «داده»هایی كه ما والدین برای فرزندان فراهم
میآوریم ،زمینة دسترسی به اصلیترین «یافتة» زندگی او ،یعنی سالمت معنوی در دنیا
و در نتیجه سعادت اخروی او را مهیا میسازد.
میتوان گفت ،باالترین و مقدسترین هدف در تربیت فرزند ،به خدمت گرفتن
ظرفیتهای چهارگانة فرزند برای پرورش هر چه بهتر ظرفیت معنوی اوست .البته روشن
است كه بین «داشتهها» (اصلیترین آورده) و «ظرفیتها»ی فرزند (داشتههای فرعی)،
اثر متقابل وجود دارد ،یعنی ارتقای هر كدام از این دو میتواند زمینه ارتقای دیگری را
فراهم سازد.
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براساس آنچه بیان شد ،در این فصل نخست شما والدین گرامی را در بخش اول به
اختصار با ظرفیتهای چهارگانة فرزند دلبندتان آشنا میسازیم و سپس در بخش دوم
پنج الف مهم در سالمت معنوی را خدمتتان تقدیم میداریم.

بخش اول :ظرفیتهای رشدی از تولد تا دو سالگی
چهار ظرفیت رشدی فرزند عزیزتان عبارتاند از :ظرفیت جسمی ،شناختی ،عاطفی ،و
اجتماعی .هر چه ظرفیتهای رشدی فرزندان در دورههای سنی مختلف بهتر و كاملتر
شکوفا شود ،ویژگیهای خوب انسانی ،همچون امیدواری ،استقالل ،هدفمندی،
اعتمادبهنفس ،عزتنفس ،مسئولیتپذیری ،كوشش ،پشتکار ،همدلی ،همکاری ،توانایی
تمركز و حل مساله زودتر و كاملتر در آنها شکوفا میشود و نهتنها آنها را برای ورود به
مدرسه و آموزش رسمی آمادهتر میسازد ،بلکه زمینة رشد معنوی آنها را نیز فراهمتر
میسازد .مهمترین سهم در این شکوفا كردن ،بر عهدة شما والدین گرامی است كه برای
انجام آن نیاز است نخست با ظرفیتها و آمادگیهای مختلف فرزندتان آشنا شوید.

ظرفیتهای جسمی
كودكان با مجموعهای از تواناییهای حسی حركتی به دنیا میآید .حواس اولین راه
شناخت محیط اطراف است؛ كودكان بهویژه در این دورة سنی ،آنچه بهصورت حسّی
دریافت میكنند را بهتر درك میكنند و قبول میكنند؛ در كنار حواس ،تواناییهای
حركتی از بلند كردن سر در چهار هفتگی ،غلت زدن ،نیمخیز شدن ،سینهخیز رفتن،
نشستن ،كشاندن خود ،چهار دست و پا رفتن گرفته تا ایستادن ،راه رفتن ،و كمی دویدن
در این دورة سنی در حال تکامل است 9 .همچنین حركات درشت در دست و پا كم كم
به توانمندی در استفاده از انگشتان منتهی میشود .از سویی كودك بهتدریج میآموزند
 9استاپرد ،همه كودكان تیزهوشند اگر  ،...ترجمه سوری و صادقی ،ص .91
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هنگام انجام دادن یك عمل ،كار اضافی انجام ندهد و كم كم در این دوره موفق به
هماهنگ كردن چشم و دست و پا و انجام بهتر حركات تعادلی میشود 9.كمك به كودك
برای رشد هر چه بهتر مهارتهای حركتی به رشد تواناییهای اجتماعی ،شناخت و زبان
او كمك میكنند.

2

ظرفیتهای شناختی
امام صادق علیهالسالم میفرمایند« :اگر كودك ،عاقل متولد میشد ،خودش را میدید كه
توسط دیگران حمل میشود ،شیر میخورد ،پوشك میشود و  ، ...احساس خواری و
نقصان میكرد؛ زیرا او از طرفی بهخاطر ضعف بدنی و نرمبودن اعضایش به هنگام تولد از
این كارها بینیاز نیست و از طرف دیگر با داشتن چنین احساسی دیگر از آن شیرینیها
و دلنشینیهایی كه در كودكان وجود دارد ،در او دیده نمیشد( ... .از طرفی) اگر او با
عقل كامل و مستقل (از والدین) متولد میشد ،شیرینی تربیت فرزندان و آنچه تقدیر
برای والدین رقم زده كه همان رسیدگی به كار فرزند و عمل مطابق با مصحلت اوست،
همه از بین میرفت .از طرفی تکالیفی كه تربیت ،ادای آنها را از جانب فرزندان اقتضا
میكرد دیگر وجود نداشت .آن وقت دیگر فرزندان با پدران و مادرانشان انس و الفت
نداشتند و پدران نیز احساس آشنایی و الفت با فرزندانشان نمیكردند؛ چرا كه فرزندان از
تربیت و محافظت والدینشان بینیاز بودند و به هنگام تولد از آنان فاصله گرفته و از گرد
آنها متفرق میشدند».

9

 9سیف و همکاران ،روانشناسی رشد ،ص .29-24
 2برك ،روانشناسی رشد ،ص .992
 9مجلسی ،محمد باقر ،بحاراالنوار ،ج  ،9ص .42
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اولین شناختی كه كودكان پیدا میكنند شناخت ناقصی است كه از خودشان بهدست
میآورند .این شناخت خود ،با شروع درك حسی از خود از طریق انگشت مکیدن و بازی
با دست و پا بین یك تا چهار و نیم ماهگی شروع میشود .در ماههای بعدی این شناخت
اندك از خود ،با ایجاد هماهنگی بین گرفتن و دیدن و لمس كردن آرام آرام بیشتر
میشود« .شناختِ خود ،مقدمه شناخت خداوند است» 9.اگر خدای نکرده كودكی بهدلیل
ضعف قوای حسی و شناختی در این سنین ،رشد عقلی پیدا نکند و یا رشد عقلی بسیار
كمی پیدا كند ،از شناخت درست خدا محروم خواهد شد و مکلف هم نخواهد شد.
«شناخت خود»« ،شناخت محیط» و «شناخت هدف» و «شناخت علیت» 2از همان دو
سال اول شروع به شکلگیری میكند كه زمینهساز شناخت عالم ،خالق و هدفِ كلی
خلقت و در نهایت ارتباط با خداوند در سنین باالتر است .از سویی تقلید كردن كه پایه
یادگیریهای مختلف كودك 9از جمله یادگیری زبان است و از طرفی به برقراری ارتباط
با والدین و اطرافیان كمك میكند از همین دورة سنی شکل میگیرد.

ظرفیتهای هیجانی
كودكان در شش تا هشت ماهگی ،ترس از غریبه ،اضطراب هنگام جدا شدن از مادر را
تجربه میكنند 3.در ادامه هیجانات دیگران را تا زیر یك سال بهتر از قبل تشخیص
میدهند و تا دو سالگی به لیست هیجانهای آنها (یعنی شادی ،غم ،تعجب ،عالقه،
تنفر ،خشم و ترس) احساس شرم ،خجالت ،احساس گناه ،و غرور اضافه میشود و توانایی

 9همان ،ج  ،14ص 342؛ غررالحکم ،ص 292؛ منسوب به امام جعفر صادق ،مصباح الشریعه ،ص .999
 2منصور و دادستان ،روانشناسی ژنتیك دو ،صص.249-242
 9منصور ،روانشناسی ژنتیك ،ص .219
 3نولن-هوكسما و همکاران ،زمینه روانشناسی هیلگارد ،ص .91
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خودكنترلی هیجانی آغاز میشود 9.خودكنترلی هیجانی سبب یکی از پایههای مهم در
دستیابی به سالمت معنوی است و هر چه در این زمینه به فرزند خود بیشتر كمك
كنید ،مسیر او را در راه رسیدن به سالمت معنوی هموارتر ساختهاید.
ظرفیتهای اجتماعی
نوزاد 2وقتی پا به جهان میگذارد ،موجودی اجتماعی است 9.گریه و خنده كردن،
برگرداندن سر به سمت صدا ،جلب كردن توجه دیگران با صدا درآوردن ،تقلید كردن،
انجام بازی مشاركتی ،انجام دستورات ساده پدر و مادر ،تالش برای حرف زدن ،عصبانی
شدن ،رقابت كردن ،همدلی با نوزادی كه گریه میكند و  ...همه و همه اتفاقاتی است كه
رابطه او با اطرافیان را برقرار میسازد.

4

نیاز به رابطه ،یکی از نیازهای اساسی انسانهاست كه ارضای آن ،امنیت جسمی و روانی
را بهدنبال دارد .در سالهای بعد از خردسالی ،همین نیاز درونی ،میتواند پایهای باشد
برای برقراری روابط شیرین و هدفمند با مهمترین و باالترین معدن فراهمكنندة امنیت،
آرامش و حمایت ،یعنی خداوند بزرگ مهربان .بیشك رابطه با خداوند میتواند زمینة
بسیار مناسبی برای سالمت معنوی را فراهم آورد.

 9برك ،روانشناسی رشد ،ص .994
 2نوزادی به چهار هفته اول عمر گفته میشود و پس از آن تا دو سالگی را شیرخوارگی مینامند .نظر به تعامالت اولیه
نوزادان ،ظرفیت اجتماعی از همان دوره نوزادی بر اساس نشانههای مذكور در باال قابل مشاهده است.
 9هندریکس و هانت ،عشق شفابخش ،ترجمه ابراهیمی ،ص .210
 3بیریا و همکاران ،روانشناسی رشد دو ،ص994؛ كیلن ،اسمتانا ،رشد اخالقی ،ترجمه جهانگیرزاده و همکاران ،ج ،2صص
.299-292
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بخش دوم :الفهای سالمت معنوی کودك از تولد تا دو سالگی
حال كه با ظرفیتهای رشدی فرزندان خود در دو سال اول زندگی بهصورت كلی آشنا
شدیم ،وقت آن است كه با آشنایی با الفهای مهم در سالمت معنوی و به كار بستن
آنها ،از این ظرفیتها برای شکوفا كردن مهمترین داشته فرزندمان كه همان فطریات
پاك اوست استفاده كنیم.
قبل از پرداختن به این موارد ،یادآوری این نکتة مهم الزم است كه هر چه سن فرزندان
ما كمتر باشد اختیار خود آنها در تأمین سالمت معنویشان كمتر و در مقابل وظایف ما
پدران و مادران برای حفظ و باال بردن سالمت معنوی آنها بیشتر است؛ و هر چه سن
فرزندانمان بیشتر و بیشتر شود ،از آنجا كه اختیار و ارادة آنها بیشتر میشود ،وظیفة
خودشان برای حفظ و باال بردن سالمت معنوی بیشتر و وظایف ما به نسبت كمتر
میشود هر چند هیچگاه بیوظیفه نمیشویم.
در ادامه درباره پنج الف مهم و الزم برای سالمت معنوی فرزندان تقدیم میشود.
الف اول :امنیت
یکی از شرطهای مهم و الزم برای سالمت معنوی فرزندان ،فراهم آوردن «محیطی امن
و آرامبخش» برای رشد معنوی آنهاست.
تواناییهای پایین نوزادان ما در بدو تولد و تنوع و وسعت محركهای بیرونی و درونی
(مانند سرمای سخت ،دردهای شدید ،گرسنگی ،یا از دست دادن تعادل بدن)« ،نیاز به
امنیت» را در نوزاد پررنگ كرده و آن را جزو نخستین و مهمترین نیازهای او قرار
میدهد 9.برآورده شدن این نیاز مهم ،دنیا را در چشم كودك ،محیطی قابل پیشبینی 2و
 9شاختل ،صص 33-09 ،20 .به نقل از كرین ،روانشناسی رشد ،ترجمه خوی نژاد و رجایی ،9913 ،ص.322
 2كرین ،روانشناسی رشد ،ترجمه خوی نژاد و رجایی ،ص .09 -02
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امن میكند و دید او را به دنیا و روابط با دیگران خوشبین میكند و شرط هر نوع
پیشرفت بعدی 9و الزمة رسیدن كودك به سالمت معنوی است .در این میان ،مادران
نخستین و مهمترین منبع برای دادن احساس امنیت به فرزندان خود هستند .اما چگونه
باید به فرزند خود حس امنیت را منتقل كنیم؟

وظایف والدین
یکی از مهمترین وظایف شما والدین گرامی در آغاز زندگی فرزندان دلبندتان تأمین
احساس امنیت و آرامش آنها از همان شروع تولد است كه از طریق شکلگیری محبت و
دلبستگی بین والد و فرزند ایجاد میشود .در رابطه با دلبستگی ،كركپاتریك 2و شاور

9

( )9112از روانشناسان مطرح در حوزه رشد معنوی بیان میكنند كه در بیشتر ادیان،
«خدا» شکل ایدهال دلبستگی است و خداوند شبیه والدین كامل است یعنی خداوند
موجودی است شبیه والدین كه ایمنی را فراهم میكند و فرد را از خطرات حفظ
میكند.

3

برای سالمت معنوی الزم است محبت و شکلدهی دلبستگی با رویکرد معنوی اتفاق
بیفتد كه در ادامه به تبیین این موضوع میپردازیم.
با نیت محبت کنید!
«محبت» ،یك نیاز مهم و دائمی فرزندان ماست .ارضای این نیاز ،موجب آرامش روانی،
امنیت خاطر ،اعتماد به نفس ،اعتماد به والدین و حتی سالمت جسمی آنها میشود و
 9منصور و دادستان ،روانشناسی ژنتیك دو ،ص .929

Kirkpatrick, L. A.
Shaver, P. A.

2
3

 3كركپاتریك و شاور ،رویکرد نظری دلبستگی به عشق عاطفی و باور مذهبی.
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عدم ارضای آن باعث فروپاشی آرامش روحی و روانی ،بیاعتمادی به خود و دیگران،
احساس عجز و حقارت و كاهش اعتماد به نفس در آینده ،بیماریهای جسمی و روانی
متعدد و انحرافات اجتماعی بسیاری خواهد شد.
از سویی ،محبتورزی معنوی الزمه سالمت معنوی است؛ محبتورزی معنوی یعنی
محبت كردن با نیت رسیدن به رضایت خدا .تفاوت والدینی كه توجه به سالمت معنوی
دارند با سایر والدین در این است كه آنها صرفاً محبت نمیكنند بلکه جهتدار محبت
میكنند ،یعنی میتوان رنگ خدایی را در روابط آنها با فرزندان مشاهده كرد .محبت
كردن صِرف ،كاری است كه همة موجودات حتی حیوانات نسبت به فرزندان خود دارند؛
اما جهتدار محبت كردن نیازمند توجهات معنوی والدین است .محبتورزی معنوی دو
فایده دارد؛ نخست آن كه محبت ما بهدلیل یاد خدا كردن ،فضای معنوی به خود
میگیرد و صرفاً یك ابراز عالقة والد و فرزندی نیست بلکه ابزاری برای رشد معنوی خود
ما و در ادامه فرزندمان خواهد بود .امام علی علیهالسالم در همین زمینه میفرمایند:
«دوستى كردن براى خدا و دشمنى ورزیدن براى خدا و دوست داشتن براى خدا و نفرت
داشتن براى خدا  ،مجمع همه خوبیهاست» 9.دوم آن كه زمانی كه كودك بزرگتر
میشود و چه بسا اشتباهاتی میكند ،اینگونه محبتورزی ما كه از اول تولد او مورد
توجهمان بوده است و سبب شده خدا و رضایت او برای ما مهم و مهمتر شود ،سبب
میشود وقت خشمگین شدن و ناراحت شدن از فرزند خود نسبت به او مالیمتر بوده و
بهتر بتوانیم خود را كنترل كنیم ،چون خدا بیشتر در نظرمان میآید .چرا كه وقتی در
خوشیها كه بیشتر رابطه ما با فرزندانمان است خدا پر رنگ است ،در ناراحتیها هم
خدا راحتتر به یاد و ذهن ما والدین میآید.

 9تمیمی آمدی ،عبدالواحد بن محمد ،تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ،ص .913
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برای محبتورزی معنوی نیاز به یادآوری خداوند در حین محبت كردن داریم .برای
یادآوری و نیت خدایی داشتن به فرمایشات زیر از معصومان دقت كنیم:
• امام صادق علیهالسالم« :خدای متعال مردی را كه فرزندش را خیلی دوست دارد
حتماً مورد ترحم و لطف خود قرار خواهد داد 9».پس بدانیم محبت كردن به فرزند
یك فرصت طالیی برای خود ما والدین است تا مورد محبت و دوست داشته شدن
از طرف خداوند قرار بگیریم.
• معصوم علیهالسالم« :هر كس فرزندش را ببوسد خداوند برای او پاداشی نیکو
مینویسد و كسی كه فرزند خود را خوشحال كند خداوند متعال او را در قیامت
خشنود میكند.»...

2

اینکه به درجه از لیاقت برسیم كه خداوند بخواهد ما را

خوشحال كند بسیار ارزشمند است؛ ما والدین با نیت رسیدن به این لیاقت
میتوانیم فرزندان خود را خوشحال كنیم.
• پیامبر اكرم صلوات اهلل علیه و آله وسلم« :فرزندان خود را ببوسید كه برای هر
بوسه درجهای در بهشت به شما خواهند داد كه فاصلة هر درجه پانصد سال خواهد
بود» 9.نکتة مهم این روایت آن است كه در روایت نفرمودند «ثواب» میدهند
فرمودند «درجه» میدهند .بهای باال رفتن درجه در دنیا كارهای مختلفی است؛
همچون تالش در جهت تحصیالت ،كار كردن ،رابطه گرفتن با این و آن و  ....بهای
باال رفتن درجه در آخرت هم كارهای مختلفی است؛ از جمله بوسیدن فرزندان! با

 . 9مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،ج ،913ص.19
 . 2مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،ج  ،2ص .913
 9شیخ حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج  ،29ص .394
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این توجه كه این بوسهها از جانب شما ،جلوهای از محبت خداوند است كه شما به
نمایندگی از مهربانترین مهربانان نثار فرزند خود میكنید!
برای عملیاتی كردن محبتورزی معنوی:
• تابلوهایی در منزل تهیه كنید كه با خط خوش روایات مربوط به «محبت به
فرزندان» در آن نوشته شده باشد تا با نگاه در طول روز به آن ،به خود درباره
محبتورزی با نیت یادآوری كنید.
• به تأثیر اینگونه محبتورزی در نماز خود توجه كنید .والدینی كه از هر بهانهای در
بین روز برای توجه قلبی به خداوند استفاده میكنند ،هنگام نماز حضور قلب
بهتری را تجربه میكنند.
• در محبتورزی خود به فرزندان زیر دو سال اغراق كنید .یعنی از دست و پا و
حركات و نیز نمایش هیجانی بیشتر در چهره استفاده كنید ،چون كودكان در این
سن بیشتر حسی و حركتی هستند و از این طریق پیامها را از محیط دریافت
میكنند ،بههمین دلیل رفتارهای اغراقی شما را بهتر متوجه میشوند.
• در حین محبتورزی به فرزند خود از خدا بهخاطر دادن این فرصت معنوی جهت
رشد خود سپاسگذاری كنید.
• به خود یادآوری كنید كه فرزند دلبندتان ،هدیه و نیز امانتی از سوی خدای مهربان
است و نیز اینکه الزم است همه راه و رسم امانتداری را آن هم چنین امانت
مهمی از چنین امانتدهندة مهمی رعایت كنیم.
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دلبستگی را جدی بگیرید!
«نیاز به ارتباط» مثل «نیازهای بدنی» جزو اصلیترین نیازهای فرزندان ما از همان لحظة
تولد است .مکیدن ،آویختن 9،دنبال كردن ،گریه كردن و لبخند زدن پلهای ارتباطی
است كه كودكان برای برقراری ارتباط با مادران خود از آن استفاده میكنند 2.این نیاز به
ارتباط وقتی ارضا میشود كه رفتار دلبستگی شکل بگیرد .رفتار دلبستگی نیز زمانی
شکل میگیرد كه شما مراقب ایمنی در كنار فرزند خود باشید؛ بهگونهای كه در هنگام
نیاز او ،بیدرنگ ،با ثبات و مناسب پاسخگو باشید« .با ثبات» یعنی همیشه سریع پاسخ
دهید نه اینکه هر بار كه كودك گریه میكند در یك فاصله زمانی متفاوتی سراغ او
بروید« .مناسب» یعنی پاسخ شما مطابق با نیاز كودك باشد .برای مثال گریه كودك شما
میتواند بهدلیل گرسنگی ،سرما و گرما ،درد بدنی ،بازی خواستن ،ترس و  ...باشد كه اگر
شما دلیل گریه او را درست تشخیص ندهید و بهعنوان مثال در مقابل هر گریه او
بخواهید با شیر دادن پاسخ دهید ،یعنی پاسخ مناسب با نیازش ندادهاید.
كودك در همه كارها به مادرش وابستگی زیادی دارد .برآورده كردن نیازهای او بهطریقی
بهموقع ،مناسب و باثبات از سوی مادر سبب میشود كه كودك احساس امنیت كند و
مادر را بهعنوان تکیهگاه امنی بشناسد 9.اگر مادران بتوانند اعتماد به كودك را در این
سنین بهدست آورند ،بهقول فولر ،یکی از روانشناسان بحث ایمان ،موفق شدهاند كه یکی
از مبانی و ریشههای اولیة ایمان را در فرزند خود بهوجود آورند 3چرا كه اعتماد قلبی
 9منظور آویزان شدن به دیگری است.
 2منصور و دادستان ،روانشناسی ژنتیك دو ،ص.944
 9پاپالیا ،اولد و فلدمن ،ص  19-12به نقل از ماسن ،رشد و شخصیت كودك ،ترجمه مهشید یاسایی ،ص .939
 3فولر ،رشد ایمان ،ص .02
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كودك به مادر ،یعنی ایمان به مادر ،مقدمهای است برای ایمان به خدا در بزرگسالی؛
كودكی كه نتواند بهدلیل پاسخهای دیرهنگام ،بیثبات و نامناسب مادر به او اعتماد كند،
یعنی نتواند در اولین مواجهه خود با دنیا بعد از تولدش ،به نمادِ دنیا كه مادر است اعتماد
و ایمان پیدا كند ،در آینده هم در ایمان یافتن به خداوند دچار مشکل خواهد بود چون
اولین تجربة ایمانی او تجربة موفقی نبوده است.
در موارد زیر به توجه اكید اولیای دین به این اعتمادسازی اولیه اشاره میشود:
• دربارة بهموقع پاسخ دادن به نیاز كودك ،روایتی ارزشمند داریم؛ امام صادق
علیهالسالم میفرمایند :روزی پیامبر اكرم صلیاهلل علیه و آله و سلم نماز ظهر
میخواندند ولی قسمت آخر نماز را سریع به اتمام رسانیدند .مردم از این كه حضرت
نماز را تند بجای آوردند متعجب شدند و علت آن را از ایشان پرسیدند .حضرت
فرمودند مگر صدای گریه كودك را نشنیدید 9.یعنی حتی اگر مشغول عملی عبادی
همچون نماز هستید ،آن هم نماز جماعت ،آن هم نماز جماعت پشت سر شخص
اول جهان خلقت یعنی آقا رسول خدا صلی اهلل علیه و آله وسلم ،وقتی كودكتان
گریه كرد ،الزم است نماز سریع خوانده شود تا گریة كودك سریع پاسخ داده شود!
• در زمینة ایجاد آرامش در كودك زیر دو سال ،رفتار امامان معصوم علیهمالسالم
نشان میدهد كه حضرات در ایجاد آرامش بسیار تأكید داشتند تا كدورتی خاطر
كودك را مکدر نکند كه آرامش او از بین برود .نقل شده وقتی نوزادی یا كودك
خردسالی را برای نامگذاری یا دعا به حضور پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و آله وسلم
میآوردند حضرت او را در آغوش میگرفت و روی پای خود مینشاند .گاهی اتفاق
میافتاد كه طفل لباس پیامبر را نجس میكرد .كسانی كه ناظر بودند خطاب به
كودك داد میزدند ،تندی میكردند تا او را از این كار بازدارند .پیامبر رحمت آنان
 . 9كلینی ،محمد بن یعقوب ،فروع كافی ،ج  ،0ص .39
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را منع میفرمودند و میكردند با تندی و خشونت از ادرار كودك جلوگیری نکنید؛
سپس طفل را آزاد میگذاشت تا ادرار كند .موقعی كه دعا یا نامگذاری تمام میشد
اولیاء طفل كمترین آزردگی و ماللت خاطر را در پیغمبر مهربان از ادرار كودك
احساس نمیكردند .موقعی كه كسان طفل میرفتند پیامبر لباس خود را تطهیر
میكرد.

9

• برخی از پدران و مادران وقتی نمیتوانند گریة كودك خود را آرام كنند ،آرامش
خود را از دست میدهند و ممکن است با فرزند خردسال خود تندی كنند و حال
بد كودك خود را بدتر از قبل كنند .پیغمر خدا صلی اهلل علیه و آله وسلم نگاه
والدین را به این حالت كودك نگاهی الهی و معنوی میكنند تا تحمل این وضع
برای والدین ممکن شود و حال بد كودك خود را بدتر نکنند و دنیا را ناامنتر از
آنچه هست به نظرش جلوه ندهند .حضرت میفرمایند :كودكانتان را بهخاطر گریه
كردنشان نزنید؛ چرا كه گریة آنها تا چهار ماهگی به معنای شهادت به ال اله االّ اهلل،
و در چهار ماهة دوم ،صلوات بر پیامبر و در چهار ماهة سوم دعا برای والدینش
است.

2

در راه عملیاتیسازی اهداف باال به نکتههای زیر توجه فرمایید:
بخش مهمی از فرایند عملیاتیسازی اهداف مورد بحث ،در طول فرایند شیردهی است.
شیردهی در واقع یك فرصت بسیار مناسب برای امنیتبخشی و شکلدهی دلبستگی
ایمن در كودك است .مدت زمان مورد نظر قرآن برای شیردهی به كودك ،از تولد تا دو

 9مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،ج  ،90ص 231؛ انصاری ،قدرت اهلل ،موسوعة أحکام األطفال و أدلتها ،ج  ،9ص .922
 2بروجردی ،حسین ،منابع فقه شیعه ،ج ،20ص.929 :
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سالگی است 9.برای تبدیل مدت طوالنی شیردهی به فرصتی بسیار مناسب برای رشد
معنویت در فرزند خود بهتر است طبق روایات ذیل عمل شود:
 در روایات «وضو» بهعنوان «نور» 2و برطرفكنندة آثار گناه 9معرفی شده است وبیان شده كه وضو گرفتن قبل و بعد از غذا خوردن موجب سالمتی بدن و ازدیاد
رزق میشود 3پس مادران عزیز لطفاً با وضو به فرزندان خود شیر دهید .وقتی به
مادر شیخ انصاری رحمهاهلل گفتند فرزندت به درجة عالی از علم و تقوی رسیده
است؛ مادرش گفت :من در انتظار آن بودم كه فرزندم ترقّی بیشتری داشته باشد
زیرا من به او شیر ندادم مگر آنکه با وضو بودم و حتی در شبهای سرد زمستان،
بدون وضو او را شیر ندادم.
 اهل بیت علیهمالسالم بهترین حالت نشستن را رو به قبله معرفی فرمودهاند 4:از اینرو مادران گرامی سعی كنید رو به قبله به فرزند خود شیر بدهید!
 یکی از آداب الزم غذا خوردن را گفتن «بسم اهلل الرحمن الرحیم» است؛ پسمادران گرامی هنگام شروع به شیردهی به فرزندتان با نام خدا شروع كنید!
 -طبق فرمایش امام علی علیهالسالم تالوت قرآن سبب باروری ایمان میشود

0

بنابراین سعی كنید هنگام شیردهی «قرآن» بخوانید و یا گوش دهید!
 با توجه به تأثیرات منفی مجالس گناه و حالت گناه در ایمان 2،در «مجلس گناه» ودر «حال گناه» به فرزند خود شیر ندهد؛ بهعنوان مثال در حال غیبت كردن ،یا
 9سوره بقره299 ،؛ سوره لقمان.93 ،
 2شیخ حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج  ،9ص .922
 9همان ،ج  ،9ص .919

 3مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،ج  ،09ص 949و .940
 4شیخ حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج  ،92ص .911
 0غررالحکم ،ص .422
 2همان ،ص 219؛ مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،ج  ،23ص  .219همان ،ج  ،29ص 911؛ شیخ حر عاملی ،وسائل الشیعة،
ج  ،92ص .910
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تماشای صحنههای نامناسب یا شنیدن موسیقیهای حرام و  ....نباشد .البته پرهیز
مادر از انجام گناه در همه حال خود عامل مهمی در پرورش معنوی كودك است.
در مقابل مجلس گناه ،سعی كنید با «یاد و محبت به اهل بیت» شیر بدهد .ذكر
صلوات و دعای فرج در هنگام شیردهی و نیز «شکر الهی» پس از آن بسیار مؤثر
است .یکی از پیشنهادات این است كه برای انتقال ارادت به ائمه و معصومین
علیهمالسالم به فرزند شیرخوار ،میتوان در مکانهای مقدس ،جشنهای مذهبی و
نیز مراسم سوگواری ائمه علیهمالسالم به كودك شیر داد.
 حاالت و روحیات مادر در هنگام شیردهی بر كودك تأثیر میگذارد .هنگامشیردهی به اهمیت كاری كه انجام میدهید توجه فرمایید .برای پی بردن به
اهمیت كار خود به روایتهای ذیل توجه كنید:
 oرسول خدا صلی اهلل علیه و آله وسلم :برای زن از زمان بارداری تا پایان شیردهی
اجری برابر مجاهد در راه خدا منظور میگردد و اگر در این میان از دنیا برود شهید
محسوب میشود.

9

 oرسول خدا صلی اهلل علیه و آله وسلم :هنگامی كه [مادر] فرزندش را شیر میدهد
به ازای هر مکیدنی ثواب آزاد كردن فرزندی از فرزندان در بند حضرت اسماعیل
(ع) را خواهد داشت.

2

 oرسول خدا صلی اهلل علیه و آله وسلم :پس آنگاه كه مادر وضع حمل كرده و شروع
به شیردادن كند ،به هر بار میکدن شیر مادر در روز قیامت نوری درخشان در
برابرش جلوه كند و هر كس از گذشتگان و آیندگان آن را مشاهده كند به شگفتی

 9مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،ج  ،919ص .12
 2همان ،ج  ،919ص .912
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درآید و در نامة عمل ،روزهدار شبزندهدار ثبت شود .پس اگر فرزندش را از شیر
گرفت ،خدای متعال به او فرماید ای زن! بدان كه تمام گناهانت را آمرزیدم ،پس
عمل خود را از سر بگیر!

9

 وظیفة پداران تهیه غذای حالل برای همسر و فرزندان است؛ تأثیر روزی حالل ازطریق شیر مادر به فرزند منتقل میشود .در مقابل روزی حرام فرد را میتواند به
سمت نافرمانی اولیای دین سوق دهد!

2

در كنار توجه به بحث شیردهی ،به نکتههای زیر توجه كنید:
-

در هنگام نیاز فرزند خود ،بیدرنگ (بهویژه زیر شش ماه) ،با روش باثبات و
مناسب به نیاز فرزند خود پاسخگو باشد.

-

در ایجاد محیط امن برای فرزند خردسال خود ،الزم است رابطه زوجینی با
همسرتان گرم و مناسب باشد؛ چرا كه كودك خردسال ما با وجود این كه بسیار
كوچك است ،كامالً صداها را میشنود و میشناسد ،موقعیتها را میبیند و ناامنی
را احساس میكند.

 كودك زیر دو سال خود را بهدلیل رفتارهای ناشیانهاش دچار شرمساری نکنید زیراهنوز نسبت به ظرفیتهای خود اعتماد ندارد 9و این كار شما میتواند امنیت روانی
آنها را برهم بزند.
-

در هنگام برطرف كردن نیاز كودك (چه شیر دادن ،چه تعویض ،چه در آغوش
گرفتن) مادر باید مراقب بوده كه آرام و خوشخلق باشد كه این مسأله در ایجاد
دلبستگی و اعتماد در كودك مؤثر است.

 9نوری ،میرزا حسین ،مستدرك الوسائل ،ج  ،94ص .940
 2مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،ج  ،34ص .9
 9منصور ،دادستان ،روانشناسی ژنتیك دو ،ص.921
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-

حدود  9ماهگی كودك نسبت به محیطهای تازه و افراد غریبهتر از اعضای خانواده
اصلی واكنش «ناراحتی ،گریه ،بیتابی» نشان میدهد .در این مواقع كودك را در
آغوش خود نگه دارید به فرد دیگر نسپارید .اگر كودك با محیط سازگار شد و دیگر
اضطراب نشان نداد كودك را به دیگری واگذار كنید وگرنه تا آخر نزد خود نگه
دارید.

-

یکی از مواقع مضطرب شدن كودك زمان به خواب رفتن است .الالیی خواندن یك
ابزار مناسب كمككننده (مؤثر) به كودك برای فرایند به خواب رفتن است .محتوا
و مضمون معنوی الالییها ضمن كمك به امنیت و آرامش كودك در هنگام به
خواب رفتن ،به انتقال فضای معنوی به آنها كمك میكند .این روش در الالیی
خواندن را در الالیهایی كه حضرت زهرا سالم اهلل علیها برای فرزندانشان
میخواندند میتوان دید.

-

9

یکی از عوامل برهمزنندة آرامش و امنیت خردساالن امور ماورایی همچون
اثرگذاری شیطان و نیز چشمزخم 2است؛ برای حفظ كودك خود از این آسیبها
موارد زیر مفید است:



گفتن اذان و اقامه در گوش نوزاد تازه متولد یکی از راههای دور كردن شیطان و
امنیتبخشی به نوزادان است .رسول خدا صلی اهلل علیه و آله وسلم به اسماء بنت
عمیس و امسلمه فرمود« :بر بالین حضرت فاطمه علیهاسالم حاضر شوید و وقتی

 9مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،ج  ،39ص .290
 2كلینی ،محمد بن یعقوب ،كافی ،ج ،2ص.401 :
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فرزند متولد شد ،در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه بگویید؛ زیرا اگر
چنین كنید ،از شیطان در امان خواهد بود».

