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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 پیام فرهنگستان 

 

بهداشت در سازمان جهانی بهداشت نماینده دهه قبل در اجالس سالیانه  وزرای  3حدود 

كشور نروژ احساس پوچی و بیهودگی مردم نروژ و در نتیجه گرایش آنها به اعتیاد، 

بندوباری، جرم و جنایت و خودكشی و غیره را ناشی از دوری از معنویت و نداشتن بی

اشت آنچه او سالمت معنوی نامید ذكر كرد و پس از بحث و تبادل نظر، وزرای بهد

ها تصویب كردند كه عالوه بر ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی كه در تعریف سالمت كشور

های آمده است، سالمت معنوی هم باید به عنوان بعدی از سالمت شناخته شود. دانشگاه

ها معنوی را شروع كردند. پژوهشكشورهای غربی سریعاً تحقیقات و تدریس سالمت 

ش در شفای بیماران و افزایش طول عمر یبی، دعا و نیانشان داد كه اعتقادات مذه

است كه اعتقادات مذهبی آنها غالباً از عمق الزم ها مؤثر است. این در حالیانسان

برخوردار نیست. اصوالً مفهوم معنویت در كشورهای غربی كمتر در غالب اعتقادات 

آرامش، افزایش شادی و گنجد و عمدتاً با بینش الئیك بوده و در جهت تأمین مذهبی می

امید در زندگی دنیوی است. در این راستا بیشترین تالش آنان بر آن بوده و هست كه 

های مزمن و صعب العالج هستند بتوانند با روحیه بهتری بیمارانی كه دچار بیماری

بیماری خود را پذیرفته و با آن سازش كنند و برای آن دسته از بیماران كه به فوت شدن 

 تر كنند.کند، پذیرش مرگ را آساننزدی
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سال است بر ابعاد مختلف سالمت متمركز شده  91فرهنگستان علوم پزشکی كه حدود 

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 

یت خداوند عز و جل است كه طبیعتاً جهت نیل به چنین هدف واالئی، انسان باید رضا

همه ابعاد سالمت خود، خانواده و جامعه  خود را به شدت مسئول تأمین، حفظ و ارتقاء

كند. بینش، گرایش، نیات و اعمال خود را صرفاً در راستای بداند و در آن راه تالش 

ند، دست نیاز به درگاه او بگشاید و با اهتمام هرچه كرضایت حضرت حق تعالی تنظیم 

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 

 كند.درگاه كبریائیش تالش 

االسالم و المسلمین اتب سپاسگزاری فراوان از حضرت حجتدانم مردر اینجا الزم می 

اشته باشم كه چند سال قبل به درخواست دجناب آقای دكتر مجتبی مصباح یزدی 

به رشته  "سالمت معنوی از دیدگاه اسالم"فرهنگستان علوم پزشکی كتابی را با عنوان 

 كنم.زشمند توصیه میتحریر درآوردند. همه شما عالقمندان را به مطالعه این كتاب ار

دهد كه تأثیر مسائل با توجه به اینکه مطالعات مختلف در امر تکامل كودكان نشان می 

های اول ها و سالفرهنگی و اعتقادی بر انسان و شکل گرفتن شخصیت انسان از ماه

شود، به طوری كه از حضرت رسول اكرم زندگی و حتی از زندگی داخل رحمی شروع می

فرمایند تربیت فرزندان خود را از زمانی كه داخل رحم ه است كه می)ص( نقل شد

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 

داده است به امید این كه نسل های آینده، قبل از آن و در دوران كودكی و نوجوانی قرار 
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ب واالتری ازسالمت معنوی اسالمی دست یابند. به همین منظور، حضرت ـه مراتـب

االسالم و المسلمین جناب آقای دكتر ابوالفضل ساجدی، استاد محترم مؤسسه حجت

آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(، بنا به تقاضای فرهنگستان علوم پزشکی كتاب 

و در  "سالگی با نگرش اسالمی 92سالمت معنوی از تولد تا "اضر را كه پیرامون ح

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 

، سرشتعلی صادقی ،الم حیدر كوشا، حامد ساجدیمهدی مشکی، غ كتاب جنابان آقایان

اند. برای جناب آقای دكتر اله نوری و عزیزان دیگر همه مشاركت داشتهدكتر نجیب

ساجدی و همکاران محترم ایشان از درگاه  خداوند رحمان اجر اخروی فراوان آرزو 

 كنم.می

آنرا به همه آنهائی كه به امیدوارم ضمن بهره بردن هر چه بیشتر از كتاب حاضر، مطالعه 

 سالمت و سعادت و رستگاری فرزندان خود عالقمند هستند توصیه فرمائید.

 

 دکتر سید علیرضا مرندی                                                                                  
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 پیشگفتار

 به ما همه. است آدمی مطلوب دو هر كه یافته تركیب ایواژه دو از "معنوی سالمت"

در پی دستیابی به آن هستیم و از بیماری گریزانیم. معنویت نیز  اندیشیم،می سالمت

توان گفت سالمت معنوی ریشه در نهاد همه دارد و با فطرت انسانی گره خورده است. می

های سالمت )مانند سالمت جسم و روان( از اهمیت بیشتری در مقایسه با سایر عرصه

رخوردار است چرا كه در رتبه باالتری قرار دارد، به سطوح متعالی انسان مربوط است و ب

 بركات واالتری در پی دارد.

های سالمت، با دوران كودكی پیوندی عمیق دارد و سالمت معنوی همچون سایر عرصه

گیرد. اثر حاضر مبانی، اهداف و راهکارهای نیل به سالمت معنوی را از آن سرچشمه می

در این موضوع تحقیقات اندكی كاود. سال نخست زندگی با رویکرد اسالمی می 92در 

بویژه از نگاه اسالم انجام شده است و این امر ضرورت پرداختن به آن را بیشتر اشکار 

 سازد.می

مجموعه نوشتار حاضر حاصل تحقیقی است كه با اهتمام ویژه معاونت محترم پژوهش 

امام خمینی )ره(  جناب حجت االسالم والمسلمین دكتر مؤسسه آموزشی و پژوهشی 

محمدناصر سقای بی ریا در پاسخ به سفارش فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی 

به دنبال درخواست فرهنگستان، معاونت مذكور به عنوان  ایران، به انجام رسیده است.

مدیریت اجرایی  مسئول طرح، زمینه تشکیل كارگروه سالمت معنوی را فراهم ساخت،

آن را بر عهده گرفت و مدیریت علمی آن را به اینجانب واگذار نمود. حاصل تحقیق این 

 شود:كارگروه در سه جلد )هركدام ناظر به یك سطح مخاطب( عرضه می
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كتاب جامع سالمت معنوی كودكان: سطح نظری و تفصیلی برای جامعه علمی،  .9

 تالیف ابوالفضل ساجدی و همکاران 

كتاب والدین و مربیان: سطح كاربردی برای والدین و مربیان، تالیف علی صادقی  .2

این كتاب با استناد به كتاب جامع سالمت معنوی )جلد نخست این سرشت. 

 مجموعه(، نگارش یافته است.

 كتاب كودك: سطح كودكانه به زبان شعر و داستان برای كودكان، .9

است. تحقیق در عرصه سالمت معنوی كه از این مجموعه  دوم نوشتار پیش رو، جلد

ای است، در مرتبه نخست رجوع به قرآن، حدیث، مبانی و موضوعی میان رشته

های روانشناسی، آوردهای بشری مانند دادهمنابع دینی و سپس نگاهی به دست

جهت تحقیق در قالب كارگروهی  طلبد. بدینشناسی و علوم پزشکی را میجامعه

های مختلف مربوطه انجام شده و دانشجویان دكتری در رشته متشکل از متخصصان

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 

كه در  توسط مسئول كارگروه، بازبینی، تکمیل و تدوین نهایی شده است. كسانی

 اند عبارتند از:تدوین اولیه فصول نقش بیشتری داشته

 2و حامد ساجدی 9غالم حیدر كوشا 0و  3و 9و  9فصول 

 9: دكتر نجیب اهلل نوری4و  2فصل 

 : حامد ساجدی2فصل 

                                                           
 جامعه شناسیدانشجوی دكترای محقق حوزوی و  9 

 دانشجوی دكترای فلسفه اسالمیمحقق حوزوی و 2  

 دكترای روانشناسیمحقق حوزوی و  9 
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 نیز مشاركت داشته است. 9آقای  مهدی مشکی 0در گامهای مقدماتی فصل 

ای روانشناسی انجام شده است كه عبارتند فیش برداری اولیه توسط چند دانشجوی دكتر

 ها: سوده توكلی، خدیجه اسکندری نژاد، فاطمه رفیعی مقدم و الهام ضرابیها از خانم

 كتاب والدین توسط آقای علی صادقی سرشت نگارش یافته است.

ایم مند شدهاز تمام دوستان و استادانی كه در مقاطع مختلف از نقطه نظراتشان بهره

 سپاسگزاریم:صمیمانه 

اعضای فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران كه از آغاز تا پایان كار، ما  .9

را همراهی كرده، كار را به دقت مطالعه و با ارائه نظراتشان بر غنای كار افزودند: 

نیا، الدین سجادی، دكتر سید حسن مقدمحضرات استادان آقایان: دكتر سید جمال

دكتر  دكتر باقر غباری بناب، دكتر ابوالقاسم عیسی مراد، دكتر فتحی آشتیانی،

دكتر مهدی مصری، دكتر سید عبدالحمید  عباس حاجی فتحعلی، دكتر مقدم نیا،

بحرینیان، دكتر سید حمید حسینی، دكتر سید محمدرضا كالنتر معتمدی، دكتر 

و  دكتر محمدحسین نیکنام، سید محمد حسین كالنتر معتمدی، دكتر محسنی،

ها: دكتر مینو اسد زندی، دكتر زهره الهیان، دكتر اكرم حیدری، دكتر سهیال خانم

حجج االسالم و المسلمین فرهادپور و هاجری، و به  خزاعی، دكتر پریسا امیری، و

ویژه رییس محترم فرهنگستان علوم پزشکی، دكتر سید علیرضا مرندی، دكتر حسن 

رییس گروه سالمت معنوی، سیاوش الجوردی، كارشناس و دكتر محمد  ابوالقاسمی،

 علی محققی، معاون علمی فرهنگستان علوم پزشکی 

                                                           
 دانشجوی دكترای فلسفه اسالمیمحقق حوزوی و  9 
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برخی اعضا هیئت علمی و مسئوالن موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(:  .2

ریا، معاون محترم پژوهشی حجت االسالم و المسلمین دكتر محمد ناصر سقای بی

كه مسئول طرح بودند، مـركز مشـاوره ماوا، به ویژه مـدیر محتـرم موسسه مذكور، 

المسلمین ابراهیم اخوی، كه مدیر اجرایی طرح بودند و زحمات االسالم وآن، حجت

طاقت فرسایی را متحمل شدند و حجت االسالم والمسلمین هادی ارشاد حسینی، 

ر مجتبی مصباح )ناظر دبیر اجرایی كارگروه كه پیگیری های فراوانی داشتند، دكت

رضا احمدی )ناظر نهایی تحقیق(، كه ان را مورد اولیه تحقیق(، و بویژه دكتر محمد

 مالحظه و دقت نظر قرار دادند.

 سالروز میالد با سعادت نبی مکرم اسالم )ص( و ششمین اختر آسمان والیت 

  9919آبان  23برابر با  9339ربیع االول  92

ابوالفضل ساجدی                                                 

استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(                                      
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 سالمت معنوی چیست؟

ممکن نیست، مگر از طریق « خوشبختی فرزندان در دنیا و آخرت»رسیدن به آرزوی 

سالمت معنوی »تالش برای سالمت معنوی  و رساندن فرزندان به سالمت معنوی. 

وضعیتی است كه در آن، بینش، گرایش و كنش فردی و اجتماعی انسان در راستای قرب 

است( قرار گیرد و عالوه بر سعادت اخروی، برای وی  انسانی برتر كمالو رضای الهی )كه 

بنابراین، سالمت  9«د، نشاط، آرامش و رضایت از زندگی را در پی داشته باشد.ـامی

معنوی، در واقع یعنی رشد دادن معنا در زندگی فرزندان با وصل كردن آنها به 

به این درك كه جهان هدفی دارد؛ ترین وجود نادیدنی جهان؛ یعنی رساندن آنها مقدس

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! 

دست آوردن دنیا، ساختن آخرت باشد و كمك به دیگران برای شان در كنار بهغهدغد

 2شان.بهبود دنیا و آخرت

 شود؟سالمت معنوی  فرزندان از کی شروع می

ها پیش از تولد آنها شروع های مربوط به سالمت معنوی  فرزندان سالبرخی زمینه

كه هنوز در دورة نوجوانی و جوانی ها قبل از ازدواج؛ از همان زمان شود؛ حتی سالمی

های زندگی را یکی یکی انتخاب كنیم، ارزشهستیم و دوستان خود را انتخاب می

های ترین انتخابویژه زمانی كه یکی از مهم شویم، بهكنیم و نسبت  به آن متعهد میمی

                                                           
به سوی آسمان، سالمت معنوی  برای توضیح بیشتر رجوع كنید به جلد اول این مجموعه: ابوالفضل ساجدی و همکاران، 9

 ، فصل اول.اسالمیكودكان با نگرش 
 .919 و 913 و 911 ص ،مدرنپست  هایاندیشه در معنوی تربیت فرازی، و بناهان 2
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مربوط های سالمت معنوی نیز پذیرد؛ سایر زمینهزندگی، یعنی انتخاب همسر صورت می

 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:

وهری در انتخاب پدر یا مادر فرزند خود دقت كنید! ازدواج فقط قرارداد زن و ش •

اشتباه در انتخاب، نسلی را به مشکل  نیست، قرارداد پدر و مادر شدن هم هست.

 خواهد انداخت، نه فقط دو نفر را!

های مختلف، افزون بر شیوة رفتاری فرد در موقعیت د وروحیات خلقی خوب و ب •

به ژنتیك همسر آینده خود توجه كنید!  9تربیت، تحت تأثیر ژنتیك نیز هست.

دربارة خلق و خوی مشترك خواهر و بردارهای همسر احتمالی آینده خود تحقیق 

 ها را شناسایی كنید. كنید تا بتوانید تا حدودی خلق و خوی ژنتیکی آن

وسلم و و آله علیه  اهللافزون بر توجه به كفو بودن، به فرمایش رسول خدا صلی  •

های انتخاب ترین مالكالسالم نیز باید توجه داشت كه یکی از مهمعلیه امام رضا

  2طرف مقابل است.« دینداری» و «اخالق»همسر 

یا دامادی كه برای خود  9رویدبه عفت و حیای دختری كه برای خواستگاری او می •

 كنید دقت ویژه داشته باشید!انتخاب می

                                                           
 ،21 جلد ل الشیعه،ئوسا؛ شیخ حر عاملی، 991 ص ،9 ج ،عهیالش انیاع؛ امین عاملی، محسن، 213و  243 ص، غررالحکم 9

 .992ص، 4 ج ،كافی ؛99 ص
 ؛ شیخ حر عاملی،219 ص ،االخالق مکارم؛ طبرسی، حسن بن فضل، 932 ص ،4 ج، كافی یعقوب، بن محمد كلینی، 2

 .94 ص، 93 ج؛ و 41 ص؛ 21؛ جوسایل الشیعة
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 بعد از انتخاب مادر یا پدر

ترین و اثرگذارترین همکار خود در سالمت معنوی  فرزندتان، انتخاب شایستة مهمبعد از 

 های زیر توجه كنید:به نکته

شود در سالمت السالم غذایی كه وارد خانه میبنا به فرمایش اهل بیت علیهم  •

قمار،  المال،رشوه، مال یتیم، بیت های ربا،مراقب لقمه 2معنوی  تأثیرگذار است.

 باشیم!  9ویژه در دوران انعقاد نطفه و بارداریعاملة حرام و ... بهدزدی، م

 سجاد اماممراقب عفت چشم خود در محیط كار، تفریح و فضای مجازی باشیم!   •

و  4نگاه حرام، زنای چشم است 3دانند!ورزی را عفت چشم میالسالم كلید عفتعلیه

  2ن است.كنندة ایماو تقویت 0كنندة شهوتكنترل نگاه، كنترل

 و آلهعلیه اهلل رسول خدا صلی ویژه در حین انعقاد نطفه باشیم! فکر به مراقب عفت •

با همسر در حالی كه فرد، شهوت زن دیگری را در سر  وسلم نسبت به نزدیکی

 9دهند.دهند و برخی آثار منفی آن را مورد اشاره قرار میدارد، هشدار می

ها و فکرهاست؛ مراقب رفت و آمد به و آمدها، كلید كنترل نگاه كنترل رفت  •

ویژه در ایامی كه قصد فرزندآوری دارید باشید؛ مجالس گناه و اختالط نامحرمان به

                                                                                                                                                    
 .4 ح ،932 ص ،عیالشرا عللشیخ صدوق،  ؛3234 ح ،319 ص ،9ج  ،هیالفق حضرهیمن ال شیخ صدوق،  9
 .03، اسراء؛ سوره 914 ص ،23 جلد، بحاراالنوار مجلسی، عالمه؛ 091 ص ،1 ج ،یكافیعقوب،  بن محمد كلینی، 2
 .991-939 ص ،تیتربو  میتعل و اسالم؛ حجتی، محمدباقر، 939 ص، 42 ج ،االنواربحار مجلسی، محدباقر، 9
 .249 ص ،العقول تحفابن شعبه حرانی،  3
 .919 ص ،21 ج ،الشیعة وسایل عاملی، حر شیخ 4
 441 ص ،البالغه نهج 0
 .99 ص ،3 ج ،هیالفق حضرهیال من صدوق، شیخ 2
 .442 ص ،9 ج ،الفقیه یحضره ال من صدوق، شیخ 9
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و آله علیه  اهلل و پیامبر اكرم صلی 2سالم،احضرت مریم علیه 9حضرت ابراهیم،

 اند.ا را انجام دادههبرای فرزندآوری این مراقبت 9وسلم

تواند در معنوی زیارت عاشورا یا حدیث كساء و ... می ختم قرآن، چهل روز خواندن

 كننده )مؤثر( باشد.ها قبل از فرزندآوری بسیار كمككردن محیط روانی زوج

از آداب زناشویی هنگام انعقاد نطفه غافل نباشید؛ با وضو بودن، خواندن دو ركعت   •

زن، و خواندن دعاهای توصیه شده، همچون دعای امام سجاد  نماز توسط مرد و

 وَلِیًّا لَدُنْكَ مِنْ لِی اجْعَلْ وَ الْوارِثِینَ خَیْرُ أَنْتَ وَ فَرْداً تَذَرْنِی ال رَبِّ»السالم: علیه

 لِلشَّیْطَانِ تَجْعَلْ لَا وَ سَوِیّاً خَلْقاً لِی اجْعَلْهُ وَ مَوْتِی بَعْدَ لِی یَسْتَغْفِرُ وَ حَیَاتِی فِی یَرِثُنِی

 جانشینی لطفت به و وارثانی بهترین تو و مگذار تنها مرا پروردگارا» 3.«نَصِیباً فِیهِ

 او كند؛ استغفار برایم مرگم از بعد و باشد من وارث زندگی در كه كن عنایت برایم

 .«نده راه وجودش در را شیطان و ده قرار سالم را

ویژه مراقب مشاجرات زن و شوهری باشیم؛ تنش مادر صورت در دورة بارداری به •

 درمشکالت و دچار  خلقكجحساس،  4مزاجباردار احتمال تولد فرزندی عصبی

 كند.شرایط را برای رشد معنوی او دشوار میبرد و را باال می هیو تغذ خواب

جاست؛ از همین رو، از دعا كردن برای دعا برای فرزندان در هر سنی خوب و به •

 شد پرسیده السالمعلیه جواد امام فرزند خود در دوران بارداری غافل نباشیم! از

 پاسخ در زمان مناسب برای دعا جهت سالمتی فرزند چه زمانی است؟ حضرت

                                                           
 .41-39،  میمرسوره  9
 .92-90، همان 2
 .29ص  ،90 ؛ جبحاراالنوار مجلسی، محمدباقر، 9
 .323 ص ،9 ج ، الفقیه یحضره ال من صدوق، شیخ 3
  .921 ص ،رشد یشناسروان نژاد، یشعار. 4
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 صورتبه روز چهل زیرا كند؛ دعا كه است خوبی فرصت ماهگی چهار تا»فرمودند: 

. است مناسب چهار ماه این تمام پس. است مضغه روز چهل و علقه روز چهل نطفه،

 و خوشبختی اولیه هایپایه و جنسیت كه فرستدمی فرشتگانی خداوند آن از پس

  9.«كند تعیین را بدبختی او

                                                           
 وسائل عاملی، حر شیخ به: .كر دست این از یروایات ریسا مشاهده برای؛ 90ص، 0ج، كافی یعقوب، بن محمد كلینی، 9

 .932و939ص، 2ج ،الشیعة
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 داده، یافته داشته،

ها یعنی آنچه «داده»هایی دارد كه قرار است در كنار «داشته»فرزند شما  والدین گرامی!

زندگی او « یافته»ترین كنید، تبدیل به مهمشما در مسیر بزرگ شدن برای او فراهم می

 یعنی سالمت معنوی در دنیا و در نتیجه سعادت اخروی او شود. 

ترین داشتة عزیز های جسمی، شناختی، هیجانی، و اجتماعی، مهمدر كنار داشته

های فطری های درونی مربوط به روح آسمانی اوست كه همان ویژگیتان، سرمایهجان

باشند. با توجه به دوستی، خیرخواهی و ... میپرستی، فضیلتخواهی، حقكمال

فرزندان و جهت تسهیل در ارائه مطالب، در این  9های روحیارزشمندی واالی این آورده

خطاب « داشته»یا « داشته اصلی»ها را، های درونی آناثر، به این دست از سرمایه

داشته »و اجتماعی(  شناختی، هیجانی، های دیگر وجودشان )جسمی،كنیم و سرمایهمی

 نامیم. می« های چهارگانهظرفیت»و یا « فرعی

توانید با ترین افراد شما هستید كه میسالمت معنوی ، اولین و مهم در مسیردر واقع، 

شناختی، هیجانی و اجتماعی فرزند خود، در قالب های جسمی، بهره گرفتن از ظرفیت

عنوان پنج الف سالمت معنوی : رعایت پنج راهبرد مهم سالمت معنوی  )كه از آن به

های فطری روح او را شکوفا بریم(، قابلیتمی ، آموزش، انضباط، احترام و التزام نامامنیت

                                                           
 زندگی كه اندكرده فراهم را انسانی خلقت زمینه واقع، در فرزندآوری، با والدین كه است آن فرزندآوری به اسالمی نگاه 9

 زندگانی خوشبختی به فقط آنها شودمی سبب فرزندآوری، به نگاه نوع این. رفت نخواهد بین از گاههیچ و داشت خواهد ابدی

 نیز آن در خوشبختی و خود فرزندان ابدی زندگی برای آن، بر افزون و باشند نداشته تمركز فرزندان دنیایی زودگذر و مادی

 شناختی، جسمی، هایسرمایه) آنها هایسرمایه سایر به نسبت فرزندان فطری هایسرمایه اساس، این بر. شوند قائل اهمیت

 هم و دنیا زندگی در خوشبختی هم فطری هایسرمایه پرورش كه چرا كندمی پیدا باالتری اهمیت( اجتماعی و هیجانی،

 صِرف پرورش كه است حالی در این. كندمی تربیت كامل انسان یك نهایت در و فراهم را آخرت زندگانی در سعادت

 نگاه افق كه دهدمی جامعه تحویل خوب شهروند یك نهایت در فرزندان، اجتماعی و هیجانی، شناختی، جسمی، هایسرمایه

 معیارهای اساس بر باید فطری هایسرمایه پرورش كه است واضح پر البته. رودنمی دنیا زندگانی در خوشبختی از فراتر آن

 و هیجانی شناختی، جسمی، هایسرمایه دارجهت پرورش از است الزم آنها بهتر چه هر پرورش در اینکه و باشد الهی

 .شود گرفته بهره نیز فرزندان اجتماعی
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های فرزندان در مسیر رسیدن به دهی آوردهكنید. این شکوفایی یعنی همان جهت

 است.« سالمت معنوی»هایی فکری، قلبی و رفتاری، با طعم «یافته»

 

ی فرزند با «هاداشته»پرورش گونه كه در شکل باال مشخص شده، بنابراین، همان

هایی كه ما والدین برای فرزندان فراهم «داده»ی او و براساس «هاظرفیت»ی از گیربهره

زندگی او، یعنی سالمت معنوی در دنیا « یافتة»ترین آوریم، زمینة دسترسی به اصلیمی

 سازد.و در نتیجه سعادت اخروی او را مهیا می

گرفتن  تبه خدم ترین هدف در تربیت فرزند،توان گفت، باالترین و مقدسمی

های چهارگانة فرزند برای پرورش هر چه بهتر ظرفیت معنوی اوست. البته روشن ظرفیت

های فرعی(، ی فرزند )داشته«هاظرفیت»ترین آورده( و )اصلی« هاداشته»است كه بین 

تواند زمینه ارتقای دیگری را اثر متقابل وجود دارد، یعنی ارتقای هر كدام از این دو می

 د.فراهم ساز

یافته ها

داشته ها

داده هاظرفیت ها
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براساس آنچه بیان شد، در این فصل نخست شما والدین گرامی را در بخش اول به 

سازیم و سپس در بخش دوم های چهارگانة فرزند دلبندتان آشنا میاختصار با ظرفیت

 داریم.پنج الف مهم در سالمت معنوی  را خدمتتان تقدیم می

 های رشدی از تولد تا دو سالگیبخش اول: ظرفیت

اند از: ظرفیت جسمی، شناختی، عاطفی، و یت رشدی فرزند عزیزتان عبارتچهار ظرف

تر های سنی مختلف بهتر و كاملهای رشدی فرزندان در دورههر چه ظرفیتاجتماعی. 

های خوب انسانی، همچون امیدواری، استقالل، هدفمندی، شکوفا شود، ویژگی

ر، همدلی، همکاری، توانایی پذیری، كوشش، پشتکانفس، مسئولیتنفس، عزتاعتمادبه

ها را برای ورود به تنها آنشود و نهتر در آنها شکوفا میتمركز و حل مساله زودتر و كامل

تر ها را نیز فراهمسازد، بلکه زمینة رشد معنوی آنتر میمدرسه و آموزش رسمی آماده

ی است كه برای ترین سهم در این شکوفا كردن، بر عهدة شما والدین گرامسازد. مهممی

 های مختلف فرزندتان آشنا شوید.ها و آمادگیانجام آن نیاز است نخست با ظرفیت

 های جسمیظرفیت

آید. حواس اولین راه های حسی حركتی به دنیا میای از تواناییكودكان با مجموعه

صورت حسّی ویژه در این دورة سنی، آنچه بهشناخت محیط اطراف است؛ كودكان به

های كنند؛ در كنار حواس، تواناییكنند و قبول میكنند را بهتر درك میدریافت می

خیز رفتن، خیز شدن، سینههفتگی، غلت زدن، نیماز بلند كردن سر در چهار حركتی 

ایستادن، راه رفتن، و كمی دویدن  چهار دست و پا رفتن گرفته تا نشستن، كشاندن خود،

حركات درشت در دست و پا كم كم همچنین  9 در این دورة سنی در حال تکامل است.

آموزند تدریج میك بهشود. از سویی كودبه توانمندی در استفاده از انگشتان منتهی می

                                                           
 .91...، ترجمه سوری و صادقی، ص  همه كودكان تیزهوشند اگراستاپرد،  9 



 
 سالمت معنوی از دو تا هفت سالگی

 

29 |   

 
 
 

هنگام انجام دادن یك عمل، كار اضافی انجام ندهد و كم كم در این دوره موفق به 

كمك به كودك  9شود.هماهنگ كردن چشم و دست و پا و انجام بهتر حركات تعادلی می

های اجتماعی، شناخت و زبان های حركتی به رشد تواناییبرای رشد هر چه بهتر مهارت

  2كنند.او كمك می

 های شناختیظرفیت

 كه دیدمی را خودش شد،می متولد عاقل كودك، اگر»فرمایند: می السالمعلیه صادق امام

 و خواری احساس شود و ... ،خورد، پوشك میمی شیر شود،می حمل دیگران توسط

 از تولد هنگام به اعضایش بودننرم و بدنی ضعف خاطربه طرفی از او زیرا كرد؛می نقصان

 هاشیرینی آن از دیگر احساسی چنین داشتن با دیگر طرف از و نیست نیازبی كارها این

با  او ... )از طرفی( اگر .شدنمی دیده او در دارد، وجود كودكان در كه هاییدلنشینی و

 تقدیر آنچه و فرزندان تربیت شیرینی شد،می )از والدین( متولد مستقل و عقل كامل

 اوست، مصحلت با مطابق عمل و فرزند كار به رسیدگی همان كه زده رقم والدین برای

 اقتضا فرزندان جانب از را هاآن ادای تربیت، كه تکالیفی طرفی از. رفتمی بین از همه

 الفت و انس مادرانشان و پدران با فرزندان دیگر وقت آن. نداشت وجود دیگر كردمی

 از فرزندان كه چرا كردند؛نمی فرزندانشان با الفت و آشنایی احساس نیز پدران و نداشتند

 گرد از و گرفته فاصله آنان از تولد هنگام به و بودند نیازبی والدینشان محافظت و تربیت

 9«.شدندمی متفرق هاآن

                                                           
 .29-24 ص ،شناسی رشدروان سیف و همکاران، 9 

 .992ص ، شناسی رشدروانبرك،  2 

 .42 ص ،9 ج ،بحاراالنوار باقر، محمد مجلسی، 9 
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دست كنند شناخت ناقصی است كه از خودشان بهاولین شناختی كه كودكان پیدا می

شروع درك حسی از خود از طریق انگشت مکیدن و بازی آورند. این شناخت خود، با می

های بعدی این شناخت شود. در ماهبا دست و پا بین یك تا چهار و نیم ماهگی شروع می

اندك از خود، با ایجاد هماهنگی بین گرفتن و دیدن و لمس كردن آرام آرام بیشتر 

دلیل کرده كودكی بهاگر خدای ن 9«.شناختِ خود، مقدمه شناخت خداوند است»شود. می

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.