9

 از عقیقه كردن 2،صدقه دادن ،و همراه كردن كودك با حرز غافل نشوید! این موارد
بالها را دور میكند .در زمینة حرز ،حرزهای مختلفی در مفاتیح الجنان مرحوم
شیخ عباس قمی برای در امان ماندن از چشم و نظر بیان شده كه میتوان به آن
مراجعه كرد.
الف دوم :آموزش
یکی دیگر از شرطهای مهم و الزم برای سالمت معنوی فرزندان« ،آموزش» آنها در
جهت رشد معنوی آنهاست .فرمایش رسول خدا صلی اهلل علیه و آله وسلم كه «ز گهواره
تا گور دانش بجوی» 9به اهمیت اصل آموزش از همان سنین زیر دو سال اشاره دارد؛
البته در این سنین آموختن توسط خود كودك اتفاق نمیافتد بلکه این والدین هستند
كه بهعنوان نخستین آموزگاران او نقش مهمی دارند .آنها با انتخاب محتوای خوب و
شیوة ارائة درست به كودك زیر دو سال خود ،میتوانند سنگ بنای آموزش را از همین
سنین اولیه بگذارند .روشهایی كه والدین با آن میتوانند به آموزش فرزندان زیر دو سال
خود اقدام كنند و در بخش وظایف والدین از آن استفاده میشود عبارتاند از:
• تداعی :همراه كردن چند باره دو رویداد با هم تا بعد از آن هر كدام از آن دو رویداد
دیگری را به ذهن كودك آورد.
• تکرار :زمینهسازی تکرار برخی رفتارها برای كودك ،تا آن كار تبدیل به عادت
طبیعی كودك شود.

 9مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ، ،ج ،39ص.244
 2مجلسی ،محمدباقر ،مرآه العقول ،ج ،29ص.33
 9پاینده ،ابوالقاسم ،نهج الفصاحه ،ص .299
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• تقلید :آموزش از طریق دیدن انجام یك رفتار از سوی الگوهای مطلوب پیرامون.
• پاداش و تنبیه :تأئید و عدم تأئید كودك در این سن بهترین نوع پاداش و تنبیه
برای جا افتادن یك عمل در كودك است.
در ضمن ،یکی از محورهای مهمی كه والدین در پرورش آن از طریق بازی باید كوشا
باشید ،بهكار گرفتن و تحریك حسهای مختلف او همچون شنوایی ،بساوایی ،چشایی،
بینایی ،و بویایی بهعنوان مسیرهای انتقال آموزش به كودك است .فایدة این تحریکات،
قوی شدن این حواس و نیز رشد بهتر مغزی كودكان است .اما چگونه باید از روشهای
آموزشی در جهت رشد معنوی فرزندان خود در این سنین استفاده كنیم؟

وظایف والدین
آموزش امور معنوی توسط والدین در این سنین به شیوههای مستقیم و غیرمستقیم
میتواند با باال بردن آمادگیهای روحی و معنوی و نیز آموزش برخی حاالت و مفاهیم
اولیه به فرزندان زمینههای رشد معنوی فرزندانشان را تقویت كند و آنها را برای
دریافت مسائل معنوی در سنین باالتر آمادهتر سازد .در این زمینه به نکتههای زیر دقت
كنید:
دو حس مهم او را تقویت کنید!
دو حس بینایی و شنوایی را تقویت كنید چرا كه در این سنین میتوان از آنها برای
انتقال مفاهیم معنوی به كودك استفاده كرد.
تحریك بینایی:
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 آویزان كردن كارتهای سیاه و سفید و یا چهارخانة سیاه و سفید تا  2ماهگینزدیك تخت كودك كه بتواند آنها را ببیند (تا دو ماهگی دید كودك سیاه و سفید
بوده و تا سه چهار ماهگی وضوح كامل نیز ندارد).
 بعد از دو ماه تحریك بینایی با كاغذهای رنگی (بهخصوص  9رنگ اصلی زرد ،قرمز،آبی) و بعد تركیب آنها و بعد استفاده از تصاویر رنگی متنوع در زمینههای رنگی.
 استفاده از اشکال ساده در زمینه رنگی .این اشکال میتواند رنگ مذهبی داشتهباشد ،مثل عکس حرم امام رضا در سطحی كودكانه و یا تصاویری از افراد محجبه
باشد.
تحریك شنوایی:
 الالیی و شعر خواندن مادر برای كودك در حالی كه او را با محبت در آغوش داردیا روی پایش گذاشته است.
 خواندن سورههای كوتاه قرآن با ترتیل زیبا برای كودك. خواندن مدح ائمه با صدای زیبا برای كودك. گفتن اذكار یا الفاظ مختلف در مدح خداوند باریتعالی؛ مثل الحمدهلل ،شکرهلل،سبحاناهلل ،خدانگهدار ،خدا حافظ و . ...
معارف را انیس او کنید!
انسانها به آموزش چیزی عالقه بیشتری نشان میدهند كه با آن انس گرفتهاند.
انسدهی كودك به معارف معنوی یکی از وظایف والدین در زمینه آموزش غیرمستقیم به
كودك است .از این رو گفتن اذان و اقامه در گوش نوزاد 9،و نیز خواندن سوره حمد،

 9شیخ طوسی ،تهذیب االحکام ،ج ،2ص 392؛ شیخ حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج  ،29ص .314
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آیهالکرسی ،آیههای آخر سورة حشر ،سورههای اخالص ،ناس و فلق در گوش نوزادان 9كه
مورد سفارش دین است ،زمینهای است كه سبب انس گرفتن آنها با این واژهها و نفوذ
معنویت در وجودشان میشود و بنابراین در سنین باالتر زمینة عالقهمندی بیشتر آنان به
آموزش معارف دینی پایهریزی میشود.
کودك را با خودش آشنا کنید!
در مسیر رشد معنوی ،شناخت خود در اسالم یکی از پایههای اصلی شناخت خداوند
است .كودكان در نوزادی و شیرخوارگی ،شناخت بسیار ابتدایی از خود دارند كه در
سطحی عینی ،حسی و بدنی است .كمكم این شناخت حسی عمیقتر شده و در مسیر
زندگی ،خودشناسیِ آگاهانهتری اتفاق خواهد افتاد .والدین میتوانند در زمینه تقویت
شناخت ابتدایی كودكان نسبت به خود به او یاری برسانند:
 برای شکلگیری شناخت از خود ،نخست شناخت كودك به اندامهای بدنی وسپس كل بدن صورت میگیرد .برای شناخت بدن و اندامها ،از همان بدو تولد
میتوان با كودك در مراقبتهای مادرانه سخن گفت و آموزش داد؛ برای مثال،
گفتن پای دخترم رو تمیز كنم ،صورت گلم رو بشویم ... ،مفید است .در ادامه رشد
سنی ،این اندامها را هم در بدن كودك به او نشان میدهد و هم بدن خودتان .از
كودك بپرسید «دستت كو؟» و اگر نشان داد با تکان دادن سر و اظهار شادی،
تشویش كنید .در حدود  2-0ماهگی به بعد با نشان دادن كارتهایی كه عکس
اندام مختلف بدن روی آن است و تکرار نام آنها به شناخت اندام در كودك كمك
كنید .میتوانید از پازلهایی كه قطعات آن ،اندامهای بدن است به كودك در
 9مغربی ،قاضی نعمان ،دعائم االسالم ،ج ،9ص932؛ نوری ،میرزا حسین ،مستدرك الوسائل ،ج ،94ص992؛ مجلسی،
محمدباقر ،بحاراالنوار ،ج ،919ص.920
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یادگیری نام اندامها و شناخت آنها كمك میكند .بههمین ترتیب تا  2سالگی
میتوان اندامها و اجزاء كوچکتر را هم آموزش داد مثل زبان ،ابرو ،شکم و . ...
 به كودك خود در قالب شعرخوانی ،بازی یا الالیی خواندن ،منتقل كنید كهاندامهای بدن از نعمتهای ارزشمند خداوند هستند.
 كودك را در معرض سؤاالتی مانند "مامانت كو؟" "بابات رو بهم نشون بده" قراردهید تا به نقش خود بهعنوان فرزند آشنا شود.
 در حدود  0ماهگی به بعد ،با نام بردن اسباببازیهایش و ذكر نام او در پی آناسباببازی (بهعنوان مثال :این عروسك مال زهراست) كمكم بر افتراق بین خود و
محیط بیرونیاش و در ضمن مجزا كردن خودش بهعنوان یك عامل مؤثر تأكید
كنید.
 .1با راهبرد تقلید آموزش دهید!
تقلید یك راهبرد مهم در انتقال مستقیم رفتارهای درستی است كه میتوانند زمینهساز
سالمت معنوی فرزندتان شوند .برای استفاده از این راهکار:
 جلوی چشمان فرزندتان رفتارهای دینی انجام دهید؛ همچون نماز خواندن ،قرآنخواندن ،دعا خواندن ،گریه كردن در مجلس روضة اهل بیت علیهمالسالم ،سالم
كردن ،محترمانه صدا زدن دیگران ،همدلی كردن .اگر كودكتان از شما تقلید كرد،
او را تشویق و تحسین كنید.
 از آنجایی كه ،توجه در تقلید مؤثر است در نتیجه میتوان برای باال بردن سطحتوجه كودك به اطراف ،از بازی كمك گرفت .پیشنهاد میشود از كتابهای دارای
تصویر استفاده شود و از كودك بین یك تا دو سال بخواهید آنچه شما میگویید را
در عکس پیدا كند؛ میتوانید تصاویری كه انتخاب كنید تصاویری از امکان مذهبی
یا تصویری درباره كاری اخالقی باشد.
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 رفتارهای اخالقی و جامعهپسند بهصورت یادگیری مشاهدهای آموزش داده شود .مثالًصدقه دادن جلوی كودك و توضیح دلیل آن ،كمك به سالمندان.
 سپاسگزاری از منعم یکی از مواردی است كه میتوانید به كودك ،مقتضای درك اواز همین سن بیاموزد .سپاسگزاری و تشکر از رفتارهایی كه والدین در قبال كودك
انجام میدهند الزم است كه در ابتدا بهوسیلة رفتارهای والدین در قبال هم و
اعضای خانواده شکل میگیرد و سپس به تدریج باید بهصورت كالمی این تشکر به
كودك گوشزد شود تا در كودك نهادینه شود.
الف سوم :انضباط
یکی دیگر از شرطهای مهم و الزم برای سالمت معنوی فرزندان« ،انضباط»دهی به
آنها در جهت رشد معنوی است .انضباطدهی یعنی تبدیل ناظر بیرونی (نظارت والدین
بر كودك) به ناظر درونی (نظارت كودك بر خودش)؛ شروع زمینههای انضباطدهی از
همین سنین زیر دو سال است .درست از زمانی كه خواستن و نخواستن در كودك شکل
میگیرد.

وظایف والدین
کنترل خود را در او تقویت کنید!
نتیجة انضباطپذیری ،توانمند شدن كودكان در كنترل رفتارهای خودشان یعنی
«خودكنترلی» است .كودكان زمانی ظرفیت آن را پیدا میكنند كه رفتار خود را كنترل
كنند كه نخست درك كنند موجودی مجزا و مستقل از والدین هستند ،سپس درك
كنند قادرند اعمال خود را هدایت و كنترل كنند ،و سپس بتوانند دستورات والدین خود
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را بیاد بیاورند و در مورد رفتار خودشان بهكار بندند 9.آنها بین  92تا  99ماهگی تقریباً
به این توانایی رسیدهاند و از این رو برای اولینبار قادر به اطاعت میشوند یعنی از امیال
و انتظارات شما آگاه میشوند و میتوانند از درخواستها و دستورات ساده شما پیروی
كنند و از این كار خود احساس خوبی بهدست آورند و در مقابل اگر مخالفت كنند
احساس بدی پیدا كنند .این اطاعتپذیری و احساس اولیه پشیمانی اتفاقی بسیار مبارك
است! چرا كه مقدمة تولد وجدان در كودك است كه بعدها با تقویتش منجر به اطاعت از
پروردگار و پشیمانی از تخلف در برابر پروردگار میشود و از این رو پرورش این حالت در
فرزندتان یك پیشنیاز مهم برای سالمت معنوی است.
از طرفی ،زمانی كه خودكنترلی فرزندتان در حد یك كودك زیر دو سال باال رفت،
آمادگی او برای تعامالت اجتماعی باال خواهد رفت و این آمادگی نیز برای حفظ و ارتقاء
سالمت معنوی او در حیطة ارتباط با اجتماع مؤثر خواهد بود .در ضمن این تجربه او را
آرام آرام با رفتاری آشنا میكند كه در متون اسالمی بهعنوان صبر شناخته شده است؛
صبر یعنی فرد بتواند در مقابل خواستهای آنی خود مقاومت كند .همچنین خودكنترلی
میتواند پیشنیاز تقوا ،یعنی پرهیز از آنچه خدا نمیپسندد باشد كه در ارتقاء سالمت
معنوی بسیار كارا است .برای تقویت كنترل خود در كودك به دو نکته توجه كنید:
• از یك سالگی به بعد تکالیفی به او بدهید كه مستلزم به تعویق انداختن خشنودی
او باشند؛ یعنی منتظر زمان و مکان مناسبی كه عملی وسوسهانگیز برای كودك
پیش میآید باشید و سپس بخواهید هر چقدر میتواند خواسته خود را تعویق
بیاندازد .بهعنوان مثال برای منتظر ماندن قبل از خوردن چیزی خوشمزه ،باز كردن
هدیه ،یا بازی كردن با اسباببازی بخواهید تا میتواند صبر كند و بعد شروع كند.

 9برك ،روانشناسی رشد ،ص .212
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این تمرینها در كنار رشد زبانی و رشد توجه در فرزندتان سبب میشود كه
بهتدریج بهتر بتواند خشنودی خود را به تعویق بیاندازد.
• با انجام بازیهای نوبتی مثل توپبازی ،بازی جابهجایی نقشها (در قالب بازی)،
رعایت نوبت در بازیها مثل سرسره بازی یا تاب بازی و حتی رعایت نوبتِ در بغل
مادر قرار گرفتن برای دو كودك همسن و سال به كودك زیر دو سال ،خود كمك
كنید تمرین تأخیر ارضای خواسته انجام دهد .این روش افزون بر تمرین
خودكنترلی ،به كودك رعایت حقوق دیگران را نیز آموزش میدهد.
• با این وجود ،از فرزند خود توقع اطاعت كامل نداشته باشید ،مقاومت كردن در برابر
دستورات بزرگساالن یکی از راههایی است كه كودكان زیر دو سال استقالل خود را
با آن ابراز میكنند و نباید شما را نگران كند.
درس انضباط دهید!
اهداف انضباطی نباید فراتر از توان كودك باشد تا وجدانی سالم در كودك شکل
بگیرد .والدین كمالگرا كه از فرزند زیر دو سال خود توقعات باالیی دارند بهعنوان
مثال اینکه خودش اتاقش را مرتب كند یا كامالً مثل آدمبزرگها تمیز غذا بخورد یا
در یك مهمانی خیلی مؤدب گوشهای بنشیند! انتظاراتی خارج از توان فرزندشان
دارند .اینگونه انضباطدهی سبب سرخورده شدن كودك میشود و در مسیر
شکوفایی كودك خلل ایجاد میكند .برای انضباطدهی هر چه بهتر فرزند خود به
نکتههای زیر توجه كنید:
• در انضباط دهی به فرزند دلبندتان قابل پیشبینی باشید! یعنی انضباطی كه
میدهید مستمر باشد و اینگونه نباشید كه یك مرتبه یك كار را در مواقعی اجازه
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دهید و در مواقعی دیگر دقیقا همان كار را منع كنید! بهعنوان مثال با یك شی
خاص در منزل گاهی اجازه بازی دهید و گاهی نه ،بازی با وسایل آشپزخانه را در
یك زمان و شرایط مساوی ،یك بار اجازه دهید و یك بار نه! این انضباطدهیهای
متضاد دنیا را برای فرزندتان غیرقابل پیشبینی میسازد!
• همیشه قبل از نه گفتن و منع كودك چند لحظه فکر كنید تا مطمئن شوید كه
میخواهید نه بگویید و اینکه آیا این منع كار درستی هست یا خیر؟ اگر به این
نتیجه رسیدید كه این منع درست است كودك را منع كنید و بعد از منع اگر
كودك اصرار كرد حواسش را پرت كنید یا چیزی جایگزین بدهید و در هیچ صورتی
تسلیم خواستهاش نشوید .اگر بعد غرغر كردنش تسلیم شدید ،یعنی به او
آموختهاید كه هر چه بخواهد با غرغر زدن بهدست خواهد آورد!
• در این سنین اگر كودك كاری میكند كه نمیپسندید ،الزم است حواس او را به
كار دیگری پرت كنید یا جایگزین وسیله خطرناك یا نامناسبی كه دستكاری
میكند ،وسیلهای امن و جذاب به او بدهید .محیط خانه را نیز نباید نه خیلی خالی
كنید كه كودك وسیلهای برای كاوش و بازی نداشته باشد و نه باید وسایلی نا امن
بگذارید كه مدام بخواهید به كودك امر و نهی كنید.
• در مسیر انضباطدهی ،گاه نیاز به تنبیه و پاداش است .بهترین تنبیه برای كودك
زیر دو سال عدم تأئید او در زمانهایی است كه كار اشتباه میكند .اخم كردن،
قیافه ناراحت نشان دادن ،نهی زبانی ،روی برگرداندن از موارد تنبیه بهصورت عدم
تأئید است .بهترین پاداش هم تایید او به صورت تحسین و تشویق كالمی است.
البته گاه بیگاه دادن خوراكیهای جذاب هم مفید است اما غالب باید تایید كالمی
باشد تا از این سن كودك صرفا جایزه طلب نشود!
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•

از همین سنین زیر دو سال ،به اندازهای كه امکانش هست به كودك خود
مسئولیت دهید تا برخی كارهای خانه را انجام دهد .برای مثال بعد از بازی با
اسباب بازیهایش ،از او بخواهید كه با كمك هم اتاق را مرتب كنید .مسئولیتپذیر
كردن كودك مقدمهای مهم است كه سبب انضباطگرا شدن او میشود و اینکه
نباید همه در خدمت او باشند و او نیز باید در خدمت خود و نیز دیگران باشد! البته
نباید كارهای خارج از توان خواست!

• خودتان بهترین الگوی انضباطی باشید .اگر انجام اموری انضباطی اول از سوی خود
شما صورت بگیرد ،فرزندان شما با مشاهده شما و الگوگیری از رفتارهایتان بهتر به
نظم و انضباط میرسند .پدری كه خود اتاقی بههمریخته و شلوغ دارند ،مادری كه
خود آشپزخانهای معموال نامرتب دارد ،الگوی مناسبی برای نظم و انضباط برای
فرزند خود نیستند!
• در انضباطدهی فقط بر كمبودهای كودك خود تمركز نکنید ،بر موفقیتهای او
تمركز كنید .تشویق و تحسین كودك وقتی كه كار خوبی انجام میدهد نیز نوعی
روش خوب برای تبدیل نظارت بیرونی شما بر او به نظارت درونی او بر خودش
است .یعنی كمكم در غیاب شما هم آن كار خوب را انجام میدهد و از درون
احساس خوبی پیدا میكند كه تأئید كننده خودش میباشد.
• انضباطدهی نیاز به اقتدار دارد .به بهانه محبت ،با همه خواستههای فرزند خود
موافقت نکنید تا وجدان درونی كودك خوب شکل بگیرد .در هنگام مخالفت با
كودك سعی كند با زبانی كودكانه تا حد امکان پیامد رفتار اشتباه را به كودك زیر
دو سال بگویید .بهعنوان مثال اگر فرزند شما خواهر بزرگترش را میزند و رفتارش
را تکرار میكند ،به دلیل محبتی كه به او دارید از این رفتارش صرف نظر نکنید.
| 53

به سوی آسمان

از کام برداشتن نوزاد خود غافل نشوید!
در سفارشهای دینی كام برداشتن نوزاد با تربت سیدالشهدا علیهالسالم وجود دارد كه با
نگاهی دروندینی ،آثار زیادی مانند شکلگیری زمینههای والیتپذیری و مهرورزی به
اهل بیت علیهمالسالم ،یادگیری مسائل معنوی و درونیشدن نظارت دینی در بزرگسالی
را به همراه دارد.

9

الف چهارم :احترام
در كنار ایجاد محیطی امن ،آموزشی و انضباطی برای فرزندان ،یکی دیگر از شرطهای
مهم و الزم برای سالمت معنوی فرزندان« ،احترام» به آنهاست.
رسول خدا صلی اهلل علیه و آله وسلم میفرمایند« :ظرف دین اخالق است» 2.الزمة
سالمت معنوی كودك ،رعایت اخالق از سوی والدین است؛ از سویی یکی از مهمترین
پایههای اخالق «احترام» است؛ 9احترام یعنی رعایت حریم و حدود خدا ،پیامبر ،امام،
پدر و مادر ،خواهر و بردار ،دوست ،همکار ،همسر ،فرزندان و  . ...نهادینه كردن احترام از
همان سنین زیر دو سال ،یك مقدمة بسیار مهم و تأثیرگذار برای سالمت معنوی
فرزندان است .برای آموزش احترام به دیگران ،نخست باید خود والدین احترام گذاشتن
به كودك را مشق زندگی كنند .در همین زمینه رسول خدا صلی اهلل علیه و آله وسلم
میفرمایند« :به فرزندان خود احترام بگذارید و با آداب و روش پسندیده با آنها رفتار
كنید».

3

 9كلینی ،محمد بن یعقوب ،كافی ،ج ،0ص.23
 2پیام پیامبر ،الباب العاشر ،ص .019
 9منصور ،روانشناسی ژنتیك ،ص .913
 3مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،ج  ،913ص .14
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وظایف والدین
تربیت مبتنی بر احترام سبب میشود كه از همان آغاز زندگی والدین همچون یك
بزرگسال برای كودك خود شخصیت قائل شوند و در نتیجه كودك به مرور كرامت نفس
پیدا میكند یعنی او نیز وجود خود را محترم و با ارزش میداند ،و كسی كه وجود خود
را ارزشمند و محترم بشمارد در بزرگسالی دست به هر كاری نمیزند! امیر مؤمنان علی
علیهالسالم میفرمایند« :كسى كه براى خود ارزش قائل است ،شهوات و خواستههاى
نفس در نظرش پست میشود» 9.برای احترام گذاشتن به كودك به موارد ذیل توجه
كنید.
از بدو تولد احترامگذاری را شروع کنید!
توجه كردن از سن خیلی پایین به كودك یکی از روشهای احترام گذاشتن به اوست و
به او احساس شخصیت میدهد .توجه نشان دادن به كودك در سنین زیر دو سال باید
خیلی نمایشی و آشکار باشد ،زیرا كودك در این سنین بیشتر حسی است و كارهای
نمایشی را بیشتر درك میكند؛ توجه مثبت به او تصویر مثبتتری از خود در او ایجاد
میكند .سینهخیز رفتن ،چهار دست و پا رفتن ،به كمك تکیهگاه ایستادن و حركت
كردن ،راه رفتن ،زبان باز كردن ،صحبت كردن و  ...همه و همه موقعیتهای است كه
میتوانید با هیجان و شادی به كودك توجه كنید و او را تشویق كنید.
در ادامه به برخی نکات مهم دیگر در این باره اشاره میشود:

 9همان ،ج  ،02ص .29
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• به حس مالکیت فرزندتان احترام بگذارید .اگر در جمعی كودك از دادن اسباب
بازی خود به همسنش امتناع كرد ،او را وادار به دادن اسباب بازیش نکنید .بلکه
سعی شود تا با ورود به جمع آنها و استفاده از اسباب بازیهای دیگر ،حواس بچهها
به چیزهای دیگر منعطف شود.
• برای آن كه احترام قلبی به فرزند خود را تقویت كنید ،از این نعمت یا رحمت
خدادادی سپاسگذاری كنید و هر چند وقت یکبار این لطف خداوند را به خود
یادآوری كنید .شخصی خدمت امام صادق علیهالسالم عرض كرد :كه پسردار
شدهام .حضرت فرمودند« :خداوند سپاسگذاری از بخشنده را روزیات كند و فرزند
را بر تو مبارك گرداند و او را به رشد و كمال برساند و تو را از نیکی او بهرهمند
سازد».

9

• كودك را محترمانه صدا بزنید و بهخاطر اشتباهاتش به او برچسب نزنید و به
دیگران نیز اجازه ندهید كه با القاب نامناسب فرزند شما را خطاب كنند.
• محبت به كودك باعث عزت نفس میشود .در سیرة اهل بیت توصیههای زیادی به
این مهم شده است 2.كودكی كه دوست داشته شود میآموزد كه خود را دوست
داشته باشد.
• نام نیك گذاشتن روی كودك یکی از مصادیق احترام به كودك است .خود حضرات
معصومین علیهمالسالم نیز روی این مسأله تأكید داشتهاند.

9

• خواهر و برادر و بهخصوص همسر خود را در خانه با احترام صدا بزنید تا فرزندتان
احترام گذاشتن در صدا زدن را بیاموزد .توجه به همین نکته كوچك سبب میشود

 9كلینی ،محمد بن یعقوب ،كافی ،ج ،0ص.92
 2مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،ج  ،913ص  12و 914؛ فیض كاشانی ،محسن ،المحجه البیضاء ،ج  ،9ص .900
 9كلینی ،محمد بن یعقوب ،كافی  ،ج ،0ص  21و 29؛ شیخ حر عاملی ،وسائل الشیعة ج ،29ص 919؛ مجلسی ،محمدباقر،
بحاراالنوار  ،ج ،99ص920؛ كلینی ،محمد بن یعقوب ،كافی ،ج ،0ص.29
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كودك از طریق الگوبرداری و تقلید بیاموزد چگونه گفتوگوهای خود را در آینده با
احترام آغاز كند.
• كودك شما از حدود یك سالگی مایل است كارهای خود را خودش انجام دهد؛
خودش غذا بخورد ،راه برود ،لباس بپوشد ،كفشهایش را پا كند و  . ...سعی كنید
به استقالل او احترام بگذارید و تا از شما كمك نخواسته كارش را انجام ندهید و
وقتی كمك خواست به اندازهای كه نمیتواند و كمك میخواهد كمکش كنید و
بگذارید بقیه كارش را خودش كند .بهعنوان مثال اگر از پیاده رفتن خسته شده و
بغل میخواهد آنقدر بغلش كنید كه خستگی او رفع شود و بگذارید دوباره خودش
راه بیاید .در مورد غذا دادن هم اجازه دهید خودش غذا بخورد ولی چون ممکن
است خیلی بریزد و موفق به خوردن نشود در كنارش نشسته و البهالی تالش
خودش برای خوردن ،غذا به دهانش بگذارید.
به خودتان احترام بگذارید!
یکی از مشکالت شایع در والدین امروز ،پدیده «مادران خسته» و «پدران بیحوصله»
است .مادرانی كه آنقدر وقف انجام كارهای شخصی فرزند خود شدهاند كه دیگر خسته
شدهاند و نشانههای افسردگی یعنی خلق غمگین و لذت نبردن از زندگی و فرزندداری در
آنها نمایان شده است .از سویی پدرانی كه مدام سر كار هستند ،یا ساعات زیادی مشغول
كارند ،تبدیل شدهاند به پدارنی كه در منزل بیحوصلهاند و خانه بیشتر برای آنها
خوابگاه است تا محیطی شاد برای دور هم بودن! چنین پداران و مادرانی در احترام
گذاشتن به فرزندان خود ناموفق خواهند بود چون زود خسته میشوند و یا از كوره
درمیروند ،چنین والدینی نخست باید بیاموزند كه به خود احترام بگذارند ،تا در نتیجه
آمادگی احترام گذاشتن به فرزند خود را داشته باشند .چنین والدینی كمبود نشاط و
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تفریح دارند .یکی از دستورات دینی آن است كه انسان وقت خود را چهار بخش كند و
بخشی از آن را به تفریح اختصاص دهد ،و جالب آن كه در روایت آمده از انرژی بهدست
آمده از آن وقتی كه برای تفریح گذاشتهاید برای انجام سایر كارهای روزمره خود كمك
بگیرید! 9در اجرای این مهم ،در كنار تفریحاتی كه گاه به صورت خانوادگی و با حضور
همه اعضای خانواده انجام میشود ،اجرای نکتههای زیر مفید است:
• پدر و مادر گرامی ،هر كدام قلم و كاغذی بردارید .هر كدام جداگانه تفریحاتی را كه
در زمان مجردی داشتهاید و االن میتوانید دوباره آنها را احیا كنید و یا تفریحات
شخصی جدیدی را كه االن میتوانید انجام دهید را یادداشت كنید .وقتی لیست
كامل شد این قانون را اجرا كنید :هر ده روز یك بار ،پدر بهتنهایی حداكثر پنج تا
شش ساعت برای تفریحی شخصی برای خود وقت بگذارد؛ از طرفی مادر نیز هر ده
روز یك بار ،بهتنهایی حداكثر پنج تا شش ساعت (البته باید شرایط خاص را در نظر
داشت برای مثال در صورت وجود نوزاد این زمان باید به میزان الزم كاهش پیدا
كند) برای تفریحی شخصی فرصت اختصاص دهد و در طول این زمان پدر از
فرزندان مراقبت كند .بعد از چند ماه میتوانید فاصله زمانی را به یك هفته برسانید.
• پدر و مادر گرامی ،شما قبل از تولد فرزند خود در دوران عقد تفریحات مشتركی
داشتهاید كه با تولد فرزندتان بسیار محدود شده و یا سخت شده است .برای مثال
قبالً به یك رستوران یا فضای تفریحی میرفتهاید و با خیال راحت غذا میل
میكردهاید اما مدتهاست كه دیگر از آن راحتی خبری نیست؛ االن وقتی برای
صرف غذا آنجا میروید در طول غذا مشغول این هستید كه به این كودك غذا بده و
یا مراقب باش آن یکی نریزد یا چه نکند و در نهایت از آن بیرون رفتن لذت كامل
از جنس قبل را نمیبرید .هر چند اینگونه بیرون رفتن هم لطف خود را دارد اما به
 9مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار  ،ج  ،23ص .29-23
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مرور زمان سبب استهالك شما میشود .لطفاً لیستی از كارهای تفریحی قبل تولد
فرزند خود تهیه كنید .میتوانید به آن لیست كارهای جدید مطلوب برای تفریح
خود را تهیه كنید .حداقل ماهی یکبار فرزندان باالی یکسال خود را پنج تا شش
ساعت نزد یکی از آشنایان كامالً مطمئن همچون پدربزرگ و مادربزرگ قرار دهید
و چند ساعت با هم یکی از فعالیتهای آن لیست را برای تفریح انجام دهید! اگر در
این چند ساعت فکر بچهها افتادید ناراحت نباشید در برگشت به خانه با محبت به
آنها جبران خواهید كرد .االن باید خود را با نشاط كنید تا بتوانید بعد به آنها با
حوصله و بدون خستگی رسیدگی كنید .بعد از چند ماه میتوانید بهجای ماهی
یکبار ،این كار را ماهی دو بار انجام دهید.
الف پنجم :التزام
یکی دیگر از شرطهای بسیار مهم و الزم برای سالمت معنوی فرزندان« ،التزام» خود
والدین به باورها ،احساسات و رفتارهای دینی است .پژوهشها نشان میدهند هر چه هر
دو والد مذهبیتر باشند ،تصور از خدا مثبتتر خواهد بود و هر چه دو والد غیرمذهبیتر
باشند تصور از خدا منفیتر (خدای دور ،غیرقابل دسترسی ،خدایی كه بندههایش را به
حال خودشان رها كرده است) میباشد 9.بنابراین هر چه والدین ،كه در سالهای اول
زندگی كودك مهمترین افراد زندگی او محسوب میشوند ،رابطه غنیتر و قویتری با
خداوند داشته باشند ،سالمت معنوی فرزند آنها بهتر انجام خواهد شد.

 9صادقی ،مظاهری و حیدری ،میزان مذهبی بودن والدین ،منابع متفاوت شناخت دینی و تصور از خدا ،ص .993
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وظایف والدین
از دیدگاه فولر ،یکی دیگر از روانشناسان متخصص در حوزة ایمان ،والدین در گسترة
سنی بین هفت ،هشت ماهگی فرزندشان تا حدود هیجده ماهگی او یعنی قبل از پیدایش
مفاهیم و زبان در او ،روش نگریستن خود به دنیا را به كودك منتقل میكنند و كودك
مدتها پیش از آن كه بتواند سخن بگوید یا مفاهیم را كامل درك كند ،ارزشها و
باورهای والدینش درباره دنیا را دریافت میكند.

9

در زمنیه التزام به دین توجه باید گفت كه به وسعت تمام باید و نبایدهای دین میتوان
نکته ذكر كرد اما در اینجا صرفاً به اختصار به چند نکته اشاره میشود:
خودشناسی کنید!
والدین گرامی ،قلم و كاغذی بردارید و پاسخ خود به این سوالها را بنویسید« :از كجا
آمدهایم؟»« ،به كجا خواهیم رفت؟»« ،باید و نبایدها و ارزشهای زندگی ما چیست؟»،
«برای تحقق آن باید و نبایدها و بهدست آوردن آن ارزشها چه باید كرد؟»« ،آیا ما در
این باره وظیفهای نسبت به خانواده خود داریم؟ اگر آری آنها كدامند؟» شاید برای
پاسخدهی نیاز به فرصت بیشتر ،مطالعه و یا حتی مشاوره داشته باشید .برای رسیدن به
اطالعاتی در این باره پیشنهاد میشود هر روز ،زمانی را به مطالعه اختصاص دهید .اگر
فرصت نمیكنید از گوش دادن نوارهایی كه سخنرانیها یا جلساتی در این باره است
استفاده كنید .پیشنهاد میشود در این باره به مجموعه نوارهای كالمی استاد
حجتاالسالم سید هادی عظیمی گوش دهید .با مراجعه به وب سایت دین فطری

2

میتوانید به این مباحث اعتقادی دسترسی پیدا كنید.

 9فولر ،رشد ایمان.
http://dinefetri.com

| 61

2

سالمت معنوی از دو تا هفت سالگی

انسگیری کنید!
با توجه به كالم بزرگان و توصیههای دینی برای انس گرفتن با خداوند توجه به سه نکته
توصیه میشود:
• یکی از روشهای مهم انسگیری با خداوند توجه به نماز اول وقت است .مرحوم
آیتاهلل بهجت رحمهاهلل میفرمایند:9
«بعضی از اساتید اخالق [آیتاهلل قاضی رحمهاهلل] در نجف میگفتند« :من ضامنم
كسیكه این نمازهای پنجگانه را در اول وقت بخواند ،به مقامات عالیه میرسد».
خیلی كالم بزرگی ایشان گفت ،گفت« :اگر نمازهای پنجگانه را در اول وقت خواند،
باز هم نرسید 7به آن مقامات عالیه ،به من لعن كند!» .خیلی عجیب است! در
روایت هم داریم« :فضل [نماز] اول وقت با غیر اول وقت ،مثل فضل من است بر
امت» .در یك روایت دیگر [میفرماید« ]:مثل فضل آخرت (ابدیت) است بر دنیا».

2

بنابراین یکی از فرمولهای مهم تحقق معنویت و دینداری در یك خانواده ،خواندن
نماز در اول وقت است .روشن است كه توجه به حضور قلب در نماز در باال رفتن
كیفیت این تحقق ،مؤثر است.
• با توجه به اصل «كالمکم نور »9از نور اهل بیت برای معنویت فضای خانه كمك
بگیرید .كافی است روایات كوتاه اهل بیت علیهمالسالم را روی تابلویی كه تهیه
میكنید بنویسید و برای یك هفته در جلوی چشم اعضای خانواده باشد و در آخر

 9فیلم بیانات ایشان در این باره در وب سایت مركز تنظیم و نشر آثار حضرت آیتاهلل العظمی بهجت رحمهاهلل به نشانی
 http://bahjat.ir/fa/content/1006موجود میباشد.
 2كلینی ،محمد بن یعقوب ،كافی  ،ج ،9ص223؛ ثواب األعمال و عقاب األعمال ،ص.90
 9شیخ عباس قمی ،مفاتیح الجنان ،زیارت جامعه كبیره.
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هفته در یك ساعت مقرر دربارة مضمون نورانی آن بین اعضای خانواده گفتوگویی
ترتیب دهید .میتوانید با حفظ آن روایت در طول یك هفته انس بیشتری با آن
بگیرید .برای بحث انسگیری سعی كنید برنامهای هفتگی برای حضور در مکانها
و مراسمهای مذهبی در حرمها و امامزادهها ،مساجد و حسینیهها و یا تماشای
كانونهای مذهبی داشته باشید .همچنین نسبت به مناسبتهای مذهبی در خانه
بیتفاوت نباشید .اینکه در زمان اعیاد حتی به اندك تزیینی مثل چراغهای
ریسهای خانه را تزیین كنید و یا این كه در شهادتها حتی شده به زدن پارچهای
سیاه فضای خانه را حزنانگیز نمایید كاری پسندیده و نیکوست .همچنین،
میتوانید با تهیه كتابهایی كه اطالعاتی مختصر و مفید درباره تاریخ زندگی
معصومان میدهد همچون كتاب سیره پیشوایان استاد مهدی پیشوایی در این
مناسبتها ،متناسب با فرصتی كه دارید ،در رابطه با امامی كه مناسبت به او مربوط
میشود مطالبی را مطالعه كنید.
• برخی دستورات مسلم و یا رهنمودهای واضح دینی وجود دارند كه ممکن است
حکمت لزوم عمل به آنها را متوجه نشویم ،با این حال ،الزم است به این موارد هم
در عمل ملتزم باشیم؛ اگر از بیماری كه دارویی از پزشك متخصص دریافت كرده و
بدون آنکه نحوة اثرگذاری آن را بداند ،دارو را مصرف میكند تا خوب شود سوال
كنیم شما كه نحوه اثرگذاری دارو را نمیدانی چگونه توانستهای اطمینان پیدا كنی
و آن را بخوری؟ خواهد گفت چگونگی اثرگذاری دارو را نمیدانم ولی ایمان دارم
كه این پزشك متخصص است و در كارش اشتباه نمیكند .میتوان گفت به نوعی
همانند این مثال است در زمینة تربیت فرزند؛ در این زمینه نیز ،والدین ملتزم به
دین ،به آدابی كه دین برای پرورش فرزندشان میگوید ایمان دارند و به آن ملتزم
میشوند هر چند شیوة اثرگذاری آنها را دقیق متوجه نشوند.
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مراقب دنیا باشید!
یکی از اسباب تأثیرگذار در انحراف انسانها و از جمله یك خانواده دنیاپرستی است.
والدینی كه هدفشان فقط كسب ثروت و تجملگرایی است تا حدی كه نهتنها خود ،بلکه
فرزندان خویش را نیز به این مسیر میرانند ،از درك فلسفه اصلی زندگی چند روزة دنیا
و امور معنوی محروم ماندهاند .اگرچه گرایش به معنویات جزئی از فطرت انسان است ،اما
به گفتة استاد قرائتی "اگر دهانه ظرفى به طرف آسمان باشد ،باران در آن وارد مى شود؛
ولی اگر به طرف زمین قرار بگیرد ،از نزوالت آسمانى بهرهاى نخواهد برد"؛ چنین است
انسانى كه دهانه روحش به جانب مادیّات باشد .بدیهى است كه از باران معنویت الهى
بىنصیب خواهد بود 9.مناسب است با یادآوری هر چند وقت یك بار فرمایش رسول خدا
صلی اهلل علیه و آله وسلم كه دنیا مزرعه آخرت است 2توجه قلبی خود را متوجه
اصلبودن زندگی آخرتی كنیم و اینکه برای آن زندگی ،بهترین توشه همان تقوی 9و یا
به بیانی سالمت معنوی است.

 9محسن قرائتی ،تفسیر نور ،ج  ،0ص .229
 2ورام ،مسعود بن عیسی ،مجموعه ورام ،ج  ،9ص .999
 9سوره بقره.912 ،
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فصل سوم :سالمت معنوی از دو تا هفت سالگی
همانگونه كه پیش از این بیان شد ،مهمترین داشتههای فرزندان ،تمایالت درونی آنها
به خوبیهاست؛ همان چیزی كه نامش فطرت الهی است .البته در ابتدای تولد ،این
تمایالت درونی ارزشمند ،هنوز شکوفا نشده است و به مانند بذر گُلهایی است كه الزم
است با كمك باغبانان مهربانی به نام پدر و مادر به خوبی رشد كنند و شکوفا شوند تا
گلهای زیبای سالمت معنوی را به ارمغان بیاورند .برای تبدیل این بذرها به گلهای زیبا
و معطر  ،الزم است والدین ،پنج الف مهم باغبانی (همان پنج راهبرد تربیتی ذكر شده) را
به كار ببندند و در این مسیر از توانمندیهای جسمی ،شناختی ،هیجانی ،و اجتماعی
فرزندان خود برای شکوفایی هر چه بهتر تمایالت فطری بهره گیرند .در این قسمت،
نخست اشارهای مختصر به ظرفیتهای كودكان دو تا هفت سال میكنیم و سپس
الفهای مهم سالمت معنوی را در این دوره سنی مورد بررسی قرار میدهیم.
بخش اول :ظرفیتهای رشدی از دو تا هفت سالگی
وقت آن است كه زمینههای بیشتری برای پرواز او مهیا كنید .پروازی شیرین در آسمان
معنویت؛ برای این مهم ،نخست الزم است به اختصار با ظرفیتهای رشدی كودكان دو تا
هفت سال آشنا شوید.
ظرفیتهای شناختی
برخالف رشد بدنی كه نسبت به تولد تا دو سالگی كند شده است ،رشد شناختی اما
تندتر شده؛ او بهتر حرف میِزند ،بازی و خیالپردازیهایش متنوع شده ،قدرت تقلیدش
باال رفته 9،دركش از علت بهتر شده و هدفمندتر بازی میكند .او آنچه را میبیند،

 9منصور ،روانشناسی ژنتیك ،ص .911
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میشنود ،لمس میكند ،میبوید ،و میچشد را درك میكند و استداللهای انتزاعی
پیچیده و حتی استداللهای سطح باالی منطقی را نمیتواند درك كند؛ از این رو:
• خدا را شبیه موجودی غولپیکر 9یا نور یا منبعی نورانی میداند 2.او به مهربانی،
بخشندگی ،و حاضر بودن خداوند زودتر از خلق كنندگی ،عالم بودن ،و بزرگ بودن
او توجه پیدا میكند.

9

• خیال میكند زندگی دائمی است و خودش هم هیچوقت نمیمیرد؛ اگر كسی از
اطرافیانش بمیرد گیج میشود كه پس چرا مرد؟! 3و خیال میكند كه او برخواهد
گشت.

4

• معموالً بهشت را باغ زیبا با انواع خوردنی و اسباببازی و جهنم را مقداری آتش
تلنبار شده خیال میكند.

0

• دنیا را هماهنگ با نیاز خود تفسیر میكند؛ بهعنوان مثال ماه شب را روشن میكند
و خورشید روز را تا "من" بتوانم ببینم وگرنه وجود آنها دلیلی ندارد.

2

ظرفیتهای هیجانی
«اول خودش بعد دیگری»؛ كودك اول متوجه بدن خود میشود بعد متوجه بدن مادر،
پدر و دیگران؛ اول دست راست خود را تشخیص (حدود چهار سالگی) میدهد بعد دست
9اسپلیکا و همکاران ،روانشناسی دین ،دهقانی ،ص.929
 2اخوی ،خدا در زندگی كودكان ،ص .30
 9همان.
 3نوذری ،بررسی تحول ایمان به خدا در دوره كودكی ،نوجوانی و آغاز جوانی ،ص .931
 4شرودر ،سنجش و درمان مشکالت دوران كودكی ،ترجمه فیروزبخت.
 0باهنر ،آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد ،ص.222
 2منصور و دادستان ،روانشناسی ژنتیك دو ،ص.231
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راست دیگری را (حدود هفت سالگی) .اول به افکار خود توجه آگاهانه مییابد بعد به
شناختهای دیگران؛ و اول با هیجانهای خود آشنا میشود بعد با هیجانهای دیگران.
او در این دوره سنی درك میكند دوستش خوشحال است زیرا خیلی بلند تاب میخورد؛
یا او ناراحت است چون زمین خورده است؛ تشخیص درست شادی ،غم ،خشم ،ترس،
خجالت ،و سایر هیجانها در دوستش ،یعنی او این هیجانها را اول در خود حس كرده
است؛ این توانمندی سبب میشود :بهتر بتوانیم او را متوجه خشم ،غم ،و اضطرابش كنیم
و سپس او را برای كنترل آنها آماده كنیم؛ سبب میشود بتوانیم از او انتظار داشته
باشیم كه احساس دوستش را درك كند و به او واكنش متناسب با احساسش نشان دهد؛
سبب میّشود بهتر درك كند بین آنچه در خیالش میگذرد و احساساتی كه در او ایجاد
میشود رابطه است و این یعنی بتوانیم به او دربارة كنترل احساس با كنترل فکر در حد
مناسب سنش آموزش دهیم؛ سبب میشود آنها بهتر بتوانند احساساتی را كه ممکن
است با رفتارهای خود در دیگران ایجاد كنند پیشبینی كنند .در این بین ،بازی نیز برای
كودكان فرصت لمس هیجانات مختلف را در تنهایی و جمع دیگران مهیا میكند.
رشد هیجانی كودك در این سنین ،او را نسبت به قبل ،برای «كنترل كردن خود» و
«بهبود روابطش با دیگران» آماده میكند؛ این دو حالت ،از مقدمههای مهم سالمت
معنوی هستند.
ظرفیتهای اجتماعی
«بازی» عشق كودك است؛ عشقی كه سرانجام او را اجتماعی میكند؛ حدوداً از دو
سالگی بیشتر تنها بازی میكند و گاهی محو تماشای بازی كودكان دیگر میشود اما جلو
نمیرود و دوباره تنها بازی میكند؛ حدود سه سالگی نزدیك كودكان دیگر بازی میكند
اما معموالً سعی نمیكند دو نفری یا چند نفری بازی كند بلکه در كنار آنها مشغول
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بازی خود است .گاهی هم زد و خوردی سر اسباببازی با آنها پیدا میكند .كمكم اما
در مسیر پرداختن به عالقهاش (بازی) به دیگر بچهها نزدیك میشود .او دیگر دوست
دارد مشاركتی با همسن و سالهایش بازی كند هر چند كه گاهی هم تنهایی بازی
میكند؛ 9دوستیهای او از دایره خانواده به دایره محله و مهد كشیده میشود ،اما هنوز
نظر پدر و مادرش برای او مهمتر از دوستان است؛ بعدها در سنین مدرسه نظر دوستان
همسن و بزرگترهایی همچون معلم برای او اهمیت بیشتری دارد تا نظر والدین .بازی
مشاركتی و دوستی با همساالن یعنی شروع رقابتهای جدیتر! البته برخی كودكان ذاتاً
رقابتجوتر هستند و برخی خیلی رقابت را دوست ندارند.
بازی كردن زمینهساز بروز دوستی و دشمنیها ،همکاری و رقابتها ،شادی و خشمها ،و
سایر مسائل عاطفی-ارتباطی را فراهم میكند .این موارد میتواند فرصت بسیار مناسبی
را برای رشد هر چه بهتر ظرفیتهای اجتماعی فرزندمان فراهم كند تا بتوانیم به او
احترام به حقوق همدیگر ،همدلی ،یاریرسانی ،گذشت ،مراقبت از دیگران ،كار گروهی،
مسئولیتپذیری در جمع ،شیوة صحیح رقابت مبتنی بر رفاقت و به دور از حسادت،
كنترل خشم و  ....را بیاموزیم؛ مواردی كه انتقال درست آنها ،میتواند به مسیر
شکلگیری و ارتقای سالمت معنوی كمك كند.

بخش دوم :الفهای سالمت معنوی از دو تا هفت سالگی
پنج الف ،شروع الفبای سالمت معنوی است؛ توجه به این الفها در كنار توجه به
توانمندیهای جسمی ،شناختی ،هیجانی ،و اجتماعی فرزند دو تا هفت سالمان میتواند

 9برك ،روانشناسی رشد ،صص  .209-202بیریا و همکاران ،روانشناسی رشد دو ،صص .994-990
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دارایی ارزشمند او ،یعنی تمایالت ذاتی و درونی او به خوبیها را در او بیدار و بیدارتر
كند و او را به خدای بزرگ نزدیك كند.
الف اول :امنیت
وقتی احساس امنیت نداریم ،حتی غذا خوردن هم لذت ندارد! هیچگاه حاضر نیستیم زیر
دیواری بنشینیم كه هر لحظه ممکن است فرو بریزد زیرا آنجا احساس امنیت نمیكنیم!
با اتومبیلی كه نقص فنی دارد به سفر دور نمیرویم چون امن نیست و چهبسا ما را وسط
راه بگذارد! تربیت هم اینگونه است .كودكی كه نمیتواند كنار پدر و مادر آرامش داشته
باشد چون پدر و مادرش دیواری هستند كه هر آن ممکن است فرو بریزند ،هیچگاه
آمادگی روانی الزم برای پذیرش سالمت معنوی را از سوی آنها نخواهد داشت .اما چه
كنیم كه فرزند دو تا هفت سالمان كنار ما احساس آرامش و امنیت كند؟

وظایف والدین
پدر و مادر گرامی! شما پیامبرید! نماینده خدا هستید در خانهتان! فرزند شما از طریق
شما و رفتارهایتان ،خدا را لمس میكند ،درست مثل مردمی كه با دیدن پیامبر خدا و
رفتارهایش ،خدا را لمس میكردند .پیامبر با مردم بسیار مهربان بود؛ كودكان را روی
شانه خود سوار میكرد ،زودتر از همه به بزرگ و كوچك سالم میداد ،دلسوز بود؛ به
عهدش وفا میكرد ،برای كسی بدخواهی نمیكرد ،از روی خشم شخصی تصمیم
نمیگرفت ،پیامبر حرف كسی را قطع نمیكرد ،خوب به حرف دیگران گوش میداد و
واقعاً از توان خود برای رفع مشکالت آنها استفاده میكرد .مردم كنار پیامبر احساس
آرامش و امنیت روحی میكردند .فرزند شما هم كنار پیامبرِ خانه باید احساس آرامش و
امنیت روحی كند .آری ،خدا را باید اول با دل به فرزند خود شناساند بعد با عقل؛ دلی
كه عاشق پدر و مادرش شده ،بهتر عاشق خدا میشود؛ دلی كه در كنار پدر و مادرش
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احساس امنیت و آرامش كرده ،بهتر در دامن خدا احساس امنیت و آرامش خواهد كرد؛
انتقال امنیت و آرامش معنوی به فرزندان نیازمند دقت به نکتههای زیر است:
هر روز به او غذا دهید!
همانگونه كه هر روز به كودك خود غذا میدهید (نه یك روز در میان و نه فقط آخر
هفتهها!) تا آرامش و امنیت جسم او بهم نخورد و خوب رشد كند ،همانگونه از جهت
روحی هم الزم است هر روز به كودك خود غذا دهید (نه یك روز در میان و نه فقط آخر
هفتهها!) تا آرامش و امنیت روح او بهم نخورد و خوب رشد كند؛ بهخصوص والدینی كه
بیش از یك فرزند دارند ،از همین دوره سنی (یعنی سه سالگی) الزم است با رعایت
تکنیك روزانه زیر ،آرامش و امنیت روحی فرزند خود را فراهم كنند؛ باید و نبایدهای این
تکنیك عبارتاند از:
• هم پدرها و هم مادرها باید وقت بگذارند نه فقط یکی از آنها.
• هر روز برای فرزند خود وقت بگذارید نه یك روز درمیان ،و یا هر وقت حال
داشتید.
• روزی حداقل پانزده دقیقه برای هر كدام از آنها وقت بگذارید؛ حداقل پانزده
دقیقه یعنی اگر بیش از این زمان وقت گذاشتید هیچ اشکالی ندارد و بسیار هم
خوب است ،ولی سعی كنید مدت زمان ثابت باشد تا برای كودك خود قابل
پیشبینی باشید.
• وقتی كه برای هر فرزند میگذارید فقط و فقط به او اختصاص دارد .مگر آنکه خود
او بخواهد خواهر و بردار نیز با او و شما بازی كنند .البته شما اصال از او نخواهید در
وقتش ،خواهر و را راه دهد ولی اگر خودش خواست ،درخواستش را رد نکنید.
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• در زمان اختصاصی هر فرزند فقط و فقط یك هدف را دنبال كنید« :شاد كردن
كودك» .در این زمان ،به او تذكری ندهید مگر اینکه پنج دقیقه قبل از اتمام وقت
بگویید كه پنج دقیقه از وقتتان مانده است .تالش كنید به فرزندتان خوش بگذرد.
بازی و فعالیتهای مورد عالقه كودك اولویت است نه عالیق شما.
• زمان اختصاصی هر روز ،مشمول محرومیت نمیشود .همانگونه كه اگر كودك
اشتباهی كند نمیگویید امروز غذا نمیدهم ،اگر اشتباهی كرد نگویید زمان
اختصاصی امروزت پرید!
هدف این تکنیك آنست كه مثل غذایی كه هر روز جسم او را قوی و قویتر میكند ،هر
روز عشق شما را در او قوی و قویتر كند چرا كه عشقورزی او به شما ،مقدمه
عشقورزی او به خداوند خواهد بود و عشق به خدا پایهای بسیار مهم در سالمت معنوی
است.
در كنار وقت اختصاصی برای هر فرزند ،الزم است وقتی را نیز در طول هر روز در نظر
بگیرید كه كل افراد خانواده در كنار هم شاد باشند و بازی دستهجمعی با فرزندان صورت
گیرد.
رسول خدا صلی اهلل علیه و آله وسلم میفرمایند« :كودكان را دوست داشته باشید و به
آنها محبت كنید و آن هنگام كه چیزی را به ایشان وعده دادید پس به آن وفا كنید،
بهدرستی كه آنها جز شما را روزیدهنده خود نمیدانند» 9.این روایت تأئیدی است بر
نمایندگی شما از خداوند در خانه پرمهرتان؛ محبتورزی و وفای به عهد شما پایه اولیه
درك فرزندتان از محبتورزی و عمل به وعده خداوند در آینده است.

 9كلینی ،محمد بن یعقوب ،كافی ،ج  ،0ص .31
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چشمهای او را معطر کنید!
فراهم كردن تجربههای معنوی حضور خوشایند فرزندان در اماكن مذهبی ،زمینههای
رشد معنوی بهتر آنها را به وجود میآورد .روشنترین مثال اماكن مذهبی ،مساجد و
حرمها هستند .مساجد ،خانه خدا هستند .جایی كه در آن خدا را میشود حس كرد؛
اماكن مقدس هم همچون حرم امامان و امامزادهها علیهمالسالم با رواقها ،ایوانها،
داالنها و حیاطهای با صفایشان ،حوض آبی پر آبشان ،عطر خوب فضایشان ... ،حس
خوب خدا را در ما زنده میكنند .حسی امنیتبخش و آرامبخش كه برای دقایقی ما را از
دنیا جدا و غرق معنویت میكند.
چشمهای معصوم فرزندتان دریچههایی به سمت روح پاك او هستند .سعی كنید هفتهای
چند بار چشم او را به مسجد محلتان ،اگر شد به مساجد مختلف ،و اگر شد هر چند
وقت یکبار به اماكن زیارتی مهمان كنید.
• عادتدهی كودك به رفت و آمد به این اماكن ،بهسبب حسی از حضور خدا كه در
آن اماكن وجود دارد ،حس امنیت و آرامش در فرزندتان زنده میكند و كودك را
دلبسته این اماكن میكند؛ در ضمن كودك بهمرور اعمال و آداب خاص اماكن
مقدس را میآموزد ،و صداهایی معنوی در حافظهاش ثبت میشود.
• هر از گاهی و نه همیشه با خرید خوراكی مورد عالقهاش به او پاداش دهید تا
خاطرات خوشایندتری برای او در این رفت و آمدها رقم بزنید .البته میتوانید در
موقعیتهای ممکن ،از جایزه دادن كتاب هم استفاده كنید تا فرهنگ كتابخوانی
هم در فرزندتان تقویت شود.
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• حضور در اعمال و دعاهای مخصوص مثل اعمال شب قدر ،نماز جمعه ،اعیاد و
عزاداریها ،جشنهای ملی مذهبی مثل جشن نیکوكاری ،نیز محتوای خوبی برای
چشمهای پاك او هستند تا آرامآرام حس خوب خداوند را در او بیدارتر كنند.
• رعایت آداب مسجد و اماكن زیارتی در این محدوده سنی نمیبایست مانع فعالیت و
آزادی كودك در این مکانها باشد .امام حسن و امام حسین علیهماالسالم در همین
محدودههای سنی ،به مسجد رفت و آمد میكردند و حتی در روایتی هست كه بر
دوش پیامبر گرامی اسالم كه امام جماعت بودند رفتهاند اما با برخورد قهری كسی
مواجه نشدهاند.
• بعد از نماز یا دعا كودك خود را با آغوش بکشید و مهمان چند بوسه كنید .سعی
كنید در این اماكن كودك خود را دعوا نکنید و حتی تذكرات خود را هم به او كم
كنید تا خاطرات بدی از این اماكن پیدا نکند؛ مادران محترم سعی كنند با لباس و
چادر نماز با كودك بدرفتاری نکنند تا كودك به این روش لباسها و زمان نماز
حس بدی پیدا نکند.
• بگویید «مسجد میریم تا خدا را بیشتر احساس كنیم ،تو دلمون بوسش كنیم،
ازش تشکر كنیم ،ازش بخواهیم كمکون كنه تو خونه ،تو مغازه ،تو خیابون هم
حسش كنیم و به حرفاش گوش بدیم!»
• بگویید «حرم اماما میریم ،روضه میریم ،تا خدا رو بیشتر حس كنیم ،چون
امامهای ما بهترین دوستهای خدا بودن؛ خدا خیلی خیلی دوستشون داره؛ چون
اونا سفارش ما رو به خدا میكنن؛ تازه ،اونا به ما یاد میدن چکار كنیم تا خدا ما رو
دوست داشته باشه برای همین میریم پیششون تا ازشون تشکر كنیم؛ از دیدن ما
خوشحال میشن؛ دوست دارن بازم پیششون بریم».
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• از شركت دادن كودك در مراسمهای طوالنی كه حوصله او سر میرود خودداری
كنید؛ اگر بیش از حوصله فرزندتان الزم است بمانید ،اسباب بازی و خوراكی با خود
به همراه داشته باشند تا در زمان مراسم  ،كودك سرگرم باشد؛ وجود مهد كودكی
در داخل مسجد یا اماكن مقدس هم میتواند فضای نشاطانگیزی برای كودكان در
این سنین فراهم كند تا خاطره بهتری از این اماكن پیدا كنند و هم در وقت برپایی
نماز جماعت ،و مراسمهای مذهبی ،دغدغه برخی شركتكنندهها از جهت حفظ
آرامش مجلس رعایت شود.
الف دوم :آموزش
چگونه میتوانیم خدا یعنی عمیقترین مفهوم در سالمت معنوی را به كودك دو تا هفت
سالهمان بشناسانیم؟ از امکانات اطراف خود چگونه برای آموزش مفاهیم معنوی و ایمانی
استفاده كنیم؟ اینجاست كه اهمیت الف دوم سالمت معنوی یعنی «آموزش» به چشم
میآید.
امروزه بسیاری از آموزشها قبل از ورود به دبستان امکان دارد و بنابراین برخی
روانشناسان میگویند به این دوران بگویید «كودكی میانی» نه پیشدبستانی 9.البته
منظور از آموزش دادن ،آموزشی كامالً كودكانه است.

وظایف والدین
برای آموزشی كه كودك را از حدود چهار سالگی تا قبل از مدرسه برای سالمت معنوی
آماده كند« ،خدا» اساسیترین محوری است كه باید به آموزش آن توجه كرد ،محوری

 9منصور ،روانشناسی ژنتیك ،ص .991
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كه همسو با دریافتهای درونیش است و میتواند او را بهسوی سالمت معنوی ماندگار
رهنمون شود»؛ در این میان ،واژهها اهمیت زیادی در درك ما و فرزند ما از این چند
مفهوم پایهای دارند؛ گاه ساعتها وقت میگذاریم لباسی بخریم كه به فرزندمان بیاید؛
بههمین میزان و چهبسا بیشتر ،باید وقت گذاشت برای انتقال این چند مفهوم ،واژههایی
انتخاب كرد كه برای فرزندمان قابل درك باشد؛ از این رو از مکالمههای كوتاهِ قابل درك،
ملموس ،متناسب با سن ،در زمان حوصله كودك و در صورت امکان استفاده از بازی،
برای آموزش این مفاهیم در این دوره سنی استفاده كنید .در صورت اختالف نظر پدر و
مادر در نوع آموزش ،نوع پاسخ و نحوه پاسخگویی به سؤاالت و ابهامات كودك ،به دور از
چشم او روی شیوه و پاسخ درست به تفاهم برسید و هرگز جلوی كودك نظر یکدیگر را
رد نکنید و همدیگر را سرزنش نکنید!
من از خدا میدانم ...
خدا آشناترینِ نا آشناهاست .آشناترین است چون در رگهای خود ،در هر نفس خود،
در خواب و بیداری ،در بیماری و سالمت میتوانیم حسش كنیم و نا آشناترین است
زیرا شناخت او انتهایی ندارد.
«آنچه از خدا میدانیم» را باید به زبان و دركی كودكانه تبدیل كنیم ،به «آنچه او در این
سنین از خدا میتواند بداند»؛ روشهای زیر میتواند در این راه كمكمان كند:
• به سواالت كودك درباره خدا بیاعتنایی نکنید ،البته در پاسخدهی هم عجله نکنید؛
گاهی برای پاسخدهی فکر ،مطالعه و یا حتی پرسش از دیگران الزم است .اگر
حسابی سرتان شلوغ و فرصت سر خواراندن هم ندارید دربارة خدا پرسید ،بگویید
«چه سوال خوبی؛ میشه وقتی كارم تموم شد با هم دربارش صحبت كنیم».
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• اگر پرسید «خدا كیه؟» سه چیز را در نظر بگیرید )9 :سن او  )2نیازهای سن او
(نیاز به امنیت ،محبت ،مراقبت ،دیده شدن)  )9دلیل سوال او («خدا كیه؟» ممکن
است این سوال كودكی باشد كه ترس پیدا كرده آیا خدا او را عذاب میكند یا نه! یا
كودكی كه میخواهد رفتارهای درست و بد را بشناسد تا با انجام و تركش به خدا
نزدیك شود؛ یا كودكی كه میخواهد از تواناییهای خدا بیشتر بداند)؛ سعی كنید
با توجه به زبان قابل درك سن او ،نیاز پنهان پشت سؤال و دلیل سؤالش به او پاسخ
دهید بهعنوان مثال بگویید «خدا خیلی از بابا مامان بیشتر تو رو دوست داره و
بیشتر از ماها مراقب توست»« ،وقتی ظهر دیدم داشتی به داداش كوچولوت آب
میدادی یاد خدا افتادم چون خدا هم به آدمها كمك میكنه تا مشکالتشون حل
بشه»« ،بوتههای باغچه كه گلهای قشنگ میدن ،پروانههایی كه اونجا پر میزنن،
همه به ما میگن كه خدا مراقب اونهاست».
• اگر درباره صفتهای خدا پرسید بگویید «نمیدونم خدا چقدر بزرگه ،چقدر قویّه،
چقدر خوبه ،چقدر مهربونه ،چقدر داناست ،ولی میدونم از همه بزرگتر ،قویتر،
خوبتر ،و مهربونتره و جواب همة سؤالهامون رو میدونه؛ هر خوبی كه دور و برت
میبینی خدا بهترینشه؛ هیچکی تو دنیا بهتر از اون نیست و هیچ كی شبیه اون
نیست» .تك تك این صفات در جاهای مختلف قرآن كریم مورد اشاره قرار گرفته
است.
• اگر پرسید «خدا كجاست؟» بگویید «خدا همهجا هست» .ممکن است كودكی
بهدنبال آن بپرسد «یعنی خدا همیشه ما رو میبینه؟» بگویید «بله خدا همهجا
حاضره»؛ نحوه درك كودك از پاسخ این سوال یعنی حاضر بودن خدا در همه جا،
بستگی به كیفیت حضور شما در زندگی او دارد؛ اگر با فرزند خود مهربان ،صمیمی،
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و پاسخگوی سریع به نیازهای منطقی او باشید و وقتی از او عصبانی هستید ،شدید
تنبیهش نکنید ،از حاضر بودن خدا در همهجا احساس اضطراب نمیكند بلکه
احساس امنیت و حمایت شوندگی میكند؛ اگر با فرزندتان سختگیر ،پر تذكر،
خشن و غیرمنطقی در پاسخدهی به نیازهای منطقی او باشید ،یعنی از حضورتان
بیشتر احساس ناراحتی و یا حتی اضطراب بکند ،وقتی بگویید خدا همهجا حاضر
است ،او حس خوبی پیدا نخواهد كرد و یا آنکه حتی ممکن است مضطرب شود
چون تصور آنها از خدا برگرفته از تصوری است كه از خصوصیات رفتاری پدر و
مادرشان شکل گرفته است .بنابراین خوب رفتار كنیم و بگوییم خدا همهجا حاضر
است تا یکی از پایههای مهم سالمت معنوی درست در او شکل بگیرد.
• اگر پرسید «آیا خدا همهچیز رو میشنوه یا میبینه»؟ بگویید «همینطوره خدا
همهچیز رو میبینه و میشنوه؛ برا همین میتونه به ما هر وقت و هرجا گرفتار
باشیم توجه كنه و كمکمون كنه» .سپس برای درونیتر شدن این مفهوم در او ،با
مشاركت فرزند خود لیستی از دیدنیها و شنیدنیهایی را كه خدا میتواند ببیند و
بشنود تهیه كنید :خدا میتونه خندهها ،گریهها ،تو دل حرف زدنها ،با صدای بلند
حرف زدنها ،صدای باد ،صدای یخچال ،صدای مورچهها ،صدای پای خرگوش توی
جنگل ،صدای بال زدن كبوتر تو آسمون ،رو بشنوه؛ خدا میتونه توی خورشید و
ماه ،عمق دریاهای بزرگ ،نوك كوهها ،توی غارها ،توی سر فیل ،توی دل ما آدمها،
رو ببینه».
• اگر پرسید «خدا از كی بوده؟ از چی درست شده؟» بگویید «من نمیدونم! فقط
میدونم قبل از همه آدمها و همه چیزا بوده؛ از اول اول بوده؛ نمیدونم كه از چی
درست شده؛ ولی من به بودن خدا و اینکه از اولِ اول بوده «ایمان» دارم؛ ما
همهچیز رو دقیق درباره خدا نمیدونیم؛ ولی «ایمان» داریم یعنی اطمینان داریم
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كه هست هر چند ما درك نکنیم؛ ببین پسرم/دخترم ،اون دفعه یادته مریض شدی
دكتر رفتیم ،دكتر دارو داد و بهت دادیم خوردی ،خوب شدی ،ما كه نمیدونستیم
این دارو توی دلت چکار میكنه ،ولی چون به دكتر «ایمان» یعنی اطمینان
داشتیم ،داروش رو خوردیم هر چند درك نکردیم كه دكتر چه جوری این دارو رو
انتخاب كرده یا دارو چه جوری تو دل ما اثر میذاره» .امام رضا علیهالسالم گره
خوردن دل به خداوند همراه با یادِ زبانی و اعمالِ برآمده از عشق به خدا را «ایمان»
میدانند.