از همان دو  2«شناخت علیت»و « شناخت هدف»و « شناخت محیط»، «شناخت خود»

ساز شناخت عالم، خالق و هدفِ كلی كند كه زمینهگیری میسال اول شروع به شکل

 خلقت و در نهایت ارتباط با خداوند در سنین باالتر است. از سویی تقلید كردن كه پایه

از جمله یادگیری زبان است و از طرفی به برقراری ارتباط  9های مختلف كودكیادگیری

 گیرد.میكند از همین دورة سنی شکل با والدین و اطرافیان كمك می

 های هیجانیظرفیت

كودكان در شش تا هشت ماهگی، ترس از غریبه، اضطراب هنگام جدا شدن از مادر را 

در ادامه هیجانات دیگران را تا زیر یك سال بهتر از قبل تشخیص  3كنند.تجربه می

ها )یعنی شادی، غم، تعجب، عالقه، های آندهند و تا دو سالگی به لیست هیجانمی

شود و توانایی تنفر، خشم و ترس( احساس شرم، خجالت، احساس گناه، و غرور اضافه می

                                                           
 .999 ص الشریعه، مصباحمنسوب به امام جعفر صادق،  ؛292 ص غررالحکم، ؛342 ص ،14 ج همان، 9
 .249-242، صصشناسی ژنتیك دوروانمنصور و دادستان،  2
 .219، ص شناسی ژنتیكروانمنصور،  9
 .91، ص شناسی هیلگاردزمینه روانهوكسما و همکاران، -نولن 3



 
 سالمت معنوی از دو تا هفت سالگی

 

31 |   

 
 
 

های مهم در انی سبب یکی از پایهخودكنترلی هیج 9شود.خودكنترلی هیجانی آغاز می

دستیابی به سالمت معنوی است و هر چه در این زمینه به فرزند خود بیشتر كمك 

 اید. كنید، مسیر او را در راه رسیدن به سالمت معنوی هموارتر ساخته

 های اجتماعیظرفیت

 گریه و خنده كردن، 9گذارد، موجودی اجتماعی است.وقتی پا به جهان می 2نوزاد

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 

كند و ... همه و همه اتفاقاتی است كه شدن، رقابت كردن، همدلی با نوزادی كه گریه می

  4سازد.برقرار میرابطه او با اطرافیان را 

هاست كه ارضای آن، امنیت جسمی و روانی نیاز به رابطه، یکی از نیازهای اساسی انسان

ای باشد تواند پایههای بعد از خردسالی، همین نیاز درونی، میدنبال دارد. در سالرا به

امنیت، كنندة ترین و باالترین معدن فراهممند با مهمبرای برقراری روابط شیرین و هدف

 تواند زمینةشك رابطه با خداوند میآرامش و حمایت، یعنی خداوند بزرگ مهربان. بی

 بسیار مناسبی برای سالمت معنوی را فراهم آورد.

                                                           
 .994 ص ،شناسی رشدروانبرك،  9
نامند. نظر به تعامالت اولیه شود و پس از آن تا دو سالگی را شیرخوارگی مینوزادی به چهار هفته اول عمر گفته می 2

 های مذكور در باال قابل مشاهده است.نوزادان، ظرفیت اجتماعی از همان دوره نوزادی بر اساس نشانه
 .210ص ترجمه ابراهیمی، ، عشق شفابخشهندریکس و هانت،  9
 صص ،2ج ، ترجمه جهانگیرزاده و همکاران،رشد اخالقی اسمتانا، كیلن،؛ 994ص شناسی رشد دو،روانریا و همکاران، بی 3

292-299. 
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 های سالمت معنوی  کودك از تولد تا دو سالگیبخش دوم: الف

نا صورت كلی آشهای رشدی فرزندان خود در دو سال اول زندگی بهحال كه با ظرفیت

های مهم در سالمت معنوی  و به كار بستن شدیم، وقت آن است كه با آشنایی با الف

ترین داشته فرزندمان كه همان فطریات ها برای شکوفا كردن مهمها، از این ظرفیتآن

 پاك اوست استفاده كنیم. 

ان قبل از پرداختن به این موارد، یادآوری این نکتة مهم الزم است كه هر چه سن فرزند

شان كمتر و در مقابل وظایف ما ها در تأمین سالمت معنویما كمتر باشد اختیار خود آن

ها بیشتر است؛ و هر چه سن پدران و مادران برای حفظ و باال بردن سالمت معنوی آن

شود، وظیفة ها بیشتر میمان بیشتر و بیشتر شود، از آنجا كه اختیار و ارادة آنفرزندان

ظ و باال بردن سالمت معنوی بیشتر و وظایف ما به نسبت كمتر خودشان برای حف

 شویم. وظیفه نمیشود هر چند هیچگاه بیمی

 شود.تقدیم می در ادامه درباره پنج الف مهم و الزم برای سالمت معنوی  فرزندان

 الف اول: امنیت

یطی امن مح»های مهم و الزم برای سالمت معنوی  فرزندان، فراهم آوردن یکی از شرط

 هاست. برای رشد معنوی آن« بخشو آرام

های بیرونی و درونی های پایین نوزادان ما در بدو تولد و تنوع و وسعت محركتوانایی

نیاز به »)مانند سرمای سخت، دردهای شدید، گرسنگی، یا از دست دادن تعادل بدن(، 

ین نیازهای او قرار تررا در نوزاد پررنگ كرده و آن را جزو نخستین و مهم« امنیت

و  2بینیبرآورده شدن این نیاز مهم، دنیا را در چشم كودك، محیطی قابل پیش 9دهد.می

                                                           
 .322ص ،9913 رجایی، و نژاد خوی ، ترجمهشناسی رشدروان كرین، از نقل به 33-09 ،20. صص شاختل، 9
 .09 -02 ص رجایی، و نژاد خوی ، ترجمهشناسی رشدروان كرین، 2
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 نوع هر كند و شرطبین میكند و دید او را به دنیا و روابط با دیگران خوشامن می

و الزمة رسیدن كودك به سالمت معنوی است. در این میان، مادران  9بعدی پیشرفت

ترین منبع برای دادن احساس امنیت به فرزندان خود هستند. اما چگونه نخستین و مهم

 باید به فرزند خود حس امنیت را منتقل كنیم؟ 

 وظایف والدین

دلبندتان تأمین ترین وظایف شما والدین گرامی در آغاز زندگی فرزندان یکی از مهم

 و گیری محبتشکل از طریق كه ها از همان شروع تولد استآن آرامش و امنیت احساس

 9و شاور 2پاتریكشود. در رابطه با دلبستگی، كركبین والد و فرزند ایجاد می دلبستگی

كنند كه در بیشتر ادیان، از روانشناسان مطرح در حوزه رشد معنوی بیان می( 9112)

ال دلبستگی است و خداوند شبیه والدین كامل است یعنی خداوند ایدهشکل « خدا»

كند و فرد را از خطرات حفظ موجودی است شبیه والدین كه ایمنی را فراهم می

 3كند.می

دهی دلبستگی با رویکرد معنوی اتفاق برای سالمت معنوی  الزم است محبت و شکل

 ازیم.پردبیفتد كه در ادامه به تبیین این موضوع می

 با نیت محبت کنید! 

، یك نیاز مهم و دائمی فرزندان ماست. ارضای این نیاز، موجب آرامش روانی، «محبت»

شود و امنیت خاطر، اعتماد به نفس، اعتماد به والدین و حتی سالمت جسمی آنها می

                                                           
 .929، ص شناسی ژنتیك دوروان منصور و دادستان، 9

2 Kirkpatrick, L. A.  
3 Shaver, P. A.  

 .رویکرد نظری دلبستگی به عشق عاطفی و باور مذهبیشاور،  و  پاتریككرك 3
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اعتمادی به خود و دیگران، عدم ارضای آن باعث فروپاشی آرامش روحی و روانی، بی

های جسمی و روانی نفس در آینده، بیماری به عجز و حقارت و كاهش اعتماداحساس 

 متعدد و انحرافات اجتماعی بسیاری خواهد شد.

ورزی معنوی یعنی ورزی معنوی الزمه سالمت معنوی  است؛ محبتاز سویی، محبت

محبت كردن با نیت رسیدن به رضایت خدا. تفاوت والدینی كه توجه به سالمت معنوی  

دار محبت كنند بلکه جهتارند با سایر والدین در این است كه آنها صرفاً محبت نمید

ها با فرزندان مشاهده كرد. محبت توان رنگ خدایی را در روابط آنكنند، یعنی میمی

كردن صِرف، كاری است كه همة موجودات حتی حیوانات نسبت به فرزندان خود دارند؛ 

ورزی معنوی دو ند توجهات معنوی والدین است. محبتدار محبت كردن نیازماما جهت

فضای معنوی به خود  دلیل یاد خدا كردن،فایده دارد؛ نخست آن كه محبت ما به

گیرد و صرفاً یك ابراز عالقة والد و فرزندی نیست بلکه ابزاری برای رشد معنوی خود می

: فرمایندر همین زمینه میالسالم دما و در ادامه فرزندمان خواهد بود. امام علی علیه

دوستى كردن براى خدا و دشمنى ورزیدن براى خدا و دوست داشتن براى خدا و نفرت »

تر دوم آن كه زمانی كه كودك بزرگ 9.«هاستداشتن براى خدا ، مجمع همه خوبی

ورزی ما كه از اول تولد او مورد گونه محبتكند، اینشود و چه بسا اشتباهاتی میمی

تر شود، سبب مان بوده است و سبب شده خدا و رضایت او برای ما مهم و مهمتوجه

ه و تر بودشود وقت خشمگین شدن و ناراحت شدن از فرزند خود نسبت به او مالیممی

آید. چرا كه وقتی در بهتر بتوانیم خود را كنترل كنیم، چون خدا بیشتر در نظرمان می

ها هم مان است خدا پر رنگ است، در ناراحتیها كه بیشتر رابطه ما با فرزندانخوشی

 آید. تر به یاد و ذهن ما والدین میخدا راحت

                                                           
 .913ص  ،الحکم و درر الکلم تصنیف غررتمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد،  9



 
 سالمت معنوی از دو تا هفت سالگی

 

35 |   

 
 
 

محبت كردن داریم. برای ورزی معنوی نیاز به یادآوری خداوند در حین برای محبت

 یادآوری و نیت خدایی داشتن به فرمایشات زیر از معصومان دقت كنیم:

خدای متعال مردی را كه فرزندش را خیلی دوست دارد »السالم: امام صادق علیه •

پس بدانیم محبت كردن به فرزند  9«حتماً مورد ترحم و لطف خود قرار خواهد داد.

الدین است تا مورد محبت و دوست داشته شدن یك فرصت طالیی برای خود ما و

 از طرف خداوند قرار بگیریم. 

هر كس فرزندش را ببوسد خداوند برای او پاداشی نیکو »السالم: معصوم علیه •

نویسد و كسی كه فرزند خود را خوشحال كند خداوند متعال او را در قیامت می

كه خداوند بخواهد ما را اینکه به درجه از لیاقت برسیم   2«.كند...خشنود می

خوشحال كند بسیار ارزشمند است؛ ما والدین با نیت رسیدن به این لیاقت 

 توانیم فرزندان خود را خوشحال كنیم.می

فرزندان خود را ببوسید كه برای هر »وسلم: و آله علیه  اهللپیامبر اكرم صلوات  •

درجه پانصد سال خواهد ای در بهشت به شما خواهند داد كه فاصلة هر بوسه درجه

دهند می« ثواب»نکتة مهم این روایت آن است كه در روایت نفرمودند  9«.بود

دهند. بهای باال رفتن درجه در دنیا كارهای مختلفی است؛ می« درجه»فرمودند 

همچون تالش در جهت تحصیالت، كار كردن، رابطه گرفتن با این و آن و .... بهای 

هم كارهای مختلفی است؛ از جمله بوسیدن فرزندان! با  باال رفتن درجه در آخرت

                                                           
 .19، ص913، جبحاراالنوار محمدباقر، . مجلسی، 9
 .913، ص 2، ج بحاراالنوار . مجلسی، محمدباقر، 2
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ای از محبت خداوند است كه شما به جلوه ها از جانب شما،این توجه كه این بوسه

 كنید! ترین مهربانان نثار فرزند خود مینمایندگی از مهربان

 ورزی معنوی:برای عملیاتی كردن محبت

محبت به »خوش روایات مربوط به تابلوهایی در منزل تهیه كنید كه با خط  •

در آن نوشته شده باشد تا با نگاه در طول روز به آن، به خود درباره  «فرزندان

 ورزی با نیت یادآوری كنید.محبت

ای در ورزی در نماز خود توجه كنید. والدینی كه از هر بهانهگونه محبتبه تأثیر این •

كنند، هنگام نماز حضور قلب یبین روز برای توجه قلبی به خداوند استفاده م

 كنند.بهتری را تجربه می

ورزی خود به فرزندان زیر دو سال اغراق كنید. یعنی از دست و پا و در محبت •

حركات و نیز نمایش هیجانی بیشتر در چهره استفاده كنید، چون كودكان در این 

افت ها را از محیط دریسن بیشتر حسی و حركتی هستند و از این طریق پیام

 شوند.همین دلیل رفتارهای اغراقی شما را بهتر متوجه میكنند، بهمی

خاطر دادن این فرصت معنوی جهت ورزی به فرزند خود از خدا بهدر حین محبت •

 رشد خود سپاسگذاری كنید.

و نیز امانتی از سوی خدای مهربان  به خود یادآوری كنید كه فرزند دلبندتان، هدیه •

داری را آن هم چنین امانت زم است همه راه و رسم امانتاست و نیز اینکه ال

 مهمی رعایت كنیم. دهندةمهمی از چنین امانت
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 دلبستگی را جدی بگیرید! 

های فرزندان ما از همان لحظة ترین نیازجزو اصلی« نیازهای بدنی»مثل « نیاز به ارتباط»

های ارتباطی ند زدن پلدنبال كردن، گریه كردن و لبخ 9تولد است. مکیدن، آویختن،

این نیاز به  2كنند.است كه كودكان برای برقراری ارتباط با مادران خود از آن استفاده می

شود كه رفتار دلبستگی شکل بگیرد. رفتار دلبستگی نیز زمانی ارتباط وقتی ارضا می

هنگام ای كه در گونهگیرد كه شما مراقب ایمنی در كنار فرزند خود باشید؛ بهشکل می

یعنی همیشه سریع پاسخ « با ثبات»درنگ، با ثبات و مناسب پاسخگو باشید. نیاز او، بی

كند در یك فاصله زمانی متفاوتی سراغ او دهید نه اینکه هر بار كه كودك  گریه می

یعنی پاسخ شما مطابق با نیاز كودك باشد. برای مثال گریه كودك شما « مناسب»بروید. 

گرسنگی، سرما و گرما، درد بدنی، بازی خواستن، ترس و ... باشد كه اگر دلیل تواند بهمی

عنوان مثال در مقابل هر گریه او شما دلیل گریه او را درست تشخیص ندهید و به

 اید.بخواهید با شیر دادن پاسخ دهید، یعنی پاسخ مناسب با نیازش نداده

 

طریقی برآورده كردن نیازهای او بهكودك در همه كارها به مادرش وابستگی زیادی دارد. 

شود كه كودك  احساس امنیت كند و موقع، مناسب و باثبات از سوی مادر سبب میبه

اگر مادران بتوانند اعتماد به كودك را در این  9گاه امنی بشناسد.عنوان تکیهمادر را به

اند كه یکی ق شدهشناسان بحث ایمان، موفقول فولر، یکی از رواندست آورند، بهسنین به

چرا كه اعتماد قلبی  3وجود آورندهای اولیة ایمان را در فرزند خود بهاز مبانی و ریشه

                                                           
 منظور آویزان شدن به دیگری است. 9
 .944، صشناسی ژنتیك دوروانمنصور و دادستان،  2
 .939ص  یاسایی، مهشید ترجمه ،كودك شخصیت و رشدبه نقل از ماسن،  19-12پاپالیا، اولد و فلدمن، ص  9
 .02، ص رشد ایمانفولر،  3
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ای است برای ایمان به خدا در بزرگسالی؛ مقدمه كودك  به مادر، یعنی ایمان به مادر،

د كند، ثبات و نامناسب مادر به او اعتماهای دیرهنگام، بیدلیل پاسخكودكی كه نتواند به

به نمادِ دنیا كه مادر است اعتماد  یعنی نتواند در اولین مواجهه خود با دنیا بعد از تولدش،

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.

 شود:به این اعتمادسازی اولیه اشاره میدر موارد زیر به توجه اكید اولیای دین 

موقع پاسخ دادن به نیاز كودك، روایتی ارزشمند داریم؛ امام صادق دربارة به •

سلم نماز ظهر  وو آله علیه اهلل فرمایند: روزی پیامبر اكرم صلیالسالم میعلیه

كه حضرت  خواندند ولی قسمت آخر نماز را سریع به اتمام رسانیدند. مردم از اینمی

نماز را تند بجای آوردند متعجب شدند و علت آن را از ایشان پرسیدند. حضرت 

یعنی حتی اگر مشغول عملی عبادی   9فرمودند مگر صدای گریه كودك را نشنیدید.

همچون نماز هستید، آن هم نماز جماعت، آن هم نماز جماعت پشت سر شخص 

تان وسلم، وقتی كودكو آله علیه اهلل اول جهان خلقت یعنی آقا رسول خدا صلی 

 شود تا گریة كودك سریع پاسخ داده شود!گریه كرد، الزم است نماز سریع خوانده 

السالم در زمینة ایجاد آرامش در كودك زیر دو سال، رفتار امامان معصوم علیهم •

دهد كه حضرات در ایجاد آرامش بسیار تأكید داشتند تا كدورتی خاطر نشان می

وقتی نوزادی یا كودك نقل شده را مکدر نکند كه آرامش او از بین برود. كودك 

وسلم  و آلهعلیه  اهللگذاری یا دعا به حضور پیامبر اكرم صلی خردسالی را برای نام

نشاند. گاهی اتفاق گرفت و روی پای خود میآوردند حضرت او را در آغوش میمی

كرد. كسانی كه ناظر بودند خطاب به یافتاد كه طفل لباس پیامبر را نجس ممی

كردند تا او را از این كار بازدارند. پیامبر رحمت آنان زدند،  تندی میكودك داد می

                                                           
 .39، ص 0 ، جفروع كافی یعقوب، بن محمد . كلینی، 9
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كردند با تندی و خشونت از ادرار كودك جلوگیری نکنید؛ فرمودند و میرا  منع می

شد ام میگذاشت تا ادرار كند. موقعی كه دعا یا نامگذاری تمسپس طفل را آزاد می

اولیاء طفل كمترین آزردگی و ماللت خاطر را در پیغمبر مهربان از ادرار كودك 

رفتند پیامبر لباس خود را تطهیر كردند. موقعی كه كسان طفل میاحساس نمی

  9كرد.می

توانند گریة كودك خود را آرام كنند، آرامش برخی از پدران و مادران وقتی نمی •

ممکن است با فرزند خردسال خود تندی كنند و حال  دهند وخود را از دست می

وسلم نگاه و آله علیه اهلل  بد كودك خود را بدتر از قبل كنند. پیغمر خدا صلی

كنند تا تحمل این وضع والدین را به این حالت كودك نگاهی الهی و معنوی می

تر از ناامنبرای والدین ممکن شود و حال بد كودك خود را بدتر نکنند و دنیا را 

خاطر گریه فرمایند: كودكانتان را بهآنچه هست به نظرش جلوه ندهند. حضرت می

ها تا چهار ماهگی به معنای شهادت به ال اله االّ اهلل، كردنشان نزنید؛ چرا كه گریة آن

و در چهار ماهة دوم، صلوات بر پیامبر و در چهار ماهة سوم دعا برای والدینش 

 2است.

 های زیر توجه فرمایید:سازی اهداف باال به نکتهاتیدر راه عملی

در طول فرایند شیردهی است.  سازی اهداف مورد بحث،بخش مهمی از فرایند عملیاتی

دهی دلبستگی بخشی و شکلشیردهی در واقع یك فرصت بسیار مناسب برای امنیت

زمان مورد نظر قرآن برای شیردهی به كودك، از تولد تا دو مدت ایمن در كودك است. 
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برای تبدیل مدت طوالنی شیردهی به فرصتی بسیار مناسب برای رشد  9.سالگی است

 معنویت در فرزند خود بهتر است طبق روایات ذیل عمل شود:

معرفی شده است و  9كنندة آثار گناهو برطرف 2«نور»عنوان به« وضو»در روایات  -

شده كه وضو گرفتن قبل و بعد از غذا خوردن موجب سالمتی بدن و ازدیاد بیان 

پس مادران عزیز لطفاً با وضو به فرزندان خود شیر دهید. وقتی به  3شودرزق می

 رسیده تقوی و علم از عالی درجة به اهلل گفتند فرزندتمادر شیخ انصاری رحمه

 باشد داشته بیشتری ترقّی فرزندم كه بودم آن انتظار در من: گفت مادرش است؛

 زمستان، سرد هایشب در حتی و بودم وضو با آنکه  مگر ندادم شیر او به من زیرا

 ندادم. شیر را او وضو بدون

از این  4اند:السالم بهترین حالت نشستن را رو به قبله معرفی فرمودهاهل بیت علیهم -

 بدهید! رو مادران گرامی سعی كنید رو به قبله به فرزند خود شیر

پس است؛ « بسم اهلل الرحمن الرحیم»یکی از آداب الزم غذا خوردن را گفتن  -

 مادران گرامی هنگام شروع به شیردهی به فرزندتان با نام خدا شروع كنید!

 0شودالسالم تالوت قرآن سبب باروری ایمان میطبق فرمایش امام علی علیه -

 و یا گوش دهید!بخوانید « قرآن»هنگام شیردهی بنابراین سعی كنید 

و « مجلس گناه»در  2با توجه به تأثیرات منفی مجالس گناه و حالت گناه در ایمان، -

عنوان مثال در حال غیبت كردن، یا به فرزند خود شیر ندهد؛ به« حال گناه»در 

                                                           
 .93؛ سوره لقمان، 299سوره بقره،  9
 .922، ص 9ج  الشیعة، وسائل عاملی، حر شیخ 2
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ته پرهیز الب های حرام و .... نباشد.های نامناسب یا شنیدن موسیقیتماشای صحنه

مادر از انجام گناه در همه حال خود عامل مهمی در پرورش معنوی كودك است. 

شیر بدهد. ذكر « یاد و محبت به اهل بیت»با در مقابل مجلس گناه، سعی كنید 

پس از آن بسیار مؤثر « شکر الهی»صلوات و دعای فرج در هنگام شیردهی و نیز 

انتقال ارادت به ائمه و معصومین یکی از پیشنهادات این است كه برای  است.

های مذهبی و های مقدس، جشنتوان در مکانالسالم به فرزند شیرخوار، میعلیهم

 السالم به كودك شیر داد.نیز مراسم سوگواری ائمه علیهم

هنگام  گذارد.حاالت و روحیات مادر در هنگام شیردهی بر كودك تأثیر می -

دهید توجه فرمایید. برای پی بردن به شیردهی به اهمیت كاری كه انجام می

 های ذیل توجه كنید: اهمیت كار خود به روایت

o  شیردهی پایان تا بارداری زمان از زن وسلم: برایو آله  علیهاهلل رسول خدا صلی 

 شهید برود دنیا از میان این در اگر و گرددمی منظور خدا راه در مجاهد برابر اجری

 9شود.می محسوب

o  دهد وسلم: هنگامی كه ]مادر[ فرزندش را شیر میو آله علیه اهلل رسول خدا صلی

به ازای هر مکیدنی ثواب آزاد كردن فرزندی از فرزندان در بند حضرت اسماعیل 

 2)ع( را خواهد داشت.

o  شروع و كرده حمل وضع مادر كه آنگاه وسلم: پس و آلهعلیه  اهللرسول خدا صلی 

 در درخشان نوری قیامت روز در مادر شیر میکدن بار هر به كند، شیردادن به

 شگفتی به كند مشاهده را آن آیندگان و گذشتگان از كس هر و كند جلوه برابرش

                                                           
 .12 ص ،919 ج ،بحاراالنوار مجلسی، محمدباقر، 9
 .912، ص 919همان، ج  2
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 شیر از را فرزندش اگر پس شود. ثبت دارزندهشب دارروزه عمل، نامة در و درآید

 پس آمرزیدم، را گناهانت تمام كه بدان! زن ای فرماید او به متعال خدای گرفت،

 9بگیر! سر از را خود عمل

تأثیر روزی حالل از  وظیفة پداران تهیه غذای حالل برای همسر و فرزندان است؛ -

تواند به شود. در مقابل روزی حرام فرد را میطریق شیر مادر به فرزند منتقل می

 2سوق دهد!سمت نافرمانی اولیای دین 

 های زیر توجه كنید:به نکته شیردهی، در كنار توجه به بحث

ویژه زیر شش ماه(، با روش باثبات و درنگ )بهدر هنگام نیاز فرزند خود، بی -

 مناسب به نیاز فرزند خود پاسخگو باشد.

در ایجاد محیط امن برای فرزند خردسال خود، الزم است رابطه زوجینی با  -

مناسب باشد؛ چرا كه كودك خردسال ما با وجود این كه بسیار همسرتان گرم و 

بیند و ناامنی ها را میشناسد، موقعیتشنود و میكوچك است، كامالً صداها را می

 كند.را احساس می

 اش دچار شرمساری نکنید زیرادلیل رفتارهای ناشیانهزیر دو سال خود را به كودك -

تواند امنیت روانی و این كار شما می 9د نداردهای خود اعتماهنوز نسبت به ظرفیت

 آنها را برهم بزند.

در هنگام برطرف كردن نیاز كودك )چه شیر دادن، چه تعویض، چه در آغوش  -

خلق باشد كه این مسأله در ایجاد گرفتن( مادر باید مراقب بوده كه آرام و خوش

 در كودك مؤثر است. و اعتماد دلبستگی

                                                           
 .940 ص ،94 ج ،الوسائل مستدركنوری، میرزا حسین،  9
  .9 ص ،34 ج ،بحاراالنوار مجلسی، محمدباقر، 2

 . 921، صشناسی ژنتیك دوروان دادستان، منصور، 9
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تر از اعضای خانواده های تازه و افراد غریبهنسبت به محیطماهگی كودك  9حدود  -

دهد. در این مواقع كودك را در نشان می« تابیناراحتی، گریه، بی»اصلی واكنش 

آغوش خود نگه دارید به فرد دیگر نسپارید. اگر كودك با محیط سازگار شد و دیگر 

ا آخر نزد خود نگه اضطراب نشان نداد كودك را به دیگری واگذار كنید وگرنه ت

 دارید.

خواب رفتن است. الالیی خواندن یك  به یکی از مواقع مضطرب شدن كودك زمان -

كننده )مؤثر( به كودك برای فرایند به خواب رفتن است. محتوا ابزار مناسب كمك

ها ضمن كمك به امنیت و آرامش كودك در هنگام به و مضمون معنوی الالیی

كند. این روش در الالیی ها كمك میی معنوی به آنخواب رفتن، به انتقال فضا

علیها برای فرزندانشان اهلل  هایی كه حضرت زهرا سالمدر الالیخواندن را 

 9 توان دید.خواندند میمی

زنندة آرامش و امنیت خردساالن امور ماورایی همچون یکی از عوامل برهم -

ها دك خود از این آسیباست؛ برای حفظ كو 2زخماثرگذاری شیطان و نیز چشم

 موارد زیر مفید است: 

 های دور كردن شیطان و گفتن اذان و اقامه در گوش نوزاد تازه متولد یکی از راه

وسلم به اسماء بنت و آله  علیه اهللبخشی به نوزادان است. رسول خدا صلی امنیت

د و وقتی بر بالین حضرت فاطمه علیهاسالم حاضر شوی»سلمه فرمود: عمیس و ام

                                                           

 .290ص  ،39 ج، بحاراالنوار ،، محمدباقرمجلسی 9 
 .401: ص ،2، جكافی ،یعقوب بن محمد كلینی، 2
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فرزند متولد شد، در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه بگویید؛ زیرا اگر 

 9«.چنین كنید، از شیطان در امان خواهد بود

 ،صدقه دادن، و همراه كردن كودك با حرز غافل نشوید! این موارد  2از عقیقه كردن

كند. در زمینة حرز، حرزهای مختلفی در مفاتیح الجنان مرحوم بالها را دور می

توان به آن شیخ عباس قمی برای در امان ماندن از چشم و نظر بیان شده كه می

 مراجعه كرد. 

 آموزش  الف دوم:

ها در آن« آموزش»و الزم برای سالمت معنوی  فرزندان، های مهم یکی دیگر از شرط

ز گهواره »وسلم كه و آله علیه  اهلل هاست. فرمایش رسول خدا صلیجهت رشد معنوی آن

به اهمیت اصل آموزش از همان سنین زیر دو سال اشاره دارد؛  9«تا گور دانش بجوی

فتد بلکه این والدین هستند االبته در این سنین آموختن توسط خود كودك اتفاق نمی

ها با انتخاب محتوای خوب و عنوان نخستین آموزگاران او نقش مهمی دارند. آنكه به

توانند سنگ بنای آموزش را از همین شیوة ارائة درست به كودك زیر دو سال خود، می

و سال توانند به آموزش فرزندان زیر دهایی كه والدین با آن میسنین اولیه بگذارند. روش

 اند از:شود عبارتخود اقدام كنند و در بخش وظایف والدین از آن استفاده می

تا بعد از آن هر كدام از آن دو رویداد  هم با رویداد همراه كردن چند باره دو: تداعی •

 دیگری را به ذهن كودك آورد.

 عادت به سازی تکرار برخی رفتارها برای كودك، تا آن كار تبدیلزمینه: تکرار •

 كودك شود. طبیعی

                                                           
 .244، ص39، ج ،بحاراالنوار ،، محمدباقرمجلسی 9
 .33، ص29، جمرآه العقولمجلسی، محمدباقر،  2
 .299ص  ،نهج الفصاحهپاینده، ابوالقاسم،  9
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 پیرامون. مطلوب الگوهای آموزش از طریق دیدن انجام یك رفتار از سوی: تقلید •

كودك در این سن بهترین نوع پاداش و تنبیه  تأئید عدم و تأئید :تنبیه و پاداش •

 برای جا افتادن یك عمل در كودك است.

بازی باید كوشا در ضمن، یکی از محورهای مهمی كه والدین در پرورش آن از طریق 

بساوایی، چشایی،  های مختلف او همچون شنوایی،كار گرفتن و تحریك حسباشید، به

عنوان مسیرهای انتقال آموزش به كودك است. فایدة این تحریکات، بینایی، و بویایی به

های قوی شدن این حواس و نیز رشد بهتر مغزی كودكان است. اما چگونه باید از روش

 ت رشد معنوی فرزندان خود در این سنین استفاده كنیم؟آموزشی در جه

 وظایف والدین

های مستقیم و غیرمستقیم آموزش امور معنوی توسط والدین در این سنین به شیوه

های روحی و معنوی و نیز آموزش برخی حاالت و مفاهیم تواند با باال بردن آمادگیمی

ها را برای شان را تقویت كند و آنفرزندانهای رشد معنوی اولیه به فرزندان زمینه

های زیر دقت تر سازد. در این زمینه به نکتهدریافت مسائل معنوی در سنین باالتر آماده

 كنید:

 دو حس مهم او را تقویت کنید!  

ها برای توان از آندو حس بینایی و شنوایی را تقویت كنید چرا كه در این سنین می

 به كودك استفاده كرد.انتقال مفاهیم معنوی 

 تحریك بینایی:
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ماهگی  2های سیاه و سفید و یا چهارخانة سیاه و سفید تا آویزان كردن كارت  -

نزدیك 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(.

قرمز،  رنگ اصلی زرد، 9خصوص با كاغذهای رنگی )به بعد از دو ماه تحریك بینایی  -

 های رنگی.ها و بعد استفاده از تصاویر رنگی متنوع در زمینهآبی( و بعد تركیب آن

تواند رنگ مذهبی داشته استفاده از اشکال ساده در زمینه رنگی. این اشکال می  -

از افراد محجبه  باشد، مثل عکس حرم امام رضا در سطحی كودكانه و یا تصاویری

 باشد.

 تحریك شنوایی:

كه او را با محبت در آغوش دارد الالیی و شعر خواندن مادر برای كودك در حالی   -

 یا روی پایش گذاشته است.

 های كوتاه قرآن با ترتیل زیبا برای كودك.خواندن سوره  -

 خواندن مدح ائمه با صدای زیبا برای كودك.  -

تعالی؛ مثل الحمدهلل، شکرهلل، گفتن اذكار یا الفاظ مختلف در مدح خداوند باری  -

 اهلل، خدانگهدار، خدا حافظ و ... .سبحان

 معارف را انیس او کنید! 

اند. دهند كه با آن انس گرفتهها به آموزش چیزی عالقه بیشتری نشان میانسان

والدین در زمینه آموزش غیرمستقیم به دهی كودك به معارف معنوی یکی از وظایف انس

 حمد، و نیز خواندن سوره 9كودك است. از این رو گفتن اذان و اقامه در گوش نوزاد،

                                                           
 .314، ص 29، ج الشیعة وسائل عاملی، حر ؛ شیخ 392، ص2، جتهذیب االحکامشیخ طوسی،  9
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كه  9نوزادان گوش در فلق و ناس اخالص، هایسوره حشر، سورة آخر هایآیه الکرسی،آیه

ها و نفوذ واژهها با این ای است كه سبب انس گرفتن آنمورد سفارش دین است، زمینه

مندی بیشتر آنان به شود و بنابراین در سنین باالتر زمینة عالقهمعنویت در وجودشان می

 شود.ریزی میآموزش معارف دینی پایه

 کودك را با خودش آشنا کنید!

 های اصلی شناخت خداونددر مسیر رشد معنوی، شناخت خود در اسالم یکی از پایه

شیرخوارگی، شناخت بسیار ابتدایی از خود دارند كه در است. كودكان در نوزادی و 

تر شده و در مسیر كم این شناخت حسی عمیقسطحی عینی، حسی و بدنی است. كم

توانند در زمینه تقویت تری اتفاق خواهد افتاد. والدین میزندگی، خودشناسیِ آگاهانه

  شناخت ابتدایی كودكان نسبت به خود به او یاری برسانند:

های بدنی و گیری شناخت از خود، نخست شناخت كودك به اندامی شکلبرا -

 تولد همان بدو ها، ازگیرد. برای شناخت بدن و اندامسپس كل بدن صورت می

 مثال، برای داد؛ آموزش و گفت سخن مادرانه هایمراقبت در كودك توان بامی

است. در ادامه رشد  مفید ... بشویم، رو گلم صورت كنم، تمیز رو دخترم پای گفتن

دهد و هم بدن خودتان. از ها را هم در بدن كودك به او نشان میسنی، این اندام

و اگر نشان داد با تکان دادن سر و اظهار شادی، « دستت كو؟»كودك بپرسید 

هایی كه عکس ماهگی به بعد با نشان دادن كارت 2-0تشویش كنید. در حدود 

ها به شناخت اندام در كودك كمك تکرار نام آن اندام مختلف بدن روی آن است و

های بدن است به كودك در هایی كه قطعات آن، اندامتوانید از پازلكنید. می

                                                           
، ؛ مجلسی992، ص94، جالوسائل مستدرك حسین، میرزا ؛ نوری،932، ص9، جدعائم االسالممغربی، قاضی نعمان،  9

 .920، ص919، جبحاراالنوار ،محمدباقر
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سالگی  2همین ترتیب تا كند. بهها كمك میها و شناخت آنیادگیری نام اندام

 ... . ها و اجزاء كوچکتر را هم آموزش داد مثل زبان، ابرو، شکم وتوان انداممی

به كودك خود در قالب شعرخوانی، بازی یا الالیی خواندن، منتقل كنید كه  -

  های ارزشمند خداوند هستند.های بدن از نعمتاندام

قرار  "بابات رو بهم نشون بده" "مامانت كو؟"كودك را در معرض سؤاالتی مانند  -

 عنوان فرزند آشنا شود.دهید تا به نقش خود به

هایش و ذكر نام او در پی آن بازیماهگی به بعد، با نام بردن اسباب 0در حدود  -

كم بر افتراق بین خود و عنوان مثال: این عروسك مال زهراست( كمبازی )بهاسباب

عنوان یك عامل مؤثر تأكید اش و در ضمن مجزا كردن خودش بهمحیط بیرونی

 كنید. 

 با راهبرد تقلید آموزش دهید! .1

ساز توانند زمینهیك راهبرد مهم در انتقال مستقیم رفتارهای درستی است كه می تقلید

 سالمت معنوی فرزندتان شوند. برای استفاده از این راهکار:

جلوی چشمان فرزندتان رفتارهای دینی انجام دهید؛ همچون نماز خواندن، قرآن  -

السالم، سالم گریه كردن در مجلس روضة اهل بیت علیهم خواندن، دعا خواندن،

تان از شما تقلید كرد، . اگر كودككردن، محترمانه صدا زدن دیگران، همدلی كردن

 او را تشویق و تحسین كنید. 

توان برای باال بردن سطح از آنجایی كه، توجه در تقلید مؤثر است در نتیجه می -

ای های دارشود از كتابتوجه كودك به اطراف، از بازی كمك گرفت. پیشنهاد می

گویید را تصویر استفاده شود و از كودك بین یك تا دو سال بخواهید آنچه شما می

توانید تصاویری كه انتخاب كنید تصاویری از امکان مذهبی در عکس پیدا كند؛ می

 یا تصویری درباره كاری اخالقی باشد.
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شود. مثالً ای آموزش داده صورت یادگیری مشاهدهپسند بهرفتارهای اخالقی و جامعه -

 صدقه دادن جلوی كودك و توضیح دلیل آن، كمك به سالمندان.

توانید به كودك، مقتضای درك او گزاری از منعم یکی از مواردی است كه میسپاس -

گزاری و تشکر از رفتارهایی كه والدین در قبال كودك از همین سن بیاموزد. سپاس

ة رفتارهای والدین در قبال هم و وسیلدهند الزم است كه در ابتدا بهانجام می

صورت كالمی این تشکر به گیرد و سپس به تدریج باید بهاعضای خانواده شکل می

 كودك گوشزد شود تا در كودك نهادینه شود.

 انضباط  الف سوم:

دهی به «انضباط»های مهم و الزم برای سالمت معنوی  فرزندان، یکی دیگر از شرط

دهی یعنی تبدیل ناظر بیرونی )نظارت والدین ها در جهت رشد معنوی است. انضباطآن

دهی از های انضباطبر كودك( به ناظر درونی )نظارت كودك بر خودش(؛ شروع زمینه

ز زمانی كه خواستن و نخواستن در كودك شکل همین سنین زیر دو سال است. درست ا

 گیرد. می

 وظایف والدین

 کنترل خود را در او تقویت کنید!

پذیری، توانمند شدن كودكان در كنترل رفتارهای خودشان یعنی نتیجة انضباط

كنند كه رفتار خود را كنترل است. كودكان زمانی ظرفیت آن را پیدا می« خودكنترلی»

كنند موجودی مجزا و مستقل از والدین هستند، سپس درك  كنند كه نخست درك

كنند، و سپس بتوانند دستورات والدین خود  كنند قادرند اعمال خود را هدایت و كنترل
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ماهگی تقریباً  99تا  92ها بین آن 9كار بندند.را بیاد بیاورند و در مورد رفتار خودشان به

شوند یعنی از امیال بار قادر به اطاعت میای اولیناند و از این رو بربه این توانایی رسیده

ها و دستورات ساده شما پیروی توانند از درخواستشوند و میو انتظارات شما آگاه می

دست آورند و در مقابل اگر مخالفت كنند كنند و از این كار خود احساس خوبی به

انی اتفاقی بسیار مبارك پذیری و احساس اولیه پشیماحساس بدی پیدا كنند. این اطاعت

است! چرا كه مقدمة تولد وجدان در كودك است كه بعدها با تقویتش منجر به اطاعت از 

شود و از این رو پرورش این حالت در می پروردگار برابر در تخلف از پشیمانی پروردگار و

 است. معنوی سالمت برای مهم نیازپیش فرزندتان یك

فرزندتان در حد یك كودك زیر دو سال باال رفت،  از طرفی، زمانی كه خودكنترلی

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 

عنوان صبر شناخته شده است؛ هكند كه در متون اسالمی بآرام آرام با رفتاری آشنا می

های آنی خود مقاومت كند. همچنین خودكنترلی صبر یعنی فرد بتواند در مقابل خواست

پسندد باشد كه در ارتقاء سالمت نیاز تقوا، یعنی پرهیز از آنچه خدا نمیتواند پیشمی

 :برای تقویت كنترل خود در كودك به دو نکته توجه كنید .معنوی بسیار كارا است

از یك سالگی به بعد تکالیفی به او بدهید كه مستلزم به تعویق انداختن خشنودی  •

انگیز برای كودك او باشند؛ یعنی منتظر زمان و مکان مناسبی كه عملی وسوسه

تواند خواسته خود را تعویق آید باشید و سپس بخواهید هر چقدر میپیش می

ل از خوردن چیزی خوشمزه، باز كردن عنوان مثال برای منتظر ماندن قببیاندازد. به

تواند صبر كند و بعد شروع كند. بازی بخواهید تا میهدیه، یا بازی كردن با اسباب

                                                           
 .212، ص شناسی رشدروانبرك،  9
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شود كه ها در كنار رشد زبانی و رشد توجه در فرزندتان سبب میاین تمرین

 تدریج بهتر بتواند خشنودی خود را به تعویق بیاندازد. به

ها )در قالب بازی(، جایی نقشبازی، بازی جابهمثل توپ های نوبتیبا انجام بازی •

بازی و حتی رعایت نوبتِ در بغل  ها مثل سرسره بازی یا تابرعایت نوبت در بازی

مادر قرار گرفتن برای دو كودك همسن و سال به كودك زیر دو سال، خود كمك 

مرین انجام دهد. این روش افزون بر ت كنید تمرین تأخیر ارضای خواسته

 دهد.خودكنترلی، به كودك رعایت حقوق دیگران را نیز آموزش می

با این وجود، از فرزند خود توقع اطاعت كامل نداشته باشید، مقاومت كردن در برابر  •

هایی است كه كودكان زیر دو سال استقالل خود را دستورات بزرگساالن یکی از راه

 ند.كنند و نباید شما را نگران كبا آن ابراز می

 درس انضباط دهید!

اهداف انضباطی نباید فراتر از توان كودك باشد تا وجدانی سالم در كودك شکل 

عنوان گرا كه از فرزند زیر دو سال خود توقعات باالیی دارند بهبگیرد. والدین كمال

ها تمیز غذا بخورد یا بزرگمثال اینکه خودش اتاقش را مرتب كند یا كامالً مثل آدم

ای بنشیند! انتظاراتی خارج از توان فرزندشان مهمانی خیلی مؤدب گوشهدر یك 

شود و در مسیر دهی سبب سرخورده شدن كودك میدارند. اینگونه انضباط

دهی هر چه بهتر فرزند خود به كند. برای انضباطشکوفایی كودك خلل ایجاد می

 های زیر توجه كنید:نکته

باشید! یعنی انضباطی كه  بینیپیش قابلدر انضباط دهی به فرزند دلبندتان  •

دهید مستمر باشد و اینگونه نباشید كه یك مرتبه یك كار را در مواقعی اجازه می
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عنوان مثال با یك شی دهید و در مواقعی دیگر دقیقا همان كار را منع كنید! به

 خاص در منزل گاهی اجازه بازی دهید و گاهی نه، بازی با وسایل آشپزخانه را در

های دهییك زمان و شرایط مساوی، یك بار اجازه دهید و یك بار نه! این انضباط

 سازد!بینی میمتضاد دنیا را برای فرزندتان غیرقابل پیش

 كه شوید مطمئن تا همیشه قبل از نه گفتن و منع كودك چند لحظه فکر كنید •

؟ اگر به این خیر یا هست درستی كار منع این آیا اینکه و بگویید نه خواهیدمی

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 

اش نشوید. اگر بعد غرغر كردنش تسلیم شدید، یعنی به او تسلیم خواسته

 دست خواهد آورد!ن بهاید كه هر چه بخواهد با غرغر زدآموخته

پسندید، الزم است حواس او را به كند كه نمیدر این سنین اگر كودك كاری می •

كاری كار دیگری پرت كنید یا جایگزین وسیله خطرناك یا نامناسبی كه دست

ای امن و جذاب به او بدهید. محیط خانه را نیز نباید نه خیلی خالی كند، وسیلهمی

ی برای كاوش و بازی نداشته باشد و نه باید وسایلی نا امن اكنید كه كودك وسیله

 بگذارید كه مدام بخواهید به كودك امر و نهی كنید.

برای كودك  دهی، گاه نیاز به تنبیه و پاداش است. بهترین تنبیهدر مسیر انضباط •

كند. اخم كردن، هایی است كه كار اشتباه میزیر دو سال عدم تأئید او در زمان

صورت عدم ناراحت نشان دادن، نهی زبانی، روی برگرداندن از موارد تنبیه بهقیافه 

تأئید است. بهترین پاداش هم تایید او به صورت تحسین و تشویق كالمی است. 

های جذاب هم مفید است اما غالب باید تایید كالمی گاه دادن خوراكیالبته گاه بی

 ود! طلب نشباشد تا از این سن كودك صرفا جایزه 
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ای كه امکانش هست به كودك خود از همین سنین زیر دو سال، به اندازه  •

بعد از بازی با دهید تا برخی كارهای خانه را انجام دهد. برای مثال  مسئولیت

پذیر مسئولیتهایش، از او بخواهید كه با كمك هم اتاق را مرتب كنید. اسباب بازی

شود و اینکه گرا شدن او میباطای مهم است كه سبب انضكردن كودك مقدمه

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  •

تان بهتر به گیری از رفتارهایا و الگوشما صورت بگیرد، فرزندان شما با مشاهده شم

ریخته و شلوغ دارند، مادری كه همرسند. پدری كه خود اتاقی بهنظم و انضباط می

ای معموال نامرتب دارد، الگوی مناسبی برای نظم و انضباط برای خود آشپزخانه

 فرزند خود نیستند! 

های او بر موفقیت دهی فقط بر كمبودهای كودك خود تمركز نکنید،در انضباط •

دهد نیز نوعی تمركز كنید. تشویق و تحسین كودك وقتی كه كار خوبی انجام می

روش خوب برای تبدیل نظارت بیرونی شما بر او به نظارت درونی او بر خودش 

دهد و از درون كم در غیاب شما هم آن كار خوب را انجام میاست. یعنی كم

 باشد.كننده خودش می كند كه تأئیداحساس خوبی پیدا می

های فرزند خود دهی نیاز به اقتدار دارد. به بهانه محبت، با همه خواستهانضباط •

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 

زند و رفتارش ترش را میعنوان مثال اگر فرزند شما خواهر بزرگدو سال بگویید. به

 كند، به دلیل محبتی كه به او دارید از این رفتارش صرف نظر نکنید. را تکرار می
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 از کام برداشتن نوزاد خود غافل نشوید!

 با كه دارد وجود السالمعلیه سیدالشهدا تربت با نوزاد برداشتن كام دینی هایسفارش در

 به مهرورزی و پذیریوالیت هایزمینه گیریشکل مانند زیادی آثار دینی،درون نگاهی

 بزرگسالی در دینی نظارت شدندرونی و معنوی مسائل یادگیری السالم،علیهم بیت اهل

  9دارد. همراه به را

 الف چهارم: احترام 

های در كنار ایجاد محیطی امن، آموزشی و انضباطی برای فرزندان، یکی دیگر از شرط

 هاست. به آن« احترام»مهم و الزم برای سالمت معنوی  فرزندان، 

 ةزمال 2«.ظرف دین اخالق است» :فرمایندوسلم میو آله علیه اهلل  رسول خدا صلی

ترین والدین است؛ از سویی یکی از مهمسالمت معنوی  كودك، رعایت اخالق از سوی 

احترام یعنی رعایت حریم و حدود خدا، پیامبر، امام،  9است؛« احترام»های اخالق پایه

پدر و مادر، خواهر و بردار، دوست، همکار، همسر، فرزندان و ... . نهادینه كردن احترام از 

ی سالمت معنوی  همان سنین زیر دو سال، یك مقدمة بسیار مهم و تأثیرگذار برا

فرزندان است. برای آموزش احترام به دیگران، نخست باید خود والدین احترام گذاشتن 

وسلم و آله علیه اهلل  به كودك را مشق زندگی كنند. در همین زمینه رسول خدا صلی

ها رفتار به فرزندان خود احترام بگذارید و با آداب و روش پسندیده با آن»فرمایند: می

 3«.دكنی

                                                           
 .23، ص0، جكافی ،یعقوب بن محمد كلینی، 9
 .019ص  پیام پیامبر، الباب العاشر، 2
 .913 ص ژنتیك، شناسیروان منصور، 9
 .14، ص 913، ج بحاراالنوار ،، محمدباقرمجلسی 3
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 وظایف والدین

شود كه از همان آغاز زندگی والدین همچون یك تربیت مبتنی بر احترام سبب می

بزرگسال برای كودك خود شخصیت قائل شوند و در نتیجه كودك به مرور كرامت نفس 

داند، و كسی كه وجود خود كند یعنی او نیز وجود خود را محترم و با ارزش میپیدا می

امیر مؤمنان علی  زند!محترم بشمارد در بزرگسالی دست به هر كاری نمیرا ارزشمند و 

 هاىخواسته و شهوات قائل است، ارزش خود براى كه كسى»فرمایند: السالم میعلیه

برای احترام گذاشتن به كودك به موارد ذیل توجه  9«.شودمی پست نظرش در نفس

 كنید.

 گذاری را شروع کنید!از بدو تولد احترام

های احترام گذاشتن به اوست و توجه كردن از سن خیلی پایین به كودك یکی از روش

نشان دادن به كودك در سنین زیر دو سال باید  دهد. توجهبه او احساس شخصیت می

خیلی نمایشی و آشکار باشد، زیرا كودك در این سنین بیشتر حسی است و كارهای 

تری از خود در او ایجاد ت به او تصویر مثبتكند؛ توجه مثبنمایشی را بیشتر درك می

گاه ایستادن و حركت خیز رفتن، چهار دست و پا رفتن، به كمك تکیهسینهكند. می

های است كه كردن، راه رفتن، زبان باز كردن، صحبت كردن و ... همه و همه موقعیت

 توانید با هیجان و شادی به كودك توجه كنید و او را تشویق كنید.می

 شود:در ادامه به برخی نکات مهم دیگر در این باره اشاره می

                                                           
 .29، ص 02ج  همان، 9
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به حس مالکیت فرزندتان احترام بگذارید. اگر در جمعی كودك از دادن اسباب  •

بلکه  سنش امتناع كرد، او را وادار به دادن اسباب بازیش نکنید.بازی خود به هم

ها های دیگر، حواس بچهها و استفاده از اسباب بازیسعی شود تا با ورود به جمع آن

 به چیزهای دیگر منعطف شود.

برای آن كه احترام قلبی به فرزند خود را تقویت كنید، از این نعمت یا رحمت  •

گذاری كنید و هر چند وقت یکبار این لطف خداوند را به خود خدادادی سپاس

السالم عرض كرد: كه پسردار یادآوری كنید. شخصی خدمت امام صادق علیه

ات كند و فرزند گذاری از بخشنده را روزیخداوند سپاس»ام. حضرت فرمودند: شده

مند را بر تو مبارك گرداند و او را به رشد و كمال برساند و تو را از نیکی او بهره

 9«.سازد

خاطر اشتباهاتش به او برچسب نزنید و به كودك را محترمانه صدا بزنید و به •

 القاب نامناسب فرزند شما را خطاب كنند.دیگران نیز اجازه ندهید كه با 

های زیادی به شود. در سیرة اهل بیت توصیهمحبت به كودك باعث عزت نفس می •

آموزد كه خود را دوست كودكی كه دوست داشته شود می  2این مهم شده است.

 داشته باشد.

نام نیك گذاشتن روی كودك یکی از مصادیق احترام به كودك است. خود حضرات  •

  9اند.السالم نیز روی این مسأله تأكید داشتهصومین علیهممع

خصوص همسر خود را در خانه با احترام صدا بزنید تا فرزندتان خواهر و برادر و به •

شود احترام گذاشتن در صدا زدن را بیاموزد. توجه به همین نکته كوچك سبب می

                                                           
 .92، ص0، جكافی ،یعقوب بن محمد كلینی، 9
 .900، ص 9، ج ، المحجه البیضاءفیض كاشانی، محسن ؛914و  12، ص 913، ج بحاراالنوار ،، محمدباقرمجلسی 2
 ،، محمدباقر؛ مجلسی919، ص 29ج الشیعة وسائل عاملی، حر ؛ شیخ29و  21، ص 0، ج كافی ،یعقوب بن محمد كلینی، 9

 .29، ص0، جكافی ،یعقوب بن محمد كلینی،؛ 920، ص99، ج بحاراالنوار
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وگوهای خود را در آینده با كودك از طریق الگوبرداری و تقلید بیاموزد چگونه گفت

 احترام آغاز كند. 

كودك شما از حدود یك سالگی مایل است كارهای خود را خودش انجام دهد؛  •

هایش را پا كند و ... . سعی كنید خودش غذا بخورد، راه برود، لباس بپوشد، كفش

ذارید و تا از شما كمك نخواسته كارش را انجام ندهید و به استقالل او احترام بگ

خواهد كمکش كنید و تواند و كمك میای كه نمیوقتی كمك خواست به اندازه

عنوان مثال اگر از پیاده رفتن خسته شده و بگذارید بقیه كارش را خودش كند. به

اره خودش خواهد آنقدر بغلش كنید كه خستگی او رفع شود و بگذارید دوببغل می

راه بیاید. در مورد غذا دادن هم اجازه دهید خودش غذا بخورد ولی چون ممکن 

الی تالش است خیلی بریزد و موفق به خوردن نشود در كنارش نشسته و البه

 خودش برای خوردن، غذا به دهانش بگذارید.

 به خودتان احترام بگذارید!

 «حوصلهپدران بی»و « دران خستهما»یکی از مشکالت شایع در والدین امروز، پدیده 

اند كه دیگر خسته است. مادرانی كه آنقدر وقف انجام كارهای شخصی فرزند خود شده

های افسردگی یعنی خلق غمگین و لذت نبردن از زندگی و فرزندداری در اند و نشانهشده

ی مشغول آنها نمایان شده است. از سویی پدرانی كه مدام سر كار هستند، یا ساعات زیاد

ها اند و خانه بیشتر برای آنحوصلهاند به پدارنی كه در منزل بیكارند، تبدیل شده

خوابگاه است تا محیطی شاد برای دور هم بودن! چنین پداران و مادرانی در احترام 

شوند و یا از كوره گذاشتن به فرزندان خود ناموفق خواهند بود چون زود خسته می

ینی نخست باید بیاموزند كه به خود احترام بگذارند، تا در نتیجه روند، چنین والددرمی

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 

دست كه در روایت آمده از انرژی به بخشی از آن را به تفریح اختصاص دهد، و جالب آن

اید برای انجام سایر كارهای روزمره خود كمك آمده از آن وقتی كه برای تفریح گذاشته

در اجرای این مهم، در كنار تفریحاتی كه گاه به صورت خانوادگی و با حضور  9بگیرید!

 های زیر مفید است:شود، اجرای نکتههمه اعضای خانواده انجام می

و مادر گرامی، هر كدام قلم و كاغذی بردارید. هر كدام جداگانه تفریحاتی را كه پدر  •

ها را احیا كنید و یا تفریحات توانید دوباره آناید و االن میدر زمان مجردی داشته

توانید انجام دهید را یادداشت كنید. وقتی لیست شخصی جدیدی را كه االن می

تنهایی حداكثر پنج تا هر ده روز یك بار، پدر به كامل شد این قانون را اجرا كنید:

شش ساعت برای تفریحی شخصی برای خود وقت بگذارد؛ از طرفی مادر نیز هر ده 

تنهایی حداكثر پنج تا شش ساعت )البته باید شرایط خاص را در نظر روز یك بار، به

هش پیدا داشت برای مثال در صورت وجود نوزاد این زمان باید به میزان الزم كا

كند( برای تفریحی شخصی فرصت اختصاص دهد و در طول این زمان پدر از 

 توانید فاصله زمانی را به یك هفته برسانید.فرزندان مراقبت كند. بعد از چند ماه می

پدر و مادر گرامی، شما قبل از تولد فرزند خود در دوران عقد تفریحات مشتركی  •

ار محدود شده و یا سخت شده است. برای مثال اید كه با تولد فرزندتان بسیداشته

اید و با خیال راحت غذا میل رفتهقبالً به یك رستوران یا فضای تفریحی می

هاست كه دیگر از آن راحتی خبری نیست؛ االن وقتی برای اید اما مدتكردهمی

روید در طول غذا مشغول این هستید كه به این كودك غذا بده و صرف غذا آنجا می

ا مراقب باش آن یکی نریزد یا چه نکند و در نهایت از آن بیرون رفتن لذت كامل ی

گونه بیرون رفتن هم لطف خود را دارد اما به برید. هر چند ایناز جنس قبل را نمی

                                                           
 .29-23 ص ،23 ج ، بحاراالنوار ،، محمدباقرمجلسی 9
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لیستی از كارهای تفریحی قبل تولد  شود. لطفاًمرور زمان سبب استهالك شما می

توانید به آن لیست كارهای جدید مطلوب برای تفریح فرزند خود تهیه كنید. می

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 

های آن لیست را برای تفریح انجام دهید! اگر در عت با هم یکی از فعالیتو چند سا

ها افتادید ناراحت نباشید در برگشت به خانه با محبت به این چند ساعت فکر بچه

ها جبران خواهید كرد. االن باید خود را با نشاط كنید تا بتوانید بعد به آنها با آن

جای ماهی توانید بهد از چند ماه میحوصله و بدون خستگی رسیدگی كنید. بع

 یکبار، این كار را ماهی دو بار انجام دهید.