9

• از آنچه كودك میبیند برای خداشناسی بهره ببرید .برای مثال با اشاره به یك
تابلوی نقاشی زیبا بگویید «دخترم/پسرم! این نقاشی رو ببین ،چقدر زیباست! حتماً
نقاش خیلی ماهری داشته! این دنیای به این زیبایی هم مثل یك نقاشی خیلی
زیباست كه حتماً یك آفرینندة خیلی ماهری داره كه درستش كرده!»
• از آنچه كودك حس میكند برای خداشناسی بهره ببرید .برای مثال بگویید
«دخترم/پسرم! بعضی چیزها رو با قلبمون میتونیم ببینیم و حس كنیم ،مثل
مهربونی! اگه كارای خوب زیاد بکنیم و جز مهربونی توی دلمون راه ندیم ،قلبمون
زیبا و نورانی میشه و هر چه قلبمون زیباتر و نورانیتر بشه ،بهتر میتونیم خدای
مهربون رو حس كنیم چون خدا آخر همه مهربونیها و زیباییهاست».
• اگر هم جواب سؤالی را نمیدانید بگویید «هنوز منم جواب این سؤالت رو نمیدونم
ولی مثل شما دوست دارم بدونم؛ چیزای زیادی درباره خدا هست كه ماها
نمیدونیم؛ فقط من میدونم ما خود خدا رو نمیتونیم كامالً بشناسیم ولی هر چی
 9شیخ صدوق ،معانیاالخبار ،ص 991؛ محمدی ری شهری ،محمد ،میزانالحکمة ،ج ،9ص.912
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كاراش رو تو طبیعت و آسمون بیشتر بشناسیم ،هر چی خوبیهاشو بیشتر تو
زندگیمون حس كنیم اونو بیشتر میشناسیم» .اینگونه هر دو عظمت خدا را بیشتر
درك میكنید و هم انگیزه بیشتری برای تحقیق درباره خدا پیدا میكنید.
• اگر درباره خدا خیلی سؤال نمیپرسد تشویقش كنید تا در این باره با شما گفتوگو
كنید؛ تفکر دربارة آثار خداوند از تأكیدات قرآن كریم است .برای تشویق شدن
كودك به این گفتوگو:
 oهر شب میتوانید با فرزند خود «بازی شکر» انجام دهید؛ هر كدام از افراد خانواده
بگویند امروز چه اتفاق خوب و شادیبخش برایش افتاده كه بخواهد خدا را بهسبب
آن شکر كند .چه اتفاق بدی برایش افتاده كه ظاهراً شکر ندارد ولی اگر خوب دقت
كند واقعاً شکر دارد؛ بهعنوان مثال شکر بهخاطر بارانی كه باعث شد امروز نتوانند
به گردش بروند! زیرا همین باران محصول باغها و طراوت بوستانها را بهتر خواهد
كرد .هر كس بتواند شکرهای نوع دوم را بگوید امتیاز بیشتری میگیرد .شکرگذاری
باعث میشود كودك مهربانی خدا را بیشتر حس كند و از طرفی به مرور روحیه
قناعت ،خودخواه نبودن و زیادهخواه نبودن را در او تقویت میكند .البته بازی شکر
در كل بازی خوب و سازندهای برای این سنین است.
 oهنگامی كه به پارك محله یا مناطق تفریحی اطراف محل سکونت خود میروید و یا
حتی در تلویزیون فیلمی از طبیعت نگاه میكنید ،دربارة زیبایی رنگ گلها،
درختان ،برگها ،صدای پرندگان ،آسمان ،ابرها ،اسبها ،خرگوشها ،آهوها ،پروانهها
و مورچهها ،با فرزند خود صحبت كنید؛ میتوانید با یادآوری برخی از سخنان
امامان معصوم علیهمالسالم بر لذت این گردش بیافزایید؛ برای مثال ،میتوانید این
فرمایش امام صادق علیهالسالم در توحید مفضل درباره مورچهها را برای او با زبانی
كودكانه بگویید .حضرت فرمودهاند« :گروهی از مورچهها دانه را از خارج به النه و
| 81

سالمت معنوی از دو تا هفت سالگی

گروهی در داخل النه آن را حمل میكنند و در این مورد از انسان نیز كوشاترند .آیا
تاكنون به آنها توجه كردهای كه چگونه همانند انسانها در انتقال دانهها به هم
كمك میكنند .آنها به قصد ،دانه انتخاب میكنند و آن را میبُرند تا سبز و تباه
نشود ،و اگر رطوبتی به آن رسید دانهها را خارج میكنند و پهن میسازند ،تا خشك
شود».

9

من از خدا میخواهم ...
دعا ،شدنیترینِ ناشدنیترینهاست؛ شدنیترین است چون مگر میشود از
موجودی كه آخرِ قدرت و آخرِ مهربانی است چیزی خواست و او به ما ندهد؟!
ناشدنی است چون مگر میشود از موجودی كه آخرِ قدرت ،آخرِ مهربانی ،آخرِ
دانایی ،و آخرِ خیرخواهی است چیزی خواست كه به صالح ما نیست و او به ما
بدهد؟!
شما در سنین خردسالی فرزندتان برای او حکم خدا دارید! خواستههای او از شما
شدنیترینِ ناشدنیهاست؛ شدنیترین زیرا شما با او مهربان هستید و در حد توان خود
خواستههای او را برآورده میكنید؛ ناشدنی است چون افزون بر مهربانی و توانایی ،شما
دانا و خیرخواه او هستید ،میدانید واقعاً برخی درخواستهایش به صالح او نیست ،برای
همین برایش فراهم نمیكنید هر چند او از شما ناراحت شود و یا حتی بدرفتاری و
ناسزاگویی! كند؛ چون خیلی دوستش دارید! و نمیخواهید كه او فرزندی لوس،
زیادهخواه ،حریص ،طمعكار ،و از خود راضی شود.

 9مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،ج  ،9ص .919
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خدا از ما مهربانتر ،قویتر و داناتر است؛ به كودكان خود كمك كنیم خدا را با غول
چراغ جادو اشتباه نگیرند كه قدرت دارد ولی عقل ندارد و هر چه با عقل ناقص خود
بخواهیم به ما بدهد و وقتی پشیمان شدیم از خواستههایمان ما را در بیچارگی رها كند و
به داخل چراغ برگردد! درباره دعا:
•

خواستهای دنیایی فرزند خود را بنویسید؛ از او بپرسید «چقدر رسیدن به این
خواسته برات مهمه؟ اگه بهش نرسی چه اتفاقی میافته؟ اگه برسی كی خوشحال
میشه كی ناراحت؟ این خواسته رو با چه خواستهای حاضری عوض كنی؟ این
خواسته رو حاضری با چه خواسته آخرتی (ماندگارتر و بهتر) عوض كنی؟ اصالح و
پخته كردن خواستههای كودك به پخته شدن فکرهای او كمك میكند و شیوة
درست دعا كردن و خواستن از خداوند را به كودك آموزش میدهد.

•

در فرصتهای مناسب با كودك خود درباره نعمتهایی كه خدا داده است صحبت
كنید؛ در گفتن نعمتها كلیگویی نکنید بهعنوان مثال نگویید «خدا به ما چشم
داده» ،بگویید «امروز صبح كه از خواب پاشدیم دیدی تونستیم جلوی پامون رو
ببینیم تا پامون به این ور او ور گیر نکنه؛ تونستیم وسایلمون را ببینیم و برشون
داریم؛ تونستیم درست از پلهها پایین بریم چون پلهها رو می دیدیم ... ،اینا همه
برای این بود كه امروز هم خدا كمکمون كرد تا چشمهامون درست كار كنه»؛ به او
بگویید «بعضی از نعمتهای ما برای بعضی آدمهای دیگه آرزوست ،چقدر دعا
میكنن خدا بهشون بده مثل همین چشمی كه گفتم»؛ تکرار مناسب این كار در
زمانهای مناسب سبب میشود بهتدریج در فرزند شما روحیه قناعت و دوری از
زیادهخواهی و نیز قدردانی و شکرگذاری شکل بگیرد.

•

اگر فرزندتان خواسته منطقی داشت سریع برآورده كنید و نگذارید كار به التماس
كردن بکشد؛ یعنی حتماً با دلیل منطقی با خواسته فرزند خود مخالفت كنید؛
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وقتی هم كه مخالفت میكنید با همان بیان مناسب درك كودك ،دلیل منطقی
خود را توضیح دهید و القا كنید همیشه خوبی او را میخواهید .در ادامه به او
بگویید «خدا از همه بیشتر تك تك ما آدمها رو داره و اگر چیزی به صالحمون
نباشه و ازش بخواهیم برای اینکه آسیب نبینیم به ما نمیده هر چند ما چون
نمیدونیم دلخور میشیم ،ولی درستش اینه كه از خدای مهربون بخواهیم اگه به
صالحمون هست لطفا بده ،ولی اگه نداد شکرش كنیم چون معلومه حواسش به ما
هست چون شاید اتفاق بهتری برامون در نظر داره یا شاید اونی كه دوست داریم به
ضررمون باشه و بعدها متوجه شیم كه چه خوب شد كه نداده» برای درك بهتر این
موضوع كه برخی چیزهاست كه ما را ناراحت میكند ولی واقعا بعداً خوشحالمان
میكند برایش مثال بزنید؛ برای مثال باد شدیدی را مثال بزنید كه سبب شده
امروز نتوانید به گردش بروید ،سبب حركت ابرهایی برای باران باریدن در جای
دیگر شده تا در زمان مناسب ،میوههای خوشمزهای نصیب ما شود.
گاهی فرزند ما دعا و خواستهایی از خداوند دارد كه هر چه اصرار هم كرده برآورده
نشده است مثل دعا برای سالم شدن و زنده ماندن یکی از عزیزانش؛ در این مواقع
شاید به قدرت ،مهربانی و یا حتی خدای نکرده به بودن خدا شك كند؛ در این
مواقع:
•

نخست بدانید این گره قبل از آنکه یك گره در فکر او باشد ،یك گره در احساس
اوست .در فضایی كه آرامتر است از او بخواهید درباره احساس خود و نگرانیهایش
با شما سخن بگوید؛ احساس تنها ماندن ،غصه از دست دادن ،ترس از آینده بدون
عزیز از دست رفته ،افسوس روزهای با او بودن،؛ در دلداری دادن و قضاوت كردن
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فرزند خود عجله نکنید؛ نخست شنونده كامالً خوبی باشید و بگذارید تا با بیان
احساس ناراحتی شدیدش خالی شود؛ آنچه نیاز االن اوست صبوری شما و این
است كه حس كند شما او را درك میكنید! پس لطفاً تا وقتی كامالً خود را خالی
نکرده هیچ عکسالعملی جز گوش دادن ،همدردی و همدلی نکنید!
•

اگر سخن گفتن برای او سخت است ،قلم كاغذی بردارید و بگویید «میخواهی
غمت رو بکشی؟ میخواهی خدا رو بکشی كه االن كجاست و از كجا داره به غمت
نگاه میكنه؟ میخوای بکشی االن اصالً چکار داره میكنه؟»؛ گاهی برخی كودكان
در ابراز بیانی ضعیف هستند ولی میتوانند از طریق نقاشی كشیدن احساس خود را
نشان دهند؛ لطفاً به آنچه كودك كشیده جز نشان دادن توجه كاری نکنید ،نه
قضاوت و نه ابراز ناراحتی كه چرا اینجوری فکر میكنی! فقط بگذارید احساسات
خود را در قالب نقاشی تخلیه كند! بعدا در فرصت مناسب ،نوع نگاهش اصالح
خواهد شد.

•

او با دعایی كه به نتیجه نرسیده است دچار دلخوریها و تردیدهایی شده است؛
خیلی از ما هم مثل او گاهی تجربههای مشابهی داشتهایم؛ برای او از تجارب
اینگونه خود بگویید و سپس دقایقی فقط سکوت كنید و اصالً ادامه ندهید! این
دقایق ،دقایق گذاراست؛ دقایقی است كه كودك شما باید درك كند این حالتها
فقط برای او پیش نیامده و شما كامالً دركش میكنید چون گاهی مثل او شدهاید.

•

در آخر عباراتی مشابه این بگویید« :میدونم جایی هس بهش میگن بهشت ،اونجا
دیگه كسی نمیمیره! ،مریض نمیشه ،پول كم نمییاره ،اونجا هر چی دلمون بخواد
هس ،شیرینی ،اس باببازی ،و (در آخر اسم عزیزی را بیاورید كه از دست
دادهاید)؛ انشاهلل من و شما با خوبیهامون میریم اونجا پیش ( ....اسم عزیز از دست
رفته) و كلی بهمون خوش میگذره.
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•

بیش از این در سنین پیش دبستانی فعالً نیازی نیست؛ در ادامة سن بزرگسالی
خود كودك كمكم متوجه بحث امتحانات الهی 9و سختیهایی كه طبیعت دنیاست
خواهد شد؛ متوجه خواهد شد كه بنابر روایات ،دنیا مکان سختی است و آسایش
واقعی در آن وجود ندارد و آسایش واقعی فقط در بهشت است 2و آرامشهای
دنیایی به خاطر موقتی بودن اصل زندگی دنیایی ،بهطور كلی موقتی است.

من از مرگ میدانم ...
مرگ مجهولترینِ معلومترینهاست؛ مجهولترین است چون «زمان»ی كه
میرسد مجهول است چناچه خیلی از ماها را كامالً غافلگیر میكند؛ و نیز ما را
به جایی میبرد كه برایمان مجهول است چرا كه شنیدن كی بود مانند دیدن!
معلومترین است چون نخست اینکه معلوم است كه برای تك تك ما اتفاق
خواهد افتاد؛ و چون تلخ و شیرین آن گره خورده به خوب بودن و بد بودن ما در
زندگی.
معموالً كودكان در كارتونهای تلویزیونی مرگ را میبینند .شخصیتهایی كه گاهی ده
بار میمیرند و زنده میشوند و یا آسیب جدی میبینند و در كمتر از یك ثانیه زنده و
سالم میدوند! این كارتونها ،مرگ را در ذهن كودك یك چیز عادی و قابل برگشت به
زندگی تداعی میكند؛ از طرفی خود كودك هم بهخاطر تصورات خودمحورانهای كه دارد
فکر میكند من همیشه زندهام! ولی در واقعیت چیز دیگری میبینند .از اخبار یا در
دنیای واقعی متوجه مرگ افراد در سنین مختلف حتی كودكی میشوند .بنابراین برخی

 9سوره عنکبوت.9 ،
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از كودكان احتمال مرگ خود را هم میدهند؛ به او بگویید «خدا هیچوقت نمیمیره و
همیشه زنده است؛ آدمها هم هیچوقت از بین نمیرن و همیشه زنده هستن« ،مرگ»
فقط رفتن از اینجا به یك مکان جدیده؛ اگه آدما تو دنیا خوب باشن ،جایی كه میروند
خیلی عالیه!».
اگر كودك شما عزیزی از نزدیکان را از دست داد ،كاری كنید كه ادامه زنده بودن او را
حس كند؛ این حس میتواند به حس زنده بودن خود او بعد از مرگ كمك كند؛ برای
انتقال این حس و برخی نکتههای مربوط به مرگ به فرزند:
• در باغچه خانه خود یا پارك محلتان نهال درختی كه ماندگاری خوبی دارد به
یادبود عزیزتان بکارید تا زنده بودن این درخت به فرزندتان نشان دهد كه حیات و
زندگی او در جای دیگری ادامه دارد.
• كاغذ دیواری بزرگ یا آلبومی تهیه كنید و تا جایی كه امکان دارد تصاویر اجداد
دور تا نزدیك را با عکسهای آنها (اگر موجود است) در آن بهصورت یك
شجرهنامه خانوادگی بچسبانید و در كنار آن تاریخ تولد و وفاتشان را ثبت كنید؛
تا درك كند آمدن و رفتن به این دنیا امری كامالً طبیعی است و آنچه مهم است
خوب بودن است تا به جایی كه میرویم جایگاه خوبی به ما بدهند.
• مرگ هم شیرین است و هم تلخ؛ به كودك خود بگویید « :مرگ مثل یه غذاست؛
اگر مواد غذا بد باشه غذا تلخ و بدمزه میشه! و اگه موادش خوب باشه شیرین و
خوشمزه میشه! مواد غذای مرگ ،كارهای خوب و بدِ ما آدمهاست؛ مرگ برای آدم
خوبها شیرینه؛ برای آدم بدها تلخ!».
• مرگ هر چند شیرین باشه ولی برای بازماندهها ناراحتكننده است؛ به فرزند خود
بگویید« :آدم وقتی چیز ارزشمندی رو گم كنه ناراحت میشه شاید اونقدر ناراحت
شه كه گریه كنه؛ ولی اگه متوجه بشه جای اون چیز ارزشمند امنه و یه روزی
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بهش میرسه ،تحمل ناراحتی راحتتره؛ ما ناراحتیم و طبیعیه گریه كنیم كه
داداش رو از دست دادیم ،ولی مطمئنیم كه خدا شاهد مرگش بوده و از جاش خبر
داره و االن خدای مهربون كنارشه؛ یه روزی هم همه ما به داداش میرسیم؛ اون
روز خدای مهربون هم كنار ما حتماً هست».
• مخصوص شخصی كه از پیش شما رفته است ،دفتر یادبودی تهیه كنید و در آن
عکسهای از تولد تا بزرگسالی را با شرحی كوتاه از جای گرفتن عکس بنویسید .در
این دفتر اتفاقات شیرین و خاطرات خوبی كه از عزیز از دست رفتهتان دارید یاد و
خاطره او را در ذهن فرزندتان و شما زنده نگه میدارد .به فرزندتان بگویید «یاد او
هیچگاه در ذهن ما نمیمیرد ،این یعنی او همیشه برای ما زنده است».
• فرزند خود را در مجالس ختم و یادبود عزیز از دست رفته شركت دهید؛ به او
بگویید «ما برای هم تولد میگیریم چون میخواهیم به هم بگیم به یاد هم هستیم؛
برای كسی هم كه از پیش ما بره مجلس میگیریم تا بهش بگیم دوسش داریم و به
یادش هستیم؛ و هم خدا رو شکر كنیم كه میتونیم هنوز تو دنیا باشیم و از طرف
خودمون و عزیزی كه از دنیا رفته ،كارهای خوب بکنیم».
• در زمانهای ممکن سر خاك عزیزتان حاضر شوید؛ از قبل بخواهید كودك نامهای
برای او بنویسد و بگوید كه بعد از او زندگی چگونه است؟ بگوید كه برای بهتر
ایستادن بعد از او چه قولهایی به او و چه قولهایی به خودش داده است؟ بگویید
هر نگرانی یا درد دلی دارد با او مطرح كند و مطمئن باشد كه او میشنود ولی ما
نمیتوانیم صدای او را بشنویم همانگونه كه نمیتوانیم صدای خدا را بشنویم .اگر
مایل به نوشتن نبود اما حاضر به سخن گفتن بود بخواهید با او درباره همین مسائل
صحبت كند.
| 87

به سوی آسمان

من مراقب رابطهها هستم
شناختن خدا مقدمه توجه پیدا كردن به چیزهایی است كه خدا دوست دارد.
خدا منبع عشق است؛ او دوست دارد دنیا پر از عشق و دوستی باشد؛ دوست
دارد همه روابط محبتآمیز و توأم با احترام باشد.
خدا ،خدای رابطههاست؛ اولْ معلمِ محبت و احترام به دیگران؛ و خدا ،خدای
دستگیریهاست ،پناهِ بیپناهان؛ خدا ،خدای بخشش است؛ تا لحظه مرگ برای بازگشت
گناهکاران به دامن پرمهرش فرصتسازی میكند! خدا ،سیاه و سفید ،بیپول و پولدار،
مریض و سالم ،روستایی و شهری ،نمیشناسد ،او عاشق همه است؛ میتوانیم به عشقِ
خدا ،امتداد خوبیهای خدا باشیم؛ هوای عشقهای خدا را داشته باشیم و به فرزندان
خود اینگونه بودن را بیاموزیم.
• از «دیدن» و «شنیدن» تا «شدن» یك قدم فاصله است؛ كودك ما آن میشود كه
زیاد ببیند و زیاد بشنود؛ اگر از شما محبتورزی و احترامگذاری به فقرا ببیند ،غر
نزدن و عیبجویی نکردن پشت سر دیگران را ببیند ،آرام سخن گفتن و تشکر
كردن از زحمات همسر و دیگران را ببیند ،قضاوت نکردن نادرست و شوخی
نکردنهای ناروا را ببیند ،كنترل خشم هنگام عصبانیت پشت فرمان اتومبیل ببیند،
دوستهای خوب و به داد دوست رسیدن در سختیها را ببیند ... ،شك نکنید از
دیدن و شنیدن تا شدنش یك قدم بیشتر فاصله نیست ،قدمی به نام الگوبرداری!
• بگویید فرزندم این اصل شاد كردن خداست« :هر چه بر خود میپسندیم برای
دیگران بپسندیم» 9خدا دوست دارد با بندگان او آنگونه باشیم كه دوست داریم با
ما باشند.

 9ابن شعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .21
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• فرصتهای همدلی را از دست ندهید:
 oوقتی اخباری درباره مشکالتی مثل سیل ،زلزله ،و جنگ میشنوید بیتفاوت
برخورد نکنید و با آنها ابراز همدلی و همدردی كنید .در صورت امکان با دست
فرزند خود ،در دنیای پرفقر و مشکالت امروزی ،به مستمندان و بیپناهان كمك
كنید.
 oعیادت هر از گاهی از خانه سالمندان ،آسایشگاه معلوالن ،عیادت بیماران،
بهزیستی ،فرصتهای خوب به خدا نزدیك شدن است؛ خدا در این مکانها بیشتر
حس میشود.
• واژهها بار دارند؛ خوشحال میكنند ،عصبانی میكنند ،غمگین میكنند ،تنفر ایجاد
میكنند ،احساس خجالت درست میكنند ،ترس ایجاد میكنند؛ واژهها غذای
روابط هستند؛ هر غذایی به فرزند خود بدهید اثرش را روی روابط او نشان خواهد
داد .مراقبت از واژهها تأكید دین خدای رابطههاست.

9

• قصهای كه شخصیت داستانی آن میتواند خشم خود را كنترل كند ،خالقانه برای
مشکالتش راه حل پیدا كند ،با دیگران ابراز همدلی كند ،برای كمك به دیگران
تالش كند و  ...راه و رسم رابطه را بهتر به او میآموزد.
من مراقب حیا هستم
اگر پرهای بال پرنده بریزد ،نمیتواند پرواز كند ،اگر حیای دختر و پسرمان بریزد
نمیتواند در آسمان خدا پرواز كنند.
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كودكان از همان سنین اولیه ،ترجیحات و رفتارهای نقشیابی جنسی را از دیگران
برداشت میكنند .از این رو ،خود والدین باید الگوی خوبی از جهت رفتارهای مردانه و
زنانه برای فرزند خود باشند .پدران بیشتر باید جنبه اقتدار توأم با محبت به فرزند خود
نشان دهند و مادران باید محبت را در رابطه با فرزند خود غلبه دهند .پدرِ مادرگونه یا
مادرِ پدرگونه در رشد سالم فرزندان تأثیر منفی میگذارد چرا كه دختر و پسر از طریق
همانندسازی از والد همجنس خود ،رفتارها ،نگرشها و خصوصیات جنسیت خود را
الگوبرداری میكنند.
• كنجکاوی جنسیتی كودك از همین دوره خردسالی شروع میشود و در این موارد
اطالعاتی كسب میكند .كنجکاوی دربارة اندام خصوصی همجنس و غیرهمجنس،
كنجکاوی درباره چگونگی به وجود آمدن خودشان و چگونگی تولدشان و ارائه
فرضیههایی ذهنی (در این باره همچون بارورشدن مادر از راه بوسیدن یا خوردن) از
جمله تالشهای كنجکاوانه آنها در این باره است.

9

• وقتی كودك شما سؤالی درباره مسائل جنسی پرسید ،اول بپرسید «به نظر خودت
جواب سؤالت چیه؟ چیزی تا حاال دربارهاش شنیدی؟» تا بدانید سطح اطالعات او
چیست؛ سپس پاسخی كوتاه و عفیفانه و در حد دركش بدهید؛ برای مثال كودك
شش سالهای كه میخواهد بداند بچه از كجا میآید بگویید« :وقتی مامان بابا بچه
از خدای مهربون میخوان ،دعا میكنن ،بعد خدا یه بچه تو دل مامان میذاره ،نُه
ماه تو بدن مامان میمونه ،بعد بیمارستان دكتر كمك میكنه بچه به دنیا بیاد».
اگه پرسید «بچه چه جوری از دل مامان بیرون مییاد» بگویید «دل مامان رو دكتر

 9دیم-ویلی ،دوره كُمُون ،ص .02
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با احتیاط باز میكنه و بچه رو بیرون مییاره و دل مامان رو مثل روز اول میبنده؛
دل مامان بعد مدتی خوب میشه» .نیاز به توضیح زایمان طبیعی نیست.
• اگر در محلههای پر خطر زندگی میكنید:
 oاز سه چهار سالگی به بعد نواحی خصوصی بدن را به اسم اندام خصوصی به كودك
بشناسانید و بگویید «هیچ كس جز مامان و بابا و كسی كه مامان بابا اجازه بِدن
مثل دكتر (وقتی مریض شده باشی و الزم باشه) ،حق نداره به اندام خصوصی شما
نگاه كنه یا دست بزنه؛ شما هم نباید به اندام خصوصی كسی نگاه كنی یا دست
بزنی! اگه كسی نگاه كرد یا دست زد ،فوراً به ما بگو و نترس! ما كمکت میكنیم تا
كسی مزاحمت نشه؛ اگه بهت گفت این یه رازه نگو ،بدون كه این راز بده ،رازهای
خوب رو نباید گفت نه رازهای بد رو».
 oبه او بگویید «همه باید قبل از نوازش كردن ،بوسیدن ،یا هر نوع لمس دیگر از تو
اجازه بگیرند ،اگر بگی نه ،اونا حق ندارن نازت كنن یا بوست كنن! در ضمن
هیچكس حق نداره از كسی بخواد كه لباس خودش یا لباس دیگری را در بیاورند!».
 oوالدین گرامی ،همیشه تجاوز با زور همراه نیست .متجاوزان در بسیاری موارد،
برای مطیع ساختن كودكان از محبت و دلبستگی استفاده میكنند «تو هم منو
دوست داری ،مگه نه؟ پس( ...طرح هر نوع درخواست غیراخالقی)» او را نسبت به
این خطرات هشیار كنید .از طرفی به هیچوجه او را پیش افرادی كه یقین به پاك
بودنشان ندارید نگذارید! حوادث بهوجود آمده نشان میدهد كه متاسفانه در برخی
خانوادهها ،بستگان نزدیك هم قابل اعتماد نیستند.
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 oمواقع قابل پیشبینی را از قبل برای كودك مطرح كنید و راهکار ارائه دهید .برای
مثال بگویید «وقتی گم میشوی باید به پلیس مراجعه كنی؛ اگه خدای نکرده
كسی خواست اذیتت كنه تو چشمش مستقیم نگاه كن و داد بزن دست نزن!! باید
جیغ بزنی و محکم بدویی بیای پیش ما به ما بگی» .فریبهای سوءاستفادهگران را
برای او اشاره كنید :بگویید ممکنه اونا اینجوری بگن «این یه رازه»« ،لمس كردن
بدن من ایرادی ندارد»؛ «ما همدیگر را لمس میكنیم چون همدیگر را دوست
داریم»؛ «اگر به كسی چیزی بگی من رو زندان میبرن و این تقصیر توست»؛ «اگر
به كسی چیزی بگی به دردسر میافتی»؛ «اگر به كسی بگی كسی حرف تو رو باور
نمیكنه»؛ «اگر به كسی چیز نگی ،بهت جایزه میدم».
• از سه سالگی تا هفت سالگی ،والد همجنس كودك را حمام ببرد و اگر والد
غیرهمجنس مجبور شد ببرد با لباس كامل باشد .از هفت سال به بعد كودك
میتواند خودش حمام برود ولی مدت زمانش باید محدود باشد تا در حمام به اندازه
كارهای ضروری شستوشو معطلی داشته باشد و نه بیشتر تا احیاناً مشغول كارهای
نامناسب نشود.
• بر اساس سفارشات دین ،برای دختران از سن شش سالگی باید حریم ویژهای قائل
بود؛ آنها را مرد نامحرم نبوسد 9و بغل نکند 2و برای پسران نیز از هفت سالگی
حریم قائل شد و زنی او را نبوسد.

9

• والدین نباید حضور كودكان را فراموش كنند و به خود اجازه دهند در برابر كودك
خود برهنه یا بهطور نامناسب ظاهر شوند.
 9فیض كاشانی ،مال محسن ،الوافی ،ج  ،22ص ..931
 2همان ،ج  ،29ص ..932
 9همان ،ج  ،22ص ..931
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الف سوم :انضباط
انضباطدهی به كودك در سالمت معنوی یعنی ساختن برج دیدهبانی و فرماندهی در
درون كودك؛ یعنی والدین كاری كنند كه چه كنار كودك باشند و چه غایب باشند،
كودك با دیدهبان درون ،خوب و بد را تشخیص دهد و با فرمانده درون ،تصمیم به انجام
خوبی و ترك بدی بگیرد؛ چیزی كه میشود وجدان نامیدش؛ شکلگیری این مفهوم در
درون كودك یکی از لوازم مهم سالمت معنوی است.

وظایف والدین
در پرورش ناظر درونی كودك در این سنین ،از كارها و باورهای كامالً ساده شروع باید
كرد .كارها و باورهای خوب ساده كه كمكم در مسیر تربیت تبدیل به عادتها و كارهای
خوب كاملتر و نیز بینشهای عمیقتر میشود .هر فرصتی هم مغتنم است ،بازی ،جنگ
و دعواهای كودكانه ،هنگام گردش در پارك ،در مسجد ،در حرمها .اما چگونه؟
از قرآن بگویید!
ما انسانها چیزی خواهیم شد كه به آن فکر میكنیم؛ توجه به خوبی و بدیها شخصیت
ما را شکل خواهد داد .قرآن ،فرقان است یعنی خوب و بد را نشان ما میدهد و پیامبر و
اهل بیت بهترین عملكنندة خوبیها و ترككننده بدیها هستند .توصیه رسول خدا
صلی اهلل علیه و آله وسلم به والدین برای تربیت فرزندان در راه محبت پیدا كردن و
الگوگیری از قرآن ،پیامبر و اهل بیت از همین روست؛ 9الزم است:

 9محمدی ری شهری ،محمد ،میزانالحکمة ،ج  ،91ص .229

| 93

به سوی آسمان

• آیات قرآنی را كه شأن نزول دارند ،حتماً با ذكر شأن نزول بگویید .شأن نزول یعنی
چه اتفاقی در آن زمان افتاد كه این آیه یا آن آیه را خداوند به پیامبر وحی فرمود؛
این شیوه قصهگویی سبب میشود كودكان پیش دبستانی خیلی بهتر درك كنند
كه خوب و بد چیست .سعی كنید خود كودك از داستانها نتیجهگیری كند؛ اگر
الزم شد كمکش كنید.
• آیههای كوتاه قرآن را مناسب سن و درك كودك خود با ترجمهای كودكانه به او
بیاموزید؛ برای مثال «هُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ ما كُنْتُم» 9خدا همهجا حاضره؛ «هُوَ أَرْحَمُ
الرَّاحِمین» 2خدا از همه مهربونتره؛ «إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَیْءٍ قَدیر» 9خدا از همه
قویتره؛ «لِیَبْلُوَكُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَالً» 3تو امتحان خدا نمره بیست بیاریم؛ «اشْکُرُوا
لی وَ ال تَکْفُرُون» 4شکر خدا میكنیم بدی رو دور میكنیم؛ «لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَیْءٌ»
هیچكی مثل خدا نیست (از همه مهربونتر ،داناتر ،قویتر) ؛ «هُوَ السَّمیعُ الْبَصیر»

0

2

همهچیز رو میشنوه و میبینه؛ در این زمینه میتوانید از برنامههای مناسب رسانه
نیز كمك بگیرید .برای مثال ،برخی برنامههای شبکه قرآن برای این هدف مناسب
است؛ از جمله پیشنهاد میشود از برنامه قرآنی «گلهای آسمانی» كه برنامهای
تركیبی است (مثل بازی ،داستان) و در  40قسمت در شبکه قرآن برای ارائه
مفاهیم كوتاه قرآنی به كودكان تهیه و پخش شده است بهره ببرید.