 الف پنجم: التزام

خود  «التزام»های بسیار مهم و الزم برای سالمت معنوی  فرزندان، یکی دیگر از شرط

دهند هر چه هر ها نشان میوالدین به باورها، احساسات و رفتارهای دینی است. پژوهش

تر تر خواهد بود و هر چه دو والد غیرمذهبیتر باشند، تصور از خدا مثبتد مذهبیدو وال

هایش را به تر )خدای دور، غیرقابل دسترسی، خدایی كه بندهباشند تصور از خدا منفی

های اول بنابراین هر چه والدین، كه در سال 9باشد.حال خودشان رها كرده است( می

تری با تر و قویشوند، رابطه غنیزندگی او محسوب میترین افراد زندگی كودك مهم

 ها بهتر انجام خواهد شد.خداوند داشته باشند، سالمت معنوی  فرزند آن

                                                           
 .993، ص خدا از تصور و دینی شناخت متفاوت منابع والدین، بودن مذهبی میزانصادقی، مظاهری و حیدری،  9
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 وظایف والدین

شناسان متخصص در حوزة ایمان، والدین در گسترة از دیدگاه فولر، یکی دیگر از روان

ی او یعنی قبل از پیدایش سنی بین هفت، هشت ماهگی فرزندشان تا حدود هیجده ماهگ

كنند و كودك مفاهیم و زبان در او، روش نگریستن خود به دنیا را به كودك منتقل می

ها و ها پیش از آن كه بتواند سخن بگوید یا مفاهیم را كامل درك كند، ارزشمدت

  9كند.باورهای والدینش درباره دنیا را دریافت می

توان گفت كه به وسعت تمام باید و نبایدهای دین میدر زمنیه التزام به دین توجه باید 

 شود:نکته ذكر كرد اما در اینجا صرفاً به اختصار به چند نکته اشاره می

 خودشناسی کنید!

از كجا »ها را بنویسید: والدین گرامی، قلم و كاغذی بردارید و پاسخ خود به این سوال

 ،«های زندگی ما چیست؟نبایدها و ارزشباید و »، «به كجا خواهیم رفت؟» ،«ایم؟آمده

آیا ما در » ،«ها چه باید كرد؟دست آوردن آن ارزشبرای تحقق آن باید و نبایدها و به»

شاید برای « ها كدامند؟ای نسبت به خانواده خود داریم؟ اگر آری آناین باره وظیفه

اشید. برای رسیدن به دهی نیاز به فرصت بیشتر، مطالعه و یا حتی مشاوره داشته بپاسخ

شود هر روز، زمانی را به مطالعه اختصاص دهید. اگر اطالعاتی در این باره پیشنهاد می

ها یا جلساتی در این باره است كنید از گوش دادن نوارهایی كه سخنرانیفرصت نمی

شود در این باره به مجموعه نوارهای كالمی استاد استفاده كنید. پیشنهاد می

 2م سید هادی عظیمی گوش دهید. با مراجعه به وب سایت دین فطریاالسالحجت

 توانید به این مباحث اعتقادی دسترسی پیدا كنید.می

                                                           
 .رشد ایمانفولر،  9

 
2 http://dinefetri.com 
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 گیری کنید!انس

های دینی برای انس گرفتن با خداوند توجه به سه نکته با توجه به كالم بزرگان و توصیه

 شود:توصیه می

وجه به نماز اول وقت است. مرحوم گیری با خداوند تهای مهم انسیکی از روش •

 : 9فرماینداهلل میاهلل بهجت رحمهآیت

 ضامنم من: »گفتندمی نجف در[ اهللرحمه قاضی اهللآیت] اخالق اساتید از بعضی»      

. «رسدمی عالیه مقامات به بخواند، وقت اول در را گانهپنج نمازهای این كهكسی

 خواند، وقت اول در را گانهپنج نمازهای اگر» :گفت گفت، ایشان بزرگی كالم خیلی

 در! است عجیب خیلی!«. كند لعن من به عالیه، مقامات آن به7 نرسید هم باز

 بر است من فضل مثل وقت، اول غیر با وقت اول[ نماز] فضل: »داریم هم روایت

  2«.دنیا بر است( ابدیت) آخرت فضل مثل:[ »فرمایدمی] دیگر روایت یك در. «امت

های مهم تحقق معنویت و دینداری در یك خانواده، خواندن بنابراین یکی از فرمول     

نماز در اول وقت است. روشن است كه توجه به حضور قلب در نماز در باال رفتن 

 كیفیت این تحقق، مؤثر است.

از نور اهل بیت برای معنویت فضای خانه كمك « 9كالمکم نور»با توجه به اصل  •

السالم را روی تابلویی كه تهیه كافی است روایات كوتاه اهل بیت علیهمبگیرید. 

كنید بنویسید و برای یك هفته در جلوی چشم اعضای خانواده باشد و در آخر می

                                                           
اهلل به نشانی اهلل العظمی بهجت رحمهوب سایت مركز تنظیم و نشر آثار حضرت آیتفیلم بیانات ایشان در این باره در  9

http://bahjat.ir/fa/content/1006 باشد.موجود می 
 .90ص األعمال، عقاب و األعمال ثواب ؛223ص ،9ج ، كافی ،یعقوب بن محمد كلینی، 2
 ، زیارت جامعه كبیره.مفاتیح الجنانشیخ عباس قمی،  9

http://bahjat.ir/fa/content/1006
http://bahjat.ir/fa/content/1006
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وگویی هفته در یك ساعت مقرر دربارة مضمون نورانی آن بین اعضای خانواده گفت

هفته انس بیشتری با آن  توانید با حفظ آن روایت در طول یكترتیب دهید. می

ها ای هفتگی برای حضور در مکانگیری سعی كنید برنامهبگیرید. برای بحث انس

ها و یا تماشای ها، مساجد و حسینیهزادهها و امامهای مذهبی در حرمو مراسم

های مذهبی در خانه های مذهبی داشته باشید. همچنین نسبت به مناسبتكانون

های ینکه در زمان اعیاد حتی به اندك تزیینی مثل چراغتفاوت نباشید. ابی

ای ها حتی شده به زدن پارچهای خانه را تزیین كنید و یا این كه در شهادتریسه

انگیز نمایید كاری پسندیده و نیکوست. همچنین، سیاه فضای خانه را حزن

خ زندگی هایی كه اطالعاتی مختصر و مفید درباره تاریتوانید با تهیه كتابمی

دهد همچون كتاب سیره پیشوایان استاد مهدی پیشوایی در این معصومان می

ها، متناسب با فرصتی كه دارید، در رابطه با امامی كه مناسبت به او مربوط مناسبت

 شود مطالبی را مطالعه كنید.می

برخی دستورات مسلم و یا رهنمودهای واضح دینی وجود دارند كه ممکن است  •

ها را متوجه نشویم، با این حال، الزم است به این موارد هم عمل به آن حکمت لزوم

در عمل ملتزم باشیم؛ اگر از بیماری كه دارویی از پزشك متخصص دریافت كرده و 

كند تا خوب شود سوال بدون آنکه نحوة اثرگذاری آن را بداند، دارو را مصرف می

ای اطمینان پیدا كنی چگونه توانستهدانی دارو را نمی كنیم شما كه نحوه اثرگذاری

دانم ولی ایمان دارم و آن را بخوری؟ خواهد گفت چگونگی اثرگذاری دارو را نمی

توان گفت به نوعی كند. میكه این پزشك متخصص است و در كارش اشتباه نمی

همانند این مثال است در زمینة تربیت فرزند؛ در این زمینه نیز، والدین ملتزم به 

گوید ایمان دارند و به آن ملتزم به آدابی كه دین برای پرورش فرزندشان میدین، 

 ها را دقیق متوجه نشوند.شوند هر چند شیوة اثرگذاری آنمی
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 مراقب دنیا باشید!

ها و از جمله یك خانواده دنیاپرستی است. یکی از اسباب تأثیرگذار در انحراف انسان

 بلکه خود، تنهانه كه حدی است تا گراییتجمل و ثروت والدینی كه هدفشان فقط كسب

 دنیا روزة چند زندگی اصلی فلسفه درك از رانند،مسیر می به این فرزندان خویش را نیز

 اما است، انسان فطرت از جزئی معنویات به گرایش اگرچه. اندمانده محروم معنوی امور و

 شود؛ مى وارد آن در باران باشد، آسمان طرف به ظرفى دهانه اگر" قرائتی استاد گفتة به

 است چنین ؛"برد نخواهد اىبهره آسمانى نزوالت از بگیرد، قرار زمین طرف به اگر ولی

 الهى معنویت باران از كه است بدیهى. باشد مادیّات جانب به روحش دهانه كه انسانى

مناسب است با یادآوری هر چند وقت یك بار فرمایش رسول خدا  9.بود خواهد نصیببى

توجه قلبی خود را متوجه  2كه دنیا مزرعه آخرت است وسلم و آلهعلیه  اهلل صلی

و یا  9بودن زندگی آخرتی كنیم و اینکه برای آن زندگی، بهترین توشه همان تقویاصل

 به بیانی سالمت معنوی است.

 

 

                                                           
 .229 ص ،0 ج ،نور تفسیر قرائتی، محسن  9
 .999، ص 9ج  مجموعه ورام،ورام، مسعود بن عیسی،  2
 .912سوره بقره،  9
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 سالگی هفت تا از دو سالمت معنوی : سوم فصل

ها های فرزندان، تمایالت درونی آنترین داشتهگونه كه پیش از این بیان شد، مهمهمان

این همان چیزی كه نامش فطرت الهی است. البته در ابتدای تولد، هاست؛ به خوبی

هایی است كه الزم تمایالت درونی ارزشمند، هنوز شکوفا نشده است و به مانند بذر گُل

است با كمك باغبانان مهربانی به نام پدر و مادر به خوبی رشد كنند و شکوفا شوند تا 

های زیبا های زیبای سالمت معنوی را به ارمغان بیاورند. برای تبدیل این بذرها به گلگل

زم است والدین، پنج الف مهم باغبانی )همان پنج راهبرد تربیتی ذكر شده( را و معطر ، ال

های جسمی، شناختی، هیجانی، و اجتماعی به كار ببندند و در این مسیر از توانمندی

فرزندان خود برای شکوفایی هر چه بهتر تمایالت فطری بهره گیرند. در این قسمت، 

كنیم و سپس دكان دو تا هفت سال میهای كوای مختصر به ظرفیتنخست اشاره

 دهیم.های مهم سالمت معنوی  را در این دوره سنی مورد بررسی قرار میالف

 سالگی هفت تا از دو رشدی هایظرفیت: اول بخش

های بیشتری برای پرواز او مهیا كنید. پروازی شیرین در آسمان وقت آن است كه زمینه

های رشدی كودكان دو تا است به اختصار با ظرفیتمعنویت؛ برای این مهم، نخست الزم 

 هفت سال آشنا شوید.

 های شناختیظرفیت

برخالف رشد بدنی كه نسبت به تولد تا دو سالگی كند شده است، رشد شناختی اما 

قدرت تقلیدش  هایش متنوع شده،پردازیخیال ِزند، بازی وتندتر شده؛ او بهتر حرف می

بیند، كند. او آنچه را میت بهتر شده و هدفمندتر بازی میدركش از عل 9باال رفته،

                                                           
 .911ص  شناسی ژنتیك،روانمنصور،  9
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های انتزاعی كند و استداللچشد را درك میبوید، و میكند، میشنود، لمس میمی

 تواند درك كند؛ از این رو: های سطح باالی منطقی را نمیپیچیده و حتی استدالل

او به مهربانی،  2داند.یا نور یا منبعی نورانی می 9پیکرخدا را شبیه موجودی غول •

بخشندگی، و حاضر بودن خداوند زودتر از خلق كنندگی، عالم بودن، و بزرگ بودن 

  9كند.او توجه پیدا می

میرد؛ اگر كسی از وقت نمیكند زندگی دائمی است و خودش هم هیچخیال می •

كند كه او برخواهد و خیال می 3شود كه پس چرا مرد؟!اطرافیانش بمیرد گیج می

  4گشت.

و جهنم را مقداری آتش  بازیو اسباب معموالً بهشت را باغ زیبا با انواع خوردنی •

  0كند.تلنبار شده خیال می

كند عنوان مثال ماه شب را روشن میكند؛ بهدنیا را هماهنگ با نیاز خود تفسیر می •

 2ها دلیلی ندارد.وگرنه وجود آنبتوانم ببینم  "من"و خورشید روز را تا 

 های هیجانیظرفیت

شود بعد متوجه بدن مادر، ؛ كودك اول متوجه بدن خود می«اول خودش بعد دیگری»

دهد بعد دست پدر و دیگران؛ اول دست راست خود را تشخیص )حدود چهار سالگی( می

                                                           
 .929دهقانی، ص ،دین شناسیرواناسپلیکا و همکاران، 9 
 .30، ص زندگی كودكانخدا در اخوی،  2
 همان. 9
 .931ص  ،جوانی آغاز و نوجوانی كودكی، دوره در خدا به ایمان تحول بررسینوذری،  3
 ، ترجمه فیروزبخت.كودكی دوران مشکالت درمان و سنجششرودر،  4
 .222ص ،رشد شناسیروان با همگام دینی مفاهیم آموزشباهنر،  0
 .231ص دو، شناسی ژنتیكروان دادستان، و منصور 2
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یابد بعد به یراست دیگری را )حدود هفت سالگی(. اول به افکار خود توجه آگاهانه م

 های دیگران. شود بعد با هیجانهای خود آشنا میهای دیگران؛ و اول با هیجانشناخت

خورد؛ كند دوستش خوشحال است زیرا خیلی بلند تاب میاو در این دوره سنی درك می

یا او ناراحت است چون زمین خورده است؛ تشخیص درست شادی، غم، خشم، ترس، 

ها را اول در خود حس كرده ها در دوستش، یعنی او این هیجانهیجانخجالت، و سایر 

كنیم او را متوجه خشم، غم، و اضطرابش  شود: بهتر بتوانیماست؛ این توانمندی سبب می

شود بتوانیم از او انتظار داشته ها آماده كنیم؛ سبب میو سپس او را برای كنترل آن

او واكنش متناسب با احساسش نشان دهد؛  باشیم كه احساس دوستش را درك كند و به

گذرد و احساساتی كه در او ایجاد ّشود بهتر درك كند بین آنچه در خیالش میسبب می

شود رابطه است و این یعنی بتوانیم به او دربارة كنترل احساس با كنترل فکر در حد می

كه ممکن  شود آنها بهتر بتوانند احساساتی رامناسب سنش آموزش دهیم؛ سبب می

بینی كنند. در این بین، بازی نیز برای است با رفتارهای خود در دیگران ایجاد كنند پیش

 كند. كودكان فرصت لمس هیجانات مختلف را در تنهایی و جمع دیگران مهیا می

و « كنترل كردن خود»رشد هیجانی كودك در این سنین، او را نسبت به قبل، برای 

های مهم سالمت این دو حالت، از مقدمه كند؛آماده می« بهبود روابطش با دیگران»

 معنوی هستند.

 های اجتماعیظرفیت

كند؛ حدوداً از دو عشق كودك است؛ عشقی كه سرانجام او را اجتماعی می« بازی»

شود اما جلو كند و گاهی محو تماشای بازی كودكان دیگر میسالگی بیشتر تنها بازی می

كند كند؛ حدود سه سالگی نزدیك كودكان دیگر بازی میبازی می رود و دوباره تنهانمی

ها مشغول كند دو نفری یا چند نفری بازی كند بلکه در كنار آناما معموالً سعی نمی
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كم اما كند. كمها پیدا میبازی با آنبازی خود است. گاهی هم زد و خوردی سر اسباب

شود. او دیگر دوست ها نزدیك میر بچهاش )بازی( به دیگدر مسیر پرداختن به عالقه

هایش بازی كند هر چند كه گاهی هم تنهایی بازی سن و سالدارد مشاركتی با هم

شود، اما هنوز های او از دایره خانواده به دایره محله و مهد كشیده میدوستی 9كند؛می

نظر دوستان  تر از دوستان است؛ بعدها در سنین مدرسهنظر پدر و مادرش برای او مهم

ترهایی همچون معلم برای او اهمیت بیشتری دارد تا نظر والدین. بازی سن و بزرگهم

تر! البته برخی كودكان ذاتاً های جدیمشاركتی و دوستی با همساالن یعنی شروع رقابت

 جوتر هستند و برخی خیلی رقابت را دوست ندارند. رقابت

ها، و ها، شادی و خشمهمکاری و رقابت ها،شمنیو د دوستیساز بروز كردن زمینه بازی

فرصت بسیار مناسبی تواند كند. این موارد میارتباطی را فراهم می-سایر مسائل عاطفی

به او بتوانیم تا فراهم كند اجتماعی فرزندمان های هر چه بهتر ظرفیترشد را برای 

ت از دیگران، كار گروهی، رسانی، گذشت، مراقبیاری احترام به حقوق همدیگر، همدلی،

پذیری در جمع، شیوة صحیح رقابت مبتنی بر رفاقت و به دور از حسادت، مسئولیت

تواند به مسیر ها، میمواردی كه انتقال درست آن كنترل خشم و .... را بیاموزیم؛

 گیری و ارتقای سالمت معنوی كمك كند. شکل

 سالگیسالمت معنوی  از دو تا هفت  هایالف: دوم بخش

ها در كنار توجه به پنج الف، شروع الفبای سالمت معنوی است؛ توجه به این الف

تواند مان میهای جسمی، شناختی، هیجانی، و اجتماعی فرزند دو تا هفت سالتوانمندی

                                                           
 .994-990صص ، شناسی رشد دوروانریا و همکاران، . بی209-202، صص شناسی رشدروانبرك،  9
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ها را در او بیدار و بیدارتر دارایی ارزشمند او، یعنی تمایالت ذاتی و درونی او به خوبی

 خدای بزرگ نزدیك كند. كند و او را به

 امنیت: اول الف

وقتی احساس امنیت نداریم، حتی غذا خوردن هم لذت ندارد! هیچگاه حاضر نیستیم زیر 

كنیم! دیواری بنشینیم كه هر لحظه ممکن است فرو بریزد زیرا آنجا احساس امنیت نمی

بسا ما را وسط رویم چون امن نیست و چهبا اتومبیلی كه نقص فنی دارد به سفر دور نمی

تواند كنار پدر و مادر آرامش داشته راه بگذارد! تربیت هم اینگونه است. كودكی كه نمی

باشد چون پدر و مادرش دیواری هستند كه هر آن ممکن است فرو بریزند، هیچگاه 

ها نخواهد داشت. اما چه آمادگی روانی الزم برای پذیرش سالمت معنوی را از سوی آن

 مان كنار ما احساس آرامش و امنیت كند؟ دو تا هفت سال كنیم كه فرزند

 وظایف والدین

تان! فرزند شما از طریق پدر و مادر گرامی! شما پیامبرید! نماینده خدا هستید در خانه

كند، درست مثل مردمی كه با دیدن پیامبر خدا و تان، خدا را لمس میشما و رفتارهای

كردند. پیامبر با مردم بسیار مهربان بود؛ كودكان را روی رفتارهایش، خدا را لمس می

داد، دلسوز بود؛ به رد، زودتر از همه به بزرگ و كوچك سالم میكشانه خود سوار می

كرد، از روی خشم شخصی تصمیم كرد، برای كسی بدخواهی نمیعهدش وفا می

داد و كرد، خوب به حرف دیگران گوش میگرفت، پیامبر حرف كسی را قطع نمینمی

م كنار پیامبر احساس كرد. مردها استفاده میواقعاً از توان خود برای رفع مشکالت آن

كردند. فرزند شما هم كنار پیامبرِ خانه باید احساس آرامش و آرامش و امنیت روحی می

خدا را باید اول با دل به فرزند خود شناساند بعد با عقل؛ دلی  امنیت روحی كند. آری،

شود؛ دلی كه در كنار پدر و مادرش كه عاشق پدر و مادرش شده، بهتر عاشق خدا می
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ساس امنیت و آرامش كرده، بهتر در دامن خدا احساس امنیت و آرامش خواهد كرد؛ اح

 های زیر است:انتقال امنیت و آرامش معنوی به فرزندان نیازمند دقت به نکته

 هر روز به او غذا دهید!

دهید )نه یك روز در میان و نه فقط آخر گونه كه هر روز به كودك خود غذا میهمان

گونه از جهت آرامش و امنیت جسم او بهم نخورد و خوب رشد كند، همانها!( تا هفته

روحی هم الزم است هر روز به كودك خود غذا دهید )نه یك روز در میان و نه فقط آخر 

خصوص والدینی كه ها!( تا آرامش و امنیت روح او بهم نخورد و خوب رشد كند؛ بههفته

ی )یعنی سه سالگی( الزم است با رعایت بیش از یك فرزند دارند، از همین دوره سن

تکنیك روزانه زیر، آرامش و امنیت روحی فرزند خود را فراهم كنند؛ باید و نبایدهای این 

 اند از:تکنیك عبارت

 ها.ها باید وقت بگذارند نه فقط یکی از آنهم پدرها و هم مادر •

ر وقت حال هر روز برای فرزند خود وقت بگذارید نه یك روز درمیان، و یا ه •

 داشتید.

ها وقت بگذارید؛ حداقل پانزده دقیقه برای هر كدام از آن روزی 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 

 بینی باشید. پیش

گذارید فقط و فقط به او اختصاص دارد. مگر آنکه خود هر فرزند میوقتی كه برای  •

او بخواهد خواهر و بردار نیز با او و شما بازی كنند. البته شما اصال از او نخواهید در 

 ، درخواستش را رد نکنید.وقتش، خواهر و را راه دهد ولی اگر خودش خواست



 
 به سوی آسمان 

 

72 |   

 

شاد كردن » دنبال كنید: در زمان اختصاصی هر فرزند فقط و فقط یك هدف را •

در این زمان، به او تذكری ندهید مگر اینکه پنج دقیقه قبل از اتمام وقت «. كودك

. تان مانده است. تالش كنید به فرزندتان خوش بگذردبگویید كه پنج دقیقه از وقت

 های مورد عالقه كودك اولویت است نه عالیق شما.بازی و فعالیت

گونه كه اگر كودك شود. همانشمول محرومیت نمیزمان اختصاصی هر روز، م •

دهم، اگر اشتباهی كرد نگویید زمان گویید امروز غذا نمیاشتباهی كند نمی

 اختصاصی امروزت پرید!

كند، هر تر میهدف این تکنیك آنست كه مثل غذایی كه هر روز جسم او را قوی و قوی

ورزی او به شما، مقدمه شقتر كند چرا كه عروز عشق شما را در او قوی و قوی

ای بسیار مهم در سالمت معنوی ورزی او به خداوند خواهد بود و عشق به خدا پایهعشق

 است.

در كنار وقت اختصاصی برای هر فرزند، الزم است وقتی را نیز در طول هر روز در نظر 

زندان صورت جمعی با فربگیرید كه كل افراد خانواده در كنار هم شاد باشند و بازی دسته

 گیرد.

 به و باشید داشته دوست را كودكان»فرمایند: وسلم میو آله علیه اهلل  رسول خدا صلی

 كنید، وفا آن به پس دادید وعده ایشان به را چیزی كه هنگام آن و كنید محبت آنها

این روایت تأئیدی است بر  9.«دانندنمی خود دهندهروزی را شما جز هاآن درستی كهبه

ورزی و وفای به عهد شما پایه اولیه نمایندگی شما از خداوند در خانه پرمهرتان؛ محبت

 خداوند در آینده است.  ورزی و عمل به وعدهدرك فرزندتان از محبت

                                                           
 .31، ص 0، ج كافی ،یعقوب بن محمد كلینی، 9
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 های او را معطر کنید!چشم

های زمینه های معنوی حضور خوشایند فرزندان در اماكن مذهبی،فراهم كردن تجربه

ترین مثال اماكن مذهبی، مساجد و آورد. روشنها را به وجود میرشد معنوی بهتر آن

شود حس كرد؛ ها هستند. مساجد، خانه خدا هستند. جایی كه در آن خدا را میحرم

ها، ها، ایوانالسالم با رواقها علیهماماكن مقدس هم همچون حرم امامان و امامزاده

شان، ... حس شان، عطر خوب فضایشان، حوض آبی پر آبهای با صفایها و حیاطداالن

بخش كه برای دقایقی ما را از بخش و آرامكنند. حسی امنیتخوب خدا را در ما زنده می

 كند. دنیا جدا و غرق معنویت می

ای هایی به سمت روح پاك او هستند. سعی كنید هفتههای معصوم فرزندتان دریچهچشم

و اگر شد هر چند  تان، اگر شد به مساجد مختلف،چشم او را به مسجد محل چند بار

 وقت یکبار به اماكن زیارتی مهمان كنید.

سبب حسی از حضور خدا كه در دهی كودك به رفت و آمد به این اماكن، بهعادت •

كند و كودك را آن اماكن وجود دارد، حس امنیت و آرامش در فرزندتان زنده می

مرور اعمال و آداب خاص اماكن كند؛ در ضمن كودك بهین اماكن میا دلبسته

 شود. اش ثبت میآموزد، و صداهایی معنوی در حافظهمقدس را می

اش به او پاداش دهید تا هر از گاهی و نه همیشه با خرید خوراكی مورد عالقه •

توانید در و آمدها رقم بزنید. البته می خاطرات خوشایندتری برای او در این رفت

خوانی های ممکن، از جایزه دادن كتاب هم استفاده كنید تا فرهنگ كتابموقعیت

 هم در فرزندتان تقویت شود.



 
 به سوی آسمان 

 

74 |   

 

حضور در اعمال و دعاهای مخصوص مثل اعمال شب قدر، نماز جمعه، اعیاد و  •

های ملی مذهبی مثل جشن نیکوكاری، نیز محتوای خوبی برای ها، جشنعزاداری

 آرام حس خوب خداوند را در او بیدارتر كنند.و هستند تا آرامهای پاك اچشم

 و فعالیت مانع بایستمحدوده سنی نمی این مسجد و اماكن زیارتی در آداب رعایت •

در همین  السالماها باشد. امام حسن و امام حسین علیهمدر این مکان كودك آزادی

 در روایتی هست كه بركردند و حتی های سنی، به مسجد رفت و آمد میمحدوده

اند اما با برخورد قهری كسی كه امام جماعت بودند رفته اسالم گرامی پیامبر دوش

 اند. مواجه نشده

سعی . كنید بکشید و مهمان چند بوسه یا دعا كودك خود را با آغوش نماز بعد از •

م كنید در این اماكن كودك خود را دعوا نکنید و حتی تذكرات خود را هم به او ك

كنید تا خاطرات بدی از این اماكن پیدا نکند؛ مادران محترم سعی كنند با لباس و 

ها و زمان نماز چادر نماز با كودك بدرفتاری نکنند تا كودك به این روش لباس

 حس بدی پیدا نکند.

ریم تا خدا را بیشتر احساس كنیم، تو دلمون بوسش كنیم، مسجد می»بگویید  •

واهیم كمکون كنه تو خونه، تو مغازه، تو خیابون هم ازش تشکر كنیم، ازش بخ

 «حسش كنیم و به حرفاش گوش بدیم!

ریم، تا خدا رو بیشتر حس كنیم، چون ریم، روضه میحرم اماما می»بگویید  •

خدا خیلی خیلی دوستشون داره؛ چون  های خدا بودن؛های ما بهترین دوستامام

دن چکار كنیم تا خدا ما رو اونا به ما یاد میكنن؛ تازه، اونا سفارش ما رو به خدا می

ریم پیششون تا ازشون تشکر كنیم؛ از دیدن ما دوست داشته باشه برای همین می

 «.شن؛ دوست دارن بازم پیششون بریمخوشحال می
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رود خودداری های طوالنی كه حوصله او سر میاز شركت دادن كودك در مراسم •

 خود و خوراكی با بازی اسبابن الزم است بمانید، كنید؛ اگر بیش از حوصله فرزندتا

باشد؛ وجود مهد كودكی  سرگرم زمان مراسم ، كودك در تا باشند داشته همراه به

انگیزی برای كودكان در تواند فضای نشاطدر داخل مسجد یا اماكن مقدس هم می

این سنین فراهم كند تا خاطره بهتری از این اماكن پیدا كنند و هم در وقت برپایی 

ها از جهت حفظ كنندههای مذهبی، دغدغه برخی شركتنماز جماعت، و مراسم

 شود.آرامش مجلس رعایت 

 آموزش :دوم الف

ترین مفهوم در سالمت معنوی را به كودك دو تا هفت توانیم خدا یعنی عمیقچگونه می

مان بشناسانیم؟ از امکانات اطراف خود چگونه برای آموزش مفاهیم معنوی و ایمانی ساله

به چشم « آموزش»استفاده كنیم؟ اینجاست كه اهمیت الف دوم سالمت معنوی  یعنی 

 آید.می

ها قبل از ورود به دبستان امکان دارد و بنابراین برخی روزه بسیاری از آموزشام

البته  9دبستانی.نه پیش« كودكی میانی»گویند به این دوران بگویید شناسان میروان

 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 

ترین محوری است كه باید به آموزش آن توجه كرد، محوری اساسی« خدا»آماده كند، 

                                                           
 .991ص ، شناسی ژنتیكروانمنصور،  9 
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سوی سالمت معنوی ماندگار تواند او را بههای درونیش است و میكه همسو با دریافت

ها اهمیت زیادی در درك ما و فرزند ما از این چند ؛ در این میان، واژه«رهنمون شود

گذاریم لباسی بخریم كه به فرزندمان بیاید؛ ها وقت میای دارند؛ گاه ساعتمفهوم پایه

هایی بسا بیشتر، باید وقت گذاشت برای انتقال این چند مفهوم، واژههمین میزان و چهبه

های كوتاهِ قابل درك، این رو از مکالمه انتخاب كرد كه برای فرزندمان قابل درك باشد؛ از

در زمان حوصله كودك و در صورت امکان استفاده از بازی،  ملموس، متناسب با سن،

پدر و  نظر اختالف صورت برای آموزش این مفاهیم در این دوره سنی استفاده كنید. در

دك، به دور از مادر در نوع آموزش، نوع پاسخ و نحوه پاسخگویی به سؤاالت و ابهامات كو

چشم او روی شیوه و پاسخ درست به تفاهم برسید و هرگز جلوی كودك نظر یکدیگر را 

 رد نکنید و همدیگر را سرزنش نکنید! 

 دانم ...من از خدا می

 خود، های خود، در هر نفسخدا آشناترینِ نا آشناهاست. آشناترین است چون در رگ

توانیم حسش كنیم و نا آشناترین است می در خواب و بیداری، در بیماری و سالمت

 زیرا شناخت او انتهایی ندارد.

آنچه او در این »را باید به زبان و دركی كودكانه تبدیل كنیم، به « دانیمآنچه از خدا می»

 مان كند:تواند در این راه كمكهای زیر میروش ؛«تواند بداندسنین از خدا می

دهی هم عجله نکنید؛ اعتنایی نکنید، البته در پاسخبه سواالت كودك درباره خدا بی •

دهی فکر، مطالعه و یا حتی پرسش از دیگران الزم است. اگر گاهی برای پاسخ

حسابی سرتان شلوغ و فرصت سر خواراندن هم ندارید دربارة خدا پرسید، بگویید 

 «. شه وقتی كارم تموم شد با هم دربارش صحبت كنیمچه سوال خوبی؛ می»
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( نیازهای سن او 2( سن او 9 سه چیز را در نظر بگیرید:« خدا كیه؟»پرسید  اگر •

ممکن « خدا كیه؟)»( دلیل سوال او 9دیده شدن(  مراقبت، )نیاز به امنیت، محبت،

كند یا نه! یا است این سوال كودكی باشد كه ترس پیدا كرده آیا خدا او را عذاب می

بد را بشناسد تا با انجام و تركش به خدا خواهد رفتارهای درست و كودكی كه می

های خدا بیشتر بداند(؛ سعی كنید خواهد از توانایینزدیك شود؛ یا كودكی كه می

با توجه به زبان قابل درك سن او، نیاز پنهان پشت سؤال و دلیل سؤالش به او پاسخ 

داره و خدا خیلی از بابا مامان بیشتر تو رو دوست »عنوان مثال بگویید دهید به

وقتی ظهر دیدم داشتی به داداش كوچولوت آب »، «بیشتر از ماها مراقب توست

كنه تا مشکالتشون حل ها كمك میدادی یاد خدا افتادم چون خدا هم به آدممی

زنن، هایی كه اونجا پر میپروانه دن،های قشنگ میهای باغچه كه گلبوته»، «بشه

 «.  هاستگن كه خدا مراقب اونهمه به ما می

چقدر قویّه،  دونم خدا چقدر بزرگه،نمی»های خدا پرسید بگویید اگر درباره صفت •

تر، تر، قویدونم از همه بزرگچقدر خوبه، چقدر مهربونه، چقدر داناست، ولی می

دونه؛ هر خوبی كه دور و برت هامون رو میتره و جواب همة سؤالتر، و مهربونخوب

هیچکی تو دنیا بهتر از اون نیست و هیچ كی شبیه اون بینی خدا بهترینشه؛ می

تك تك این صفات در جاهای مختلف قرآن كریم مورد اشاره قرار گرفته «. نیست

 است.

ممکن است كودكی «. جا هستخدا همه»بگویید « خدا كجاست؟»اگر پرسید  •

جا بله خدا همه»بگویید « بینه؟یعنی خدا همیشه ما رو می»دنبال آن بپرسد به

؛ نحوه درك كودك از پاسخ این سوال یعنی حاضر بودن خدا در همه جا، «حاضره

صمیمی،  بستگی به كیفیت حضور شما در زندگی او دارد؛ اگر با فرزند خود مهربان،
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و پاسخگوی سریع به نیازهای منطقی او باشید و وقتی از او عصبانی هستید، شدید 

كند بلکه جا احساس اضطراب نمیمهش نکنید، از حاضر بودن خدا در هتنبیه

گیر، پر تذكر، كند؛ اگر با فرزندتان سختشوندگی می احساس امنیت و حمایت

دهی به نیازهای منطقی او باشید، یعنی از حضورتان خشن و غیرمنطقی در پاسخ

جا حاضر بیشتر احساس ناراحتی و یا حتی اضطراب بکند، وقتی بگویید خدا همه

ی پیدا نخواهد كرد و یا آنکه حتی ممکن است مضطرب شود است، او حس خوب

چون تصور آنها از خدا برگرفته از تصوری است كه از خصوصیات رفتاری پدر و 

جا حاضر مادرشان شکل گرفته است. بنابراین خوب رفتار كنیم و بگوییم خدا همه

 های مهم سالمت معنوی درست در او شکل بگیرد.است تا یکی از پایه

همینطوره خدا »؟ بگویید «بینهشنوه یا میچیز رو میآیا خدا همه»پرسید  اگر •

تونه به ما هر وقت و هرجا گرفتار شنوه؛ برا همین میبینه و میچیز رو میهمه

تر شدن این مفهوم در او، با سپس برای درونی«. باشیم توجه كنه و كمکمون كنه

تواند ببیند و هایی را كه خدا مینیها و شنیدمشاركت فرزند خود لیستی از دیدنی

ها، با صدای بلند ها، تو دل حرف زدنها، گریهتونه خندهبشنود تهیه كنید: خدا می

ها، صدای پای خرگوش توی ها، صدای باد، صدای یخچال، صدای مورچهحرف زدن

تونه توی خورشید و جنگل، صدای بال زدن كبوتر تو آسمون، رو بشنوه؛ خدا می

ها، ها، توی غارها، توی سر فیل، توی دل ما آدمعمق دریاهای بزرگ، نوك كوهماه، 

 «.رو ببینه

دونم! فقط من نمی»بگویید « خدا از كی بوده؟ از چی درست شده؟»اگر پرسید  •

دونم كه از چی ها و همه چیزا بوده؛ از اول اول بوده؛ نمیدونم قبل از همه آدممی

دارم؛ ما « ایمان»دا و اینکه از اولِ اول بوده درست شده؛  ولی من به بودن خ

داریم یعنی اطمینان داریم « ایمان»دونیم؛ ولی چیز رو دقیق درباره خدا نمیهمه
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كه هست هر چند ما درك نکنیم؛ ببین پسرم/دخترم، اون دفعه یادته مریض شدی 

ستیم دوندكتر رفتیم، دكتر دارو داد و بهت دادیم خوردی، خوب شدی، ما كه نمی

یعنی اطمینان « ایمان»كنه، ولی چون به دكتر این دارو توی دلت چکار می

داشتیم، داروش رو خوردیم هر چند درك نکردیم كه دكتر چه جوری این دارو رو 

السالم گره امام رضا علیه«. ذارهانتخاب كرده یا دارو چه جوری تو دل ما اثر می

« ایمان»ی و اعمالِ برآمده از عشق به خدا را خوردن دل به خداوند همراه با یادِ زبان

 9دانند.می

بیند برای خداشناسی بهره ببرید. برای مثال با اشاره به یك می كودكاز آنچه  •

دخترم/پسرم! این نقاشی رو ببین، چقدر زیباست! حتماً »تابلوی نقاشی زیبا بگویید 

یك نقاشی خیلی نقاش خیلی ماهری داشته! این دنیای به این زیبایی هم مثل 

 «زیباست كه حتماً یك آفرینندة خیلی ماهری داره كه درستش كرده!

كند برای خداشناسی بهره ببرید. برای مثال بگویید حس می كودكاز آنچه  •

تونیم ببینیم و حس كنیم، مثل دخترم/پسرم! بعضی چیزها رو با قلبمون می»

وی دلمون راه ندیم، قلبمون مهربونی! اگه كارای خوب زیاد بکنیم و جز مهربونی ت

تونیم خدای تر بشه، بهتر میشه و هر چه قلبمون زیباتر و نورانیزیبا و نورانی می

 «.هاستها و زیباییمهربون رو حس كنیم چون خدا آخر همه مهربونی

دونم هنوز منم جواب این سؤالت رو نمی»دانید بگویید اگر هم جواب سؤالی را نمی •

دارم بدونم؛ چیزای زیادی درباره خدا هست كه ماها  ولی مثل شما دوست

تونیم كامالً بشناسیم ولی هر چی دونم ما خود خدا رو نمیدونیم؛ فقط من مینمی

                                                           
 .912، ص9، جالحکمةمیزان؛ محمدی ری شهری، محمد، 991ص  االخبار،معانیشیخ صدوق،  9
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هاشو بیشتر تو كاراش رو تو طبیعت و آسمون بیشتر بشناسیم، هر چی خوبی

یشتر اینگونه هر دو عظمت خدا را ب«. شناسیمزندگیمون حس كنیم اونو بیشتر می

 كنید.كنید و هم انگیزه بیشتری برای تحقیق درباره خدا پیدا میدرك می

وگو پرسد تشویقش كنید تا در این باره با شما گفتاگر درباره خدا خیلی سؤال نمی •

كنید؛ تفکر دربارة آثار خداوند از تأكیدات قرآن كریم است. برای تشویق شدن 

 وگو:كودك به این گفت

o انجام دهید؛ هر كدام از افراد خانواده « بازی شکر»با فرزند خود توانید هر شب می

سبب بخش برایش افتاده كه بخواهد خدا را بهبگویند امروز چه اتفاق خوب و شادی

آن شکر كند. چه اتفاق بدی برایش افتاده كه ظاهراً شکر ندارد ولی اگر خوب دقت 

بارانی كه باعث شد امروز نتوانند خاطر عنوان مثال شکر بهكند واقعاً شکر دارد؛ به

ها را بهتر خواهد ها و طراوت بوستانبه گردش بروند! زیرا همین باران محصول باغ

گیرد. شکرگذاری های نوع دوم را بگوید امتیاز بیشتری میكرد. هر كس بتواند شکر

شود كودك مهربانی خدا را بیشتر حس كند و از طرفی به مرور روحیه باعث می

كند. البته بازی شکر خواه نبودن را در او تقویت میت، خودخواه نبودن و زیادهقناع

 ای برای این سنین است.در كل بازی خوب و سازنده

o روید و یا هنگامی كه به پارك محله یا مناطق تفریحی اطراف محل سکونت خود می

ها، گلرنگ  كنید، دربارة زیباییحتی در تلویزیون فیلمی از طبیعت نگاه می

ها ها، آهوها، پروانهها، خرگوشها، صدای پرندگان، آسمان، ابرها، اسبدرختان، برگ

توانید با یادآوری برخی از سخنان ها، با فرزند خود صحبت كنید؛ میو مورچه

توانید این السالم بر لذت این گردش بیافزایید؛ برای مثال، میامامان معصوم علیهم

ها را برای او با زبانی السالم در توحید مفضل درباره مورچهفرمایش امام صادق علیه

ها دانه را از خارج به النه و گروهی از مورچه»اند: كودكانه بگویید. حضرت فرموده
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كنند و در این مورد از انسان نیز كوشاترند. آیا گروهی در داخل النه آن را حمل می

ها به هم ها در انتقال دانههمانند انسانای كه چگونه ها توجه كردهتاكنون به آن

بُرند تا سبز و تباه كنند و آن را میها به قصد، دانه انتخاب میكنند. آنكمك می

سازند، تا خشك كنند و پهن میها را خارج مینشود، و اگر رطوبتی به آن رسید دانه

 9«.شود

 خواهم ...من از خدا می

شود از ترین است چون مگر میست؛ شدنیهاترینترینِ ناشدنیدعا، شدنی

موجودی كه آخرِ قدرت و آخرِ مهربانی است چیزی خواست و او به ما ندهد؟! 

 شود از موجودی كه آخرِ قدرت، آخرِ مهربانی، آخرِناشدنی است چون مگر می

دانایی، و آخرِ خیرخواهی است چیزی خواست كه به صالح ما نیست و او به ما 

 بدهد؟!

های او از شما سنین خردسالی فرزندتان برای او حکم خدا دارید! خواسته شما در

ترین زیرا شما با او مهربان هستید و در حد توان خود هاست؛ شدنیترینِ ناشدنیشدنی

كنید؛ ناشدنی است چون افزون بر مهربانی و توانایی، شما های او را برآورده میخواسته

هایش به صالح او نیست، برای انید واقعاً برخی درخواستددانا و خیرخواه او هستید، می

كنید هر چند او از شما ناراحت شود و یا حتی بدرفتاری و همین برایش فراهم نمی

خواهید كه او فرزندی لوس، ناسزاگویی! كند؛ چون خیلی دوستش دارید! و نمی

 كار، و از خود راضی شود.خواه، حریص، طمعزیاده
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تر و داناتر است؛ به كودكان خود كمك كنیم خدا را با غول تر، قوینخدا از ما مهربا

چراغ جادو اشتباه نگیرند كه قدرت دارد ولی عقل ندارد و هر چه با عقل ناقص خود 

هایمان ما را در بیچارگی رها كند و بخواهیم به ما بدهد و وقتی پشیمان شدیم از خواسته

 به داخل چراغ برگردد! درباره دعا:

چقدر رسیدن به این »از او بپرسید  ای دنیایی فرزند خود را بنویسید؛استهخو •

افته؟ اگه برسی كی خوشحال خواسته برات مهمه؟ اگه بهش نرسی چه اتفاقی می

ای حاضری عوض كنی؟ این شه كی ناراحت؟ این خواسته رو با چه خواستهمی

ر( عوض كنی؟ اصالح و خواسته رو حاضری با چه خواسته آخرتی )ماندگارتر و بهت

كند و شیوة های كودك به پخته شدن فکرهای او كمك میپخته كردن خواسته

 دهد. درست دعا كردن و خواستن از خداوند را به كودك آموزش می

 هایی كه خدا داده است صحبتهای مناسب با كودك خود درباره نعمتدر فرصت •

خدا به ما چشم »نگویید  عنوان مثالگویی نکنید بهها كلیكنید؛ در گفتن نعمت

امروز صبح كه از خواب پاشدیم دیدی تونستیم جلوی پامون رو »، بگویید «داده

ببینیم تا پامون به این ور او ور گیر نکنه؛ تونستیم وسایلمون را ببینیم و برشون 

مه ها رو می دیدیم، ... اینا هها پایین بریم چون پلهداریم؛ تونستیم درست از پله

؛ به او «هامون درست كار كنهبرای این بود كه امروز هم خدا كمکمون كرد تا چشم

های دیگه آرزوست، چقدر دعا های ما برای بعضی آدمبعضی از نعمت»بگویید 

؛ تکرار مناسب این كار در «كنن خدا بهشون بده مثل همین چشمی كه گفتممی

شما روحیه قناعت و دوری از  تدریج در فرزندشود بههای مناسب سبب میزمان

 خواهی و نیز قدردانی و شکرگذاری شکل بگیرد.زیاده

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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مناسب درك كودك، دلیل منطقی كنید با همان بیان وقتی هم كه مخالفت می

خواهید. در ادامه به او خود را توضیح دهید و القا كنید همیشه خوبی او را می

ها رو داره و اگر چیزی به صالحمون خدا از همه بیشتر تك تك ما آدم»بگویید 

ده هر چند ما چون نباشه و ازش بخواهیم برای اینکه آسیب نبینیم به ما نمی

میشیم، ولی درستش اینه كه از خدای مهربون بخواهیم اگه به  دونیم دلخورنمی

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 

درك بهتر این برای « ضررمون باشه و بعدها متوجه شیم كه چه خوب شد كه نداده

كند ولی واقعا بعداً خوشحالمان موضوع كه برخی چیزهاست كه ما را ناراحت می

كند برایش مثال بزنید؛ برای مثال باد شدیدی را مثال بزنید كه سبب شده می

امروز نتوانید به گردش بروید، سبب حركت ابرهایی برای باران باریدن در جای 

 ای نصیب ما شود.های خوشمزهدیگر شده تا در زمان مناسب، میوه

ایی از خداوند دارد كه هر چه اصرار هم كرده برآورده گاهی فرزند ما دعا و خواسته     

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  •

هایش تر است از او بخواهید درباره احساس خود و نگرانیاوست. در فضایی كه آرام

با شما سخن بگوید؛ احساس تنها ماندن، غصه از دست دادن، ترس از آینده بدون 

ا او بودن،؛ در دلداری دادن و قضاوت كردن عزیز از دست رفته، افسوس روزهای ب
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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 

كنید! پس لطفاً تا وقتی كامالً خود را خالی است كه حس كند شما او را درك می

 العملی جز گوش دادن، همدردی و همدلی نکنید!ه هیچ عکسنکرد

خواهی می»اگر سخن گفتن برای او سخت است، قلم كاغذی بردارید و بگویید  •

خواهی خدا رو بکشی كه االن كجاست و از كجا داره به غمت غمت رو بکشی؟ می

ودكان ؛ گاهی برخی ك«كنه؟خوای بکشی االن اصالً چکار داره میكنه؟ مینگاه می

توانند از طریق نقاشی كشیدن احساس خود را در ابراز بیانی ضعیف هستند ولی می

نشان دهند؛ لطفاً به آنچه كودك كشیده جز نشان دادن توجه كاری نکنید، نه 

كنی! فقط بگذارید احساسات قضاوت و نه ابراز ناراحتی كه چرا اینجوری فکر می

در فرصت مناسب، نوع نگاهش اصالح  خود را در قالب نقاشی تخلیه كند! بعدا

 خواهد شد.

ها و تردیدهایی شده است؛ او با دعایی كه به نتیجه نرسیده است دچار دلخوری •

ایم؛ برای او از تجارب های مشابهی داشتهخیلی از ما هم مثل او گاهی تجربه

اینگونه خود بگویید و سپس دقایقی فقط سکوت كنید و اصالً ادامه ندهید! این 

ها قایق، دقایق گذاراست؛ دقایقی است كه كودك شما باید درك كند این حالتد

 اید.كنید چون گاهی مثل او شدهفقط برای او پیش نیامده و شما كامالً دركش می

گن بهشت، اونجا دونم جایی هس بهش میمی»در آخر عباراتی مشابه این بگویید:  •

یاره، اونجا هر چی دلمون بخواد میشه، پول كم نمیره!، مریض نمیدیگه كسی نمی

بازی، و )در آخر اسم عزیزی را بیاورید كه از دست هس، شیرینی، اس باب

ریم اونجا پیش .... )اسم عزیز از دست هامون میاید(؛ انشاهلل من و شما با خوبیداده

 گذره.رفته( و كلی بهمون خوش می
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ست؛ در ادامة سن بزرگسالی بیش از این در سنین پیش دبستانی فعالً نیازی نی •

هایی كه طبیعت دنیاست و سختی 9كم متوجه بحث امتحانات الهیخود كودك كم

خواهد شد؛ متوجه خواهد شد كه بنابر روایات، دنیا مکان سختی است و آسایش 

های و آرامش 2واقعی در آن وجود ندارد و آسایش واقعی فقط در بهشت است

 طور كلی موقتی است.ل زندگی دنیایی، بهدنیایی به خاطر موقتی بودن اص

 دانم ...من از مرگ می

ی كه «زمان»ترین است چون هاست؛ مجهولترینترینِ معلوممجهول مرگ

كند؛ و نیز ما را گیر میرسد مجهول است چناچه خیلی از ماها را كامالً غافلمی

مانند دیدن!  مان مجهول است چرا كه شنیدن كی بودبرد كه برایبه جایی می

ترین است چون نخست اینکه معلوم است كه برای تك تك ما اتفاق معلوم

خواهد افتاد؛ و چون تلخ و شیرین آن گره خورده به خوب بودن و بد بودن ما در 

 زندگی.

هایی كه گاهی ده بینند. شخصیتهای تلویزیونی مرگ را میمعموالً كودكان در كارتون

و  بینند و در كمتر از یك ثانیه زندهشوند و یا آسیب جدی میمیرند و زنده میبار می

ها، مرگ را در ذهن كودك یك چیز عادی و قابل برگشت به دوند! این كارتونسالم می

ای كه دارد خاطر تصورات خودمحورانهكند؛ از طرفی خود كودك هم بهزندگی تداعی می

بینند. از اخبار یا در ز دیگری میام! ولی در واقعیت چیكند من همیشه زندهفکر می

شوند. بنابراین برخی دنیای واقعی متوجه مرگ افراد در سنین مختلف حتی كودكی می
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میره و وقت نمیخدا هیچ»دهند؛ به او بگویید از كودكان احتمال مرگ خود را هم می

« گمر»رن و همیشه زنده هستن، وقت از بین نمیها هم هیچآدم همیشه زنده است؛

روند فقط رفتن از اینجا به یك مکان جدیده؛ اگه آدما تو دنیا خوب باشن، جایی كه می

 «. خیلی عالیه!

اگر كودك شما عزیزی از نزدیکان را از دست داد، كاری كنید كه ادامه زنده بودن او را 

تواند به حس زنده بودن خود او بعد از مرگ كمك كند؛ برای حس كند؛ این حس می

 های مربوط به مرگ به فرزند:این حس و برخی نکتهانتقال 

تان نهال درختی كه ماندگاری خوبی دارد به در باغچه خانه خود یا پارك محل •

یادبود عزیزتان بکارید تا زنده بودن این درخت به فرزندتان نشان دهد كه حیات و 

 زندگی او در جای دیگری ادامه دارد.

كنید و تا جایی كه امکان دارد تصاویر اجداد  كاغذ دیواری بزرگ یا آلبومی تهیه •

صورت یك ها )اگر موجود است( در آن بههای آندور تا نزدیك را با عکس

شان را ثبت كنید؛ نامه خانوادگی بچسبانید و در كنار آن تاریخ تولد و وفاتشجره

 تا درك كند آمدن و رفتن به این دنیا امری كامالً طبیعی است و آنچه مهم است

 رویم جایگاه خوبی به ما بدهند.خوب بودن است تا به جایی كه می

مرگ مثل یه غذاست؛ » مرگ هم شیرین است و هم تلخ؛ به كودك خود بگویید:  •

شه! و اگه موادش خوب باشه شیرین و اگر مواد غذا بد باشه غذا تلخ و بدمزه می

ست؛ مرگ برای آدم هاشه! مواد غذای مرگ، كارهای خوب و بدِ ما آدمخوشمزه می

 «.ها شیرینه؛ برای آدم بدها تلخ!خوب

به فرزند خود  كننده است؛ها ناراحتمرگ هر چند شیرین باشه ولی برای بازمانده •

شه شاید اونقدر ناراحت آدم وقتی چیز ارزشمندی رو گم كنه ناراحت می»بگویید: 

منه و یه روزی شه كه گریه كنه؛ ولی اگه متوجه بشه جای اون چیز ارزشمند ا
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كنیم كه تره؛ ما ناراحتیم و طبیعیه گریه رسه، تحمل ناراحتی راحتبهش می

داداش رو از دست دادیم، ولی مطمئنیم كه خدا شاهد مرگش بوده و از جاش خبر 

رسیم؛ اون داره و االن خدای مهربون كنارشه؛ یه روزی هم همه ما به داداش می

 «.اً هستروز خدای مهربون هم كنار ما حتم

مخصوص شخصی كه از پیش شما رفته است، دفتر یادبودی تهیه كنید و در آن  •

های از تولد تا بزرگسالی را با شرحی كوتاه از جای گرفتن عکس بنویسید. در عکس

تان دارید یاد و این دفتر اتفاقات شیرین و خاطرات خوبی كه از عزیز از دست رفته

یاد او »دارد. به فرزندتان بگویید ما زنده نگه میخاطره او را در ذهن فرزندتان و ش

 «.میرد، این یعنی او همیشه برای ما زنده استگاه در ذهن ما نمیهیچ

فرزند خود را در مجالس ختم و یادبود عزیز از دست رفته شركت دهید؛ به او  •

 خواهیم به هم بگیم به یاد هم هستیم؛گیریم چون میما برای هم تولد می»بگویید 

گیریم تا بهش بگیم دوسش داریم و به برای كسی هم كه از پیش ما بره مجلس می

تونیم هنوز تو دنیا باشیم و از طرف یادش هستیم؛ و هم خدا رو شکر كنیم كه می

 «.خودمون و عزیزی كه از دنیا رفته، كارهای خوب بکنیم

ای دك نامههای ممکن سر خاك عزیزتان حاضر شوید؛ از قبل بخواهید كودر زمان •

برای او بنویسد و بگوید كه بعد از او زندگی چگونه است؟ بگوید كه برای بهتر 

هایی به خودش داده است؟ بگویید هایی به او و چه قولایستادن بعد از او چه قول

شنود ولی ما هر نگرانی یا درد دلی دارد با او مطرح كند و مطمئن باشد كه او می

توانیم صدای خدا را بشنویم. اگر گونه كه نمیشنویم همانتوانیم صدای او را بنمی

مایل به نوشتن نبود اما حاضر به سخن گفتن بود بخواهید با او درباره همین مسائل 

 صحبت كند.
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 ها هستممن مراقب رابطه

شناختن خدا مقدمه توجه پیدا كردن به چیزهایی است كه خدا دوست دارد. 

او دوست دارد دنیا پر از عشق و دوستی باشد؛ دوست  خدا منبع عشق است؛

 آمیز و توأم با احترام باشد. دارد همه روابط محبت

خدای  هاست؛ اولْ معلمِ محبت و احترام به دیگران؛ و خدا،خدا، خدای رابطه

 پناهان؛ خدا، خدای بخشش است؛ تا لحظه مرگ برای بازگشتهاست، پناهِ بیریدستگی

دار، پول و پولكند! خدا، سیاه و سفید، بیسازی میگناهکاران به دامن پرمهرش فرصت

توانیم به عشقِ شناسد، او عاشق همه است؛ میمریض و سالم، روستایی و شهری، نمی

های خدا را داشته باشیم و به فرزندان هوای عشق های خدا باشیم؛خدا، امتداد خوبی

 خود اینگونه بودن را بیاموزیم.

شود كه كودك ما آن می یك قدم فاصله است؛« شدن»تا « شنیدن»و « دیدن»از  •

گذاری به فقرا ببیند، غر ورزی و احترامزیاد ببیند و زیاد بشنود؛ اگر از شما محبت

ران را ببیند، آرام سخن گفتن و تشکر جویی نکردن پشت سر دیگنزدن و عیب

 كردن از زحمات همسر و دیگران را ببیند، قضاوت نکردن نادرست و شوخی

كنترل خشم هنگام عصبانیت پشت فرمان اتومبیل ببیند،  های ناروا را ببیند،نکردن

ها را ببیند، ... شك نکنید از های خوب و به داد دوست رسیدن در سختیدوست

 برداری!قدمی به نام الگو دن تا شدنش یك قدم بیشتر فاصله نیست،دیدن و شنی

پسندیم برای هر چه بر خود می»بگویید فرزندم این اصل شاد كردن خداست:  •

خدا دوست دارد با بندگان او آنگونه باشیم كه دوست داریم با  9«دیگران بپسندیم

 ما باشند.
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 های همدلی را از دست ندهید:فرصت •

o تفاوت شنوید بیدرباره مشکالتی مثل سیل، زلزله، و جنگ می وقتی اخباری

ها ابراز همدلی و همدردی كنید. در صورت امکان با دست برخورد نکنید و با آن

پناهان كمك فرزند خود، در دنیای پرفقر و مشکالت امروزی، به مستمندان و بی

 كنید. 

o ن، عیادت بیماران،عیادت هر از گاهی از خانه سالمندان، آسایشگاه معلوال 

ها بیشتر های خوب به خدا نزدیك شدن است؛ خدا در این مکانبهزیستی، فرصت

 شود. حس می

كنند، تنفر ایجاد كنند، غمگین میكنند، عصبانی میخوشحال می ها بار دارند؛واژه •

ها غذای كنند؛ واژهكنند، ترس ایجاد میكنند، احساس خجالت درست میمی

؛ هر غذایی به فرزند خود بدهید اثرش را روی روابط او نشان خواهد روابط هستند

 9هاست.ها تأكید دین خدای رابطههداد. مراقبت از واژ

تواند خشم خود را كنترل كند، خالقانه برای ای كه شخصیت داستانی آن میقصه •

 مشکالتش راه حل پیدا كند، با دیگران ابراز همدلی كند، برای كمك به دیگران

 آموزد.تالش كند و ... راه و رسم رابطه را بهتر به او می

 من مراقب حیا هستم

تواند پرواز كند، اگر حیای دختر و پسرمان بریزد اگر پرهای بال پرنده بریزد، نمی 

 تواند در آسمان خدا پرواز كنند.نمی

                                                           
 .290، ص العقول، النص تحف حرانی، شعبه ؛ ابن21-29سوره احزاب،  9
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دیگران یابی جنسی را از كودكان از همان سنین اولیه، ترجیحات و رفتارهای نقش

كنند. از این رو، خود والدین باید الگوی خوبی از جهت رفتارهای مردانه و برداشت می

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 

گذارد چرا كه دختر و پسر از طریق پدرگونه در رشد سالم فرزندان تأثیر منفی می مادرِ

ها و خصوصیات جنسیت خود را همانندسازی از والد همجنس خود، رفتارها، نگرش

 كنند.الگوبرداری می

شود و در این موارد كنجکاوی جنسیتی كودك از همین دوره خردسالی شروع می •

جکاوی دربارة اندام خصوصی همجنس و غیرهمجنس، كند. كناطالعاتی كسب می

كنجکاوی درباره چگونگی به وجود آمدن خودشان و چگونگی تولدشان و ارائه 

هایی ذهنی )در این باره همچون بارورشدن مادر از راه بوسیدن یا خوردن( از فرضیه

  9ها در این باره است.های كنجکاوانه آنجمله تالش

به نظر خودت »رباره مسائل جنسی پرسید، اول بپرسید وقتی كودك شما سؤالی د •

تا بدانید سطح اطالعات او  «اش شنیدی؟جواب سؤالت چیه؟ چیزی تا حاال درباره

كوتاه و عفیفانه و در حد دركش بدهید؛ برای مثال كودك چیست؛ سپس پاسخی 

با بچه وقتی مامان با»: آید بگوییدخواهد بداند بچه از كجا میای كه میشش ساله

ذاره، نُه كنن، بعد خدا یه بچه تو دل مامان میخوان، دعا میاز خدای مهربون می

«. كنه بچه به دنیا بیادمونه، بعد بیمارستان دكتر كمك میماه تو بدن مامان می

دل مامان رو دكتر »بگویید « یادبچه چه جوری از دل مامان بیرون می»اگه پرسید 
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بنده؛ یاره و دل مامان رو مثل روز اول میچه رو بیرون میكنه و ببا احتیاط باز می

 نیاز به توضیح زایمان طبیعی نیست.«. شهدل مامان بعد مدتی خوب می

 كنید: های پر خطر زندگی میاگر در محله •

o  از سه چهار سالگی به بعد نواحی خصوصی بدن را به اسم اندام خصوصی به كودك

مامان و بابا و كسی كه مامان بابا اجازه بِدن  هیچ كس جز»بشناسانید و بگویید 

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 

كنیم تا اگه كسی نگاه كرد یا دست زد، فوراً به ما بگو و نترس! ما كمکت می بزنی!