 9سوره حدید.3 ،
 2سوره یوسف.03 ،
 9سوره بقره.21 ،
 3سوره ملك.2 ،
 4سوره بقره.942 ،
 0سوره شوری.99 ،
 2همان.
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• شیوة احترام به قرآن را به آنان تعلیم بدهید ،مانند اینکه با دست تمیز به قرآن
دست بزنند ،دست بیوضو یا آلودة خود را روی قرآن و كلمات آن نگذارند.
ایستگاه عادتدهی را به خاطر بسپارید!
اگر فرزند خود را قبل از بلوغ آزاد بگذاریم تا هر وقت بالغ شدند نماز بخواند و حجاب را
رعایت كند ،آنها به این آزادی عادت میكنند و پس از بلوغ با اندك بهانهای ممکن
است دست از انجام این كارها بکشند .میتوانیم با كارهای ساده و باورهای ساده از همان
سنین سه چهار سالگی سنگ بنای عادت به وظایف دینی آنها را در سنین بلوغ
پایهریزی كنیم:
• عادتدهی به نماز :از سه سالگی شروع كنید؛ با شادی در وقت هر نماز اگر كودك
بیدار است ،بخواهید بعد از شما بگوید «ال اله اال اهلل» ،وقتی گفت او را بغل،
نوازش ،بوس ،و تحسین كالمی كنید؛ از حدود سه و نیم سالگی ،با شادی در هر
وقت نماز اگر كودك بیدار است ،بگویید بعد از شما تکرار كند «ال اله اال اهلل»،
«محمد رسول اهلل» ،و بعد از گفتنش او را بغل ،نوازش ،بوس ،و تحسین كالمی
كنید؛ 9از چهار سالگی با شادی در وقت هر نماز اگر كودك بیدار است ،بگویید بعد
از شما تکرار كند «ال اله اال اهلل»« ،محمد رسول اهلل»« ،صلی اهلل علی محمد و
آله»؛ از پنج سالگی او را با قبله آشنا كنید و بخواهید در وقتهای نماز فقط یك
سجده كند و در آن بعد از شما تکرار كند «ال اله اال اهلل»« ،محمد رسول اهلل»،

 9شایان ذكر است كه والدین در مقدمه قصهگویی های خود (یکی بود یکی نبود غیر خدای مهربون هیچ كی نبود) برای
فرزندان در همین سنین خردسالی ،در واقع ،زمینه شناخت خداوند و باور به ازلی بودن او را (از ابتدا وجود داشتن خداوند
را) به آنها منتقل میكنند؛ باوری كه همسو با اذكار نماز است.
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«صلی اهلل علی محمد و آله» ،و بعد از گفتنش او را بغل ،نوازش ،بوس ،و تحسین
كالمی كنید.
وقتهای نمازی كه بیدار است ،از نیمه اول شش سالگی درخواست یك ركوع و
یك سجده خالی كنید و همان اذكار قبل و كارهای قبل را تکرار كنید؛ از نیمه
دوم شش سالگی درخواست صرفاً یك ركعت نماز كنید و افزون بر اذكار قبل هر
چه توانست در هنگام ایستادن از سوره قل هو اهلل بخواند؛ از هفت سالگی
درخواست دو ركعت نماز ،و از هشت سالگی درخواست نماز كامل ،و در ادامه
درخواست نماز همراه با وضو كنید 9و او را بر انجام این كارهای تشویق كنید؛
روایت است زمانی كه به فرزند خود وضو و نماز را آموختید ،خداوند شما،
همسرتان و فرزندتان را میآمرزد.

2

• عادتدهی به حجاب :از سه ،چهار سالگی روسریهایی زیبا با رنگهای مختلف دم
دست دخترتان بگذارید كه گاهی اگر خواست بتواند به سلیقه خود روسریای را
سر كند .در آن مواقع كه حجاب به سر میگیرد هر چند ناقص و كوتاه مدت باشد،
او را تشویق و تحسین كنید و همین روش را تا سنین شش سال داشته باشید .از
شش سالگی چادرهای مرتب و اتو كشیده رنگی و مشکی دم دست كودك داشته
باشید تا اگر دلش خواست سر كند؛ اگر سر كرد در خلوت و گاهی در جمع
دیگران تشویقش كنید .گاهی در این سنین با او حجاب بازی كنید یعنی انواع
پوشش را مادر بگیرد و دخترخانم یا حتی دیگران بگویند درسته آی درسته ،غلطه
آی غلطه! از هفت سالگی گاهی وقتها كه كامالً رابطه خوبی با هم دارید ،تمایل
به داشتن حجاب از سوی دختر خود كنید به این عنوان كه خداوند این كار را

 9این مراحل با عملیاتی سازی حدیثی به آدرس امالی صدوق ،ص  919انجام شده است.
 2محمدی ریشهری ،محمد ،میزانالحکمه ،ص .932
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دوست دارد و ما (پدر و مادر) هم دوست داریم .در ضمن آرامآرام مفهوم نامحرم را
برای او توضیح دهید و مراقبت بستگانی كه فرهنگ بدحجابی را ترویج میكنند
باشید و رفتوآمدهای خود را با آنها در حد الزم و ضرورت برسانید .در اوایل
سنین هشت سالگی همین روش را پر رنگتر از قبل ادامه دهید و اوایل سنین نه
سالگی از او حجاب كامل را بخواهید.
نه سختگیر باشید و نه سهلگیر!
دو تا هفت سالگی سن شکلگیری وجدان در كودكان است .وجدان همان پدر و
مادری است كه به درون كودك راه یافته و وقتی پدر و مادر نیستند ،جای آنها از
درون به كودك امر و نهی میكند .شکلدهی وجدان از سوی والدین در كودك به
سه صورت ممکن است اتفاق بیفتد:
• كارهای بد كودك را مورد توجه قرار ندهید و دائما خطاهای او را گوشزد نکنید؛
والدین بسیار سختگیری كه بیش از حد امر و نهی میكنند ،وجدانی سختگیر
در فرزندان خود به ارث میگذارند؛ وجدانی كه مدام از درون به كودك گیر
میدهد و احساس گناه زیادی در كودك ایجاد میكند كه میتواند منجر به كاهش
اعتمادبهنفس و شکلگیری روحیه غم و افسردگی شود .همچنین دیگران را مدام
جلوی فرزند خود مورد نقد قرار ندهید تا این الگوی رفتاری در او شکل نگیرد!
• از سویی ،جزو سهلگیرها هم نباشید؛ والدینی كه بسیار سهلگیر و بیتوجه به
اشتباهات فرزند خود هستند ،وجدانی سهلگیر در فرزندان خود به ارث میگذارند.
وجدانی كه از درون كار به كار كودك ندارد و گویی كودك هر چه بخواهد هر چند
اذیت و آزار دیگران باشد را مانع نمیشود! این وجدان ضعیف ،زمینهساز بسیار
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مهمی برای شدت گرفتن اشتباهات رفتاری بعدی شدیدتر در كودكی و رفتارهای
ضد اجتماعی در بزرگسالی است.
• به كوچكترین كارهای خوب فرزند خود توجه نشان دهید و از او تعریف كنید؛
كارهای كوچك خوب دیگران را نیز نزد فرزند خود تحسین كنید؛ همچنین روی
حساب و كتاب و با دلیل منطقی امر و نهی كنید؛ اشتباهات كودك خود را روشن
و راه مقابله با آن را برای فرزند خود مشخص كنید و بگویید «اگر اشتباه كردی
حتماً راه برگشت و جبرانی وجود داره؛ بیا به من بگو تا كمکت كنم»؛ با این روش
تربیتی ،وجدانی منطقی در كودك خود به ارث میگذارید .احساس گناه سازنده
كه رفتارهای خالف استاندارد را سرزنش میكند و در كاهش و جلوگیری از
اشتباهات رفتاری بعدی تأثیرگذار است .وجدان منطقی برای نیل به سالمت
معنوی بسیار الزم است .وجدانی كه نخست با امر و نهیهای والدین شکل میگیرد
و بعدها با امر و نهیهای دین تقویت و تکمیل میشود.
• وجدان باید فعال باشد .وجدان نافعال وجدانی است كه فقط از طریق نه گفتن
والدین شکل گرفته است .وجدان فعال وجدانی است كه وقتی والدین نه گفتهاند
مورد جایگزین نیز به فرزند خود ارائه دادهاند؛ بنابراین نگویید «كار بدی كردی،
اصالً ازت توقع نداشتم!» بگویید «شما این كار رو اینطوری انجام دادی! حاال سعی
كن اینجوری انجام بدی!» جمله اول شرم بیشتری در كودك ایجاد كرده و تکرار
آن سبب و احساس بیكفایتی ،كنارهگیری ،افسردگی ،خشم شدید نسبت به
پدر/مادر میشود ،و زمینه شکلگیری وجدان سختگیرانهتری را در كودك نسبت
به خود شکل میدهد ،اما جمله دوم شرم بهینهای را در او شکل میدهد و سبب
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سازگاری و روحیه جبرانكنندگی در كودك شده و زمینه شکلگیری وجدان
سالمتر و فعالتری از جهت حل مسأله را در او شکل میدهد.

9

خودمهارگری را تقویت کنید!
خویشتنداری یعنی به تأخیر انداختن یا صرفنظر كردن از خواستهها در موقعیتهایی
كه ارضای خواسته مناسب نیست .شکل گرفتن خویشتنداری در كودكی ،تحصیل
بهتر ،توانایی اظهار عقیده كردن ،استدالل كردن ،و ایستادگی در برابر فشارها و
برخورد مناسب با فشارها را در سنین باالتر در فرزندان پایهگذاری میكند.

2

• نخست آنکه خود ،الگوی بسیار مناسبی برای خویشتنداری ،بهخصوص در هنگام
عصبانی شدن هستند ،و دوم این كه صمیمانه و صبورانه ،در موقعیتهای مختلف،
راهبردهای مختلف كنترل هیجانات و افکار را برای فرزندانشان توضیح میدهند
(راهبردهایی همچون بستن چشمها یا گرفتن گوشها برای جلوگیری از دیدنیها
یا شنیدنیهای تحریككننده ،صحبت كردن با خودشان كه برای مثال «مامان
گفت كه زود برمیگرده» ،تغییر دادن هدفها در ذهن ،بهعنوان مثال بعد اخراج از
بازی به خود میگویند كه در هر صورت دوست نداشتند بازی كنند) 9در تربیت
خویشتنداری فرزندان خود موفق هستند.
• كودكان در این دوره سنی اغلب با خود صحبت میكنند آن هم با صدای بلند و از
این طریق رفتار و اندیشة خود را كنترل میكنند .در ادامه آنها بهصورت نجوا و

9برك ،2193 ،روانشناسی رشد ،ص .201
 2كیلن ،اسمتانا ،رشد اخالقی ،ترجمه جهانگیرزاده و همکاران ،ج ،2صص429 ،؛ برك ،روانشناسی رشد ،ص .241
 9گیلیوم و همکاران ،به نقل از برك ،روانشناسی رشد ،ص .241

| 99

به سوی آسمان

سپس بیصدا با خود سخن میگویند 9.جهتدهی به خودگوییهای كودك ابزار
خوبی برای شکلگیری خودمهارگری در كودك است.
• كنترل غذایی پیدا كردن كودك بر خود ،یك مقدمه برای خودكنترلی و
انضباطیابی درونی است .مادران یا پدرانی كه بیش از حد به غذا خوردن كودك
خود در این سن گیر میدهند فرصت خودكنترلی غذایی را از كودك میگیرند.
والدین گرامی! رشد جسمی فرزند شما از دو تا هفت سالگی نسبت به تولد تا دو
سالگی كاهش مییابد ،بنابراین نیاز بدنی آنها به غذا كمتر است و از سویی ،در
یك وعده غذایی كمتر غذا میخورند اما بین وعدههای بیشتری دارند؛ از سویی
برای خوردن غذای سالم به كودك قول رشوه (بهعنوان مثال شیرینی بهت میدم
اگه سوپت رو بخوری!) ندهید زیرا باعث میشود به مرور كودك غذای سالم را
كمتر دوست داشته باشد و تنقالت را ترجیح دهد.

2

• برخی كودكان ذاتاً زودرنج هستند و زود جوش میآورند .كمك به خودكنترلی و
خویشتنداری در این كودكان نیازمند صبر و حوصله بیشتری از سوی والدین و
رعایت اصل تدریج است .از همین سنین بازی را با چنین كودكان ترتیب دهید به
اسم «بازی ناراحت نشدن»؛ شما پدر یا مادر گرامی ،مقابل فرزند خود بنشینید و
از روی عقربه ساعت به فرزند چهار ساله خود بگویید كه سی ثانیه وقت دارد كاری
كند كه شما ناراحت شوید ولی بگویید اگر من (پدر یا مادر) ناراحت شدم در این
بازی سوختهام.
• به فرزند خود بیاموزید كه برای كار اشتباهی كه در مورد دیگران انجام داده است،
افزون بر عذرخواهی ،باید پیامد عمل بد خود را روی او بررسی و در صورت نیاز

 9سیف ،روانشناسی پرورشی نوین ،ص .10
 2برك ،روانشناسی رشد ،ص .221-229
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مشاهده و دنبال كند .این رفتار پیشنیاز توبه در بزرگسالی است .برای مثال اگر
سر كودك دیگری را شکسته ،نهتنها عذرخواهی باید بکند بلکه باید در تمام
مراحلی كه كودك را برای درمان به درمانگاه منتقل میكنند او در كنار كودك
دیگر حاضر باشد تا نتیجه عمل خود را ببیند كه چه بر سر دیگری آورده است و
در طول دوره درمان كودك نیز دو سه بار به نیت عیادت به او سر بزند.
• برای خود و فرزندانتان دفتر امتیاز درست كنید .در این دفتر هر روز میتوانید
كارهای خوب و كارهای بد را بنویسید .قرار بگذارید كه كارهای بدی را كه احیاناً
در طول روز انجام دادهاید با عذرخواهی از خدای مهربان و كسی كه ناراحتش
كردهاید و نیز با دو تا سه كار خوب جبران كنید .بهتر است همان روز هر كار بد
جبران شود ولی اگر نشد ،روز بعد حتماً جبران كنیم .به فرزندان خود بگوییم هر
كار بد كه انجام دهیم یك لکه سیاه در قلب ما مینشیند كه از نورانیت قلب كم
میكند و برای همین ،هر چه زودتر باید این لکه را پاك كنیم تا قلب ما زودتر از
لکه سیاه پاك شود و به نورانیت خود برگردد.
در ادامه به كودك بگوییم ،خدا هم یك دفتر ثبت امتیاز دارد .او هر روز كارهای خوب
و بد ما را ثبت میكند؛ هم كارهای خوب و بدی كه انجام دادهایم و دیگران با خبر
شدهاند و هم كارهای خوب و بدی كه فقط خدا میداند و خودمان .باید به خاطر
كارهای خوب خود از خدا تشکر كنیم كه كمكمان كرد انجام دهیم و بدانیم
جایزههای خدا خیلی بهتر از جایزههایی است كه بابا مامانها بهخاطر كارهای
خوب میدهند و بدانیم امتیاز كارهای خوبی كه فقط خدا از آن باخبر است و
خودمان ،بسیار بسیار زیاد است! و بدانیم پاداش كارهای خوبی كه در حق دیگران
انجام میدهیم و آنها باخبر نمیشوند تا از ما تشکر كنند یا با خبر میشوند ولی
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تشکر نمیكنند ،همه و همه پاداش آن كار خوب را خود خدا میدهد؛ و بدانیم
كارهای بدی را هم كه فقط خدا دیده و خودمان ،نمره منفیش خیلی زیادتر از
كارهای بدی است كه دیگران هم از آن با خبر شدهاند و برای همین باید از این
كارهای بد مخفیانه خیلی زود آنها را جبران كنیم .البته این گفتوگوها به تفکیك
و در زمان مناسب صورت گیرد تا مناسب حوصله فرزندمان باشد.
الف چهارم :احترام
كودكی عاشقانه به خدا احترام خواهد گذاشت كه احترام را حس كرده باشد؛ كودكی
احترام را حس خواهد كرد كه والدینش صمیمانه حتی زمانهایی كه از او عصبانی یا
ناراحت هستند به او احترام گذاشته باشند .احترام یعنی ما هم فرزندمان را دوست داریم
و هم میترسیم نکند رفتاری كنیم كه او ناراحت شود.

وظایف والدین
اینکه كودك در این سنین خود را خوب ،محترم ،شایسته و توانمند بداند یا آنکه بد،
حقیر ،بیكفایت و ضعیف بداند بر اساس نوع بازخوردهایی است كه ما والدین به هنگام
انجام كارهای مختلف فرزند خود به او میدهیم .از همین دوره سنی كودك واقعی بودن
عشق و عالقة والدین یا نمایشی بودن آن را تشخیص میدهد و به آسانی گول نمیخورد

9

از این رو پیام دوگانه به او ندهید كه به زبان قربان صدقه بروید ولی وقت عصبانیت مثل
یك خطاكار ذاتی با او برخورد كنید!
بنابراین ،آنچه ما به او درباره خودش با گفتار و رفتارمان منتقل میكنیم را او در مورد
خودش باور خواهد كرد .مراقب بازخوردهای خود باشیم.

 9شولتز ،روانشناسی شخصیت ،ترجمه كریمی و همکاران ،ص .920-922

| 112

سالمت معنوی از دو تا هفت سالگی

کوپنی تذکر بدهید!
از دو تا هفت سالگی كودك میخواهد چیزهایی را بسازد و محیط خود را كشف یا
دستکاری كند ،رفتارهایی كه میتوانند برای محیط خانه مخرب باشند .اگر والدین این
نیاز به كشف و دستکاری را با نکن نکنها و تحقیر و سرزنش ،ناكام كنند ،قضاوت كودك
درباره خودش منفی میشود ،ارادهاش ضعیف میشود ،احساس حقارت كرده نسبت به
والدین خود خشم ظاهر یا پنهان و یا لجبازی میگیرد 9و نگاه منفی به خود پیدا كرده،
كرامت نفس (ارزشمند دیدن خود) او بهشدت آسیب میبیند؛ كودكی كه كرامت نفس
داشته باشد به این راحتیها كار بد نمیكند.

2

اگر جزو والدین پر تذكر هستید كوپنهای چهار یا پنجتایی دست كنید و از صبح كه
كودك از خواب بیدار میشود ،هر بار كه به او تذكر میدهید یکی از كوپنها را پاره كنید
و در سطل كاغذ بیاندازید .وقتی آخرین كوپن شما پاره شد ،دیگر تا وقت خواب به او
هیچ تذكری ندهید مگر به خودش یا دیگری یا وسیله مهمی در خانه آسیب جدی وارد
كند .اینگونه كمكم پدر و مادر مراقب میشوند زود كوپنهای خود را نسوزانند و بگذارند
برای تذكرهایی كه در طول روز الزمتر است.
مالکیت او را جدی بگیریم!
والدین گرامی! احترام به حس مالکیت فرزندتان احترام به شخص خود اوست .از سه
چهار سالگی او روی مالکیت خود حساستر هم میشود و وسایل كودك برای او بخشی
از وجود حسیش تلقی میشود .سعی كنید برای استفاده از وسایلش از او اجازه بگیرید؛

 9همان  ،ص .223
 2نوری ،میرزا حسین ،مستدرك الوسائل ،ج  ،99ص .991
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لطفاً برای برقراری تعامل دوستانه بین او و همساالنش روی تقسیم كردن اشیاء او برای
بازی با دیگران تأكید نکنید ،بلکه مالکیت كودكان خردسال را بهعنوان عالمتی از ابراز
وجود آنها بپذیرند 9.و بگویید «این مال خودته اگه خواستی به داداشت بدی بازی كنه
من خوشحال میشوم ،اگه هم ندی من ناراحت نمیشم چون مال خودته و كسی حق
نداره بدون اجازه بهش دست بزنه! البته اگه خواستی بهش بده تا اونم ماشینش رو بده!
البته میتونی بهش بدی ولی ازش چیزی نخوای ،اینجوری قلبت نورانیتر میشه!» یا در
جمع دوستان و پارك بگویید «اگه میخواهی دوست پیدا كنی یا دوستات خوشحال
شن ،یه راهش اینه كه وسیلهت رو به اونها قرضی بدی باهاش بازی كنن بعدش بهت
پس بدن یا اینکه با هم بازی كنین شاید بهتون بیشتر خوش بگذره!».
او را جدی بگیرید!
نشان دهید خواستنی است؛ با بیانهای متنوع و در زمانهای مختلف ،از این كه خداوند
او را به شما داده از خداوند مهربان تشکر كنید .از سنین چهار پنج سال به او كمك كنید
كه به وجود خودش آگاهی بیشتری پیدا كند:
• درباره تفاوتهای ظاهری بگویید؛ برای مثال بگویید «قد بچهها ،شکل بچهها ،موی
بچهها ،باهم فرق داره ،هر كسی رو خدا یه جور آفریده؛ خدا همه بچهها رو دوست
داره»؛ و درباره تفاوتهای درونی بگویید «بعضی بچهها زود ناراحت میشن ،خیلی
فعالیت كردن را دوست دارند ،خیلی زود حواسشون پرت میشه ،هر كسی یه
جوره؛ شما هم اینجوری هستی كه .»...
• بخواهید با صحبت كردن خود را معرفی كند و به مشخصات جسمی و اخالقی
خود اشاره كند برای مثال من مهدی پسر احمد آقای محسنی هستم .چهار سالمه.

 9برك ،روانشناسی رشد ،صص .240-242
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قدم متوسطه؛ رنگ چشمم قهوهای؛ خیلی مهربون؛ حرفگوشكن هستم؛ گاهی
بازیگوشی میكنم .دوست دارم فوتبال بازی كنم ماكارونی خیلی دوست دارم؛
حسن و مجید دوستای منن ،یه ماشین اسباب بازی كنترلی خوشگل دارم ،دربارة
خدا فکرم اینه كه خیلی قویه ،همهجا هست ،احساسم درباره گنجشكها اینه كه
اونا خیلی شادن هر جا دلشون بخواد میرن ،آرزو میكنم پلیس شم).
• او را نسبت به لزوم تالش برای كنترل ویژگیهای اخالقی بد و تقویت ویژگیهای
اخالقی خوب هشیار كنید .به او بگویید «خیلی خوبه كه آدمها تالش كنند تا
خصوصیات منفی خودشون رو رفع یا كنترل كنند و خصوصیات مثبتی كه دارند
رو تقویت كنند یا اینکه خودشون رو نسبت به یك سری خصوصیات خوب جدید
عادت بدن!».
• هر چند وقت یك بار بخواهید از خدا در چندین جمله تشکر كند؛ برای مثال،
تشکر درباره اینکه خدا چه مهربانیهایی در حق او كرده ،چه اتفاقات بدی میشده
برای او بیفتد كه خدا رفع كرده ،چه اتفاقات بدی میشده خیلی بدتر بیفتد كه
خدا او را حفظ كرده».
• از چهار پنج سالگی او را در معرض تصمیمگیری قرار دهید؛ برای مثال نگویید
«دوست داری برج جادویی بازی كنیم؟» بگویید «االن دوست داری چه كار كنی؟
كتاب قصه برات بخونم ،برج بازی كنیم یا ماشین بازی كنیم» تا احساس كند
تصمیمات او محترم است.
• غم ،شادی ،خشم ،تنفر ،تعجب ،و سایر احساسها را برای او توضیح دهید و بگوید
در یك اتفاق ساختگی بهعنوان مثال او چه احساسی خواهد داشت و ممکن است
دیگران به چه دلیلی احساس دیگری داشته باشند؛ برای مثال بگویید «اگه حسین
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تو پارك زمین بخوره ،بچههای دیگر ممکنه بخندن ،انگار خوشحال شدن ولی شما
ناراحت میشی چون دوستت زمین افتاده».
بازی توپ مثبت انجام دهید!
اعضای خانواده دور هم جمع شوید ،توپی كوچك را به هم بیاندازید تا بین همه این توپ
بچرخد و هم زمان بخوانید «این توپْ توپِ مثبته ،دست هر كی بمونه مثبت اون گفته
میشه» وقتی توپ دست كودك شما افتاد ،هر كدام از پدر ،مادر و سایر افراد خانواده
یکییکی و بهنوبت ،یك كار مثبت جزئی فرزند خود را از هفته قبل تا امروز بگوید و بعد
بگویی این یعنی اینکه ( ...در این قسمت به یکی از ویژگیهای خوبی كه از این رفتار
مثبت او میتوان نتیجه گرفت اشاره میشود)؛ برای مثال« :حسین آقا ،سه شنبه هفته
قبل ،ساعت چهار عصر ،وقتی بابا خواب بود ،آروم با دادشش صحبت كرد ،این یعنی
اینکه حسین حواسش هست وقتی كسی خوابه نباید مزاحم خوابش شد ،آفرین! حسین»
و بعد با دست زدن تشویقش كنید؛ سپس دوباره توپ را بین افراد بچرخانید و شعر را
بخوانید اگر توپ دست فرزندتان افتاد دوباره كار مثبت دیگری را اشاره كنید و اگر دست
پدر ،مادر یا فرد دیگری از خانواده افتاد ،همه از جمله فرزندتان باید یك كار مثبت جزئی
او را بگویید؛ با این بازی كمكم میتوانید كارهای خوب فرزند خود را مورد توجه و تقویت
قرار دهید و احترام خود را به او نشان دهید و از سویی احترام گذاشتن او به دیگران را
نیز بهصورت غیرمستقیم در او نهادینه كنید.
الف پنجم :التزام
واژههایی كه در گفتار خود به كار میگیریم ،فیلمها یا دیدنیهایی كه در خانه و بیرون
خانه به آن چشم میدوزیم ،صداهایی را با عالقه به آن گوش میدهیم ،آنچه در فکر خود
میگذرانیم و دغدغه آن را داریم ،آنچه را دوست داریم و آنچه بدمان میآید ... ،همه و
همه به ما نشان میدهند فرزندان ما چه خواهند شد! این یعنی افکار ،احساسات و رفتار
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ما «هوا»یی را كه روح كودك در آن تنفس خواهد كرد مشخص میكند ،تنفس در هوای
آلوده ،روح و روانی آلوده و تنفس در هوای پاك ،روح و روانی پاك به فرزند ما خواهد
داد.

وظایف والدین
آنچه سبب رشد ایمان ما میشود ،روی رشد ایمان فرزندان ما تأثیر خواهد گذاشت؛
بنابراین میتوان گفت مهمترین وظیفة ما خودسازی است؛ اینکه بدانیم ایمان همچون
نهالی است كه باید به آن رسیدگی كنیم تا رشد كند وگرنه ضعیف و بیجان خواهد ماند
و در معرض شکسته شدن بر اثر توفانهای شك و تردید؛ اینکه بدانیم هر شب الزم است
دقایقی فکر كنیم امروزی كه گذشت برای قویتر كردن دوستی خود با خدا چه كردیم؟
برای ترك عادتهای بد خود چقدر پیشرفت داشتیم؟ برای كنترل خود در وقت
عصبانیت چقدر بهتر از دیروز شدهایم؟ مطالعة چه كتاب خوبی را برای تقویت ایمان خود
شروع كردهایم؟
جایگاه خود را نزد خدا تست بزنید!
بر اساس آموزههای دینی كسی كه دوست دارد بداند پیش خداوند چقدر عزیز است،
ببیند رضایت خداوند وقتی با یك گناه مواجه میشود چقدر برای او مهم است؛ آیا آنقدر
خداوند برای او ارزش دارد كه بهخاطر او دست از گناه بکشد؟

9

هر روز دقایقی را خلوت كنیم و از خود سؤاالتی از این قبیل بپرسیم :خدا كجای قلب
ماست؟ چقدر حاضریم برای او از گناه بگذریم؟ چقدر حاضریم برای او فیلمهای جذاب

 9شعیری ،تاج الدین محمد ،جامعاألخبار ،ص  939و .929
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نادرست را نگاه نکنیم؟ چقدر حاضریم برای او از مالهای حرام چشم بپوشیم؟ چقدر
حاضریم برای او دست دیگران را بگیریم؟ مجموع این جوابها به ما نشان میدهد
جایگاه ما نزد خدا چگونه است.
احترامدار والدین خود باشید!
اینكه ما پدر و مادرها به پدر و مادر خود چه در قید حیات باشند و چه از دنیا رفته
باشند احترام بگذاریم خود باالترین الگوی عملی برای شیوه رفتاری است كه كودكان ما
در درازمدت با ما خواهند داشت؛ امام سجاد علیهالسالم شیوه درست برخورد با والدین را
اینگونه معرفی میفرمایند:
• «الهی چنان كن تا از پدر و مادرم چون پادشاهی مستبد بترسم و به آنها چون
مادری مهربان نیکی كنم؛ طاعت خود را و نیکی به پدر و مادرم را از به خواب
رفتن خوابآلودگان و نوشیدن آب خنك برای تشنهكامان لذتبخشتر قرار ده تا
خواسته ایشان را بر میل خویش و خشنودیشان را بر رضایت خویش مقدم بدارم و
نیکیهایشان را بر خویش زیاد ببینم هرچند كم باشد و مهربانی خود را بر ایشان
كم ببینم هرچند زیاد باشد».

9

• «الهی در برابر والدینم صدایم را آهسته و كالمم را خوشایندشان و خویم را نسبت
به ایشان نرم و قلبم را نسبت به ایشان عطوف و مرا نسبت به آنها دوستی مهربان
و دلسوز گردان».

 9صحیفه سجادیه ،دعای .23
 2همان.
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احترامدار همدیگر باشید!
اگر ما والدین همدیگر را محترمانه صدا بزنیم ،پشت سر ،از همدیگر بدگویی نکنیم،
جلوی كودك شیوه تربیتی همدیگر را به باد انتقاد نگیریم ،خانواده همدیگر را به باد
انتقاد نگیریم؛ جوری وانمود كنیم كه در كارهای منزل و بیرون منزل الزم است رضایت
و اجازه پدر و مادرش را داشته باشد (البته الزم است والدین با هماهنگ باشند) ،از
زحمات همسرمان مقابل كودك تشکر كنیم ،پشت سر همسرمان از خوبیهای او بگوییم،
 ...فرزندی خواهیم داشت كه كنار پدر و مادرش اخالق را بهصورت عملی یاد میگیرد؛
پدر و مادری كه در عمل التزام به خوبیها دارند نه فقط در مقام توصیه!
اگر فرزندتان بهخاطر زیادهخواهی از دست پدرش ناراحت شده و به شما شکایتش را
آورده و برای مثال میگوید« :بابا بده! اذیتم میكنه؛اصالً دوسش ندارم»؛ در این مواقع
نقش پدر را پر رنگ كنید" :من بابا رو دوست دارم؛ خیلی كارای خوب بلده ،باهات بازی
میكنه ،كار میكنه تا ما راحت باشیم ،مواظبمونه تا كسی به ما آسیب نزنه .یه رفتار
نادرست دلیل این نیست كه ما نسبت بهش بیاحترامی و بیمهری كنیم .تازه اگه كارش
اشتباه باشه وگرنه كه اصالً نباید دربارهاش این جوری فکر كنیم و حرف بزنیم» .یا برای
مثال در جواب شکایت از مادر بگوییم« :مامان خیلی مهربونه .هر روز برامون غذا درست
میكنه ،مراقبه مریض نشیم ،بهمون محبت میكنه؛ اگه یکبار اشتباه كرد نباید باهاش
نامهربونی كنیم؛ تازه اگه اشتباه كرده باشه وگرنه كه اصالً این جوری حرف زدن
دربارهاش درست نیست».
كودك حق زدن پدر و مادر حتی به شوخی را ندارد؛ اگر كودك سه ساله دستش را برای
زدن مادر باال برد بالفاصله مچ دست او را بگیرد كمی فشار دهد و با اخم به كودك نگاه
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كند و ناراحتی خود را از این رفتارش به او نشان دهید .اگر كودك خواست همچنان به
رفتارش ادامه دهد مادر باید از كنار او برخیزد و دنبال كارش برود و به این ترتیب با دور
شدن از كودك به نوعی او را تنبیه كند .در حدود چهار پنج سالگی به باال برای كودك
توضیح دهید كه از رفتار او ناراحت میشوید و او اصالً اجازه چنین كاری ندارد.
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فصل چهارم :سالمت معنوی از هفت
تا دوازده سالگی
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فصل چهارم :سالمت معنوی از هفت تا دوازده سالگی
كسی نیست كه پاكی را در وجود كودكان حس نکند! این پاكی بهخاطر وجود چشمه
زاللی است در درون آنها به نام «فطرت» كه منبع جوشش خوبیهاست .چشمهای كه
باغبانان دلسوزی به نام پدر و مادر الزم است راه آن را به زندگی كودكان باز كنند تا باغ
زندگی فرزندان سرسبز و پرطراوت شود و ارزشمندترین میوه خود را بدهد یعنی
«سالمت معنوی» .استعدادهای جسمی ،شناختی ،هیجانی و اجتماعی كودكان از هفت تا
دوازده سالگی ،خاك این باغ را بسیار حاصلخیز كرده ،فقط كافی است با به كارگیری پنج
الف مهم سالمت معنوی  ،چشمه فطرت بهخوبی استخراج شود و از ریخته شدن سم،
درون آن جلوگیری شود!
در این فصل نیز همچون فصلهای پیشین ،نخست اشارهای مختصر به توانمندیهای
چهارگانه كودكان هفت تا دوازده سال میكنیم و سپس الفهای مهم سالمت معنوی را
در این دوره سنی مورد بررسی قرار میدهیم.
اگر خواندن فصلهای پیشین در شما حسرت فرصتهای تربیتی از دست رفته ایجاد
كرده چون اكنون كه مشغول مطالعه كتاب هستید فرزندتان هفت تا دوازده سال است،
میگوییم «نگران فرصتهای از دست رفته نباشید؛ هیچگاه تربیت دیر نیست؛ شاید
نشود به گذشته بازگشت و یك آغاز زیبا ساخت ،ولی میشود هماكنون آغاز كرد و یك
پایان زیبا ساخت!»
بخش اول :ظرفیتهای رشدی از هفت تا دوازده سالگی
از هفت تا دوازده سالگی سنین منتهی به بلوغ و شایسته تکلیف شدن از سوی خدای
خوبیهاست .شایسته تکلیف شدن ،شرط ورود به «دانشگاه بندگی» و پیش رفتن تا
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درجه «بندگی خدا»ست! نخست الزم است با توانمندیهای او بیشتر آشنا شوید؛ اكنون
توانمندیهای رشدی او را به اختصار مورد بررسی قرار میدهیم.
ظرفیتهای جسمی
در این دوره سنی ،بهطور میانگین تقریباً سالی پنج تا هشت سانتیمتر به قد ،و دو و نیم
كیلو به وزن كودك اضافه میشود .تا دوازده سالگی تمام بیست دندان شیری از بین
میروند و دندانهای دائمی جای آن را میگیرند .ریه كودك نیز رشد بیشتری كرده و
امکان تبادل هوای بیشتری را در هر بار تنفس فراهم میكند و از سویی نیز تا یازده
سالگی ،سرعت پاسخدهی كودكان به محركها دو برابر سریعتر نسبت به سن پنج
سالگی میشود كه در نتیجه هم بنابراین توانایی انجام ورزشهای سختتر و هم حفظ
تعادل و چاالكی در آنها باالتر میرود .در پایان سالهای دبستانی تقریباً  24درصد
كودكان دچار نزدیكبینی هستند و تقریباً سه تا چهار درصد دچار مشکالت شنوایی
میشوند كه البته در خانوادههای از جهت مالی ضعیفتر تا  21درصد هم گزارش شده
است؛ این دو مسأله در چشم و گوش را قبل از آنکه به مشکالت جدی یادگیری منجر
شود با معاینههای منظم بینایی و شنوایی میتوان برطرف كرد .كودكان در این سنین
برای تأمین انرژی جهت یادگیری موفقیتآمیز در مدرسه و افزایش فعالیت جسمانی به
غذای متعادل و فراوان نیاز دارند .غذای سالم ،رشد جسمی ،نمرات هوش ،هماهنگی
حركتی ،و تمركز آنها در این سنین را بهبود میبخشد .آنها در دو سال اول ابتدایی
بیشتر از سالهای بعدی بیمار میشوند زیرا دستگاه ایمنی هنوز رشد كامل پیدا نکرده و
وقتی كنار كودكان بیمار قرار میگیرند احتمال واگیر شدن بیشتر است .همچنین،
دخترها در مهارتهای حركتی ظریف همچون نوشتن و نقاشی كماكان در این سنین
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جلوتر هستند؛ پسرها هم در مهارتهای حركتی درشت همچون پرتاب كردن و كارهای
قدرتی بهترند.