اگه بهت گفت این یه رازه نگو، بدون كه این راز بده، رازهای  كسی مزاحمت نشه؛

 «.خوب رو نباید گفت نه رازهای بد رو

o  همه باید قبل از نوازش كردن، بوسیدن، یا هر نوع لمس دیگر از تو »به او بگویید

ضمن  اجازه بگیرند، اگر بگی نه، اونا حق ندارن نازت كنن یا بوست كنن! در

 «.كس حق نداره از كسی بخواد كه لباس خودش یا لباس دیگری را در بیاورند!هیچ

o  ،والدین گرامی، همیشه تجاوز با زور همراه نیست.  متجاوزان در بسیاری موارد

تو هم منو »كنند برای مطیع ساختن كودكان از محبت و دلبستگی استفاده می

او را نسبت به « رخواست غیراخالقی(دوست داری، مگه نه؟ پس... )طرح هر نوع د

وجه او را پیش افرادی كه یقین به پاك این خطرات هشیار كنید. از طرفی به هیچ

دهد كه متاسفانه در برخی وجود آمده نشان میبودنشان ندارید نگذارید! حوادث به

 ها، بستگان نزدیك هم قابل اعتماد نیستند.خانواده
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o برای . دهید ارائه راهکار و كنید مطرح كودك برای قبل از را بینیپیش قابل مواقع

 نکرده خدای اگه كنی؛ مراجعه پلیس به باید شویمی گم وقتی» بگویید مثال

 تو چشمش مستقیم نگاه كن و داد بزن دست نزن!! باید كنه اذیتت خواست كسی

 را گراناستفادهسوء هایفریب. «بگی ما به ما پیش بیای بدویی محکم و بزنی جیغ

 كردن لمس» ،«رازه یه این» بگن اینجوری اونا ممکنه بگویید: كنید اشاره او برای

 دوست را همدیگر چون كنیممی لمس را همدیگر ما» ؛«ندارد ایرادی من بدن

 اگر» ؛«توست تقصیر این و برنمی زندان رو من بگی چیزی كسی به اگر» ؛«داریم

 باور رو تو حرف كسی بگی كسی به اگر» ؛«افتیمی دردسر به بگی چیزی كسی به

 .«دممی جایزه بهت نگی، چیز كسی به اگر» ؛«كنهنمی

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 

باید محدود باشد تا در حمام به اندازه تواند خودش حمام برود ولی مدت زمانش می

وشو معطلی داشته باشد و نه بیشتر تا احیاناً مشغول كارهای كارهای ضروری شست

 نامناسب نشود.

ای قائل بر اساس سفارشات دین، برای دختران از سن شش سالگی باید حریم ویژه •

ز از هفت سالگی و برای پسران نی  2و بغل نکند 9ها را مرد نامحرم نبوسدنبود؛ آ

 9 حریم قائل شد و زنی او را نبوسد.

والدین نباید حضور كودكان را فراموش كنند و به خود اجازه دهند در برابر كودك  •

 طور نامناسب ظاهر شوند.خود برهنه یا به

                                                           
 ..931، ص 22، ج الوافیفیض كاشانی، مال محسن،  9 
 ..932، ص 29همان، ج  2
 ..931، ص 22همان، ج  9 
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 انضباط :سوم الف

بانی و فرماندهی در دهی به كودك در سالمت معنوی  یعنی ساختن برج دیدهانضباط

درون كودك؛ یعنی والدین كاری كنند كه چه كنار كودك باشند و چه غایب باشند، 

تصمیم به انجام  بان درون، خوب و بد را تشخیص دهد و با فرمانده درون،كودك با دیده

گیری این مفهوم در شود وجدان نامیدش؛ شکلخوبی و ترك بدی بگیرد؛ چیزی كه می

 ت معنوی  است.درون كودك یکی از لوازم مهم سالم

 وظایف والدین 

در پرورش ناظر درونی كودك در این سنین، از كارها و باورهای كامالً ساده شروع باید 

ها و كارهای كم در مسیر تربیت تبدیل به عادتكرد. كارها و باورهای خوب ساده كه كم

، جنگ شود. هر فرصتی هم مغتنم است، بازیتر میهای عمیقتر و نیز بینشخوب كامل

 ها. اما چگونه؟و دعواهای كودكانه، هنگام گردش در پارك، در مسجد، در حرم

 از قرآن بگویید!

ها شخصیت كنیم؛ توجه به خوبی و بدیها چیزی خواهیم شد كه به آن فکر میما انسان

دهد و پیامبر و فرقان است یعنی خوب و بد را نشان ما می ما را شکل خواهد داد. قرآن،

ها هستند. توصیه رسول خدا كننده بدیها و ترككنندة خوبیبیت بهترین عملاهل 

وسلم به والدین برای تربیت فرزندان در راه محبت پیدا كردن و و آله علیه اهلل  صلی

 الزم است: 9اهل بیت از همین روست؛ پیامبر و الگوگیری از قرآن،
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ذكر شأن نزول بگویید. شأن نزول یعنی  آیات قرآنی را كه شأن نزول دارند، حتماً با •

چه اتفاقی در آن زمان افتاد كه این آیه یا آن آیه را خداوند به پیامبر وحی فرمود؛ 

شود كودكان پیش دبستانی خیلی بهتر درك كنند گویی سبب میاین شیوه قصه

گیری كند؛ اگر ها نتیجهكه خوب و بد چیست. سعی كنید خود كودك از داستان

 شد كمکش كنید.الزم 

ای كودكانه به او های كوتاه قرآن را مناسب سن و درك كودك خود با ترجمهآیه •

 أَرْحَمُ هُوَ»جا حاضره؛ خدا همه 9«كُنْتُم ما أَیْنَ مَعَکُمْ هُوَ»بیاموزید؛ برای مثال 

خدا از همه  9«قَدیر ءٍشَیْ كُلِّ عَلى اللَّهَ إِنَّ»تره؛ خدا از همه مهربون 2«الرَّاحِمین

 اشْکُرُوا»تو امتحان خدا نمره بیست بیاریم؛  3«عَمَالً أَحْسَنُ أَیُّکُمْ لِیَبْلُوَكُمْ»تره؛ قوی

 0«ءٌشَیْ كَمِثْلِهِ لَیْسَ»كنیم؛ كنیم بدی رو دور میشکر خدا می 4«تَکْفُرُون ال وَ لی

 2«الْبَصیر السَّمیعُ هُوَ»تر( ؛ تر، داناتر، قویكی مثل خدا نیست )از همه مهربونهیچ

های مناسب رسانه از برنامهتوانید بینه؛ در این زمینه میشنوه و میچیز رو میهمه

های شبکه قرآن برای این هدف مناسب نیز كمك بگیرید. برای مثال، برخی برنامه

ای كه برنامه« های آسمانیگل»شود از برنامه قرآنی است؛ از جمله پیشنهاد می

قسمت در شبکه قرآن برای ارائه  40ی است )مثل بازی، داستان( و در تركیب

 مفاهیم كوتاه قرآنی به كودكان تهیه و پخش شده است بهره ببرید.

                                                           
 .3حدید، سوره  9
 .03یوسف، سوره  2
 .21بقره، سوره  9
 .2ملك، سوره  3
 .942بقره، سوره  4
 .99شوری، سوره  0
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شیوة احترام به قرآن را به آنان تعلیم بدهید، مانند اینکه با دست تمیز به قرآن  •

 نگذارند. وضو یا آلودة خود را روی قرآن و كلمات آن دست بزنند، دست بی

 دهی را به خاطر بسپارید!ایستگاه عادت

اگر فرزند خود را قبل از بلوغ آزاد بگذاریم تا هر وقت بالغ شدند نماز بخواند و حجاب را 

ای ممکن كنند و پس از بلوغ با اندك بهانهها به این آزادی عادت میرعایت كند، آن

كارهای ساده و باورهای ساده از همان توانیم با می است دست از انجام این كارها بکشند.

ها را در سنین بلوغ سنین سه چهار سالگی سنگ بنای عادت به وظایف دینی آن

 ریزی كنیم:پایه

دهی به نماز: از سه سالگی شروع كنید؛ با شادی در وقت هر نماز اگر كودك عادت •

او را بغل،  ، وقتی گفت«ال اله اال اهلل»بیدار است، بخواهید بعد از شما بگوید 

نوازش، بوس، و تحسین كالمی كنید؛ از حدود سه و نیم سالگی، با شادی در هر 

، «ال اله اال اهلل»وقت نماز اگر كودك بیدار است، بگویید بعد از شما تکرار كند 

، و بعد از گفتنش او را بغل، نوازش، بوس، و تحسین كالمی «اهلل رسول محمد»

در وقت هر نماز اگر كودك بیدار است، بگویید بعد  چهار سالگی با شادی از 9كنید؛

 و محمد علی اهلل صلی»، «اهلل رسول محمد»، «ال اله اال اهلل»از شما تکرار كند 

های نماز فقط یك ؛ از پنج سالگی او را با قبله آشنا كنید و بخواهید در وقت«آله

، «اهلل رسول محمد»، «ال اله اال اهلل»سجده كند و در آن بعد از شما تکرار كند 

                                                           
های خود )یکی بود یکی نبود غیر خدای مهربون هیچ كی نبود( برای گوییقصه ذكر است كه والدین در مقدمهشایان  9

فرزندان در همین سنین خردسالی، در واقع، زمینه شناخت خداوند و باور به ازلی بودن او را )از ابتدا وجود داشتن خداوند 

 كار نماز است.كنند؛ باوری كه همسو با اذها منتقل میرا( به آن
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، و بعد از گفتنش او را بغل، نوازش، بوس، و تحسین «آله و محمد علی اهلل صلی»

 كالمی كنید.

های نمازی كه بیدار است، از نیمه اول شش سالگی درخواست یك ركوع و وقت      

یك سجده خالی كنید و همان اذكار قبل و كارهای قبل را تکرار كنید؛ از نیمه 

سالگی درخواست صرفاً یك ركعت نماز كنید و افزون بر اذكار قبل هر دوم شش 

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 

تشویق كنید؛ و او را بر انجام این كارهای  9درخواست نماز همراه با وضو كنید

روایت است زمانی كه به فرزند خود وضو و نماز را آموختید، خداوند شما، 

  2آمرزد.همسرتان و فرزندتان را می

های مختلف دم هایی زیبا با رنگاز سه، چهار سالگی روسری دهی به حجاب:عادت •

ای را دست دخترتان بگذارید كه گاهی اگر خواست بتواند به سلیقه خود روسری

گیرد هر چند ناقص و كوتاه مدت باشد، سر كند. در آن مواقع كه حجاب به سر می

 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 

ت و گاهی در جمع باشید تا اگر دلش خواست سر كند؛ اگر سر كرد در خلو

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 

ها كه كامالً رابطه خوبی با هم دارید، تمایل آی غلطه! از هفت سالگی گاهی وقت

خود كنید به این عنوان كه خداوند این كار را  به داشتن حجاب از سوی دختر

                                                           
 انجام شده است.  919این مراحل با عملیاتی سازی حدیثی به آدرس امالی صدوق، ص  9
 .932، ص الحکمهمیزانشهری، محمد، محمدی ری 2
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آرام مفهوم نامحرم را دوست دارد و ما )پدر و مادر( هم دوست داریم. در ضمن آرام

كنند برای او توضیح دهید و مراقبت بستگانی كه فرهنگ بدحجابی را ترویج می

اوایل  ها در حد الزم و ضرورت برسانید. دروآمدهای خود را با آنباشید و رفت

تر از قبل ادامه دهید و اوایل سنین نه سنین هشت سالگی همین روش را پر رنگ

 سالگی از او حجاب كامل را بخواهید.

 گیر!گیر باشید و نه سهلنه سخت

گیری وجدان در كودكان است. وجدان همان پدر و دو تا هفت سالگی سن شکل

ها از و مادر نیستند، جای آنمادری است كه به درون كودك راه یافته و وقتی پدر 

دهی وجدان از سوی والدین در كودك به كند. شکلدرون به كودك امر و نهی می

 سه صورت ممکن است اتفاق بیفتد:

زد نکنید؛ كارهای بد كودك را مورد توجه قرار ندهید و دائما خطاهای او را گوش •

گیر وجدانی سختكنند، گیری كه بیش از حد امر و نهی میوالدین بسیار سخت

گذارند؛ وجدانی كه مدام از درون به كودك گیر در فرزندان خود به ارث می

تواند منجر به كاهش كند كه میدهد و احساس گناه زیادی در كودك ایجاد میمی

گیری روحیه غم و افسردگی شود. همچنین دیگران را مدام نفس و شکلاعتمادبه

 هید تا این الگوی رفتاری در او شکل نگیرد!جلوی فرزند خود مورد نقد قرار ند

توجه به گیر و بیگیرها هم نباشید؛ والدینی كه بسیار سهلاز سویی، جزو سهل •

گذارند. گیر در فرزندان خود به ارث میاشتباهات فرزند خود هستند، وجدانی سهل

ند وجدانی كه از درون كار به كار كودك ندارد و گویی كودك هر چه بخواهد هر چ

ساز بسیار شود! این وجدان ضعیف، زمینهاذیت و آزار دیگران باشد را مانع نمی
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مهمی برای شدت گرفتن اشتباهات رفتاری بعدی شدیدتر در كودكی و رفتارهای 

 ضد اجتماعی در بزرگسالی است. 

ترین كارهای خوب فرزند خود توجه نشان دهید و از او تعریف كنید؛ به كوچك •

ب دیگران را نیز نزد فرزند خود تحسین كنید؛ همچنین روی كارهای كوچك خو

حساب و كتاب و با دلیل منطقی امر و نهی كنید؛ اشتباهات كودك خود را روشن 

اگر اشتباه كردی »و راه مقابله با آن را برای فرزند خود مشخص كنید و بگویید 

؛ با این روش «محتماً راه برگشت و جبرانی وجود داره؛ بیا به من بگو تا كمکت كن

گذارید. احساس گناه سازنده تربیتی، وجدانی منطقی در كودك خود به ارث می

كند و در كاهش و جلوگیری از كه رفتارهای خالف استاندارد را سرزنش می

اشتباهات رفتاری بعدی تأثیرگذار است. وجدان منطقی برای نیل به سالمت 

گیرد های والدین شکل میامر و نهیمعنوی بسیار الزم است. وجدانی كه نخست با 

 شود.های دین تقویت و تکمیل میو بعدها با امر و نهی

وجدان باید فعال باشد. وجدان نافعال وجدانی است كه فقط از طریق نه گفتن  •

اند والدین شکل گرفته است. وجدان فعال وجدانی است كه وقتی والدین نه گفته

كار بدی كردی، »اند؛ بنابراین نگویید ائه دادهمورد جایگزین نیز به فرزند خود ار

شما این كار رو اینطوری انجام دادی! حاال سعی »بگویید « اصالً ازت توقع نداشتم!

جمله اول شرم بیشتری در كودك ایجاد كرده و تکرار « كن اینجوری انجام بدی!

خشم شدید نسبت به  گیری، افسردگی،كفایتی، كنارهآن سبب و احساس بی

تری را در كودك نسبت گیرانهگیری وجدان سختشود، و زمینه شکلپدر/مادر می

دهد و سبب ای را در او شکل میاما جمله دوم شرم بهینه دهد،به خود شکل می
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گیری وجدان كنندگی در كودك شده و زمینه شکلسازگاری و روحیه جبران

 9دهد.یتری از جهت حل مسأله را در او شکل متر و فعالسالم

 خودمهارگری را تقویت کنید!

هایی ها در موقعیتنظر كردن از خواستهداری یعنی به تأخیر انداختن یا صرفخویشتن

تحصیل  داری در كودكی،كه ارضای خواسته مناسب نیست. شکل گرفتن خویشتن

توانایی اظهار عقیده كردن، استدالل كردن، و ایستادگی در برابر فشارها و  بهتر،

 2كند.گذاری میرخورد مناسب با فشارها را در سنین باالتر در فرزندان پایهب

خصوص در هنگام داری، بهنخست آنکه خود، الگوی بسیار مناسبی برای خویشتن •

های مختلف، عصبانی شدن هستند، و دوم این كه صمیمانه و صبورانه، در موقعیت

دهند شان توضیح میفرزندان راهبردهای مختلف كنترل هیجانات و افکار را برای

ها ها برای جلوگیری از دیدنیها یا گرفتن گوش)راهبردهایی همچون بستن چشم

مامان »كننده، صحبت كردن با خودشان كه برای مثال های تحریكیا شنیدنی

عنوان مثال بعد اخراج از ها در ذهن، به، تغییر دادن هدف«گردهگفت كه زود برمی

در تربیت  9گویند كه در هر صورت دوست نداشتند بازی كنند(بازی به خود می

 داری فرزندان خود موفق هستند. خویشتن

و از آن هم با صدای بلند كنند با خود صحبت می كودكان در این دوره سنی اغلب •

صورت نجوا و ها بهدر ادامه آن كنند.خود را كنترل میو اندیشة این طریق رفتار 

                                                           
 .201، ص شناسی رشدروان، 2193برك، 9 
 .241، ص رشد یشناسروان؛ برك، 429، صص، 2، ترجمه جهانگیرزاده و همکاران، جرشد اخالقیكیلن، اسمتانا،  2
 .241، ص شناسی رشدروان ، به نقل از برك،گیلیوم و همکاران 9
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های كودك ابزار دهی به خودگوییجهت 9گویند.سخن می صدا با خودسپس بی

 گیری خودمهارگری در كودك است.خوبی برای شکل

كنترل غذایی پیدا كردن كودك بر خود، یك مقدمه برای خودكنترلی و  •

یابی درونی است. مادران یا پدرانی كه بیش از حد به غذا خوردن كودك انضباط

گیرند. خودكنترلی غذایی را از كودك میدهند فرصت خود در این سن گیر می

والدین گرامی! رشد جسمی فرزند شما از دو تا هفت سالگی نسبت به تولد تا دو 

در  ها به غذا كمتر است و از سویی،یابد، بنابراین نیاز بدنی آنسالگی كاهش می

های بیشتری دارند؛ از سویی خورند اما بین وعدهیك وعده غذایی كمتر غذا می

دم عنوان مثال شیرینی بهت می)به رای خوردن غذای سالم به كودك قول رشوهب

شود به مرور كودك غذای سالم را اگه سوپت رو بخوری!( ندهید زیرا باعث می

  2كمتر دوست داشته باشد و تنقالت را ترجیح دهد.

آورند. كمك به خودكنترلی و برخی كودكان ذاتاً زودرنج هستند و زود جوش می •

داری در این كودكان نیازمند صبر و حوصله بیشتری از سوی والدین و ویشتنخ

رعایت اصل تدریج است. از همین سنین بازی را با چنین كودكان ترتیب دهید به 

؛ شما پدر یا مادر گرامی، مقابل فرزند خود بنشینید و «بازی ناراحت نشدن»اسم 

یید كه سی ثانیه وقت دارد كاری از روی عقربه ساعت به فرزند چهار ساله خود بگو

كند كه شما ناراحت شوید ولی بگویید اگر من )پدر یا مادر( ناراحت شدم در این 

 ام.بازی سوخته

 به فرزند خود بیاموزید كه برای كار اشتباهی كه در مورد دیگران انجام داده است، •

صورت نیاز  افزون بر عذرخواهی، باید پیامد عمل بد خود را روی او بررسی و در

                                                           
 .10ص  ،نوین پرورشی شناسیروانسیف،   9

 .221-229، ص شناسی رشدروانبرك،  2 
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نیاز توبه در بزرگسالی است. برای مثال اگر مشاهده و دنبال كند. این رفتار پیش

تنها عذرخواهی باید بکند بلکه باید در تمام سر كودك دیگری را شکسته، نه

كنند او در كنار كودك مراحلی كه كودك را برای درمان به درمانگاه منتقل می

د را ببیند كه چه بر سر دیگری آورده است و دیگر حاضر باشد تا نتیجه عمل خو

 در طول دوره درمان كودك نیز دو سه بار به نیت عیادت به او سر بزند. 

توانید تان دفتر امتیاز درست كنید. در این دفتر هر روز میبرای خود و فرزندان •

 كارهای خوب و كارهای بد را بنویسید. قرار بگذارید كه كارهای بدی را كه احیاناً

اید با عذرخواهی از خدای مهربان و كسی كه ناراحتش در طول روز انجام داده

اید و نیز با دو تا سه كار خوب جبران كنید. بهتر است همان روز هر كار بد كرده

جبران شود ولی اگر نشد، روز بعد حتماً جبران كنیم. به فرزندان خود بگوییم هر 

نشیند كه از نورانیت قلب كم ما می قلب كار بد كه انجام دهیم یك لکه سیاه در

كند و برای همین، هر چه زودتر باید این لکه را پاك كنیم تا قلب ما زودتر از می

 لکه سیاه پاك شود و به نورانیت خود برگردد. 

بگوییم، خدا هم یك دفتر ثبت امتیاز دارد. او هر روز كارهای خوب  كودكدر ادامه به 

ایم و دیگران با خبر د؛ هم كارهای خوب و بدی كه انجام دادهكنو بد ما را ثبت می

داند و خودمان. باید به خاطر اند و هم كارهای خوب و بدی كه فقط خدا میشده

مان كرد انجام دهیم و بدانیم كارهای خوب خود از خدا تشکر كنیم كه كمك

خاطر كارهای هها بهایی است كه بابا مامانهای خدا خیلی بهتر از جایزهجایزه

دهند و بدانیم امتیاز كارهای خوبی كه فقط خدا از آن باخبر است و خوب می

خودمان، بسیار بسیار زیاد است! و بدانیم پاداش كارهای خوبی كه در حق دیگران 

شوند ولی شوند تا از ما تشکر كنند یا با خبر میها باخبر نمیدهیم و آنانجام می
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دهد؛ و بدانیم مه پاداش آن كار خوب را خود خدا میكنند، همه و هتشکر نمی

كارهای بدی را هم كه فقط خدا دیده و خودمان، نمره منفیش خیلی زیادتر از 

اند و برای همین باید از این كارهای بدی است كه دیگران هم از آن با خبر شده

به تفکیك  وگوهاكارهای بد مخفیانه خیلی زود آنها را جبران كنیم. البته این گفت

 و در زمان مناسب صورت گیرد تا مناسب حوصله فرزندمان باشد.

 احترام: چهارم الف

كودكی عاشقانه به خدا احترام خواهد گذاشت كه احترام را حس كرده باشد؛ كودكی 

هایی كه از او عصبانی یا احترام را حس خواهد كرد كه والدینش صمیمانه حتی زمان

احترام گذاشته باشند. احترام یعنی ما هم فرزندمان را دوست داریم ناراحت هستند به او 

  ترسیم نکند رفتاری كنیم كه او ناراحت شود.و هم می

 وظایف والدین

محترم، شایسته و توانمند بداند یا آنکه بد،  اینکه كودك در این سنین خود را خوب،

ست كه ما والدین به هنگام كفایت و ضعیف بداند بر اساس نوع بازخوردهایی احقیر، بی

دهیم. از همین دوره سنی كودك واقعی بودن انجام كارهای مختلف فرزند خود به او می

 9خورددهد و به آسانی گول نمیعشق و عالقة والدین یا نمایشی بودن آن را تشخیص می

ت مثل از این رو پیام دوگانه به او ندهید كه به زبان قربان صدقه بروید ولی وقت عصبانی

 یك خطاكار ذاتی با او برخورد كنید!

كنیم را او در مورد بنابراین، آنچه ما به او درباره خودش با گفتار و رفتارمان منتقل می

 خودش باور خواهد كرد. مراقب بازخوردهای خود باشیم.

                                                           
 .920-922ترجمه كریمی و همکاران، ص  ،شخصیت شناسیروانشولتز،  9
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 کوپنی تذکر بدهید!

شف یا خواهد چیزهایی را بسازد و محیط خود را كاز دو تا هفت سالگی كودك می

توانند برای محیط خانه مخرب باشند. اگر والدین این دستکاری كند، رفتارهایی كه می

ناكام كنند، قضاوت كودك  ها و تحقیر و سرزنش،نیاز به كشف و دستکاری را با نکن نکن

شود، احساس حقارت كرده نسبت به اش ضعیف میشود، ارادهدرباره خودش منفی می

و نگاه منفی به خود پیدا كرده،  9گیردیا پنهان و یا لجبازی میوالدین خود خشم ظاهر 

بیند؛  كودكی كه كرامت نفس شدت آسیب میكرامت نفس )ارزشمند دیدن خود( او به

 2كند.ها كار بد نمیداشته باشد به این راحتی

تایی دست كنید و از صبح كه های چهار یا پنجاگر جزو والدین پر تذكر هستید كوپن

ها را پاره كنید دهید یکی از كوپنشود، هر بار كه به او تذكر میكودك از خواب بیدار می

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 

های خود را نسوزانند و بگذارند شوند زود كوپنر و مادر مراقب میكم پدگونه كمكند. این

 تر است.برای تذكرهایی كه در طول روز الزم

 مالکیت او را جدی بگیریم!

فرزندتان احترام به شخص خود اوست. از سه  والدین گرامی! احترام به حس مالکیت

كودك برای او بخشی  شود و وسایلتر هم میچهار سالگی او روی مالکیت خود حساس

شود. سعی كنید برای استفاده از وسایلش از او اجازه بگیرید؛ از وجود حسیش تلقی می
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لطفاً برای برقراری تعامل دوستانه بین او و همساالنش روی تقسیم كردن اشیاء او برای 

از عنوان عالمتی از ابربازی با دیگران تأكید نکنید، بلکه مالکیت كودكان خردسال را به

این مال خودته اگه خواستی به داداشت بدی بازی كنه »و بگویید  9ها بپذیرند.وجود آن

شم چون مال خودته و كسی حق اگه هم ندی من ناراحت نمی شوم،من خوشحال می

نداره بدون اجازه بهش دست بزنه! البته اگه خواستی بهش بده تا اونم ماشینش رو بده! 

یا در « شه!تر میازش چیزی نخوای، اینجوری قلبت نورانی تونی بهش بدی ولیالبته می

خواهی دوست پیدا كنی یا دوستات خوشحال اگه می»جمع دوستان و پارك بگویید 

ها قرضی بدی باهاش بازی كنن بعدش بهت ت رو به اونشن، یه راهش اینه كه وسیله

 !«.پس بدن یا اینکه با هم بازی كنین شاید بهتون بیشتر خوش بگذره

 او را جدی بگیرید!

های مختلف، از این كه خداوند های متنوع و در زماننشان دهید خواستنی است؛ با بیان

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:

ها، موی بچه ها، شکلقد بچه»ای مثال بگویید بر های ظاهری بگویید؛درباره تفاوت •

ها رو دوست ها، باهم فرق داره، هر كسی رو خدا یه جور آفریده؛ خدا همه بچهبچه

شن، خیلی ها زود ناراحت میبعضی بچه»های درونی بگویید ؛ و درباره تفاوت«داره

یه شه، هر كسی فعالیت كردن را دوست دارند، خیلی زود حواسشون پرت می

 ...«. شما هم اینجوری هستی كه  جوره؛

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. 
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كن هستم؛ گاهی گوشای؛ خیلی مهربون؛ حرفقدم متوسطه؛ رنگ چشمم قهوه

دوست دارم فوتبال بازی كنم ماكارونی خیلی دوست دارم؛  كنم.گوشی میبازی

بازی كنترلی خوشگل دارم، دربارة حسن و مجید دوستای منن، یه ماشین اسباب 

ها اینه كه جا هست، احساسم درباره گنجشكخدا فکرم اینه كه خیلی قویه، همه

 كنم پلیس شم.(رن، آرزو میاونا خیلی شادن هر جا دلشون بخواد می

های های اخالقی بد و تقویت ویژگیاو را نسبت به لزوم تالش برای كنترل ویژگی •

ها تالش كنند تا خیلی خوبه كه آدم»اخالقی خوب هشیار كنید. به او بگویید 

خصوصیات منفی خودشون رو رفع یا كنترل كنند و خصوصیات مثبتی كه دارند 

خصوصیات خوب جدید  رو تقویت كنند یا اینکه خودشون رو نسبت به یك سری

 «.عادت بدن!

هر چند وقت یك بار بخواهید از خدا در چندین جمله تشکر كند؛ برای مثال،  •

شده هایی در حق او كرده، چه اتفاقات بدی میتشکر درباره اینکه خدا چه مهربانی

شده خیلی بدتر بیفتد كه برای او بیفتد كه خدا رفع كرده، چه اتفاقات بدی می

 «.حفظ كردهخدا او را 

گیری قرار دهید؛ برای مثال نگویید از چهار پنج سالگی او را در معرض تصمیم •

االن دوست داری چه كار كنی؟ »بگویید « دوست داری برج جادویی بازی كنیم؟»

تا احساس كند  «برج بازی كنیم یا ماشین بازی كنیم كتاب قصه برات بخونم،

 تصمیمات او محترم است. 

ها را برای او توضیح دهید و بگوید م، تنفر، تعجب، و سایر احساسغم، شادی، خش •

عنوان مثال او چه احساسی خواهد داشت و ممکن است در یك اتفاق ساختگی به

اگه حسین »دیگران به چه دلیلی احساس دیگری داشته باشند؛ برای مثال بگویید 
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ال شدن ولی شما های دیگر ممکنه بخندن، انگار خوشحتو پارك زمین بخوره، بچه

 «.شی چون دوستت زمین افتادهناراحت می

 بازی توپ مثبت انجام دهید!

اعضای خانواده دور هم جمع شوید، توپی كوچك را به هم بیاندازید تا بین همه این توپ 

این توپْ توپِ مثبته، دست هر كی بمونه مثبت اون گفته »بچرخد و هم زمان بخوانید 

ك شما افتاد، هر كدام از پدر، مادر و سایر افراد خانواده وقتی توپ دست كود« شهمی

نوبت، یك كار مثبت جزئی فرزند خود را از هفته قبل تا امروز بگوید و بعد یکی و بهیکی

های خوبی كه از این رفتار بگویی این یعنی اینکه ... )در این قسمت به یکی از ویژگی

حسین آقا، سه شنبه هفته »؛ برای مثال: شود(توان نتیجه گرفت اشاره میمثبت او می

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 

توانید كارهای خوب فرزند خود را مورد توجه و تقویت كم میاو را بگویید؛ با این بازی كم

هید و احترام خود را به او نشان دهید و از سویی احترام گذاشتن او به دیگران را قرار د

 صورت غیرمستقیم در او نهادینه كنید.نیز به

 التزام: پنجم الف

هایی كه در خانه و بیرون ها یا دیدنیگیریم، فیلمهایی كه در گفتار خود به كار میواژه

دهیم، آنچه در فکر خود ا عالقه به آن گوش میدوزیم، صداهایی را بخانه به آن چشم می

آید، ... همه و گذرانیم و دغدغه آن را داریم، آنچه را دوست داریم و آنچه بدمان میمی

دهند فرزندان ما چه خواهند شد! این یعنی افکار، احساسات و رفتار همه به ما نشان می
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كند، تنفس در هوای می یی را كه روح كودك در آن تنفس خواهد كرد مشخص«هوا»ما 

آلوده، روح و روانی آلوده و تنفس در هوای پاك، روح و روانی پاك به فرزند ما خواهد 

 داد.

 وظایف والدین

شود، روی رشد ایمان فرزندان ما تأثیر خواهد گذاشت؛ آنچه سبب رشد ایمان ما می

م ایمان همچون ترین وظیفة ما خودسازی است؛ اینکه بدانیتوان گفت مهمبنابراین می

جان خواهد ماند نهالی است كه باید به آن رسیدگی كنیم تا رشد كند وگرنه ضعیف و بی

اینکه بدانیم هر شب الزم است  های شك و تردید؛و در معرض شکسته شدن بر اثر توفان

تر كردن دوستی خود با خدا چه كردیم؟ دقایقی فکر كنیم امروزی كه گذشت برای قوی

های بد خود چقدر پیشرفت داشتیم؟ برای كنترل خود در وقت دتبرای ترك عا

ایم؟ مطالعة چه كتاب خوبی را برای تقویت ایمان خود هعصبانیت چقدر بهتر از دیروز شد

 ایم؟شروع كرده

 جایگاه  خود را نزد خدا تست بزنید!

است، های دینی كسی كه دوست دارد بداند پیش خداوند چقدر عزیز بر اساس آموزه

شود چقدر برای او مهم است؛ آیا آنقدر ببیند رضایت خداوند وقتی با یك گناه مواجه می

 9خاطر او دست از گناه بکشد؟خداوند برای او ارزش دارد كه به

هر روز دقایقی را خلوت كنیم و از خود سؤاالتی از این قبیل بپرسیم: خدا كجای قلب 

های جذاب ذریم؟ چقدر حاضریم برای او فیلمماست؟ چقدر حاضریم برای او از گناه بگ
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های حرام چشم بپوشیم؟ چقدر نادرست را نگاه نکنیم؟ چقدر حاضریم برای او از مال

دهد ها به ما نشان میحاضریم برای او دست دیگران را بگیریم؟ مجموع این جواب

 جایگاه ما نزد خدا چگونه است. 

 دار والدین خود باشید!احترام

پدر و مادرها به پدر و مادر خود چه در قید حیات باشند و چه از دنیا رفته  كه مااین

باشند احترام بگذاریم خود باالترین الگوی عملی برای شیوه رفتاری است كه كودكان ما 

السالم شیوه درست برخورد با والدین را در درازمدت با ما خواهند داشت؛ امام سجاد علیه

 : فرماینداینگونه معرفی می

ها چون الهی چنان كن تا از پدر و مادرم چون پادشاهی مستبد بترسم و به آن» •

مادری مهربان نیکی كنم؛ طاعت خود را و نیکی به پدر و مادرم را از به خواب 

تر قرار ده تا بخشكامان لذتآلودگان و نوشیدن آب خنك برای تشنهرفتن خواب

را بر رضایت خویش مقدم بدارم و  خواسته ایشان را بر میل خویش و خشنودیشان

هایشان را بر خویش زیاد ببینم هرچند كم باشد و مهربانی خود را بر ایشان نیکی

  9«.كم ببینم هرچند زیاد باشد

الهی در برابر والدینم صدایم را آهسته و كالمم را خوشایندشان و خویم را نسبت » •

ها دوستی مهربان نسبت به آن به ایشان نرم و قلبم را نسبت به ایشان عطوف و مرا

  2«.و دلسوز گردان
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 دار همدیگر باشید!احترام

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 

م كه در كارهای منزل و بیرون منزل الزم است رضایت انتقاد نگیریم؛ جوری وانمود كنی

و اجازه پدر و مادرش را داشته باشد )البته الزم است والدین با هماهنگ باشند(، از 

های او بگوییم، زحمات همسرمان مقابل كودك تشکر كنیم، پشت سر همسرمان از خوبی

گیرد؛ ورت عملی یاد میص... فرزندی خواهیم داشت كه كنار پدر و مادرش اخالق را به

 ها دارند نه فقط در مقام توصیه!پدر و مادری كه در عمل التزام به خوبی

خواهی از دست پدرش ناراحت شده و به شما شکایتش را خاطر زیادهاگر فرزندتان به

؛  در این مواقع «اصالً دوسش ندارمكنه؛بابا بده! اذیتم می»گوید: آورده و برای مثال می

من بابا رو دوست دارم؛ خیلی كارای خوب بلده، باهات بازی "ر را پر رنگ كنید: نقش پد

كنه تا ما راحت باشیم، مواظبمونه تا كسی به ما آسیب نزنه. یه رفتار كنه، كار میمی

مهری كنیم. تازه اگه كارش احترامی و بینادرست دلیل این نیست كه ما نسبت بهش بی

یا برای «. اش این جوری فکر كنیم و حرف بزنیمنباید درباره اشتباه باشه وگرنه كه اصالً

مامان خیلی مهربونه. هر روز برامون غذا درست »مثال در جواب شکایت از مادر بگوییم: 

اگه یکبار اشتباه كرد نباید باهاش  كنه؛كنه، مراقبه مریض نشیم، بهمون محبت میمی

وگرنه كه اصالً این جوری حرف زدن  نامهربونی كنیم؛ تازه اگه اشتباه كرده باشه

 «.اش درست نیستدرباره

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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دهید. اگر كودك خواست همچنان به  كند و ناراحتی خود را از این رفتارش به او نشان

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 

 ن كاری ندارد.شوید و او اصالً اجازه چنیتوضیح دهید كه از رفتار او ناراحت می
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  از هفت سالمت معنوی : چهارم فصل

 تا دوازده سالگی
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 سالگی تا دوازده از هفت سالمت معنوی : چهارم فصل

خاطر وجود چشمه كسی نیست كه پاكی را در وجود كودكان حس نکند! این پاكی به

ای كه هاست. چشمهخوبیكه منبع جوشش « فطرت»ها به نام زاللی است در درون آن

باغبانان دلسوزی به نام پدر و مادر الزم است راه آن را به زندگی كودكان باز كنند تا باغ 

بز و پرطراوت شود و ارزشمندترین میوه خود را بدهد یعنی سرس زندگی فرزندان

استعدادهای جسمی، شناختی، هیجانی و اجتماعی كودكان از هفت تا «. سالمت معنوی»

دوازده سالگی، خاك این باغ را بسیار حاصلخیز كرده، فقط كافی است با به كارگیری پنج 

ود و از ریخته شدن سم، خوبی استخراج شالف مهم سالمت معنوی ، چشمه فطرت به

 درون آن جلوگیری شود!

های ای مختصر به توانمندیهای پیشین، نخست اشارهدر این فصل نیز همچون فصل

های مهم سالمت معنوی  را كنیم و سپس الفچهارگانه كودكان هفت تا دوازده سال می

 دهیم.در این دوره سنی مورد بررسی قرار می

های تربیتی از دست رفته ایجاد های پیشین در شما حسرت فرصتاگر خواندن فصل

كرده چون اكنون كه مشغول مطالعه كتاب هستید فرزندتان هفت تا دوازده سال است، 

 شایدهای از دست رفته نباشید؛ هیچگاه تربیت دیر نیست؛ نگران فرصت»گوییم می

 یك و كرد آغاز اكنونهم شودمی ولی خت،سا زیبا آغاز یك و بازگشت گذشته به نشود

 «ساخت! زیبا پایان

 دوازده سالگی رشدی از هفت تا هایظرفیت: اول بخش

از هفت تا دوازده سالگی سنین منتهی به بلوغ و شایسته تکلیف شدن از سوی خدای 

و پیش رفتن تا « دانشگاه بندگی»هاست. شایسته تکلیف شدن، شرط ورود به خوبی
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های او بیشتر آشنا شوید؛ اكنون ست! نخست الزم است با توانمندی«بندگی خدا»درجه 

 دهیم.های رشدی او را به اختصار مورد بررسی قرار میتوانمندی

 جسمی هایظرفیت

متر به قد، و دو و نیم طور میانگین تقریباً سالی پنج تا هشت سانتیدر این دوره سنی، به

ود. تا دوازده سالگی تمام بیست دندان شیری از بین شكیلو به وزن كودك اضافه می

گیرند. ریه كودك نیز رشد بیشتری كرده و های دائمی جای آن را میروند و دندانمی

كند و از سویی نیز تا یازده امکان تبادل هوای بیشتری را در هر بار تنفس فراهم می

تر نسبت به سن پنج ها دو برابر سریعدهی كودكان به محركسالگی، سرعت پاسخ

تر و هم حفظ های سختشود كه در نتیجه هم بنابراین توانایی انجام ورزشسالگی می

درصد  24های دبستانی تقریباً رود. در پایان سالها باالتر میتعادل و چاالكی در آن

بینی هستند و تقریباً سه تا چهار درصد دچار مشکالت شنوایی كودكان دچار نزدیك

درصد هم گزارش شده  21تر تا های از جهت مالی ضعیفكه البته در خانوادهشوند می

است؛ این دو مسأله در چشم و گوش را قبل از آنکه به مشکالت جدی یادگیری منجر 

توان برطرف كرد. كودكان در این سنین های منظم بینایی و شنوایی میشود با معاینه

یز در مدرسه و افزایش فعالیت جسمانی به آمبرای تأمین انرژی جهت یادگیری موفقیت

غذای متعادل و فراوان نیاز دارند. غذای سالم، رشد جسمی، نمرات هوش، هماهنگی 

ها در دو سال اول ابتدایی بخشد. آنها در این سنین را بهبود میحركتی، و تمركز آن

ل پیدا نکرده و شوند زیرا دستگاه ایمنی هنوز رشد كامهای بعدی بیمار میبیشتر از سال

گیرند احتمال واگیر شدن بیشتر است. همچنین، وقتی كنار كودكان بیمار قرار می

های حركتی ظریف همچون نوشتن و نقاشی كماكان در این سنین دخترها در مهارت
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های حركتی درشت همچون پرتاب كردن و كارهای جلوتر هستند؛ پسرها هم در مهارت

 9قدرتی بهترند.

 شناختی هایظرفیت

ها برحسب اشیاء و موقعیت بندیطبقهتر، یمنطقدر این دورة سنی تفکر كودكان 

 و كردن و در مقایسه 2ها بهتر شدهآن استداللتر، و قدرت شان دقیقخصوصیات مشترك

مدت همچنین، تمركزشان بیشتر شده و مغزشان  9اند؛گذاری بین مسائل تواناتر شدهفرق

تر شده گرانهها انتخابرفتارهای آنو  3نیاز داردازش اطالعات برای پردكمتری زمان 

  4است.

باال رفتن توان شناختی و از سویی باال رفتن انگیزه برای شایسته به نظر آمدن نزد 

 0ها نیز رشد خوبی كند.یادسپاری، و به یادآوری آن دیگران، سبب شده حافظه فعال،

اطالعات جدید را ات بیشتر شده و در نتیجه دربارة موضوعشان هم دانشمرور به

و نیز توان  2. همچنین قدرت كنار آمدن با شرایط مختلفدنكندرك دارتر و آشناتر معنی

كودكان نیز در این تفکر  9.ها بیشتر شده استها برای تداوم بخشیدن به ارزشذهنی آن

كمتر رنگ خیال ل نسبت به قبهای مذهبی، از اندیشه اندركشدوره عینی است یعنی 

آورند كه جنبة عاطفی همچنین در این دوره بیشتر خدا را با صفاتی به یاد می 1دارد.

                                                           
 .211-214ص  شناسی رشد،روانبرك،  9
   .211-911همان، ص  2
 .223 ص، شناسی ژنتیك دوروانمنصور، دادستان،  9
 .912 ص ،شناسی رشدروانبه نقل از برك، ؛ و همکاران دمپستر و كوركیل؛ لونا 3
 .911 ص شناسی ژنتیك،روانمنصور،  4
 .913ص  ،شناسی رشدروان برك، از نقل به اشنایدر؛ 0
 .223 ص، شناسی ژنتیك دوروانمنصور، دادستان،  2
 .213-214 صهمان،  9
 .29-22صص ،رشد شناسیروان با همگام دینی مفاهیم آموزشباهنر،  1
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بودن، دهنده، بیشتر مهربانی، بخشندگی، نعمت«خداوند»دارد و هنگام شنیدن كلمه 

 البته شایان 9آورند.خاطر میكنندگی و دوستدار بندگان بودن را بهحاضر بودن، استجابت

 .دارد نیز ما قبلی هایآموزش به بستگی حاالت این كه است ذكر

 هیجانی هایظرفیت

شایستگی تحصیلی، زمینه )حداقل در چهار ، شوندهنگامی كه كودكان وارد مدرسه می

با همساالنشان مقایسه خود را  (شایستگی اجتماعی، شایستگی ورزشی، و ظاهر جسمانی

كنند، در نتیجه نسبت به دوران ها پیدا میو مرتبه خود را میان آن كندمی

شان و نیز دیگران پیدا هایدربارة خود و توانمندیتری بینانهواقع، شناخت دبستانیپیش

كنند. ها را دچار ترس و اضطراب میموضوعات جدیدی آن در همین راستا، 2كنند.می

ست تحصیلی، صدمات توان به شکهای رایج در این سن میاز جمله نگرانیبرای مثال 

برخی كودكان از مورد  9سالمت والدین اشاره كرد.و همچنین جسمانی، طرد همساالن 

مدرسه، مثل معلم بیش از حد ایرادگیر، قلدرهای مدرسه، یا فشار خیلی زیاد در خاصی 

 كنند.هیجان ترس را تجربه میوالدین برای پیشرفت 

در صدمه كه الت، حسادت و غرور، های خودآگاه مثل احساس گناه، شرم، خجهیجان

شوند از تر حس مینیز در این سن عمیق زدن یا تقویت خودپنداره تأثیر بسزایی دارند

كند، مییا تخلف، احساس گناه را برانگیخته و موجب غرور شده  ایموفقیت تازهاین رو 

رای هر در ضمن، كودكان مانند گذشته، بباشد؛ ترها حضور بزرگبدون آنکه نیازی به 

                                                           
 .30، ص خدا در زندگی كودكاناخوی،  9 
 .999-992 ص، شناسی رشدروانبرك،  2
 .942همان، ص  9
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توجهی به كاری عمدی، مانند بیكنند، بلکه برای خالفاتفاق بدی احساس گناه نمی

  9كنند.ها، تقلب كردن، یا دروغ گفتن احساس گناه میمسئولیت

ها بیشتر تر شده زیرا به نیتها نسبت به دورة قبل دقیقهای اخالقی آنهمچنین قضاوت

 شکندمی را بشقاب یك عمداً كه كسی: شود سوال اند؛ برای مثال وقتیتوجه پیدا كرده

كودكان هفت سال  شکند؟می به صورت تصادفی را بشقاب ده كه كسی یا گناهکاراست

 گویند، برخالف معمول كودكان مرحله سنی قبل كه می«اولی»گویند به باال می

                                                     !                           است شکسته را تریبیش هایبشقاب چون ،«دومی»

 اجتماعی هایظرفیت

وقت برای و بوده  هاهمساالن و همکالسیبیشتر تحت تأثیر در این دوره كودكان 

به كودكان معاشرت با همساالن  2هستند.ل ائاهمیت خاصی قها آنبازی با گذاشتن و 

نیز پی بردن به و های خود ضعفنقطهها و ها، مهارتتواناییبرای بهتر شناختن 

جای لذت مادی، لذت در این مرحله بهها آن 9كند.با دیگران كمك میهای فردی تفاوت

از لحاظ ها كسانی كه از بین آنو  3بیشتر دوست دارندروانی )لذت از رضایت دیگران( را 

 4دهند.نشان میدوستی خوبی ، خُلق، همدلی، و نوعكنندخود را بهتر كنترل میهیجانی 

 استثناهای كه نیز متوجه شوند بگذارند و احترام مقررات توانند بهتر بهاز قبل میها آن

 دارند. وجود مقررات برای نیز قانونی

                                                           
 .994همان، ص  9
 .999-992ص  رشد، شناسیروان نجاتی، 2
 .41ص ،رشد شناسیروان با همگام دینی مفاهیم آموزشباهنر،  9
 .41، صرشد شناسی روان ،سیف و همکاران 3
 .990-992 ص شناسی رشد،روانبرك، به نقل از  ،زمان، شیپمن و ساوج 4
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تا  9تواند به رقابت ناسالم منتهی شودبه برتری یافتن بر یکدیگر نیز میكودكان نیاز 

به زودی ها از طرفی آنكنند. را تحقیر و مسخره می یرحمانه دیگربیجایی كه گاه 

، نشان ندادن هیچگونه های اینگونة دیگرانكه بهترین پاسخ به آزارمتوجه خواهند شد 

واكنش هیجانی است. اعتراض كردن، گریه كردن، افشاگری یا خشمگین شدن در برابر 

تحقیر و طرد شدن بیشتر را به همراه دارد و اینکه با كوتاه  اذیت و آزار دیگران تنها خطر

  2.آمدن شانس بیشتری برای حفظ شأن و منزلت خود خواهند داشت

 سالمت معنوی  از هفت تا دوازده سالگی هایالف: دوم بخش

 زیرا. ایدشده خوبی مادر و پدر نکنید فکر هرگز كه است آن شدنخوب مادرِ و پدر راز

مربوط به مراحل قبلی سالمت معنوی   هر چقدر هم پنج الفبنابراین،  ندارد؛ حد خوبی

را خوب به كار بسته باشید، الزم است پنج الف سالمت معنوی  مربوط به مرحله از هفت 

كار ببندید تا سالمت معنوی فرزند تا دوازده سالگی را نیز با دقت دنبال كنید و به

 شود.تقدیم می ادامه این پنج الف دلبندتان بیشتر و بهتر شود. در

 امنیت: اول الف

شود! جایی كه گرد و غبار راه نفس كشیدن را بگیرد ارزش هوای پاك بیشتر دانسته می

روز امکان بروز زلزله وجود دارد، قدر جایی كه روی خط زلزله است و هر وقت از شبانه

تنها تلخ است كه نبودش نهشود! امنیت مثل هوامنیتِ خاطر داشتن بیشتر دانسته می

 رباید.ها را نیز میاست، بلکه آرامش و لذت بردن از داشته

                                                           
 .994 ترجمه: فیروزبخت، ص ،زندگی هایمهارتآن ورنون،  9
 ،كودكان در هیجانی هوش پرورش؛ گاتمن، 201ص خاطری، منا ترجمه ،كودكان هیجانی هوش افزایش فنون گاتمن، 2

 .224ص  ترجمه بلوچ،
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ای روز امکان زلزلهای كه كودكان در آن نتوانند نفس بکشند و هر وقت از شبانهخانه

ها هم زندگی برای گونه است؛ در این خانهرفتاری از سوی یکی از والدین باشد نیز همین

و هم آمادگی روانی الزم برای پذیرش سالمت معنوی  از سوی  كودكان تلخ است

مان كنار ما نفس كودكان وجود نخواهد داشت. چه كنیم تا فرزند هفت تا دوازده سال

 بکشند و امنیت و آرامش داشته باشند؟ 

 والدین وظایف

بخشی والدین به كودك بخشی در سالمت معنوی  از آن روست كه امنیتاهمیت امنیت

گونه كه در مه بیدار كردن تمایل و محبت قلبی او به خداست؛ بر این اساس، همانمقد

فصل قبل اشاره شد، خدا را باید اول با دل به فرزند خود شناساند بعد با عقل؛ دلی كه 

شود؛ دلی كه در كنار پدر و مادرش عاشق پدر و مادرش شده، بهتر عاشق خدا می

در دامن خدا احساس امنیت و آرامش خواهد كرد؛ احساس امنیت و آرامش كرده، بهتر 

 های زیر است:انتقال امنیت و آرامش معنوی به فرزندان نیازمند دقت به نکته

 از غذادهی روزانه غافل نباشیم!

همان صورتی كه در دورة سنی دو تا هفت سال بیان شد، برای انتقال حس امنیت و به

كنیم هر روز، حداقل آرامش به فرزند خود هر روز با او بازی كنید؛ هر روز، تأكید می

پانزده دقیقه؛ شرایط این بازی همان است كه در آنجا بیان شد؛ هدف اصلی از این بازی 

هایش را با ها و ناراحتیت؛ اگر دوست صمیمی او باشیم، او غمنفوذ در قلب فرزندمان اس

ما در میان خواهد گذاشت؛ اختصاص زمان بازی روزانه برای كودك به او این حس را 

خواهد نباید دهد كه برای ما فرد كامالً مهمی است. البته در نوع بازی كه از شما میمی

گیرد، در غیر این دو استثنا، او در زمان شما را اذیت كند یا در خانه خرابکاری صورت ب

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 

ازی توانید زمان بهستید و امکان آن نیست كه بشود با كودكان جدا جدا بازی كرد، می

صورت گروهی بازی كنید اما به هر فرزندان خود را جمع بزنید و در یك زمان مشترك به

كدام توجه خاص مبذول كنید؛ البته اگر بشود جدا جدا بازی كرد واقعاً ترجیح دارد چون 

 كند.حس خواستنی بودن كودك را بهتر به او منتقل می

 با خدا رفت و آمد کنید!

الگی، در این دورة سنی نیز باید كودك را با اماكن مقدس و همچون سنین دو تا هفت س

كنندة حس مجالس مذهبی مأنوس كرد؛ حس آرامش و امنیت در این اماكن تداعی

 های زیر توجه فرمایید: مان خواهد بود. همچنین به نکتهخوب با خدا بودن در كودكان

تان یا مسئوالن لتوانید با هماهنگی با هیئت امنای مسجد محدر این سنین می •

هایی در مسجد یا هیئت به فرزند خود هیئت، متناسب با سن فرزندتان مسئولیت

ها داشته باشند و از تر و خوشایندتری در این مکانواگذار كنید تا حضور فعال

 ها هم تقویت شود. طرفی روابط اجتماعی آن

های مذهبی نفرستید مراسمشود فرزندتان را تنها به این اماكن و سعی كنید تا می •

ها باشید و هم تا بتوانید هم الگوی عملی او در اهمیت دادن به شركت در این مکان

بتوانید در فضایی صمیمی به او آداب این اماكن و جلسات از جمله احترام گذاشتن 

 و رعایت حقوق و آرامش دیگران را بیاموزید.

انی را در منزل خود انتخاب كنید؛ از سویی، خدا را به خانه خود دعوت كنید؛ مک •

هایی غیر از وقت ای برای كودك خود تهیه كنید و تشویقش كنید تا در وقتسجاده

خواهد خدا را مهمان قلبش كند و با او حرف بزند به آنجا برود. بر نماز كه می
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های دینی، بودن یك مکان ثابت برای راز و نیاز در خانه مطلوب است؛ اساس آموزه

های مناسب است انسان به مساجد مختلف برود یا در یك مسجد در قسمتاما 

 مختلف مسجد نماز بخواند.

 یار کِشی نکنیم!

اگر با همسر خود اختالف و كشمکش پیدا كردیم، از فرزندان خود بر علیه همدیگر یار 

شود؛ الزم كشی نکنیم! این رفتار سبب شکل گرفتن حس نا امنی در روان كودك می

گاه امنی عنوان پدر و مادر حفظ كنیم تا بتوانیم در كنار هم تکیهتحاد خود را بهاست ا

شده از برای روان فرزند خود باشیم؛ یادمان باشد حس خدا در بزرگسالی شکل كامل

حسی است كه فرزندان ما در سنین پایین نسبت به والدین خود دارد؛ اختالف ما و 

تواند به كند كه در نهایت میا به یك طرف بد میها ریاركشی از بین فرزندان حس آن

 توانند از خداوند داشته باشند آسیب بزند!احساس خوبی كه كودكان بعدها می

 به دوستی اهمیت دهیم!

در هفت تا دوازده سالگی، كودكان به نظر همساالن و معلمان خود در مدرسه اهمیت 

در خانه مورد عشق و محبت والدین  گونه كهها دوست دارند هماندهند؛ آنباالیی می

توجهی واضح نباشند. كم مورد بیهستند، در مدرسه هم محبوب باشند و یا دست

مواردی همچون انتخاب نشدن در تیم فوتبال كالس، گروه سرود، دعوت نشدن به جشن 

م ها را برهدهد و امنیت و آرامش روانی آنها را رنج میتولد یکی از دوستان، واقعاً آن

« اصالً این چیزا مهم نیست!»ها كه زند. در این موارد دلگرمی دادن ما والدین به آنمی

 دهد؛ در این موارد:معموالً جواب نمی

كنندة خود دربارة اینکه های بد و گیجخوب به او گوش دهید؛ اجازه دهید احساس •

رد مشابه این اند را برای شما بگوید؛ و اگر مواهمساالن چرا او را نادیده گرفته
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هایش با حسی همدالنه برای اید بعد از پایان صحبتها را در كودكی داشتهاحساس

 او تعریف كنید.

هام و االن نظرت چی باعث شده بود اون زمان من از همکالسیبه»سپس بگویید  •

های او را شنیدید اگر این پاسخ وقتی جواب« هات ناراحت بشی؟شما از همکالسی

كنه، انتظارات ما از اون چیزی كه حال ما رو بد می»رای او بگویید را نشنیدید ب

شه كه بدونه از هر كسی از رفقامونه كه برآورده نشده؛ آدم وقتی خیالش راحت می

شدن تنظیم انتظارات از دیگران سبب كم« رفقاش چه انتظاری باید داشته باشه!

 شود. روابط ناشی از روابط میمیزان نا امیدی در روابط و در نتیجه كاهش نا امنی 

به او كمك كنید نسبی بودن امور را درك كند تا دوستانش را سیاه و سفید نبیند  •

ها را كامالً بد یا كامالً خوب ارزیابی نکند؛ برای درك نسبیت به او كمك یعنی آن

ها پی ببرد؛ بندی كند تا به نسبی بودن احساسكنید اول احساسات خود را درجه

آیا »، «هات رو از همه بیشتر دوست داری؟بازیكدوم یك از اسباب »بگویید: 

هایی چه وقت»، «شی؟همیشه به یك میزان از دوستات عصبانی/خوشحال می

ها را درك كرد، ، ... . وقتی نسبی بودن احساس«شی؟تر میتر/خوشحالعصبانی

او صحبت كنید تا به  دربارة اینکه خوبی و بدی دوستانش هم امری نسبی است با

این مفهوم برسد كه هیچ كدام از دوستانش كامالً خوب یا كامالً بد نیستند و هر 

هایی دارند توضیح دهید و اینکه مهم آن است كه بدانیم از هر و بدی كدام خوبی

 ای به چه میزانی انتظار داشته باشیم.دوستی در چه زمینه

ای خود كند مشکالت رابطهودك كمك میگو، به كوطی شدن مسیر باال در گفت •

تری با با دوستانش را بهتر تحمل كند و حتی در بزرگسالی روابط با كیفیت

آشنا كنید. این « سبحان اهلل»اطرافیان خود داشته باشد؛ در نهایت او را با تکنیك 
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تکنیك یعنی هر وقت ناراحت شد با خود چند مرتبه این ذكر شریف را بگوید و 

ی آن دقت كند؛ برای او معنای دقیق این ذكر را اینگونه توضیح دهید: معنابه

عیب و نقصه! فقط و فقط خداست سبحان اهلل یعنی فقط و فقط خداست كه بی»

وقت داشت، جز جا و همههای كامل را همیشه، همهشه ازش انتظار خوبیكه می

دن، همه و همه خوبی ها مثل خدا شخدا و كسایی كه مثل پیامبر و اماما تو خوبی

 «.دارند و كامل نیستند و بدی

 از درون تقویتش کنید!