9

ظرفیتهای شناختی
در این دورة سنی تفکر كودكان منطقیتر ،طبقهبندی اشیاء و موقعیتها برحسب
خصوصیات مشتركشان دقیقتر ،و قدرت استدالل آنها بهتر شده 2و در مقایسه كردن و
فرقگذاری بین مسائل تواناتر شدهاند؛ 9همچنین ،تمركزشان بیشتر شده و مغزشان مدت
زمان كمتری برای پردازش اطالعات نیاز دارد 3و رفتارهای آنها انتخابگرانهتر شده
است.

4

باال رفتن توان شناختی و از سویی باال رفتن انگیزه برای شایسته به نظر آمدن نزد
دیگران ،سبب شده حافظه فعال ،یادسپاری ،و به یادآوری آنها نیز رشد خوبی كند.

0

بهمرور دانششان هم دربارة موضوعات بیشتر شده و در نتیجه اطالعات جدید را
معنیدارتر و آشناتر درك كنند .همچنین قدرت كنار آمدن با شرایط مختلف 2و نیز توان
ذهنی آنها برای تداوم بخشیدن به ارزشها بیشتر شده است 9.تفکر كودكان نیز در این
دوره عینی است یعنی دركشان از اندیشههای مذهبی ،نسبت به قبل كمتر رنگ خیال
دارد 1.همچنین در این دوره بیشتر خدا را با صفاتی به یاد میآورند كه جنبة عاطفی
 9برك ،روانشناسی رشد ،ص .211-214
 2همان ،ص .211-911
 9منصور ،دادستان ،روانشناسی ژنتیك دو ،ص .223
 3دمپستر و كوركیل؛ لونا و همکاران؛ به نقل از برك ،روانشناسی رشد ،ص .912
 4منصور ،روانشناسی ژنتیك ،ص .911
 0اشنایدر؛ به نقل از برك ،روانشناسی رشد ،ص .913
 2منصور ،دادستان ،روانشناسی ژنتیك دو ،ص .223
 9همان ،ص .213-214
 1باهنر ،آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد ،صص.29-22
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دارد و هنگام شنیدن كلمه «خداوند» ،بیشتر مهربانی ،بخشندگی ،نعمتدهندهبودن،
حاضر بودن ،استجابتكنندگی و دوستدار بندگان بودن را بهخاطر میآورند 9.البته شایان
ذكر است كه این حاالت بستگی به آموزشهای قبلی ما نیز دارد.
ظرفیتهای هیجانی
هنگامی كه كودكان وارد مدرسه میشوند ،حداقل در چهار زمینه (شایستگی تحصیلی،
شایستگی اجتماعی ،شایستگی ورزشی ،و ظاهر جسمانی) خود را با همساالنشان مقایسه
میكند و مرتبه خود را میان آنها پیدا میكنند ،در نتیجه نسبت به دوران
پیشدبستانی ،شناخت واقعبینانهتری دربارة خود و توانمندیهایشان و نیز دیگران پیدا
میكنند 2.در همین راستا ،موضوعات جدیدی آنها را دچار ترس و اضطراب میكنند.
برای مثال از جمله نگرانیهای رایج در این سن میتوان به شکست تحصیلی ،صدمات
جسمانی ،طرد همساالن و همچنین سالمت والدین اشاره كرد 9.برخی كودكان از مورد
خاصی در مدرسه ،مثل معلم بیش از حد ایرادگیر ،قلدرهای مدرسه ،یا فشار خیلی زیاد
والدین برای پیشرفت هیجان ترس را تجربه میكنند.
هیجانهای خودآگاه مثل احساس گناه ،شرم ،خجالت ،حسادت و غرور ،كه در صدمه
زدن یا تقویت خودپنداره تأثیر بسزایی دارند نیز در این سن عمیقتر حس میشوند از
این رو موفقیت تازهای موجب غرور شده و یا تخلف ،احساس گناه را برانگیخته میكند،
بدون آنکه نیازی به حضور بزرگترها باشد؛ در ضمن ،كودكان مانند گذشته ،برای هر

 9اخوی ،خدا در زندگی كودكان ،ص .30
 2برك ،روانشناسی رشد ،ص .999-992
 9همان ،ص .942
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اتفاق بدی احساس گناه نمیكنند ،بلکه برای خالفكاری عمدی ،مانند بیتوجهی به
مسئولیتها ،تقلب كردن ،یا دروغ گفتن احساس گناه میكنند.

9

همچنین قضاوتهای اخالقی آنها نسبت به دورة قبل دقیقتر شده زیرا به نیتها بیشتر
توجه پیدا كردهاند؛ برای مثال وقتی سوال شود :كسی كه عمداً یك بشقاب را میشکند
گناهکاراست یا كسی كه ده بشقاب را به صورت تصادفی میشکند؟ كودكان هفت سال
به باال میگویند «اولی» ،برخالف معمول كودكان مرحله سنی قبل كه میگویند
«دومی» ،چون بشقابهای بیشتری را شکسته است!
ظرفیتهای اجتماعی
در این دوره كودكان بیشتر تحت تأثیر همساالن و همکالسیها بوده و برای وقت
گذاشتن و بازی با آنها اهمیت خاصی قائل هستند 2.معاشرت با همساالن به كودكان
برای بهتر شناختن تواناییها ،مهارتها و نقطهضعفهای خود و نیز پی بردن به
تفاوتهای فردی با دیگران كمك میكند 9.آنها در این مرحله بهجای لذت مادی ،لذت
روانی (لذت از رضایت دیگران) را بیشتر دوست دارند 3و از بین آنها كسانی كه از لحاظ
هیجانی خود را بهتر كنترل میكنند ،خُلق ،همدلی ،و نوعدوستی خوبی نشان میدهند.

4

آنها از قبل میتوانند بهتر به مقررات احترام بگذارند و نیز متوجه شوند كه استثناهای
قانونی نیز برای مقررات وجود دارند.

 9همان ،ص .994
 2نجاتی ،روانشناسی رشد ،ص .999-992
 9باهنر ،آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد ،ص.41
 3سیف و همکاران ،روان شناسی رشد ،ص.41
 4زمان ،شیپمن و ساوج ،به نقل از برك ،روانشناسی رشد ،ص .990-992
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نیاز كودكان به برتری یافتن بر یکدیگر نیز میتواند به رقابت ناسالم منتهی شود 9تا
جایی كه گاه بیرحمانه دیگری را تحقیر و مسخره میكنند .از طرفی آنها به زودی
متوجه خواهند شد كه بهترین پاسخ به آزارهای اینگونة دیگران ،نشان ندادن هیچگونه
واكنش هیجانی است .اعتراض كردن ،گریه كردن ،افشاگری یا خشمگین شدن در برابر
اذیت و آزار دیگران تنها خطر تحقیر و طرد شدن بیشتر را به همراه دارد و اینکه با كوتاه
آمدن شانس بیشتری برای حفظ شأن و منزلت خود خواهند داشت.

2

بخش دوم :الفهای سالمت معنوی از هفت تا دوازده سالگی
راز پدر و مادرِ خوبشدن آن است كه هرگز فکر نکنید پدر و مادر خوبی شدهاید .زیرا
خوبی حد ندارد؛ بنابراین ،هر چقدر هم پنج الف مربوط به مراحل قبلی سالمت معنوی
را خوب به كار بسته باشید ،الزم است پنج الف سالمت معنوی مربوط به مرحله از هفت
تا دوازده سالگی را نیز با دقت دنبال كنید و بهكار ببندید تا سالمت معنوی فرزند
دلبندتان بیشتر و بهتر شود .در ادامه این پنج الف تقدیم میشود.
الف اول :امنیت
جایی كه گرد و غبار راه نفس كشیدن را بگیرد ارزش هوای پاك بیشتر دانسته میشود!
جایی كه روی خط زلزله است و هر وقت از شبانهروز امکان بروز زلزله وجود دارد ،قدر
امنیتِ خاطر داشتن بیشتر دانسته میشود! امنیت مثل هواست كه نبودش نهتنها تلخ
است ،بلکه آرامش و لذت بردن از داشتهها را نیز میرباید.

 9آن ورنون ،مهارتهای زندگی ،ترجمه :فیروزبخت ،ص .994
 2گاتمن ،فنون افزایش هوش هیجانی كودكان ،ترجمه منا خاطری ،ص201؛ گاتمن ،پرورش هوش هیجانی در كودكان،
ترجمه بلوچ ،ص .224
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خانهای كه كودكان در آن نتوانند نفس بکشند و هر وقت از شبانهروز امکان زلزلهای
رفتاری از سوی یکی از والدین باشد نیز همینگونه است؛ در این خانهها هم زندگی برای
كودكان تلخ است و هم آمادگی روانی الزم برای پذیرش سالمت معنوی از سوی
كودكان وجود نخواهد داشت .چه كنیم تا فرزند هفت تا دوازده سالمان كنار ما نفس
بکشند و امنیت و آرامش داشته باشند؟

وظایف والدین
اهمیت امنیتبخشی در سالمت معنوی از آن روست كه امنیتبخشی والدین به كودك
مقدمه بیدار كردن تمایل و محبت قلبی او به خداست؛ بر این اساس ،همانگونه كه در
فصل قبل اشاره شد ،خدا را باید اول با دل به فرزند خود شناساند بعد با عقل؛ دلی كه
عاشق پدر و مادرش شده ،بهتر عاشق خدا میشود؛ دلی كه در كنار پدر و مادرش
احساس امنیت و آرامش كرده ،بهتر در دامن خدا احساس امنیت و آرامش خواهد كرد؛
انتقال امنیت و آرامش معنوی به فرزندان نیازمند دقت به نکتههای زیر است:
از غذادهی روزانه غافل نباشیم!
بههمان صورتی كه در دورة سنی دو تا هفت سال بیان شد ،برای انتقال حس امنیت و
آرامش به فرزند خود هر روز با او بازی كنید؛ هر روز ،تأكید میكنیم هر روز ،حداقل
پانزده دقیقه؛ شرایط این بازی همان است كه در آنجا بیان شد؛ هدف اصلی از این بازی
نفوذ در قلب فرزندمان است؛ اگر دوست صمیمی او باشیم ،او غمها و ناراحتیهایش را با
ما در میان خواهد گذاشت؛ اختصاص زمان بازی روزانه برای كودك به او این حس را
میدهد كه برای ما فرد كامالً مهمی است .البته در نوع بازی كه از شما میخواهد نباید
شما را اذیت كند یا در خانه خرابکاری صورت بگیرد ،در غیر این دو استثنا ،او در زمان
بازی رئیس است و حرف حرف اوست و فقط باید با او همراهی كرد؛ اگر چند فرزند
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دارید الزم است برای هر كدام وقت اختصاصی جداگانه بگذارید .اگر تك سرپرست
هستید و امکان آن نیست كه بشود با كودكان جدا جدا بازی كرد ،میتوانید زمان بازی
فرزندان خود را جمع بزنید و در یك زمان مشترك بهصورت گروهی بازی كنید اما به هر
كدام توجه خاص مبذول كنید؛ البته اگر بشود جدا جدا بازی كرد واقعاً ترجیح دارد چون
حس خواستنی بودن كودك را بهتر به او منتقل میكند.
با خدا رفت و آمد کنید!
همچون سنین دو تا هفت سالگی ،در این دورة سنی نیز باید كودك را با اماكن مقدس و
مجالس مذهبی مأنوس كرد؛ حس آرامش و امنیت در این اماكن تداعیكنندة حس
خوب با خدا بودن در كودكانمان خواهد بود .همچنین به نکتههای زیر توجه فرمایید:
• در این سنین میتوانید با هماهنگی با هیئت امنای مسجد محلتان یا مسئوالن
هیئت ،متناسب با سن فرزندتان مسئولیتهایی در مسجد یا هیئت به فرزند خود
واگذار كنید تا حضور فعالتر و خوشایندتری در این مکانها داشته باشند و از
طرفی روابط اجتماعی آنها هم تقویت شود.
• سعی كنید تا میشود فرزندتان را تنها به این اماكن و مراسمهای مذهبی نفرستید
تا بتوانید هم الگوی عملی او در اهمیت دادن به شركت در این مکانها باشید و هم
بتوانید در فضایی صمیمی به او آداب این اماكن و جلسات از جمله احترام گذاشتن
و رعایت حقوق و آرامش دیگران را بیاموزید.
• از سویی ،خدا را به خانه خود دعوت كنید؛ مکانی را در منزل خود انتخاب كنید؛
سجادهای برای كودك خود تهیه كنید و تشویقش كنید تا در وقتهایی غیر از وقت
نماز كه میخواهد خدا را مهمان قلبش كند و با او حرف بزند به آنجا برود .بر
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اساس آموزههای دینی ،بودن یك مکان ثابت برای راز و نیاز در خانه مطلوب است؛
اما مناسب است انسان به مساجد مختلف برود یا در یك مسجد در قسمتهای
مختلف مسجد نماز بخواند.
یار کِشی نکنیم!
اگر با همسر خود اختالف و كشمکش پیدا كردیم ،از فرزندان خود بر علیه همدیگر یار
كشی نکنیم! این رفتار سبب شکل گرفتن حس نا امنی در روان كودك میشود؛ الزم
است اتحاد خود را بهعنوان پدر و مادر حفظ كنیم تا بتوانیم در كنار هم تکیهگاه امنی
برای روان فرزند خود باشیم؛ یادمان باشد حس خدا در بزرگسالی شکل كاملشده از
حسی است كه فرزندان ما در سنین پایین نسبت به والدین خود دارد؛ اختالف ما و
یاركشی از بین فرزندان حس آنها را به یك طرف بد میكند كه در نهایت میتواند به
احساس خوبی كه كودكان بعدها میتوانند از خداوند داشته باشند آسیب بزند!
به دوستی اهمیت دهیم!
در هفت تا دوازده سالگی ،كودكان به نظر همساالن و معلمان خود در مدرسه اهمیت
باالیی میدهند؛ آنها دوست دارند همانگونه كه در خانه مورد عشق و محبت والدین
هستند ،در مدرسه هم محبوب باشند و یا دستكم مورد بیتوجهی واضح نباشند.
مواردی همچون انتخاب نشدن در تیم فوتبال كالس ،گروه سرود ،دعوت نشدن به جشن
تولد یکی از دوستان ،واقعاً آنها را رنج میدهد و امنیت و آرامش روانی آنها را برهم
میزند .در این موارد دلگرمی دادن ما والدین به آنها كه «اصالً این چیزا مهم نیست!»
معموالً جواب نمیدهد؛ در این موارد:
•

خوب به او گوش دهید؛ اجازه دهید احساسهای بد و گیجكنندة خود دربارة اینکه
همساالن چرا او را نادیده گرفتهاند را برای شما بگوید؛ و اگر موارد مشابه این
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احساسها را در كودكی داشتهاید بعد از پایان صحبتهایش با حسی همدالنه برای
او تعریف كنید.
•

سپس بگویید «بهنظرت چی باعث شده بود اون زمان من از همکالسیهام و االن
شما از همکالسیهات ناراحت بشی؟» وقتی جوابهای او را شنیدید اگر این پاسخ
را نشنیدید برای او بگویید «اون چیزی كه حال ما رو بد میكنه ،انتظارات ما از
رفقامونه كه برآورده نشده؛ آدم وقتی خیالش راحت میشه كه بدونه از هر كسی از
رفقاش چه انتظاری باید داشته باشه!» تنظیم انتظارات از دیگران سبب كمشدن
میزان نا امیدی در روابط و در نتیجه كاهش نا امنی روابط ناشی از روابط میشود.

•

به او كمك كنید نسبی بودن امور را درك كند تا دوستانش را سیاه و سفید نبیند
یعنی آنها را كامالً بد یا كامالً خوب ارزیابی نکند؛ برای درك نسبیت به او كمك
كنید اول احساسات خود را درجهبندی كند تا به نسبی بودن احساسها پی ببرد؛
بگویید« :كدوم یك از اسباب بازیهات رو از همه بیشتر دوست داری؟»« ،آیا
همیشه به یك میزان از دوستات عصبانی/خوشحال میشی؟»« ،چه وقتهایی
عصبانیتر/خوشحالتر میشی؟» . ... ،وقتی نسبی بودن احساسها را درك كرد،
دربارة اینکه خوبی و بدی دوستانش هم امری نسبی است با او صحبت كنید تا به
این مفهوم برسد كه هیچ كدام از دوستانش كامالً خوب یا كامالً بد نیستند و هر
كدام خوبی و بدیهایی دارند توضیح دهید و اینکه مهم آن است كه بدانیم از هر
دوستی در چه زمینهای به چه میزانی انتظار داشته باشیم.

•

طی شدن مسیر باال در گفتوگو ،به كودك كمك میكند مشکالت رابطهای خود
با دوستانش را بهتر تحمل كند و حتی در بزرگسالی روابط با كیفیتتری با
اطرافیان خود داشته باشد؛ در نهایت او را با تکنیك «سبحان اهلل» آشنا كنید .این
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تکنیك یعنی هر وقت ناراحت شد با خود چند مرتبه این ذكر شریف را بگوید و
بهمعنای آن دقت كند؛ برای او معنای دقیق این ذكر را اینگونه توضیح دهید:
«سبحان اهلل یعنی فقط و فقط خداست كه بیعیب و نقصه! فقط و فقط خداست
كه میشه ازش انتظار خوبیهای كامل را همیشه ،همهجا و همهوقت داشت ،جز
خدا و كسایی كه مثل پیامبر و اماما تو خوبیها مثل خدا شدن ،همه و همه خوبی
و بدی دارند و كامل نیستند».
از درون تقویتش کنید!
از ده تا دوازده سالگی كمكم كودك خود را بهتر میشناسد؛ در شناخت بهتر خود دیگر
فقط متکی به بازخوردهای پدر و مادر ،دوستان ،معلمان و دیگران نیست بلکه بر اساس
هدفهایش و آنچه برایش مهم و با ارزش است و یا به آن عالقه دارد به یك تعریفی از
خود میرسد كه چگونه آدمی است .دیگر نسبت به قبل كمتر تحت تأثیر بازخوردهای
دوستان و یا ناراحتیهای آنی قرار گیرد .یعنی دیگر فقط تحت تأثیر بیرون نیست ،بلکه
از درون برای مثال میشنود «من نباید االن حرف بزنم ،حرف زشت زدن كار بدیه!»،
«بزرگ شدم میخوام معلم ابتدایی بشم»« ،ناراحتم كه تو تیم فوتبال كالس انتخابم
نکردن ،ولی اشکال نداره ،میتونم خطم رو بهتر كنم؛ من به خطاطی خیلی عالقه دارم»،
«درسته بعضی همکالسیها منو دوست ندارن ،اما بعضیهاشون هم من رو دوست دارن،
اصالً قرار نیست همه ،آدم رو دوست داشته باشن».
از این رو دنیای او از این سن دو دنیا میشود« :دنیای بیرونی» و «دنیای درونی» .دیگر
برای رسیدن به آرامش روانی كودك فقط به دنیای بیرونی متکی نیست بلکه به دنیای
درونی هم میتواند تکیه كند.
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والدین گرامی! در دو زمینه به كودك خود میتوانند جهت دهند ،اول آنکه خدا را
بهعنوان كسی معرفی كننند كه از دنیای درون او كامالً باخبر است و میتواند در غم و
شادی كنارش باشد؛ بگویید دیگران نمیتوانند درك كنند چه در فکر و قلب و درون او
میگذرد ولی كسی كه همة سخنهای او را میشنود و همیشه او را میتواند در قلب
خود حس كند «خدا»ست .دوم آنکه ارزشهای دینی ،یعنی آنچه از نگاه این خدای
نزدیك ،خوب و بد است را بهعنوان ارزشهای درونی كودك ارائه دهید تا در
هدفگذاریها و ارزشگذاریهای خود كامل و كاملتر شود .این اقدامات ،مقدمة
شکلگیری هویت مذهبی در سنین بعدی او خواهد شد.
الف دوم :آموزش
این دوره بنابر آموزههای دینی دورهای است كه الزم است دانشآموزی 9،آموزش حالل و
حرام 2،و ادب آموزی 9را برای فرزندان خود جدیتر دنبال كنیم؛ دورهای است كه
كودكان گوش به فرمانتر 3از قبل هستند و جدیتر میتوان برخی دغدغههای تربیتی را
دنبال كرد .نتیجه آموزش در این سنین نهادینه كردن دو مطلب در جان كودك است:
• دورة قبل روی جا افتادن مفهوم «خدا دوست داشتنی است» و «خدا مهم است»
در جان فرزند خود سرمایهگذاری كردیم ،این دورة سنی به اضافه آن الزم است
روی مفهوم «خدا مهمترین است» و «خدا دوست داشتنیترین است» در سالمت
معنوی او سرمایهگذاری كنیم؛ اگر فرزند ما خدا را مهمترین و دوست داشتنیترین
 9كلینی ،محمد بن یعقوب ،كافی ،ج  ،4ص .219
 2همان.
 9مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار  ،ج  ،29ص .04
 3طبرسی ،حسین بن فضل ،مکارم االخالق ،ص .222
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فرد زندگی خود حس كند ،با پدر و مادر ،همکالسیها و معلمان خود جوری رفتار
خواهد كرد كه خدا دوست دارد ،جوری قضاوت خواهد كرد كه خدا دوست دارد ،و
جوری در رابطهها و زندگی هدفگذاری خواهد كرد و تصمیمهای ریز و درشت را
خواهد گرفت كه خدا دوست دارد؛ البته این مسیر تا رسیدن به پختگی راه تقریباً
طوالنی دارد كه شروع آن از همین دورة سنی است.
• دورة قبل بیشتر روی «عادتدهی» فرزند خود به رفتارهای دینی تمركز كردیم ،در
این دوره الزم است كنار «عادتدهی» ،بیشتر روی «انتخابگری» او تمركز كنیم؛
اگر صرفاً فرزند ما به یك سری اعمال عبادی عادت كند اما انتخاب او این كارها
نباشد ،ایمانی سطحی و كمعمق پیدا خواهد كرد!

وظایف والدین
دینداری یك ساختمان است؛ هر ساختمانی یك پی و پایهای دارد و یك در و دیواری؛
بدون پایه ساختمانی بنا نمیشود و بدون در و دیوار قابل سکونت! پایههای ساختمان
دین از جنس باور و اطمینان است؛ باور و اطمینان به خدا ،عدالتش ،پیامبرش ،امامانش
و معاد؛ در و دیوار این ساختمان یا همان فروع دین ،همان وظایفی دینی است كه یك
مؤمن الزم است به آن عمل كند؛ والدین با در نظر گرفتن پی و پایه و در و دیوار
ساختمان ایمان ،مناسب است به نکتههای زیر توجه فرمایند:
از عادت به انتخاب پل بزنید!
از دو تا هفت سالگی ،تمركز روی «عادتدهی» به رفتارهای دینی بود .از هفت تا دوازده
سالگی ،در كنار ادامه فرایند عادتدهی ،تمركز سالمت معنوی روی «انتخابگری» است
تا ایمان كودك عمق پیدا كند .مهمترین وظیفة ما والدین ،در این دوره ،پل زدن از عادت
به انتخاب است .برای آنکه نمازی كه فرزند ما میخواند ،حجابی كه رعایت میكند،
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قرآنی كه میخواند ،احترامی كه برای خدا ،والدین ،همساالن و معلم خود میگذارد،
راستگویی كه در گفتوگوی با دیگران رعایت میكند ،و سایر رفتارهای خوبش صرفاً یك
پوستة (عادت) نباشد ،بلکه مغز (انتخابگری) داشته باشد ،الزم است روی دو محور كار
كنیم:
• از معنادهی كمك بگیریم؛ كودكی كه معنای كارهای خود را بداند ،برای مثال،
معنای نماز ،حجاب ،محبت كردن به دیگران ،خیرخواهی برای دیگران ،همدلی
كردن ،و گذشت ،بهتر میتواند عادتهای خود را عمق ببخشد.
• از استدالل كمك بگیریم؛ شخصیت دینی كودك از عادتهای طوالنیمدت در
كنار استداللهای رو به رشد او ساخته میشوند« .عادت»ها در صورتی
خستهكننده نمیشوند و عمق پیدا میكنند ،و تبدیل به انتخابهای در زندگی
میشوند كه از چشمة استدالل سیراب شود؛ اینکه چرا باید خدا در زندگی ما
مهمترین و دوست داشتنیترین باشد ،اینکه چرا او باید حرف اول را بزند ،اینکه
چگونه است كه توجه به او میتواند آرامش حال و آینده ما را تأمین كند ،اینکه ...
همه و همه نیاز به گفتوگو در فضایی صمیمی و ارائه استداللهایی در حد درك
فرزندانمان دارد.
تقویت «معنادهی» و «استداللهای عقلی» در فرزندان ما «شناخت» باالتر تولید
میكند؛ این شناخت كمك میكند كه عادتهای درست پشت سر عادتهای درست
قبلی جوانه بزند و جنس این اعمال و عادتها خیلی بامعناتر ،مستدلتر ،و عمیقتر از
اعمال و عادات قبلی باشد .اهمیت تركیب «عمل» و «شناخت» از آن روست كه شناخت
با عمل شکل میگیرد و اعمال با شناخت اوج میگیرند؛ امام صادق علیهالسالم
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میفرمایند« :خداوند عملی را كه بدون شناخت انجام گیرد ،نمیپذیرد و شناخت نیز
بدون عمل بهدست نمیآید» 9.این روایت بهزیبایی تمام تركیب بین عادت و شناخت را
نشان میدهد .برای معنادهی و استداللآوری برای فرزندمان نیاز است كه سطح كالسِ
خداشناسی او را باالتر ببریم.
سطح کالسِ خداشناسی را باالتر ببرید!
امیر مؤمنان علی علیهالسالم خداشناسی را اولین و اساسیترین اقدام و پایه دیندار شدن
میدانند 2.بر این اساس ،همچون مرحله قبل« ،خدا» اساسیترین محور آموزش در
سالمت معنوی كودك است؛ آنچه در دورة سنی قبل بیان شد ،متناسب با زبان این سن
قابل گفتن و تقویت است؛ افزون بر آن ،با توجه به باال رفتن قدرت درك و استدالل
فرزندان در این سنین ،توجه به نکتههای زیر مفید است:
• آموزش دیدن بدون تفکر كردن مثل خوردن بدون جویدن است؛ خداوند دنیا را
برای كسانی معنادار میداند كه اهل فکر كردن هستند؛ 9متناسب با حوصله فرزند
خود ،حداقل یك یا دو جلسه كوتاه چند دقیقهای در طول هفته را با او برای فکر
كردن درباره نشانههای مهربانی ،دانایی ،و توانمندی خداوند قرار دهید؛ میتواند
دامنه این فکرها بهتدریج بهسمت فکر كردن دربارة خوبیها ،بدیها ،راهها،
دستاندازها ،و مواردی از این قبیل هدایت شود؛ فکر كردن دربارة هر یك از
ارزشها ،یك دانش جدید به او میافزاید؛ دانشی كه همچون چراغی نورانی در جان
كودك روشن میشود تا بهتدریج دنیا برای او معنادار و معنادارتر شود و دچار
 9كلینی ،محمد بن یعقوب ،كافی ،ج ،9ص .33
 2نهج البالغه ،خطبه اول.
9

برای مثال :لَآیاتٍ لِقَومٍ یَعقِلونَ؛ روم.23 ،
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تاریکی بیمعنایی نشود؛ امام علی علیهالسالم میفرمایند :دانش زندهكنندة جان و
روشنیبخش خرد و كشندة نادانی است.

9

• در آموزش خدا به فرزند خود دنبال «تولید» سوالهای خوب و مفید باشید؛
سؤالهای خوب امکان شکلگیری انگیزه برای مطالعههای خوب و پیگیری جهت
رسیدن به اطالعات مفید را فراهم میكند .امام صادق علیهالسالم میفرمایند:
«مطالعة بسیار و پیگیری در مسائل علمی باعث شکفتگی عقل و تقویت نیروی فکر
و درك است» 2.دو سؤال محوری كه در بحث خداشناسی میتواند زمینة بحث،
مطالعه و پیگیریهای خوبی را بههمراه آورد عبارتاند از )9 :خدا كیست؟  )2ما چه
وظایفی در مقابل او داریم؟
 oسؤال «خدا كیست؟» را با همفکری فرزند خود به سؤالهای دیگری برسانید
همچون :خدا معدن چه خوبیهایی است؟ نشانة خوبیهای خدا كجاست؟ دانایی او
چه توانمندیهایی به او داده است؟ توانمندیهای او در رسیدگی به بندگان
چیست؟ او چگونه از كارهای ما باخبر میشود؟ ...؛ توجه شود كه سؤاالت بهسمت
نشانهها ،صفات و كارهای خدا معطوف شود نه نسبت به چیستی خدا؛ اگر او
خواست از چیستی خداوند بپرسید بگویید «وجود همهچیز از خداست ،اما وجود
خدا از خودشه؛ مثل این كه رطوبت هر چیزی از آب هست ولی رطوبت آب از
خودشه!» 9اگر بیش از این دربارة چیستی خدا اطالعات خواست بگویید «خداوند به
ما توانایی درك دقیق چیستی خودش رو نداده؛ ما رو هم از این كار نهی كرده و
 9تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ،ص .09
 2مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،ج  ،9ص .941
 9باهنر ،آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد ،ص .929
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خواسته كاری كه توانش رو نداریم نکنیم تا گیج نشیم! نمیدونم شاید وقتی پیش
خدا بریم درباره این چیزا بیشتر بدونیم!»
 oسؤال « ما چه وظایفی در مقابل او داریم؟» را با همفکری فرزند خود به
سؤالهای دیگری برسانید همچون «چه جوری میتونیم باهاش صحبت كنیم؟»،
«چه جوری با ما حرف میزنه؟»« ،كیها میشه باهاش حرف زد؟» «چه كارهایی
رو میخواد حتما انجام بدیم یا ندیم؟»« ،چه كارهایی خیلی از ما راضی یا ناراحتش
میكنه؟» «از ما درباره رابطه با همدیگه چه توقعی داره؟»« ،چه دوستایی برای ما
میپسنده؟»« ،آیا درباره حیوانات و طبیعت از ما توقعاتی هم داره؟»« ،چه اهداف و
سبکی از زندگی رو برای ما میپسنده؟».
پاسخ این سوالها در شکلگیری مبانی اعتقادی فرزند شما در سنین باالتر نقش
فوقالعادهای دارد .در صورت ناتوانی در پاسخگویی دنبال كسب اطالعات بیشتر
بروید تا به جواب قانعكننده و مستدل برسید كه بتوانید ابهام فرزند خود را برطرف
كنید؛ مطالعة كامل بحثهایی تحت عنوان مباحث كالمی استاد سید هادی
عظیمی میتواند منبع خوبی برای یافتن پاسخهایی باشد كه جوابشان را
نمیدانید.

9

•

از هر فرصتی برای زنده كردن یاد خدا به كودك خود استفاده كنید؛ برای مثال:

o

وقتی او میگوید« :بهترین بازیکن فوتبال كالسمونم» ،بگویید« :آفرین پسرم!

خیلی خوبه! آفرین كه با تمرین و تالش به اینجا رسیدی ،خدا رو هم خیلی شکر
میكنم كه این قدرت رو بهت داده؛ دست و پای كوچیکت رو انقدر خوب ،بزرگ و
سالم كرده كه االن اینقدر خوب بازی میكنی ،الحمدهلل!» بعد از توجه دادن
فرزندمان به خدا ،الزم است یاد خدا را در زندگی او زیاد كنیم؛ یاد خدا فقط روی
 9برای اطالعات بیشتر یه این سایت مراجعه فرماییدhttp://dinefetri.com :

| 128

سالمت معنوی از هفت تا دوازده سالگی

سجاده و در مسجد نیست! یاد خدا و توجه به او میتواند در طول روز با ما و
فرزندانمان باشد؛ خداوند این توجه را كلید رستگاری معرفی فرمودهاند :خدا را
بسیار یاد كنید باشد كه رستگار شوید.
o

9

رشد دانه و میوهها ،درختان ،پرواز كبوترها ،پروانهها ،موجهای دریا ،بادهای تند،

نسیم خنك ،همه و همه فلشی هستند به سمت خدا! بیجهت نیست كه بخش
عمدهای از موضوع سوگندهای قرآن ،سوگند به طبیعت و مظاهر آن است2.به
كودك خود كمك كنیم حضور خدا را در طول روز ،در آنچه میبیند ،میشنود و
لمس میكند حس كند؛ برای مثال زمانی كه به اطراف برای تفریح میروید و
كشاورزی را میبیند او را به یاد این فرمایش خداوند بیاندازید «كشاورز واقعی ما
هستیم كه دانه را میرویانیم 9».یا زمانی كه او بیمار است در كنار اقدام برای درمان
او را متوجه فرمایش خداوند «و هنگامی كه بیمار شوم مرا شفا میدهد» 3و دعاهای
كوتاه كنید؛ برای مثال ،فرزندی از فرزندان امام صادق علیه السالم به او از دردی
شکایت كرد .حضرت فرمودند پسرم بگو «اللَّهُمَّ اشْفِنِی بِشِفَائِكَ وَ دَاوِنِی بِدَوَائِكَ وَ
عَافِنِی مِنْ بَلَائِكَ فَإِنِّی عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ»« .خدایا مرا به شفای خود شفا ده و به
داروی خود دارو بده و از بال عافیت بخش؛ زیرا من بنده تو و پسر بنده توأم».

4

حس كردن حضور خدای مهربان در طول روز و موقعیتهای مختلف ،عشق خدا را در
فرزندمان زنده میكند؛ این عشق مقدمة بسیار مهمی برای گوش دادن به واجبات و

 9سوره جمعه.91 ،
 2برای مثال سوره شمس :والشمس ،والضحی ،والقمر ،والنهار ،واللیل ،والسماء و....
 9سوره واقعه.09-03 ،
 3سوره شعرا.91 ،
 4كلینی ،محمد بن یعقوب ،كافی  ،ج ،2ص .404
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ترك محرمات خداست .امام صادق علیهالسالم میفرمایند« :كسی كه واقعاً خدا را
یاد كند ،مطیع و فرمانبردار اوست».

9

با قرآن رفیقش کنید!
خدا هم آخر رفاقت و محبت است ،هم آخر دانایی و مصلحتاندیشی و هم آخر توانایی و
دستگیری؛ قطعاً پیام چنین فردی آخر شیرینی و هدایت است .در بیان اهمیت
انسگیری با قرآن از سویی رسول اكرم صلی اهلل علیه و آله وسلم و اهل بیت
علیهمالسالم آموزش قرآن را بهعنوان حق فرزندان ما معرفی كرده و ما والدین را در
صورت كوتاهی نسبت به آن ،مسئول میدانند 2و هفت سال دوم را هفت سال قرآن
آموختن به كودك معرفی كردهاند؛ 9از سویی نیز ،حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه و آله
وسلم میفرمایند «هر كسی به فرزندش قرآن تعلیم دهد گویا ده هزار حج و ده هزار
عمره بهجا آورده ،و ده هزار بنده از فرزندان اسماعیل را آزاد كرده است» 3.بر همین
اساس است كه امیر مؤمنان علی علیهالسالم تربیت فرزند خود را با بهترین پیام جهان
یعنی قرآن خدا شروع فرمودهاند« :تربیت را با تعلیم كتاب خدا ،تفسیر آیات ،تعلیم
شریعت ،آموزش احکام و حالل و حرام شروع كردم» 4.در این باره توجه به نکتههای زیر
مفید است:
• حداقل روزی پنج تا ده دقیقه در زمانی مناسب ،بخشی از پیام خدا را با عربی و
ترجمه آن در جمع خانوادگی بخوانید .پیشنهاد ما برای عموم خانوادهها شروع با

 9مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،ج ،11ص .949
 2كلینی ،محمد بن یعقوب ،كافی  ،ج ،0ص 31؛ طوسی ،تهذیب األحکام ،ج  ،9ص 992؛ نهج البالغة ،ص .399
 9كلینی ،محمد بن یعقوب ،كافی  ،ج  ،0ص 32؛ شیخ حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج  ،92ص .999
 3نوری ،میرزا حسین ،مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،ج  ،3ص .232
 4نهج البالغه ،نامه .99
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سورههای كوچك و یا خواندن موضوعی قرآن كریم است؛ سعی كنید زمان شروع
این جلسه تقریباً ثابت باشد ولی اگر هم نشد هر فرصتی از روز كه شد جبرانش
كنید .این دقایق هر چند اندك باشد ،بهتدریج انس ما را با كالم خدا بیشتر خواهد
كرد و خودش ما را بهسمت رفاقت و وقت گذاشتن بیشتر ترغیب خواهد كرد.
• نوع قرآنی كه برای كودك خود انتخاب میكنید با خطی خوانا باشد؛ هنگامی كه او
قرآن میخواند در هر بار قرائت قرآن فقط یك اشکال روخوانی بگیرید و نه بیشتر!
و در پایان از خوبی قرائت او در یك جمله تمجید كنید .اینگونه نباشد كه در پنج
دقیقه خواندن ده بار به او تذكر دهید كه چه درست و چه غلط است؛ یادمان نرود،
اصل آموزش قرآن باید در جای دیگر مثل مدرسه یا مسجد و در جلسات قرآن
اتفاق بیفتد یا آنکه فرزند ما وقت دیگری با نوار آموزش قرآن كار كند ،االن كه در
جمع خانوادگی میخواند فقط باید كمك كنیم او به قرآن انس بگیرد ،پس با غلط
گرفتن زیاد به او حس بد خواندن و شکست القا نکنید!
• در بیان داستانهای قرآن ،در این دورة سنی ،داستانهایی را مطرح كنید كه
چهرهای زیبا ،دلنشین و مهربان را از خدا و پیامبران و امامان صلوات اهلل
علیهمالسالم به نمایش بگذارد 9.بهعنوان مثال داستان قربانی حضرت اسماعیل هر
چند از معارف بسیار واالیی برخوردار است ،ولی كودك نهتنها آن مفاهیم را در این
سن معلوم نیست درك كند ،بلکه در خلوت خود ممکن است فکر كند العیاذ باهلل
حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیهالسالم عجب پدر بیمهر و رحمی بوده!

 9باهنر ،آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد ،ص .292
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بهجای آنکه دریابد حضرت یك مؤمن واقعی به حکمت خداوند و مطیع اوامر او
بوده است!
• هفتهای یکبار كه فرصت بیشتری در هنگام خواندن قرآن دارید ،روی یکی از آیهها
مثل آیات مربوط به ویژگی مؤمنان توقف كنید و از فرزند خود بخواهید كه هر
كدام در دل ،خود را با آن آیه مقایسه كند كه چقدر نزدیك به صفات مؤمنان
است .بعد با هم در این باره چند جملهای سخن بگویید؛ این كار ،نوعی از تدبر در
قرآن است؛ تدبر در قرآن مورد تأكید خداوند است.

9

• اگر در خواندن و یاد گرفتن قرآن در مدرسه و یا مسجد فرزند شما با سختی
روبهروست ،این روایت امام صادق علیهالسالم را برای او یادآوری كنید« :هركس
قرآن را با سختی و رنج بیاموزد و بر او آموختنش دشوار باشد ،دو اجر خواهد برد
یکی بهخاطر آموختن قرآن و یگری بهخاطر سختی كار 2.در این موارد میتوانید در
صورت نیاز برای او نرمافزارهای آموزش و قرائت قرآن تهیه كنید.
• آداب حضور در خدمت قرآن را به فرزند خود آموزش دهید و تا حدی كه برای
آنان ممکن است رعایت آن آداب را از كودكان بخواهید .آدابی همچون وضوی قبل
از تالوت ،رعایت ادب نشستن در محضر قرآن ،پناه بردن به خدا از شیطان قبل
شروع قرائت با گفتن «اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم» 9و دعا قبل و بعد از قرائت.

 9سوره صاد.21 ،
 2شیخ صدوق ،ثواب االعمال و عقاب االعمال ،ص .911
 9سوره نحل.19 ،
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با امامان رفیقش کنید!
امام رضا علیهالسالم« :امام همدمِ رفیق ،پدر مهربان ،برادر برابر ،مادر دلسوز به كودك،
پناه بندگان خدا در گرفتارى سخت است» 9.وقتی امامان كه بهترین پاكهای روی زمین
هستند ،اینگونه ما را مفتخر به دوستی خود میكنند ،حیف است این فرصت شیرین
دوستی را از دست بدهیم؛ آری ،امام ،تنها امام نیست ،بلکه یك رفیق دلسوز است .امام
حلقه رسیدن از زمین به خداست .راهنمای مسیر ما برای رسیدن به خوبیها و خدای
خوبیها؛ برای عمیق شدن رفاقت فرزند خود با امام میتوانید:
• آلبومی برای فرزند خود تهیه كنید؛ میتوانید نام آن را «آلبوم خورشیدها» یا هر
نام دیگری بگذارید؛ هر سه چهار صفحه از آلبوم را به یك امام اختصاص دهید؛ هر
بار كه تولد یا شهادت یکی از امامان بود ،به فرزند خود كمك كنید ،در بخش
مربوط به آن امام ،عکسی از حرم ،روایتی از آن حضرت ،داستانی كوتاه و جذاب یا
خاطرهای از زیارت آن امام و یا دل نوشتهای درباره زیارت آن امام ،نام امامزادگان
منتسب به آن امام در نزدیك محل سکونت شما ،نام شهدا و یا علمایی كه در گلزار
شهدا و گلزار شهرتان همنام آن امام هستند ... ،و هر چه كه مربوط به آن امام
میشود بیاورند؛ در صورت نیاز ،آینده میتوانید برای هر امام یك آلبوم داشته
باشید.
• یکی از اساتید حوزه سالها پیش برای یك بورسیه تحصیلی عازم آمریکا بودند؛
ایشان خدمت مرحوم آیت اهلل بهجت رسیدند و عرض كردند ما بنا به تکلیف
تحصیلی در حال اعزام به آمریکا هستیم؛ بر ایمان خودمان و فرزندانمان نگرانیم؛

 9كلینی ،محمد بن یعقوب ،كافی ،ج  ،9ص .211
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لطفاً ما را راهنمایی فرمایید؛ مرحوم آیت اهلل بهجت فرموده بودند :آن میزانی كه در
قم با امام حسین علیهالسالم رابطه دارید ،آنجا رابطه خود را دو برابر كنید؛ رابطه
با امام حسین علیهالسالم شما را حفظ خواهد كرد.
• از یك سالم ساده در حد «السالم علیك یا اباعبداهلل» گرفته تا قرائت زیارت
عاشورای هفتگی و یا گرفتن ماهی یك روضه خانگی ساده ،و یا  ...میتوانید رابطة
خود و فرزندتان را با امام حسین تقویت كنید .انشاءاهلل این رابطه فرزندان شما را
در مدرسه و محله و در موقعیتهای سخت حفظ خواهد كرد!
• در كنار برنامه پنج دقیقهای قرائت قرآن خانوادگی روزانه یا شبانه خود ،پنج دقیقه
نیز به خواندن یك حدیث از اهل بیت علیهالسالم اختصاص دهید؛ میتوانید هر
چند شب یك برنامه خاص را دنبال كنید؛ برای مثال میتوانید سه شب احادیثی
در رابطه با امام زمان و چهار شب از باب العشره اصول كافی دربارة روابط بین افراد
حدیث بخوانید؛ این احادیث همچون واكسنی هستند كه كودك ما را از انحرافات
مصون میسازند .امیر مؤمنان علی علیهالسالم میفرمایند« :به فرزندان خود از علم
ما (كه از طریق احادیث به شما رسیده است) آنچه را كه خدا به وسیله آن به آنها
نفع میرساند ،آموزش دهید تا مخالفان با نظرات خود بر آنها فائق نیایند» 9.در
فرمایش دیگری امام صادق علیهالسالم درباره تاخیر افتادن این آموزش هشدار
میفرمایند« :احادیث اسالمی را به فرزندان خود هر چه زودتر بیاموزید قبل از این
كه مخالفان بر شما سبقت گیرند».

 9شیخ حر عاملی ،وسایل الشیعه ،ج  ،9ص .20
 2كلینی ،محمد بن یعقوب ،كافی ،ج  ،0ص .32
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از زنگ حساب بگویید!
كلیدیترین مفهومی كه برای بحث معادشناسی در این دورة سنی میتواند به فرزندمان
كمك كند این فرمایش رسول خدا صلی اهلل علیه و آله وسلم است« :دنیا مزرعه آخرت
است» 9.ساختن دنیا بر اساس آنچه خدا میخواهد ساختن آخرت را به دنبال دارد و
ساختن دنیا بر اساس آنچه دلمان بخواهد هر چند مخالفت خدا باشد ،خراب كردن
آخرت را به دنبال دارد؛ در بحث معادآموزی میتوانید:
• فرزند خود را در دو مرحله كاشت و مرحله برداشت به چندین كشتزار مختلف
ببرید ،تا كشتزارهایی كه كشت بسیار خوبی داشتهاند با كشتزارهایی كه ثمره
خوبی نداشتهاند را با چشم خود بتواند ببیند و عینیتر دریابد این كه هر كدام هر
آنچه را درو كرده كه وقت كاشت كاشته! یا ایام تحصیل را مثال بزنید كه فصل
كاشت است و ایام امتحانات و زمانی كه كارنامهها میآید فصل درو و رسیدن به
لذت زحمتها یا نتیجه تنبلیهاست!
• از آیات قرآنی كه به بحث معاد میپردازند میتوانید در تابلویی در منزل خود بزنید
و هر چند وقت یکبار آن را عوض كنید؛ برای مثال «خداست آن كه بادها را
فرستاد تا ابرها را برانگیزد و ابرها را ما به سوی دیار مرده راندیم و زمین را پس از
مرگ بهوسیلة باران زنده كردیم حشر مردگان در قیامت نیز بدین گونه است» 2.در
انتخاب این آیات بیشتر از آیات كلی یادآوری معاد و نیز آیات مربوط به بهشت و
نعمتهای بهشتی آیه انتخاب كنید.

9

ورام ،مسعود بن عیسی ،مجموعه ورام ،ج  ،9ص .999

 2سوره فاطر.1 ،
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• هنگام برگشت از مسافرتها میتوان آنها را متوجه زودگذر بودن دنیا كرد .اینکه
چقدر عمر سفر كوتاه بود! یك روز به این هتل یا مسافرخانه آمدیم و االن در
فاصله یك چشم بر هم زدن میخواهیم برگردیم! سختیهای احتمالی موجود در
این سفر ،از راه گرفته تا اقامتگاهی كه در آن بودیم خیلی قابل تحملتر است تا
سختیهای احتمالی منزل خودمان در شهرمان ،زیرا میدانیم سختیهای سفر
همیشگی نیست و بهزودی با پایان یافتن سفر تمام میشود! دنیا هم سفری است
كه بهزودی ما را به مقصد ابدی آخرت میرساند؛ سختیهای آن هر چند سخت
ولی چون میگذرد آسان است!
• از بازدید از اماكن تاریخی محل خود و یا مکانهای دیگر برای درس معادشناسی
غافل نشویم؛ بهویژه مکانهایی كه محل زندگی حاكمان و افراد پرقدرت و
ثروتمندی بوده و االن از هیچكدام از آنها خبری نیست! همه به دیار باقی رفتهاند
و از آنها فقط این در و دیوار خرابه یا مرمت شده باقی مانده است؛ حضرت علی
علیهالسالم از این موقعیتها برای معادآموزی فرزند خود بهره بردهاند« :در
سرزمینها و آثار باقیمانده از آنها سفر كن و دقیق تأمل نما كه آنها چه كارهایی
انجام دادهاند و از كجا منتقل شدهاند و در كجا فرود آمدهاند (قبر) و در كجا منزل
گزیدهاند».

9

9
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راز محبوب خدا شدن را بیاموزید!
آنچه در كنار خداباوری فرزند ما را محبوب خدا میكند «اخالق» است؛ اخالق باعث
قویتر شدن و حفظ ایمان قلبی او هم میشود 9.اخالق در دو زمینه «رابطه با خداوند» و
«رابطه با مردم» میتواند فرد را محبوب خدا كند:
• در رابطه با خداوند :رعایت صبر در گرفتاریها و شکر كردن خداوند باالترین رفتار
اخالقی پسندیدهای است كه خدا را عاشق فرزندمان میكند؛ دنیا یا به نفع ماست
یا بر علیه ما! اگر به نفع ماست شکر كردن اوج احترام به خداست و اگر به ظاهر بر
علیه ماست و ما را رنج میدهد كه تالش برای رفع رنج در كنار صبر ،اوج احترام به
تقدیر الهی است! خدا شکرگذارِ صبور راضی از خداوند را خیلی دوست دارد!
«بازی شکر» كه در فصل قبلی بیان شد میتواند هم برای بحث شکر اینجا و هم
برای بحث صبر مفید باشد؛ چون ظاهر مشکالت دنیا رنج است ولی باطن آنها
خیری است كه خدای دانا و حکیم كه عطاكنندة بیمنت است ،خیر ما را بهتر از
خودمان میداند برای پذیرایی هر چه بهتر از ما در آخرت به ما هدیه داده است!
مثال ساده این رنج و حکمت پشت آن ،مثل بارانی كه باعث برهم خوردن گردش
خانوادگی شده ،و در عین حال ،عامل رشد و سرسبزی گلها و مزارع است تا
میوههای خوشمزهای را به زودی در كنار فرصتهای مجدد گردش خانوادگی
نصیب ما كند.
• در رابطه با مردم :رعایت مواردی همچون انصاف ،بردباری ،مهربانی ،احترام و كمك
به دیگران و  ...از بهترین رفتارهای اخالقی است كه میتواند خدا را عاشق فرزند ما

9

طباطبایی ،محمدحسین ،تفسیر المیزان ،ج  ،99ص .932
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كند؛ اندیشهای را كه بر اساس آن رعایت اخالق با دیگران را میتوانید در فرزند
خود تقویت كنید ،دو فرمایش رسول خدا صلی اهلل علیه و آله وسلم است:
« oمردم عیال خدا هستند و هر كه بیشتر از بقیه به مردم خدمت كند ،خدا او را
بیشتر دوست دارد».

9

« oمؤمنی كه با دیگران معاشرت میكند و در مقابل آزار و اذیت آنها صبر میكند،
با فضیلتتر از مؤمنی است كه با مردم معاشرت نمیكند و در برابر آزار و اذیت
آنها صبر و تحمل ندارد».

2

بگویید «فرزند گلم! میدونی خدا كی رو از همه بیشتر دوست داره؟ كسی رو كه به
مردم كمك میكنه! مهربونی و احترام به مردم هم یه جور كمك كردن به
اونهاست؛ تازه اگه اونا با ما خوب نباشن و ما باشون بازم بتونیم خوب باشیم خدا
ما رو بیشتر دوست داره!» .البته اگر جایی دیدید هنوز تحمل خوبی كردن به كسی
كه به او بدی كرده را ندارد ،به او سخت نگیرید تا انشاهلل در مراحل بعدی رشد
معنوی به این توانمندی برسد.
پیامبر را از خود ناراحت نکنیم!
رسول خدا صلی اهلل علیه و آله وسلم میفرمایند« :وای بر فرزندان آخرالزمان! بهخاطر
آنچه كه از پدرانشان میكشند! (روش ناپسند آنها در تربیت)» .پرسیدند :پدران مشرك
را میفرمایید؟ حضرت فرمودند« :نه! پدران مؤمنی! كه به فرزندان خود از فرایض دینی
هیچ چیزی نمیآموزند و هنگامی كه فرزندانشان به یادگیری فرایض دینی اقدام كنند،

 9كلینی ،محمد بن یعقوب ،كافی ،ج  ،2ص .903
 2پاینده ،ابوالقاسم ،نهج الفصاحه  ،ص .299
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ممانعت میكنند و پدر و مادرانی كه برای فرزندان خود به ناچیزی از امور دنیا دلخوشند.
من از آنها بیزارم و آنها از من بیزارند» 9.توجه به نکتههای زیر میتواند مفید باشد:
• از حدود هشت نه سالگی هر شب یك مساله از رساله توضیحالمسائل مرجع در
جمع خانوادگی بخوانیم؛ احکام تقلید ،وضو و غسل ،نماز و روزه در اولویت
مطالعه باشند .از بین این بخشها هم الزم نیست همه مسائل خوانده شود،
مسائلی را برای فرزند خود بخوانید كه بیشتر مورد نیاز او واقع میشود .شبی
یك مسأله در سال میشود  940مسأله و انشاءاهلل بعد از دو سه سال فرزند شما
در مسیر یك مسألهدان خوب شدن قرار خواهد گرفت؛ در این صورت دیگران
حتی گاهی از او دربارة احکام سؤال خواهند پرسید كه هم اعتمادبهنفس او را
باال میبرد و هم او را به احکام مسلطتر میسازد!
• بدون شك ،تقویت بنیههای فکری اعتقادی فرزندان ،آنها را بهسمت نماز ،روزه،
حجاب و سایر احکام دینی متمایل خواهد ساخت؛ بنابراین این فرصتها را
جدی بگیریم! از سنین ده یازده سالگی آنها را تشویق به گوش دادن به
صوتهای مناسب و كتابهای مناسب كنید؛ برای همراهی آنها در این زمینه
میتوانید پاداشهایی در نظر بگیرید.
مباحث كالمی استاد سید هادی عظیمی كه در بخش خداشناسی مورد اشاره
قرار گرفت و كتب شهید مطهری شروعهای بسیار مناسبی هستند .مباحث
كالمی استاد عظیمی با بیانی جذاب و شروعی حسابشده مباحث اعتقادی را
خیلی روان و قابل درك انتقال داده است و كتب شهید مطهری هم بر اساس
سیری مطالعاتی استاد سعید معمار منتظرین كه از ساده به سخت است و از
9

نوری ،میرزا حسین ،مستدرك الوسایل و مستنبط المسائل ،ج ،94ص .903

| 139

به سوی آسمان

طریق اینترنت قابل دسترسی است ،میتواند امکان مطالعاتی خوبی هم برای
خودتان و هم فرزندتان برای تقویت دانش دینی و ایمان قلبی فراهم آورد.
مطالعة این آثار شخصیت شهید را به فرد منتقل میكند .در صورت امکان
میتوانید برای این مهم هم زمانی خانوادگی و مشترك از روز را هر چند كوتاه
در حد پانزده دقیقه اختصاص دهید!
الف سوم :انضباط
الف مهم و الزم دیگر برای سالمت معنوی فرزندان« ،انضباط»دهی است .كودكی كه
بتواند در موقعیتهای مختلف (مثل خانه ،زمین بازی ،و كالس درس ،حیاط مدرسه) ،و
در حالتهای مختلف (برای مثال ،وقتی وسوسه برای انجام كار نادرستی شده ،وقتی
عصبانی شده ،وقتی كسی هلش داده ،وقتی بدون اجازه برادرش به وسایلش دست زده)
واكنش خوب و بد را درست تشخیص دهد ،درست تصمیم بگیرد و موفق عمل كند،
یعنی انضباط درونی پیدا كرده است؛ در دوره قبل منبع انضباط بیشتر بیرونی بود یعنی
پدر و مادر ،االن باید نقش آنها كمتر شود و انضباط بیشتر درونی شود .كودك باید برج
دیدهبانی و اتاق فرماندهی را از بیرون به درون خود ببرد تا حتی اگر والدین نبودند ،معلم
نبود ،زورش بیشتر بود و یا امکان كاری نادرست برای او فراهم بود باز انضباط داشته
باشد و آن كار را انجام ندهد.

وظایف والدین
كاری كه امروز برای فرزندان انجام میدهید آنها فردا برای جامعهشان انجام میدهند.
اگر وجدان و خودكنترلی را در فرزند خود زنده كنید ،او فردا در جامعه انضباط درونی
(هسته تقوا) خواهد داشت و كمتر شاهد اختالسها ،دزدیها ،رشوهها ،حقخوریها،
استفاده بیرویه از بیتالمال ،بیاحترامی به هموطنان ،عدم رعایت قوانین راهنمایی
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رانندگی ،و سایر رفتارهای نادرست خواهیم بود .اما چگونه میتوان در ادامه سالهای
قبل ،در این دورة سنی انضباط درونی را بیشتر كرد؟
برای معنویت سفره بیاندازید!
اگر رسیدن فرزندان به ویژگیهای روانی همچون آرامش ،احترام ،انصاف ،بزرگواری،
تواضع ،خوش اخالقی ،خود كنترلی ،دلسوزی ،قدردانی ،قناعت ،همدلی ،همکاری،
مسئولیتپذیری ،و مهربانی دغدغه پدران و مادران باشد ،و مواردی همچون دروغ ،ظلم،
حقخوری ،تقلب ،زورگویی ،بیانصافی ،بیاحترامی ،و بیمهری فرزندان را خط قرمزهای
تربیتی بدانند ،الزم است سالمت معنوی را بهعنوان یکی از اولویتهای مهم در زندگی
فرزندان خود دنبال كنند! همانگونه كه خانوادگی برای مواردی همچون خوردن غذا،
رفتن به تفریح ،انجام خرید ،تماشای تلویزیون ،و رفتن به مهمانی وقت میگذارند ،الزم
است خانوادگی برای معنویت وقت بگذارند؛ پیشنهاد ما آن است آنچه در قسمت آموزش
از زمانهای چند دقیقهای برای آموزش فرزندان در زمینة خداشناسی ،انس با قرآن،
حدیث و آشنایی با احکام بیان شد در قالب زمانی مشخص از روز مثل بیست تا سی
دقیقه در روز مشخص شود و تحت عنوان «سفرة معنویت» هر روز دنبال شود؛ همچنین،
بردن كودك به دل طبیعت زیبا و تقویت زیبابینی و تفکر در مودر زیباییهای آفرینش و
بهدنبال آن اشاره به عظمت و زیبایی آفرینندة آن مناسب است .در كنار برنامه روزانه
سفرههای معنویت ،معیار خوب و بد بودن یك رفتار ،احساس یا فکر را تأئید و رد خداوند
معرفی كنید! اگر معیار ارزشگذاری روی كارها خداوند معرفی شود ،فرزندان در هنگام
تردیدها و وسوسهها بهترین معیار تصمیمگیری را در اختیار دارند .همچنین ،اختصاص
زمانی روزانه برای تجربه عملی كارهای نیك بهصورتهای مختلف مفید است .نیز،
میتوان ماهی یك بار در مورد یکی از موضوعات خداشناسی ،مکارم اخالق و خودشناسی
| 141

به سوی آسمان

متناسب با درك فرزندان و بر پایه مطالعه و مشاوره قبلی والدین ،بحث و گفتوگوی
خانوادگی به راه انداخت و ضمن ارزیابی نظرات كودك ،بهصورت مستقیم و غیرمستقیم
به آنها پاسخ داد.
برای مثال میتوانید سؤاالتی از این قبیل بپرسید «بهنظرت خدا با این كار موافقه؟ از
كجا میشه متوجه شد موافقه یا نه؟ اگه موافق نیست میگه جاش چکار كنیم؟
چهجوری میتونیم در برابر وسوسه دوستامون برای انجام این كار خودمون رو كنترل
كنیم؟ اگر وسوسههائی خیلی اذیتمون كرد چکار كنیم تسلیم نشیم؟».
در همین راستا ،كلید مواجه با وسوسه را آموزش دهید كه «اگه میخواهیم به آرامش
برسیم وقت وسوسهها از خودمون بپرسیم اگه خدا جای ما باشه چکار میكنه؟ نه اینکه
دوستام میگن چکار كنم یا دلم میخواد چکار كنم!».
از انضباط پیشگیرانه غافل نباشید!
یکی از بهترین راههای انضباطدهی رفتاری به فرزندان ،بیان انتظارات خود به كودك در
فضایی محترمانه و صمیمی در قالب وضع قوانین پیشگیرانه است؛ این انتظارات و
قوانینی كه بهدنبال آن وضع میشود بهتدریج در فرزندان درونی و درونیتر شده ،سبب
تقویت وجدان و خودمهارگری در آنها میشود:
•

در مورد ویژگیهای اخالقی مختلف ،خیلی واضح و روشن انتظارات خود را در
قالب قوانین كوتاه بیان كنید؛ سعی كنید حتما خودتان به این قوانین صمیمانه و
محترمانه پایبند باشید تا فرزندان شما الگوهای عملی رفتار را در شما ببینند .در
صورت نیاز قبل از وضع هر قانون درباره دلیل آن و شیوه انجام آن گفتوگو كنید
و سعی كنید قوانین شما مستدل باشد؛ هر دو هفته تا یك ماه روی یك تا دو
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قانون سرمایهگذاری كنید و سپس سراغ قوانین بعدی بروید؛ نمونهای از این
قانونها میتواند اینگونه باشد« :در این خانه ،همه به هم راست میگویند هر چند
به ضررشان باشد!»« ،همه با هم با محبت و آرام سخن میگوییم»« ،اگر از
همدیگر عصبانی شدیم ،به آرامی و با صداقت سخن خواهیم گفت!»« ،در هنگام
عصبانیت ،تا بر خود مسلط نشدهایم سخن نمیگوییم!»« ،همه احترام همدیگر را
در سخن و حركات حفظ خواهیم كرد»« ،هیچگاه همدیگر را تحقیر نمیكنیم»،
«با همدیگر بهگونهای رفتار میكنیم كه دوست داریم دیگران با ما رفتار كنند»،
«ما به حق مالکیت همدیگر احترام میگذاریم و بدون اجازه به وسایل همدیگر
دست نمیزنیم»« ،تمام تالش خود را برای انجام درست مسئولیتهایی كه در
خانه بهعهدة هر كدام از ماست بهكار خواهیم بست» .در ادامه دامنه این قوانین را
به مدرسه ،محل بازی ،مهمانیها و هر موقعیت دیگر كه الزم بود گسترش دهید و
در صورت نیاز برای آن موقعیتها حتی انتظارات و قوانین جدیدی وضع كنید مثل
«با كسی كه دیگران را مسخره كند دوست نمیشوم مگر دست از كارش بردارد»،
«كسی كه زورگویی به دیگران میكند ،شایسته دوستی ما نیست مگر دست از
كارش بردارد».
•

یك شیوه مناسب برای تقویت انضباط پیشگیرانه درونی ،آموزش روزهداری به
فرزندان است؛ روزه تمرین تقواست؛ با توجه به توانی كه فرزندان شما در این دورة
سنی پیدا كردهاند ،از این فرصت تربیتی هم برای عادتدهی فرزند خود به این
تکلیف الهی و هم جهت تقویت انضباط درونی استفاده كنید؛ امام صادق
علیهالسالم میفرمایند« :ما به كودكان خود در سن هفت سالگی به اندازهای كه
توان دارند ،نصف روز باشد یا بیشتر یا كمتر ،امر میكنیم كه روزه بگیرند و وقتی
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تشنگی و گرسنگی بر آنان چیره شد ،افطار كنند تا اینكه به روزه ،عادت كنند و
توان آن را بیابند ،ولی شما كودكانتان را وقتی نه ساله شدند به اندازهای كه توان
دارند ،به روزه وادارید و وقتی تشنگی بر آنان چیره شد ،افطار كنند» 9.در همین
زمینه حضرت توان كودك را نیز بهعنوان مالك كلی برای شروع روزهداری
فرمودهاند «وقتی توان یافت به روزه امر میشود» 2.بنابراین در بحث شروع
عادتدهی فرزندان به روزه مستحبی گرفتن ،مالك طاقت كودكان است كه البته
كودكان در این زمینه با هم فرق دارند.
•

بینظمیهای كودكان در انجام تکالیف مدرسه هم والدین را كالفه میكند و هم
انضباط درونی كودكان را در خطر قرار میدهد؛ خیلی از كودكان به كمك والدین
خود برای برنامهریزی درسی بهخصوص در سالهای اول ابتدایی نیاز دارند .از
همان كالس اول ابتدایی به او بگویید «هر كدوم ما وظیفهای داریم كه زمان
خاصی انجام میشه؛ بهعنوان مثال بابا هفت صبح تا دو بعد ظهر سر كاره میره،
ساعت  ...غذا میخوره ،ساعت  ...استراحت میكنه ،مامان ساعت  ...غذا میپزه ،از
ساعت  ...تا  ...به كارهای خانه میرسه؛ حاال شما بگو وظیفهات چیه؟ دوست داری
چهموقع از روز انجامش بدی؟» پاسخ او را بهسمت تکالیف مدرسه سوق دهید و
برای نوشتن تکالیفش بخواهید زمان انتخابی خود را در برگهای نوشته و تعهد به
انجام آن دهد و حتی انتهای آن را امضاء كند تا با این كار نسبت به آن بیشتر
خود را پایبند بداند .از اینکه مدام بر سر نوشتن تکالیف با او مشاجره كنید
بپرهیزید و در صورت عقب انداختن مورد مالمت و مؤاخذه قرار ندهید ،بلکه در
صورت عدم اجرای تعهدش ،امور مطلوب او مثل بازی كردن بیرون از منزل یا

 9شیخ صدوق ،من ال یحضره الفقیه ،ج  ،9ص 291؛ شیخ طوسی ،االستبصار فیما اختلف من األخبار ،ج  ،9ص .311
 2كلینی ،محمد بن یعقوب ،كافی ،ج  ،9ص .210
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تماشای تلویزیون را به انجام تکالیفش مشروط كنید و از طرفی هم اجازه دهید
معلم مدرسه در صورت انجام ندادن تکالیف او را مؤاخذه كند نه شما!
•

یك راه دیگر تقویت انضباط پیشگیرانه توجه دادن فرزندان به نعمت وجود داشتن
و وظایفی است كه در مقابل این نعمت دارند .به فرزندمان بگوییم «شما و زندگی
كه به شما داده شده ،هدیه خوب خدای مهربونه و از این هدیه باید خوب مراقبت
كنی .چطور وقتی كسی كه دوستش داری به شما هدیه ارزشمندی میدهد،
هدیهاش را خیلی دوست داری و از آن خیلی خوب مراقبت میكنی و مواظبی
خراب نشود و یا آسیب نبیند ،همانطور و بیشتر از آن باید مراقب هدیه خوب و
ارزشمند خدای مهربان یعنی وجود خودت و عمرت باشی و از خدا بابت آن تشکر
كنی .اما دخترم/پسرم چطور میشه از خدای مهربان تشکر كرد؟ میتوانیم زبانی
تشکر كنیم و بگوییم خدای مهربون! بهخاطر همة چیزهای خوبی كه به من دادی
ازت ممنونم! اما این تشکر كه كافی نیست! باید برای انجام تشکر واقعی ،از
دستامون ،چشممون ،گوشمون ،و زبونمون بهترین استفاده رو بکنیم ،برای مثال از
دستامون برای كمك به دیگران ،از چشممون برای دیدن چیزهای خوب ،از
گوشمون برای شنیدن مطالب خوب و مفید استفاده كنیم» .برای روشن شدن
نحوه بهتر استفاده از اعضای بدن ،در موقعیتهای مناسب با روی خوش ،با بیان
ضربالمثلها ،شعرها و یا عبارتهای پندآموز ذهن فرزند خود را در این جهت
هشیار سازیم .ضربالمثلها ،شعرها و عبارتهایی همچون« :هر چه كنی به خود
كنی ،گر همه نیك و بد كنی»« ،میازار موری كه دانه كش است كه جان دارد و
جان شیرین خوش است»« ،ادب از كه آموختی از بیادبان»« ،الهی چنان كن كه
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پایان كار تو خشنود باشی و ما رستگار»« ،از مکافات عمل غافل مشو گندم از
گندم بروید جو ز جو»
درس حجاب را ادامه دهید!
در مورد شیوه نهادینهسازی حجاب به فصل پیش مراجعه كنید؛ افزون بر آنچه در آن
فصل بیان شد ،هیچگاه در برابر فرزند از پوشش اسالمی خود گله نکنید! به كسانی كه
پوشش مناسب دارند ،احترام بیشتری بگذارید .و به او بگویید كه علت احترام شما آن
است كه فرد با پوشش ،خود برای خود احترام ایجاد كرده است .رعایت اقدامات زیر برای
تقویت بحث حجاب در این دورة سنی مفید است:
• در سنین هفت تا هشت سالگی ،از عالقه او به پوشش در میان جمع صحبت كنید و
رضایتمندی خود را نیز اعالم كنید .چادر و مقنعه او را همواره تمیز و معطر كنید.
شعر و سرودی مربوط به پوشش و حجاب ،و حجب و حیا به او یاد دهید .برای
اماكن و موقعیت های مختلف ،پوشش مناسب آنجا را در نظر بگیرید.
• در نه سالگی ،جشن تکلیف باشکوه گرفته و اثرات آن را با هدایای ساالنه تداوم
بخشید؛ یادمان باشد كه عادت به نماز عادت به پوشش را سهل و آسان می كند از
این رو مراقب نماز او باشید .بهصورت منظم و متنوع در اماكن زیارتی حضور یافته و
در مراسم و نماز جماعت او را شركت دهید.
• در سنین نه ده سالگی به بعد ،در جمعهای خانوادگی و یا دوستانه موضوع پوشش
را مطرح كرده و بحث كنید .كتاب های مناسب سن او را تهیه و یا او را در كتابخانه
ای ثبت نام كرده و برای طرح پرسشهای او فضایی با محبت و صمیمی فراهم
كنید .او را با مراكز پاسخ به سؤالها ،روحانیان ،بانوان مبلغ و كتابهای پاسخ به
پرسشها آشنا كنید .در مورد انواع پوششها و لزوم آن برای مردان و زنان توضیح
دهید .باورهای غلط پیرامون حجاب را برای او توضیح دهید تا رفع شود .از
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ویژگیهای انسان باحجاب با او گفتگو كنید .او را به عضویت انجمن ها و كانون
های دینی درآورده و رفتن منظم به مسجد را فراموش نکنید .راجع به ارزش و
جایگاه زن ،مادر و حجاب و پوشش در اسالم توضیح دهید و یا در معرض مطالب
آن قرار دهید.
• در سنین یازده دوازده سالگی ،شکل و تیپ همراه با پوشش و حجاب را جزیی از
شخصیت او معرفی كنید .حجاب ،عفت و حیاء را عالوه بر ظاهر در شکلهای
رفتاری او اعم از كالم و غیر كالم گسترش دهید .سعی كنید دوستان او را از میان
افراد باحجاب ،عفیف و با ادب انتخاب كنید .همچنین به او كمك كنید تا بتواند از
عقاید خود در مقابل دیگران دفاع كند و در میان همساالن خود مؤثر بوده و حتی
تبلیغكنندة پوشش باشد .هرچند وقت یك بار در مورد پوشش گفتگو كنید.
زمینهای را فراهم آورید كه از رفتار خود رضایت داشته و خود را تشویق كنید.
هیچگاه بهجای او از حجاب و پوشش تعریف نکنید بگذارید خودش آن را دوست
داشته باشد .روی عوامل بازدارنده مثل خودنمایی ،حسادت ،اكراه و بیمیلی نیز كار
كنید و عواقب بدحجابی را برای او بازگو كنید .هیچگاه وانمود نکنید كه به پوشش
او نیاز دارید.

9

• در كنار حجاب ظاهری به حجاب درونی نیز اهمیت دهید .این كه به فرزندان خود
بیاموزیم كه همه باید تالش كنیم تا به چیزهای بد فکر نکنیم و نگذاریم در دلمان
بدی راه پیدا كند و اینکه تا شیطان خواست بیاید زود صلوات بفرستیم و از خدای

 9لقمانی ،چگونه فرزندان ما باحجاب می شوند؟ ،ص.932 -932
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مهربان كمك بخواهیم تا شیطان بر ما غلبه نکند و تعابیری از این دست میتواند
به فرزندان ما برای تقویت حجاب درونی منتقل شود.
فرصت جبران دهید!
گاه فرزند ما در تشخیص درست و اشتباه دچار مشکل میشود ،یعنی وجدان او هنوز
ضعیف است ،گاه درست تشخیص داده ولی در عمل كردن تسلیم وسوسه شده ،یعنی در
خودكنترلی ضعیف است .ضعف در وجدان و خودكنترلی یعنی در انضباط درونی ضعیف
است و هنوز نیاز به انضباطدهی بیرونی یعنی كمك شما دارد .با توجه به اقدامات زیر،
اشتباهات فرزند خود را به فرصتهایی عالی برای تقویت انضباط درونی تبدیل كنید:
•

آرامش خود را حفظ كنید .اگر خواستید ببینید آیا پدر و مادر پختهای شدهاید یا
نه ،ببینید وقت عصبانیت چقدر میتوانید خود را كنترل كنید؛ خیلی از والدین در
وقت عصبانیت خود را خالی میكنند نه فرزندشان را ادب! اگر الزم است بگویید
«االن خیلی عصبانیم ،نیم ساعت دیگه اگه آروم شدم در این مورد با هم گفتوگو
میكنیم» .بعد از نیم ساعت اگر آرام نشدید دوباره تا زمان بعدی گفتوگو را به
تأخیر اندازید؛ شما الگوی كنترل خشم فرزند خود هستید!

•

زود قضاوت نکنید؛ نخست سعی كنید سر از نیت فرزند خود درآورید؛ اینکه چه
شده و او با چه نیتی چه كرده خیلی مهم است.

•

اگر متوجه شدید كار فرزندتان اشتباه است ،بگویید «بهنظر خودت كارت اشتباه
بود یا درست؟» «چرا كارت اشتباه بوده؟»« ،این كارت چه نتیجهای روی طرف
مقابلت داشته؟» معموالً در پاسخهای اول ،فرزند شما ممکن است پاسخهایی بدون
دقت الزم بدهد ،در این صورت سؤاالت را ریزتر كنید تا به او علت واقعی اشتباهش
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پی ببرد و نیز متوجه آثار مخرب رفتارش روی دیگران بشود؛ تنبیه بدون بررسی
علت ،امکان تکرار اشتباه را باال میبرد!
•

به او بگویید «بیا فکر كنیم برای جبران اشتباهت چکار میتونی بکنی؟ من چه
كمکی میتونم بهت بکنم؟» با این پرسش ساده او را به مسیر گفتوگویی
هدایتشده برای رسیدن به جبران اشتباه بیاندازید تا بفهمد كار خطا نیاز به جبران
دارد؛ گاه یك معذرتخواهی كافی است و گاه باید افزون بر آن كار بیشتری انجام
دهد؛ برای مثال اگر مداد دوستش را بدون اجازه برداشته باید مداد را هم برگرداند.

برای جلوگیری از احساس گناه نادرست در فرزند خود ،با اشتباهات كودك همانگونه
برخورد كنید كه یك مکانیك خوب با ماشین خراب میكند .مکانیك ،صاحب ماشین را
خجالتزده نمیكند ،بلکه چیزی را كه باید تعمیر شود به او میگوید .او از سر و صدای
ناهنجار ماشین ایراد نمیگیرد ،بلکه از آن سر و صداها برای پیدا كردن عیب اتومبیل
سود میجوید! تکرار این مسیر در برخورد با اشتباهات فرزند خود از همان سال اول
مدرسه ،در تقویت انضباط درونی فرزند شما بسیار مؤثر است.
اثرگذارها را دریابید!
در این دورة سنی ،عالقه به همساالن باال میرود و از این رو دوستیها ،اثرپذیری از
دوستان ،رفت و آمد با دوستان بیش از دوره قبل ،پر رنگ میشود؛ در این دوره حتی گاه
كودكان بیشتر از هم اثر میپذیرند تا والدین خود .در نتیجه ،دوستان و همساالن در
انتقال معیارهای خوبیو بدی به فرزند ما میتوانند نقش بسزایی داشته باشند.
فرزند خود را برای یافتن دوستان خوب ،معیارهای دوست خوب و بد ،آثار دوستیهای
خوب و بد ،شیوههای شروع دوستی ،نگه داشتن دوستان خوب و كنار گذاشتن دوستان
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بد ،شیوههای درست و بد اثبات دوستی ،قوانین عمیق كردن دوستیها ،شیوه برخورد با
اشتباهات دوستان ،و مواردی از این قبیل یاری كنید .برای این منظور میتوان اقدامات
زیر را نیر انجام داد:
• گام اول :رابطه دوستانه خود را با فرزندتان تقویت كنید؛ برای این كار از بخش
امنیتدهی به فرزندان ،بحث اختصاص زمان كیفی برای فرزندان را مطالعه و
عملیاتی كنید و بعد از یك ماه عمل منظم به آن برنامه گام دوم را بردارید.
• گام دوم :در فضایی دوستانه و صمیمی ،با كمك فرزندتان لیستی تهیه كنید از
ویژگیهای دوست خوب كه كمككنندة ما در نزدیکی و توجه به خدا میشود؛
معیارهای دوستی ،خطرات دوستان بد ،و مواردی از این دست را مشخص كنید؛
این ویژگیها به وفور در روایت و كتابهای دیگر آمده است 9كه میتوان از آن
استفاده كرد .بر اساس این ویژگیها با همراهی فرزند خود قوانین دوستی را وضع
كنید .مثل اینکه «با كسی دوست میشوم كه با احترام با دیگران سخن میگوید،».
«با كسی دوست میشوم كه وسایل دیگران را بدون اجازه برنمیدارد« ،».با كسی
كه دیگران را مسخره میكند دوست نمیشوم مگر آنکه قبول كند دست از مسخره
كردن دیگران بردارد!»« ،با كسی كه لقب زشت به همکالسیها میدهد دوست
نمیشوم مگر آن كه قبول كند دست از این كار خود بردارد!» .سعی كنید با
مشاوره و هماهنگی خود كودك و البته جهتدهی دینی شما قوانین دوستی وضع
شود تا كودك حس كند باید به قوانین پایبند باشد.

 9برای مثال میتوانید به كتاب «دوستی در قرآن و حدیث» ،تألیف محمد محمدی ریشهری كه قم ،انتشارات دارالحدیث
آن را به چاپ رسانیده است مراجعه كنید .در این اثر ارزشمند تالش شده مجموع روایات و آیات مربوط به دوستی گردآوری
و دستهبندی شود.
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• گام سوم :شناسایی دوستان كودك؛ از خود كودك بخواهید دربارة دوستانش و
اینکه آیا طبق این قوانین هستند یا نه صحبت كنید! بخواهید اگر این قوانین را
رعایت نمیكنند به آنها كمك كند تا این قوانین را رعایت كنند تا در دایره
دوستی او باقی بمانند و به آنها بگوید اگر قواعد را رعایت نکنند مجبور خواهد شد
در دوستی خود با آنها نظرش را عوض كند!
اگر ترتیب برداشتن این گام دوم و سوم رعایت نشود و از اول سراغ دوستان او
برویم مقاومت و مخالفت كودك برای تغییر دوستان بیشتر خواهد بود.
• گام چهارم :با تالش و پیگیری مستقیم و غیرمستقیم و دوستانه ،با همکاری فرزند
خود ،برای دوستان بدی كه به قوانین عمل نمیكنند و باید كنار گذاشته شوند،
دوستان خوب و برنامههای جایگزین فراهم كنید .برنامه مشترك تفریحی ،ورزشی،
و آموزشی نیز میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
الف چهارم :احترام
با احترام گذاشتن به فرزند ،به او نشان دهید برایش ارزش قائل هستید تا او هم برای
خود ارزش قائل شود و هم برای شما! كودكانی كه برای خود ارزش قائل نشوند ،در
اعماق وجودشان احساس میكنند تهی هستند و با شما و چهبسا بعدها خداوند همان
رفتاری را خواهند كرد كه درباره خودشان احساس میكنند! وقتی به آنها احترام
نگذارید آنها نمیتوانند به خود احترام بگذارند و وقتی نتوانند به خود احترام بگذارند
چگونه خواهند توانست به شما و قوانینتان احترام بگذارند و اینجاست كه هم فرصت
پذیرش سالمت معنوی از پدر و مادر و هم فرصت احترام گذاشتن به والدین و در نتیجه
رشد معنویِ بهتر ،از آنها گرفته میشود.
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وظایف والدین
احترام گذاشتن شما به فرزندتان یکی از راههایی است كه با انجام آن مورد بخشش
خداوند قرار میگیرید .رسول خدا صلی اهلل علیه و آله وسلم میفرمایند« :فرزندان
خویش را احترام و تکریم كرده و آنها را خوب تربیت كنید تا مورد مغفرت و بخشش
واقع شوید» 9.تربیت بدون احترام و ارزش قائل نشدن برای فرزند ،عزت نفس او را از بین
میبرد؛ فرزندی كه از درون احساس تهی بودن كند به احتمال بیشتری ستمگری 2،نفاق
و دو رویی 9و گناه 3مرتکب خواهد شد! چرا كه هم با خود و هم با دیگران با بیاحترامی
رفتار خواهد كرد!
مراقب نوع نگاه و رفتار خود باشیم!
اگر همانگونه كه با فرزند خود رفتار میكنید با دوستان خود برخورد میكردید ،چند
نفر از آنها به دوستی خود با شما ادامه میدادند؟ با فرزند خود همچون مهمترین و با
ارزشترین شخصیتی كه میشناسید رفتار كنید .برای داشتن این نوع نگاه و رفتار ،به
خود یادآوری كنید كه ارزش بیپایانی درون اوست و آن اینکه تا جانشینی خداوند روی
زمین میتواند باال رود!

4

• «اگه شلوغ كنی حالتو جا مییارم!»« ،خیلی داری اذیتم میکنی ،همچین میزنم
آدم شی!»« ،خستهم كردی ،ساكت شو!»؛ توهین لفظی ،تهدید ،تحقیر ،فحش ،و
سرزنش بخشی از واژگان و رفتارهای برخی والدین است كه متأسفانه آمارها نشان
میدهند تعدادشان كم نیست! هیچ بزرگسالی این برخوردهای غیرمحترمانه را
 9مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،ج  ،919ص 14؛ شیخ حر عاملی ،وسایل الشیعه ،ج  ،29ص .320
 2شیخ حر عاملی ،وسایل الشیعه ،ج  ،94ص 991؛ كلینی ،محمد بن یعقوب ،كافی ،ج ،2ص .992
 9مشکینی اردبیلی ،علی ،تحریر المواعظ العددیه ،ص .999
 3نوری ،میرزا حسین ،مستدرك الوسایل و مستنبط المسائل ،ج  ،99ص .991
 4سوره بقره( .91 ،خطاب آیه مطلق است).
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تحمل نمیكند اما كودكان چارهای جز تحمل ندارند! شاید اگر میتوانستند چندین
بار پدر و مادر خود را عوض میكردند!
• اجازه تماشای كارتون ،انیمیشن یا فیلمی كه در آن بیادبی ،فریبکاری ،بدخواهی،
ناسزاگویی ،تمسخر ،تحقیر و سرزنش زیاد است ،ندهید! این واژگان غیرمستقیم در
ذهن كودك شما تاثیر میگذارند و حس او را نسبت به خود و دیگران بد و
غیرمحترمانه میكنند .كنار كودك خود به تماشای برنامههایی بنشینید كه این
رفتارهای بد در آنها كمتر است و در پایان فیلم در قالب گفتوگو با فرزندتان،
كارهای اشتباه فیلم را نقد كنید.
• عبارات و واژههای محترمانه را وارد مکالمات خود با او كنید؛ بهعنوان مثال
«خوشحال میشوم نظرتون رو بشنوم»« ،نظر جالبی دارید»« ،از لطفتون ممنونم»،
«اگر خدمتتون بی احترامی شده ،عذر میخوام»« ،مایل نبودم حرفتون را قطع
كنم»« ،ممکنه این رو به من یك دقیقه امانت بدید»« ،عذر خواهم»« ،كالمتون
دلنشینه».
• رفتارهای محترمانه را به كار بگیرید .برای مثال همچون پیامبر صلی اهلل علیه و آله
وسلم در سالم كردن به فرزند خود پیشی بگیرید 9.وقتی از بیرون میآیید با او
دست بدهید؛ وسط حرف او نپرید؛ وقتی با شما سخن میگوید با عالقه تمام و
بدون پرت شدن حواستان به تلویزیون ،مطالعه و كار دیگر به حرفهای او گوش
دهید تا حس كند واقعا برای حرفها و نظراتش ارزش قائل هستید ،در را برای او
باز كنید و تعارف كنید؛ با او یکی به دو نکنید؛ مدام غر نزنید؛ به لوازم و حریم
خصوصی او احترام بگذارید ،پشت سرش سخن نگویید مگر برای مشاوره و تربیت.
 .9شیخ حر عاملی ،وسایل الشیعه ،ج  ،92ص .09
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• آنچه در دل شماست را او نمیداند؛ برای نشان دادن اهمیت و ارزشی كه پیش
شما دارد ،در زمانهای مختلف ،جملههای دقیق و متنوع بهكار ببرید؛ برای مثال،
«وقتی میبینمت دلم شاد میشه!»« ،از این كه خدا تو رو به من داده خیلی خیلی
خوشحالم»« ،خیلی از خدا ممنونم كه به من این افتخار رو داده كه پدر/مادرت
باشم»« ،خودت رو همینطوری كه هستی خیلی دوست دارم»« ،برای مهربانی كه
با دیگران داری خیلی ارزش قائلم»« ،بهت افتخار میكنم چون پشتکارت خیلی
خوبه! از خدا بابت بودنت ممنونم!» .فقط شفاهی به او این مفاهیم را منتقل نکنید؛
میتوانید با خالقیت خود این جملهها را به او ارائه كنید؛ برای مثال یادداشتی الی
دفتر یا كتاب یا داخل جعبه مداد رنگی او بگذارید ،و یا روی آینه اتاقش بچسبانید.
خوبیهای او را جلوی چشمش بیاورید!
یکی از مهمترین هدیههایی كه میتوانید به فرزند خود بدهید ،این احساس و فکر عمیق
است كه «من آدم خوب ،با ارزش و محترمی هستم» .كسی كه خود از درون احساس
شرافتمندی كند شأن خود را با گناه پایین نمیآورد! 9یکی از كلیدهای دادن این حس
و فکر مثبت به فرزندتان نشان دادن احترام به او در قالب توجه نشان دادن به
موفقیتهای اوست؛ برای این كار میتوانید از هر راهی كه بیشتر مورد عالقه اوست
خوبیهای او را جلوی چشمش بیاورید:
• هر جایزه ،عکس ،لوح ،و هدیه كه از مدرسه و معلمان خود دریافت میكند و قابل
نگهداری است را در محل مناسب و مهمی از منزل مثل ویترین كمد بگذارید ،این
مجموعه یادآور افتخارات دوران كودكی و سالهای دبستان اوست و در حقیقت
بخشی از هویت فردی او را تکمیل میكند.
 9مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،ج  ،02ص .29
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• آلبومی برای هر یك از فرزندان خود جداگانه تهیه كنید .كارهای خوب و
ویژگیهای خوب فرزند خود را بهصورت جملههای كوتاه نوشته و در صفحات این
آلبوم قرار دهید؛ اگر امکانش بود متنها را با عکسی كه از انجام كارش گرفتهاید
همراه كنید؛ برای آلبوم یك عنوان انتخاب كنید مثل «كتاب فرشتهای به نام
زینب» .گاهی برای آلبوم او متنی بنویسید كه چه صفت او برای شما ویژه است.
• روی دیوار اتاق فرزندان ،برای هر فرزند یك بدن بزرگ بکشید و صفات خوب و
كارهای خوب آنها را در مقواهای رنگی كه اشکال مورد عالقه فرزندتان را دارد مثل
ماه و ستاره ،ابر ،و گل بنویسید و داخل بدن هر یك از فرزندان بچسبانید.
• از در ورودی اتاق فرزندان ،چوب لباسی ،قفسه دكور ،و هر جای مناسب دیگر،
خوبیها و صفات زیبای فرزند خود را در اشکالی مقوایی بنویسید و با نخی آویز
درست كنید تا جلوی چشم باشد!
• گاهی جلوی دیگران از خوبیهای او بگویید .اگر شده وانمود كنید دارید برای
دیگری حرف میزنید ولی مقداری صدای خود را باالتر ببرید تا او بشنود.
عصبانیت را دریابید!
خیلی پدر و مادرها تا عصبانی نشده باشند خیلی خوب احترام نگه میدارند ،اما وقتی از
دست فرزند خود عصبانی شوند ،یادشان میرود فرزند آنها امانتی است از جانب خدا،
یادشان میرود عصبانیت مهمان یك لحظه است ولی اثر آن روی روان كودك سالهای
سال باقی میماند ،یادشان میرود با كنترل خشم خود هم احترام فرزند حفظ میشود و
هم الگوی عملی كنترل خشم برای او خواهند شد؛ توجه به نکتههای زیر مفید است:
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• با خود قانون بگذارید «وقتی از فرزند خود عصبانی میشوم ،تا آرام نشدهام سخن
نمیگویم و در هنگام گفتوگو با او حتما با صدای آرام و محترمانه سخن خواهم
گفت» .برای آرام شدن شاید الزم باشد گفتوگو را به تأخیر بیاندازید.
• در ذهن خود ،از خوبی فرزندتان برای خود دیوار بسازید ،هر وقت در حقّتان بدی
كردند ،فقط یه آجر از دیوار را بردارید چون انصاف نیست كل دیوار را خراب كنید!
• به فرزند خود بهویژه در هنگام عصبانیت برچسب نزنید و به دیگران هم اجازه این
كار را ندهید! كودك برچسبها را چه واقعیت داشته باشد چه نداشته باشد ،باور
میكند؛ برچسب بد ،دنیای درونی او را ویران و موجب تضعیف اعتمادبهنفس و
احساس شرافتمندی در او میشود؛ بهجای برچسب بد برچسب خوب بزنید تا حس
ارزشمندی او باال برود.
• رازهایی را كه فرزندتان با شما در میان گذاشته بهویژه در هنگام عصبانیت ،فاش
نکنید؛ احترام به راز یك فرد احترام به شخصیت اوست!
• جزو والدینی نباشید كه مدام به فرزند خود گیر میدهند! و نمیتوانند برخی از
اشتباهات جزئی فرزند خود را نادیده بگیرند .این كار هم تعداد دفعات عصبانی
شدن شما را باال میبرد و هم حس همیشه بد بودن به فرزندان میدهد.
واقعبینش کنید!
هر كس نقاط قوت و ضعف دارد جز معصومین علهیمالسالم .كودكان با وجود نقاط
ضعفشان باز هم ارزشمند هستند و نظرات منفی دیگران به معنای بیارزشمند
بودن آنها نیست؛ فرزند خود را در دو گام به واقعبینی برسانید:
• در گام اول ،رابطه نقاط قوت و ضعف را با ارزشمندی انسانها با عباراتی همچون
این گفتوگو توضیح دهید« :بعضی كارها رو همه میتونن انجام بدن؛ بعضی كارها
رو هیچ كس نمیتونه انجام بده؛ بعضی كارها را فقط برخی آدمها میتوانند انجام
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بدهند؛ همیشه كارهایی وجود دارد كه دیگران در آنها بهتر از ما انجام میدن ،یا
كارهایی كه ما بهتر از دیگران بتونیم انجام بدیم؛ بهتر انجام دادن دیگران ،اصالً
دلیل بیكفایتی و بیارزش بودن ما نیست! بهتر انجام دادن ما هم دلیل خوب
نبودن و بیارزش بودن دیگران نیست!»
• در گام دوم ،خدا را وارد معادالت ذهنی او كنید؛ جملههایی همچون این جملهها
بگویید« :فقط خداست كه هیچ نقطه ضعفی نداره و همه نقطه قوتها رو داره! خدا
آدمها رو از لحاظ نقطه قوت و ضعف مختلف آفریده تا اونها رو امتحان كنه! ببینه
از نقطه قوتهامون چه جوری برای زیاد كردن خوبیهامون ،كمك به
همکالسیهامون و دیگران ،و خوشحال كردن خدا استفاده میكنیم .ببینه از نقطه
ضعفهامون چه جوری نا امید نمیشیم ،و با قوتهامون ضعفهامون رو جبران
میكنیم! خدا دوست نداره ما بهخاطر نقطه قوتهای كه نسبت به همکالسیها به
ما داده فکر كنیم دوستامون كم ارزش هستن یا بهخاطر نقطة قوت همکالسیها
خودمون رو بیارزش بدونیم و قدر خوبیهامون رو ندونیم!»
• مراقب خودانتقادی بیش از حد فرزند خود در این دورة سنی باشید؛ به او بگویید
«اگه كاری رو درست انجام ندادی بهمعنای بیارزشی ،و بیعرضگی نیست! قرار
نیست هر كاری رو از اول بتونیم بهطور درست و كامل انجام بدیم؛ اشتباه كردن
بخشی از یادگیریه! حتی ما بابا مامانا ،معلما ،بزرگترای دیگه كه االن بعضی
رفتارهای خوب و كارها رو خیلی خوب انجام میدیم ،قبلترها وقتی بوده كه اون
رفتارها و كارها رو بلد نبودیم یا با اشتباه انجام میدادیم .مهم اینه كه از
اشتباههامون تو زندگی درس بگیریم و تالش كنیم تکرار نشن ولی كمی زمان
میبره!»
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• بهتدریج این مفهوم را به او منتقل كنید كه ارزشمندی واقعی انسانها به تأیید
شدن و نشدن از سوی همکالسیها و دیگران نیست؛ مهم تأئید خداست! كه با
انجام كارهای خوب بهدست میآید.
الف پنجم :التزام
فرزندان ،پیامهای زندهای هستند كه برای نسلهای بعد میفرستیم .محتوای پیامی كه
میفرستیم چیست؟ امیر مؤمنان علی علیهالسالم بهترین محتوا را برای این پیام «بنده
خدا بودن» میداند« :به خدا سوگند من از پروردگار خود ،نه فرزندانی زیبا خواستم و نه
فرزندان خوش قد و قامت ،بلکه فرزندانی خواستم كه فرمانبردار خدا باشند و از او
بترسند تا وقتی دیدم از خداوند فرمان میبرند شاد شوم».

9

وظایف والدین
هیچچیز خطرناكتر از یك نصیحت خوب به همراه الگویی بد نیست .همان اندازه كه
میخواهیم فرش و پرده ،كفش و لباس ،كت و شلوار ،سرویس غذاخوری ،سرویس طال،
 ...ما به هم بیایند ،باید دقت كنیم كه حرفها و نصیحتهای ما به فرزندمان با رفتاری
كه از خود نشان میدهیم به هم بیایند! چرا كه صدای رفتار بلندتر از كلمات است و اگر
تظاهر كنیم كه تربیت میكنیم فرزندمان هم تظاهر خواهد كرد كه تربیت شده است!
پس مهمترین وظیفه در تربیت فرزندان ،تربیت خود است؛ اشتباهات در تربیت خود ،در
اشتباهات در تربیت فرزند خود را نشان میدهند!

 9ابن شهر آشوب ،مناقب آل ابی طالب علیهمالسالم ،ج  ،9ص .991
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هدف تکانی یادمان نرود!
هدفهای بزرگ محصول سوالهای بزرگ هستند« .از كجا آمدهایم؟ كجا هستیم؟ كجا
میخواهیم برویم؟» سه سؤال بزرگ در زندگی هر كدام از ما هستند كه میتوانند
هدفهای بزرگ را متولد كنند؛ بیجهت نیست كه امیر مؤمنان علی علیهالسالم برای
كسانی كه به پاسخ این سه پرسش فکر میكنند از خداوند رحمت درخواست كرده!

9

پاسخ این سه سؤال ،به ما نشان میدهد :خدا از ما چه میخواهد؛ ما از زندگی چه باید
بخواهیم؛ و چگونه باید به آنچه میخواهیم برسیم .پاسخ این سه سوال میشود موتور
محرك ما .این كه برای چه ارزش قائل شویم ،چگونه با دیگران رابطه برقرار كنیم ،در
زندگی مالی خود چگونه عمل كنیم ،با فرزندان خود چه برخوردی داشته باشیم ،همه و
همه از زیر شاخههای هدفهای برآمده از آن سه سوال بزرگ است .الزم است حداقل
سالی دو بار هدفهای خود را با نوع زندگی كه در حال انجام آن هستیم مقایسه كنیم
كه آیا به هم میآیند یا خیر؟
با رفتار حرف بزنید!
هنگام مسافرت ،در خانه ،وقتی مشغول گردش یا خریدیم ،زمانی كه مهمان یا میزبان
هستیم ،وقت كار و  ...چه فرزندمان باشد و چه نباشد ،اگر به محض شنیدن صدای اذان
برای نماز اول وقت آماده شویم ،اگر پشت سر كسی سخن نگوییم ،اگر حق كسی را
نخوریم ،اگر نسبت به كسی بیاحترامی نکنیم ،اگر نگاه به نامحرم نکنیم و با آنها بگو
بخند نداشته باشیم ،اگر  ...یعنی با رفتار خود با فرزندانمان حرف زدهایم و این بهترین

 9فیض كاشانی ،مال محسن ،الوافی ،ج  ،9ص .990
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نوع تربیت است؛ امام صادق علیهالسالم توصیه میفرمایند« :به غیر از زبان (كردار و
رفتار) دیگران را به خوبیها دعوت كنید».

9

پدری کنیم و مادری!
برخی پدر و مادر هستند ولی پدری و مادری در حق فرزندان خود نمیكنند چون به
مسئولیتهای دینی خود در تربیت درست فرزندان بیتوجه هستند؛ دغدغه سالمت
معنوی داشتن یك شاخص مهم برای پدری و مادری كردن است؛ رسول خدا صلی اهلل
علیه و آله وسلم از پدر و مادری كه نسبت به آموزش مذهبی فرزندان خود بیتفاوت
هستند و صرفاً روی دنیای فرزند خود مثل خوب درس خواندن و شغل آینده آنها
تمركز میكنند ،اعالن بیزاری فرمودهاند 2.امام سجاد علیهالسالم هم میفرمایند« :فرداى
قیامت از تو سؤال خواهند كرد كه چرا فرزندت را خوب بار نیاوردى و خدا را به او
نشناساندى و او را به اطاعت و عبادت الهى رهنمون نشدی و برای این كار یاریش
نکردى!».

9

مراقب اختالفهای سریالی باشیم!
كودكان دوست دارند پدر و مادرشان همیشه خوشحال باشند .هنگامی كه والدین با
یکدیگر مشاجره میكنند ،كودكان اضطراب میگیرند زیرا آرامش خانه به هم میریزد؛
برخی كودكان حتی احساس گناه میكنند ،زیرا برای خود در این اختالفها نقش خیالی
و یا واقعی تصور میكنند .در این زمینه بیشترین آسیب را پدر و مادرهایی میزنند كه
دعواهای آنها سریالی و ادامهدار است؛ در این خانوادهها بهطور كلی تربیت بسیار مشکل
 9مجلسی ،محمدباقر ،بحاراألنوار ،ج  ،92ص 990؛ كلینی ،محمد بن یعقوب ،كافی ،ج  ،2ص .29
 2نوری ،میرزا محسن ،مستدرك الوسایل و مستنبط المسائل ،ج  ،94ص .903
 9شیخ صدوق ،من ال یحضره الفقیه ،ج  ،2ص .022
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سالمت معنوی از هفت تا دوازده سالگی

است و در این دورة سنی چون فرزندان بیشتر متوجه اختالفات والدین خود میشوند،
آثار منفی بیشتر و ماندگارتر است؛ محصول این فضاها ،پسرانی است كه معموالً
پرخاشگرند و دخترانی كه اغلب اضطرابی ،گوشهگیری و افسرده هستند.
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سخن آخر
دستان فرزند خود را در دست بگیرید ،چشمان خود را ببندید تا لحظاتی خدا را حس
كنید؛ فرزندان فرصت دوباره زندگی كردن هستند كه خداوند به ما داده است؛ قرار
نیست آنها را مجبور كنیم نداشتههای گذشته مادی ما را جبران كنند ،یا نداشتههای
گذشتة معنوی ما را بهصورت افراطی جبران كنند ،بلکه بناست بهترین فرصت رشد
معنوی را با مطالعه و مشاوره برای آنها فراهم كنیم.
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