شناسد؛ در شناخت بهتر خود دیگر كم كودك خود را بهتر میاز ده تا دوازده سالگی كم

فقط متکی به بازخوردهای پدر و مادر، دوستان، معلمان و دیگران نیست بلکه بر اساس 

رزش است و یا به آن عالقه دارد به یك تعریفی از هایش و آنچه برایش مهم و با اهدف

رسد كه چگونه آدمی است. دیگر نسبت به قبل كمتر تحت تأثیر بازخوردهای خود می

های آنی قرار گیرد. یعنی دیگر فقط تحت تأثیر بیرون نیست، بلکه دوستان و یا ناراحتی

، «ت زدن كار بدیه!من نباید االن حرف بزنم، حرف زش»شنود از درون برای مثال می

ناراحتم كه تو تیم فوتبال كالس انتخابم »، «خوام معلم ابتدایی بشمبزرگ شدم می»

، «من به خطاطی خیلی عالقه دارم تونم خطم رو بهتر كنم؛نکردن، ولی اشکال نداره، می

هاشون هم من رو دوست دارن، ها منو دوست ندارن، اما بعضیدرسته بعضی همکالسی»

 «.ار نیست همه، آدم رو دوست داشته باشناصالً قر

دیگر «. دنیای درونی»و « دنیای بیرونی»شود: از این رو دنیای او از این سن دو دنیا می

برای رسیدن به آرامش روانی كودك فقط به دنیای بیرونی متکی نیست بلکه به دنیای 

 تواند تکیه كند.درونی هم می
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توانند جهت دهند، اول آنکه خدا را خود می والدین گرامی! در دو زمینه به كودك

تواند در غم و عنوان كسی معرفی كننند كه از دنیای درون او كامالً باخبر است و میبه

توانند درك كنند چه در فکر و قلب و درون او شادی كنارش باشد؛ بگویید دیگران نمی

تواند در قلب ا میشنود و همیشه او رهای او را میگذرد ولی كسی كه همة سخنمی

های دینی، یعنی آنچه از نگاه این خدای ست. دوم آنکه ارزش«خدا»خود حس كند 

های درونی كودك ارائه دهید تا در عنوان ارزشنزدیك، خوب و بد است را به

تر شود. این اقدامات، مقدمة های خود كامل و كاملگذاریها و ارزشگذاریهدف

 ین بعدی او خواهد شد.گیری هویت مذهبی در سنشکل

 آموزش: دوم الف

آموزش حالل و  9آموزی،ای است كه الزم است دانشهای دینی دورهاین دوره بنابر آموزه

ای است كه تر دنبال كنیم؛ دورهرا برای فرزندان خود جدی 9و ادب آموزی 2حرام،

های تربیتی را توان برخی دغدغهتر میاز قبل هستند و جدی 3تركودكان گوش به فرمان

 دنبال كرد. نتیجه آموزش در این سنین نهادینه كردن دو مطلب در جان كودك است:

« خدا مهم است»و « داشتنی است خدا دوست»دورة قبل روی جا افتادن مفهوم  •

گذاری كردیم، این دورة سنی به اضافه آن الزم است در جان فرزند خود سرمایه

در سالمت « ترین استداشتنی خدا دوست»و « ترین استخدا مهم»روی مفهوم 

ترین داشتنی ترین و دوستمهمگذاری كنیم؛ اگر فرزند ما خدا را معنوی  او سرمایه
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ها و معلمان خود جوری رفتار همکالسی فرد زندگی خود حس كند، با پدر و مادر،

خواهد كرد كه خدا دوست دارد، جوری قضاوت خواهد كرد كه خدا دوست دارد، و 

های ریز و درشت را گذاری خواهد كرد و تصمیمها و زندگی هدفجوری در رابطه

خدا دوست دارد؛ البته این مسیر تا رسیدن به پختگی راه تقریباً  خواهد گرفت كه

 طوالنی دارد كه شروع آن از همین دورة سنی است.

فرزند خود به رفتارهای دینی تمركز كردیم، در « دهیعادت»دورة قبل بیشتر روی  •

او تمركز كنیم؛ « گریانتخاب»، بیشتر روی «دهیعادت»این دوره الزم است كنار 

صرفاً فرزند ما به یك سری اعمال عبادی عادت كند اما انتخاب او این كارها اگر 

 عمق پیدا خواهد كرد! نباشد، ایمانی سطحی و كم

 والدین وظایف

ای دارد و یك در و دیواری؛ دینداری یك ساختمان است؛ هر ساختمانی یك پی و پایه

های ساختمان سکونت! پایه شود و بدون در و دیوار قابلبدون پایه ساختمانی بنا نمی

پیامبرش، امامانش  دین از جنس باور و اطمینان است؛ باور و اطمینان به خدا، عدالتش،

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 

 های زیر توجه فرمایند:مناسب است به نکته ساختمان ایمان،

 از عادت به انتخاب پل بزنید!

به رفتارهای دینی بود. از هفت تا دوازده « دهیعادت»از دو تا هفت سالگی، تمركز روی 

است « گریانتخاب»دهی، تمركز سالمت معنوی  روی سالگی، در كنار ادامه فرایند عادت

 ترین وظیفة ما والدین، در این دوره، پل زدن از عادتعمق پیدا كند. مهمتا ایمان كودك 

كند، خواند، حجابی كه رعایت میبرای آنکه نمازی كه فرزند ما می .است به انتخاب
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گذارد، خواند، احترامی كه برای خدا، والدین، همساالن و معلم خود میقرآنی كه می

كند، و سایر رفتارهای خوبش صرفاً یك عایت میوگوی با دیگران رراستگویی كه در گفت

الزم است روی دو محور كار  گری( داشته باشد،پوستة )عادت( نباشد، بلکه مغز )انتخاب

 كنیم:

دهی كمك بگیریم؛ كودكی كه معنای كارهای خود را بداند، برای مثال، از معنا •

ران، همدلی معنای نماز، حجاب، محبت كردن به دیگران، خیرخواهی برای دیگ

 های خود را عمق ببخشد. تواند عادتكردن، و گذشت، بهتر می

در  مدتطوالنی هایعادت از دینی كودك از استدالل كمك بگیریم؛ شخصیت  •

ها در صورتی «عادت»شوند. می ساخته های رو به رشد اوكنار استدالل

ای در زندگی هكنند، و تبدیل به انتخابشوند و عمق پیدا میكننده نمیخسته

شوند كه از چشمة استدالل سیراب شود؛ اینکه چرا باید خدا در زندگی ما می

ترین باشد، اینکه چرا او باید حرف اول را بزند، اینکه ترین و دوست داشتنیمهم

تواند آرامش حال و آینده ما را تأمین كند، اینکه ... چگونه است كه توجه به او می

هایی در حد درك وگو در فضایی صمیمی و ارائه استداللهمه و همه نیاز به گفت

  مان دارد.فرزندان

باالتر تولید « شناخت»در فرزندان ما « های عقلیاستدالل»و  «معنادهی»تقویت 

 درست هایعادت سر پشت درست هایكند كه عادتكند؛ این شناخت كمك میمی

تر از تر، و عمیقبامعناتر، مستدلها خیلی جوانه بزند و جنس این اعمال و عادت قبلی

از آن روست كه شناخت « شناخت»و « عمل»اعمال و عادات قبلی باشد. اهمیت تركیب 

السالم علیهامام صادق گیرند؛ گیرد و اعمال با شناخت اوج میبا عمل شکل می
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نیز  پذیرد و شناختخداوند عملی را كه بدون شناخت انجام گیرد، نمی»فرمایند: می

زیبایی تمام تركیب بین عادت و شناخت را این روایت به 9«.آیددست نمیبدون عمل به

آوری برای فرزندمان نیاز است كه سطح كالسِ دهد. برای معنادهی و استداللنشان می

 خداشناسی او را باالتر ببریم.

 سطح کالسِ خداشناسی را باالتر ببرید!

شدن  و پایه دینداراقدام ترین اساسیو  اولینرا  خداشناسیالسالم علی علیهامیر مؤمنان 

 در آموزش محور تریناساسی «خدا» مرحله قبل، بر این اساس، همچون 2دانند.می

 سن این زبان با متناسب شد، بیان قبل سنی دورة در آنچه است؛ كودك سالمت معنوی 

 استدالل و درك قدرت رفتن باال به توجه با آن، بر افزون است؛ تقویت و گفتن قابل

 :است مفید زیر هاینکته به توجه سنین، این در فرزندان

آموزش دیدن بدون تفکر كردن مثل خوردن بدون جویدن است؛ خداوند دنیا را     •

متناسب با حوصله فرزند  9داند كه اهل فکر كردن هستند؛برای كسانی معنادار می

طول هفته را با او برای فکر ای در خود، حداقل یك یا دو جلسه كوتاه چند دقیقه

تواند دانایی، و توانمندی خداوند قرار دهید؛ می های مهربانی،كردن درباره نشانه

ها، ها، راهها، بدیسمت فکر كردن دربارة خوبیتدریج بهدامنه این فکرها به

اندازها، و مواردی از این قبیل هدایت شود؛ فکر كردن دربارة هر یك از دست

افزاید؛ دانشی كه همچون چراغی نورانی در جان یك دانش جدید به او می ها،ارزش

تدریج دنیا برای او معنادار و معنادارتر شود و دچار شود تا بهكودك روشن می

                                                           
 .33 ، ص9، جكافی ،یعقوب بن محمد كلینی، 9

 .خطبه اول ،نهج البالغه 2 
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كنندة جان و فرمایند: دانش زندهالسالم میامام علی علیهمعنایی نشود؛ تاریکی بی

  9بخش خرد و كشندة نادانی است.روشنی

های خوب و مفید باشید؛ سوال« تولید»در آموزش خدا به فرزند خود دنبال     •

جهت  های خوب و پیگیریگیری انگیزه برای مطالعههای خوب امکان شکلسؤال

فرمایند: میالسالم امام صادق علیهكند. رسیدن به اطالعات مفید را فراهم می

ی عقل و تقویت نیروی فکر ل علمی باعث شکفتگئمطالعة بسیار و پیگیری در مسا»

تواند زمینة بحث، دو سؤال محوری كه در بحث خداشناسی می 2«.است دركو 

( ما چه 2( خدا كیست؟ 9ند از: اهمراه آورد عبارتهای خوبی را بهمطالعه و پیگیری

 وظایفی در مقابل او داریم؟ 

o  برسانید های دیگری فکری فرزند خود به سؤالرا با هم« خدا كیست؟»سؤال

های خدا كجاست؟ دانایی او هایی است؟ نشانة خوبیهمچون: خدا معدن چه خوبی

های او در رسیدگی به بندگان هایی به او داده است؟ توانمندیچه توانمندی

سمت توجه شود كه سؤاالت به شود؟ ...؛چیست؟ او چگونه از كارهای ما باخبر می

ود نه نسبت به چیستی خدا؛ اگر او ها، صفات و كارهای خدا معطوف شنشانه

چیز از خداست، اما وجود وجود همه»خواست از چیستی خداوند بپرسید بگویید 

ولی رطوبت آب از هست رطوبت هر چیزی از آب مثل این كه ؛ خودشه ازخدا 

خداوند به »اگر بیش از این دربارة چیستی خدا اطالعات خواست بگویید  9«ه!خودش

یق چیستی خودش رو نداده؛ ما رو هم از این كار نهی كرده و ما توانایی درك دق

                                                           
 .09، ص الحکم و درر الکلمتصنیف غرر  9
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دونم شاید وقتی پیش خواسته كاری كه توانش رو نداریم نکنیم تا گیج نشیم! نمی

 «خدا بریم درباره این چیزا بیشتر بدونیم!

o  فکری فرزند خود به را با هم« ما چه وظایفی در مقابل او داریم؟» سؤال

، «تونیم باهاش صحبت كنیم؟چه جوری می»د همچون های دیگری برسانیسؤال

چه كارهایی « »شه باهاش حرف زد؟ها میكی»، «زنه؟چه جوری با ما حرف می»

چه كارهایی خیلی از ما راضی یا ناراحتش »، «خواد حتما انجام بدیم یا ندیم؟رو می

یی برای ما چه دوستا»، «از ما درباره رابطه با همدیگه چه توقعی داره؟« »كنه؟می

چه اهداف و »، «آیا درباره حیوانات و طبیعت از ما توقعاتی هم داره؟»، «پسنده؟می

  «.پسنده؟سبکی از زندگی رو برای ما می

در سنین باالتر نقش فرزند شما مبانی اعتقادی گیری شکلدر ها پاسخ این سوال   

ای دارد. در صورت ناتوانی در پاسخگویی دنبال كسب اطالعات بیشتر العادهفوق

كننده و مستدل برسید كه بتوانید ابهام فرزند خود را برطرف قانعجواب بروید تا به 

 هایی تحت عنوان مباحث كالمی استاد سید هادیكنید؛ مطالعة كامل بحث

شان را جواب هایی باشد كهتواند منبع خوبی برای یافتن پاسخعظیمی می

  9دانید.نمی

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

o آفرین پسرم! »، بگویید: «كالسمونمبهترین بازیکن فوتبال »گوید: وقتی او می

خدا رو هم خیلی شکر  آفرین كه با تمرین و تالش به اینجا رسیدی، خیلی خوبه!

رو بهت داده؛ دست و پای كوچیکت رو انقدر خوب، بزرگ و این قدرت كنم كه می

بعد از توجه دادن « كنی، الحمدهلل!سالم كرده كه االن اینقدر خوب بازی می

فرزندمان به خدا، الزم است یاد خدا را در زندگی او زیاد كنیم؛ یاد خدا فقط روی 

                                                           
 http://dinefetri.comبرای اطالعات بیشتر یه این سایت مراجعه فرمایید:  9
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ند در طول روز با ما و توایاد خدا و توجه به او می سجاده و در مسجد نیست!

خدا را اند: مان باشد؛ خداوند این توجه را كلید رستگاری معرفی فرمودهفرزندان

 9.بسیار یاد كنید باشد كه رستگار شوید

o های دریا، بادهای تند، ها، موج، درختان، پرواز كبوترها، پروانههارشد دانه و میوه

بخش جهت نیست كه خنك، همه و همه فلشی هستند به سمت خدا! بی نسیم

به 2.موضوع سوگندهای قرآن، سوگند به  طبیعت و مظاهر آن است ای ازعمده

نود و شبیند، میدر آنچه می كودك خود كمك كنیم حضور خدا را در طول روز،

روید و كند حس كند؛ برای مثال زمانی كه به اطراف برای تفریح میلمس می

كشاورز واقعی ما »بیاندازید خداوند بیند او را به یاد این فرمایش كشاورزی را می

یا زمانی كه او بیمار است در كنار اقدام برای درمان  9«رویانیم.هستیم كه دانه را می

و دعاهای  3«دهدو هنگامی كه بیمار شوم مرا شفا می»د او را متوجه فرمایش خداون

فرزندی از فرزندان امام صادق علیه السالم به او از دردی كوتاه كنید؛ برای مثال، 

 وَ بِدَوَائِكَ دَاوِنِی وَ بِشِفَائِكَ اشْفِنِی اللَّهُمَّ» شکایت كرد. حضرت فرمودند پسرم بگو

خدایا مرا به شفای خود شفا ده و به » .«عَبْدِكَ ابْنُ وَ بْدُكَعَ فَإِنِّی بَلَائِكَ مِنْ عَافِنِی

 4«.داروی خود دارو بده و از بال عافیت بخش؛ زیرا من بنده تو و پسر بنده توأم

های مختلف، عشق خدا را در طول روز و موقعیتدر  ی مهربانحضور خداحس كردن 

واجبات و كند؛ این عشق مقدمة بسیار مهمی برای گوش دادن به فرزندمان زنده می

                                                           
 .91جمعه، سوره  9
 والقمر، والنهار، واللیل، والسماء و....والشمس، والضحی، برای مثال سوره شمس:  2
 .09-03سوره واقعه،   9
 .91سوره شعرا،  3
 .404  ، ص2ج ، كافی ،یعقوب بن محمد كلینی، 4
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خدا را  كسی كه واقعاً»: فرمایندمیالسالم . امام صادق علیهخداست ترك محرمات

  9«.یاد كند، مطیع و فرمانبردار اوست

 با قرآن رفیقش کنید!

اندیشی و هم آخر توانایی و خدا هم آخر رفاقت و محبت است، هم آخر دانایی و مصلحت

گیری؛ قطعاً پیام چنین فردی آخر شیرینی و هدایت است. در بیان اهمیت دست

اهل بیت و  وسلمو آله علیه اهلل  صلی رسول اكرمگیری با قرآن از سویی انس

در ما والدین را معرفی كرده و  ان ماحق فرزندعنوان آموزش قرآن را بهالسالم علیهم

 و هفت سال دوم را هفت سال قرآن 2دانندل میئوصورت كوتاهی نسبت به آن، مس

و آله علیه اهلل  صلیحضرت رسول اكرم از سویی نیز،  9اند؛آموختن به كودك معرفی كرده

زار حج و ده هزار گویا ده ه كسی به فرزندش قرآن تعلیم دهد هر»فرمایند وسلم می

بر همین  3«.ده استكرده هزار بنده از فرزندان اسماعیل را آزاد و جا آورده، عمره به

السالم تربیت فرزند خود را با بهترین پیام جهان اساس است كه امیر مؤمنان علی علیه

تربیت را با تعلیم كتاب خدا، تفسیر آیات، تعلیم »اند: یعنی قرآن خدا شروع فرموده

های زیر در این باره توجه به نکته 4.«شریعت، آموزش احکام و حالل و حرام شروع كردم

 مفید است:

حداقل روزی پنج تا ده دقیقه در زمانی مناسب، بخشی از پیام خدا را با عربی و  •

ها شروع با ترجمه آن در جمع خانوادگی بخوانید. پیشنهاد ما برای عموم خانواده

                                                           
 .949 ص ،11ج ،بحاراالنوار محمدباقر، مجلسی، 9
 .399ص  ،نهج البالغة؛ 992، ص 9 ج ،تهذیب األحکام؛ طوسی، 31 ، ص0ج،  كافی، یعقوب بن محمد كلینی، 2
 .999 ص ،92ج  الشیعة، وسائل عاملی، حر شیخ ؛32 ص ،0ج  ، كافی ،یعقوب بن محمد كلینی، 9

 .232  ص ،3 ج ،و مستنبط المسائلالوسائل  مستدرك حسین، میرزا نوری، 3

 .99 ، نامهنهج البالغه  4
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خواندن موضوعی قرآن كریم است؛ سعی كنید زمان شروع های كوچك و یا سوره

این جلسه تقریباً ثابت باشد ولی اگر هم نشد هر فرصتی از روز كه شد جبرانش 

تدریج انس ما را با كالم خدا بیشتر خواهد كنید. این دقایق هر چند اندك باشد، به

 كرد. سمت رفاقت و وقت گذاشتن بیشتر ترغیب خواهدكرد و خودش ما را به

كنید با خطی خوانا باشد؛ هنگامی كه او نوع قرآنی كه برای كودك خود انتخاب می •

خواند در هر بار قرائت قرآن فقط یك اشکال روخوانی بگیرید و نه بیشتر! قرآن می

و در پایان از خوبی قرائت او در یك جمله تمجید كنید. اینگونه نباشد كه در پنج 

تذكر دهید كه چه درست و چه غلط است؛ یادمان نرود، دقیقه خواندن ده بار به او 

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 

با غلط  خواند فقط باید كمك كنیم او به قرآن انس بگیرد، پسجمع خانوادگی می

 گرفتن زیاد به او حس بد خواندن و شکست القا نکنید! 

هایی را مطرح كنید كه در این دورة سنی، داستان قرآن، هایداستاندر بیان  •

اهلل صلوات ای زیبا، دلنشین و مهربان را از خدا و پیامبران و امامان چهره

 اسماعیل هرحضرت داستان قربانی  عنوان مثالبه 9السالم به نمایش بگذارد.علیهم

در این تنها آن مفاهیم را ند از معارف بسیار واالیی برخوردار است، ولی كودك نهچ

در خلوت خود ممکن است فکر كند العیاذ باهلل درك كند، بلکه سن معلوم نیست 

 رحمی بوده!مهر و السالم عجب پدر بیو علیهآله  نبینا وحضرت ابراهیم علی 

                                                           
 .292 ص رشد، شناسیروان با همگام دینی مفاهیم آموزش، باهنر 9
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جای آنکه دریابد حضرت یك مؤمن واقعی به حکمت خداوند و مطیع اوامر او به

  بوده است!

ها ای یکبار كه فرصت بیشتری در هنگام خواندن قرآن دارید، روی یکی از آیههفته •

از فرزند خود بخواهید كه هر و مثل آیات مربوط به ویژگی مؤمنان توقف كنید 

ه كند كه چقدر نزدیك به صفات مؤمنان كدام در دل، خود را با آن آیه مقایس

ای سخن بگویید؛ این كار، نوعی از تدبر در است. بعد با هم در این باره چند جمله

 9قرآن است؛ تدبر در قرآن مورد تأكید خداوند است.

اگر در خواندن و یاد گرفتن قرآن در مدرسه و یا مسجد فرزند شما با سختی  •

هركس »السالم را برای او یادآوری كنید: علیه روست، این روایت امام صادقروبه

قرآن را با سختی و رنج بیاموزد و بر او آموختنش دشوار باشد، دو اجر خواهد برد 

توانید در در این موارد می 2.خاطر سختی كارموختن قرآن و یگری بهآخاطر یکی به

 افزارهای آموزش و قرائت قرآن تهیه كنید.صورت نیاز برای او نرم

و تا حدی كه برای دهید آموزش فرزند خود به را آداب حضور در خدمت قرآن  •

وضوی قبل آدابی همچون . بخواهیدآنان ممکن است رعایت آن آداب را از كودكان 

پناه بردن به خدا از شیطان قبل رعایت ادب نشستن در محضر قرآن، ، از تالوت

 . دعا قبل و بعد از قرائتو  9«الرجیماعوذ باهلل من الشیطان »شروع قرائت با گفتن 

                                                           
 .21 صاد، سوره  9

 .911 ص االعمال، عقاب و االعمال ثوابشیخ صدوق،  2

 .19نحل، سوره  9
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 با امامان رفیقش کنید!

 به كودك، دلسوز مادر برابر، برادر مهربان، پدر همدمِ رفیق، امام»السالم: امام رضا علیه

های روی زمین وقتی امامان كه بهترین پاك 9«.است سخت گرفتارى در خدا بندگان پناه

كنند، حیف است این فرصت شیرین گونه ما را مفتخر به دوستی خود میهستند، این

امام، تنها امام نیست، بلکه یك رفیق دلسوز است. امام  دوستی را از دست بدهیم؛ آری،

ها و خدای حلقه رسیدن از زمین به خداست. راهنمای مسیر ما برای رسیدن به خوبی

 توانید:ها؛ برای عمیق شدن رفاقت فرزند خود با امام میخوبی

یا هر « آلبوم خورشیدها»توانید نام آن را آلبومی برای فرزند خود تهیه كنید؛ می •

نام دیگری بگذارید؛ هر سه چهار صفحه از آلبوم را به یك امام اختصاص دهید؛ هر 

د، به فرزند خود كمك كنید، در بخش بار كه تولد یا شهادت یکی از امامان بو

عکسی از حرم، روایتی از آن حضرت، داستانی كوتاه و جذاب یا  مربوط به آن امام،

ای درباره زیارت آن امام، نام امامزادگان ای از زیارت آن امام و یا دل نوشتهخاطره

گلزار منتسب به آن امام در نزدیك محل سکونت شما، نام شهدا و یا علمایی كه در 

... و هر چه كه مربوط به آن امام  شهدا و گلزار شهرتان همنام آن امام هستند،

توانید برای هر امام یك آلبوم داشته شود بیاورند؛ در صورت نیاز، آینده میمی

 باشید.

ها پیش برای یك بورسیه تحصیلی عازم آمریکا بودند؛ یکی از اساتید حوزه سال •

 بهجت رسیدند و عرض كردند ما بنا به تکلیف ایشان خدمت مرحوم آیت اهلل

مان نگرانیم؛ تحصیلی در حال اعزام به آمریکا هستیم؛ بر ایمان خودمان و فرزندان

                                                           
 .211، ص 9، ج كافی، یعقوب بن محمد كلینی، 9
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بودند: آن میزانی كه در  لطفاً ما را راهنمایی فرمایید؛ مرحوم آیت اهلل بهجت فرموده

ا دو برابر كنید؛ رابطه السالم رابطه دارید، آنجا رابطه خود رقم با امام حسین علیه

 السالم شما را حفظ خواهد كرد. با امام حسین علیه

گرفته تا قرائت زیارت « السالم علیك یا اباعبداهلل»از یك سالم ساده در حد  •

توانید رابطة عاشورای هفتگی و یا گرفتن ماهی یك روضه خانگی ساده، و یا ... می

ید. انشاءاهلل این رابطه فرزندان شما را خود و فرزندتان را با امام حسین تقویت كن

 های سخت حفظ خواهد كرد!در مدرسه و محله و در موقعیت

ای قرائت قرآن خانوادگی روزانه یا شبانه خود، پنج دقیقه در كنار برنامه پنج دقیقه •

توانید هر السالم اختصاص دهید؛ مینیز به خواندن یك حدیث از اهل بیت علیه

توانید سه شب احادیثی خاص را دنبال كنید؛ برای مثال می چند شب یك برنامه

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 

به فرزندان خود از علم »: فرمایندالسالم میعلیهعلی سازند. امیر مؤمنان مصون می

)كه از طریق احادیث به شما رسیده است( آنچه را كه خدا به وسیله آن به آنها  ما

در  9«.رساند، آموزش دهید تا مخالفان با نظرات خود بر آنها فائق نیایندنفع می

السالم درباره تاخیر افتادن این آموزش هشدار علیهفرمایش دیگری امام صادق 

احادیث اسالمی را به فرزندان خود هر چه زودتر بیاموزید قبل از این » :فرمایندمی

 2«.كه مخالفان بر شما سبقت گیرند

                                                           
 .20ص ، 9، ج وسایل الشیعهشیخ حر عاملی،  9

 .32، ص 0 ، جكافی، یعقوب بن محمد كلینی، 2
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 از زنگ حساب بگویید!

تواند به فرزندمان ترین مفهومی كه برای بحث معادشناسی در این دورة سنی میكلیدی

دنیا مزرعه آخرت »ت: وسلم اسو آله علیه اهلل  كمك كند این فرمایش رسول خدا صلی

خواهد ساختن آخرت را به دنبال دارد و ساختن دنیا بر اساس آنچه خدا می 9«.است

مان بخواهد هر چند مخالفت خدا باشد، خراب كردن ساختن دنیا بر اساس آنچه دل

 توانید:آخرت را به دنبال دارد؛ در بحث معادآموزی می

مختلف به چندین كشتزار در دو مرحله كاشت و مرحله برداشت را فرزند خود  •

رهایی كه ثمره زااند با كشتكشتزارهایی كه كشت بسیار خوبی داشتهتا د، یبرب

تر دریابد این كه هر كدام هر را با چشم خود بتواند ببیند و عینیاند خوبی نداشته

مثال بزنید كه فصل آنچه را درو كرده كه وقت كاشت كاشته! یا ایام تحصیل را 

آید فصل درو و رسیدن به ها میكاشت است و ایام امتحانات و زمانی كه كارنامه

 هاست!ها یا نتیجه تنبلیلذت زحمت

توانید در تابلویی در منزل خود بزنید پردازند میاز آیات قرآنی كه به بحث معاد می •

ن كه  بادها را خداست آ»و هر چند وقت یکبار آن را عوض كنید؛ برای مثال 

زمین را پس از  فرستاد  تا ابرها را برانگیزد و ابرها را ما به سوی دیار مرده راندیم و

در  2.«باران زنده كردیم حشر مردگان در قیامت نیز بدین گونه است ةوسیلمرگ به

بهشت و از آیات كلی یادآوری معاد و نیز آیات مربوط به بیشتر   انتخاب این آیات

 آیه انتخاب كنید.بهشتی  یهانعمت

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

 .1سوره فاطر،  2
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اینکه دنیا كرد. زودگذر بودن ها را متوجه توان آنمی هاهنگام برگشت از مسافرت •

در آمدیم و االن هتل یا مسافرخانه یك روز به این چقدر عمر سفر كوتاه بود! 

های احتمالی موجود در سختی !خواهیم برگردیممیفاصله یك چشم بر هم زدن 

تر است تا گاهی كه در آن بودیم خیلی قابل تحملگرفته تا اقامتاین سفر، از راه 

های سفر دانیم سختیهای احتمالی منزل خودمان در شهرمان، زیرا میسختی

شود! دنیا هم سفری است زودی با پایان یافتن سفر تمام میهمیشگی نیست و به

ر چند سخت های آن هرساند؛ سختیزودی ما را به مقصد ابدی آخرت میكه به

 گذرد آسان است! ولی چون می

های دیگر برای درس معادشناسی از بازدید از اماكن تاریخی محل خود و یا مکان •

محل زندگی حاكمان و افراد پرقدرت و هایی كه ویژه مکانغافل نشویم؛ به

اند ها خبری نیست! همه به دیار باقی رفتهكدام از آنثروتمندی بوده و االن از هیچ

حضرت علی ها فقط این در و دیوار خرابه یا مرمت شده باقی مانده است؛ از آن و

در »اند: ها برای معادآموزی فرزند خود بهره بردهاز این موقعیت السالمعلیه

ها سفر كن و دقیق تأمل نما كه آنها چه كارهایی ها و آثار باقیمانده از آنسرزمین

)قبر( و در كجا منزل  انداند و در كجا فرود آمدهاند و از كجا منتقل شدهانجام داده

 9«.اندگزیده
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 راز محبوب خدا شدن را بیاموزید!

اخالق باعث  است؛« اخالق»كند آنچه در كنار خداباوری فرزند ما را محبوب خدا می

و « رابطه با خداوند»اخالق در دو زمینه  9شود.تر شدن و حفظ ایمان قلبی او هم میقوی

 تواند فرد را محبوب خدا كند:می« رابطه با مردم»

ها و شکر كردن خداوند باالترین رفتار در رابطه با خداوند: رعایت صبر در گرفتاری •

كند؛ دنیا یا به نفع ماست ای است كه خدا را عاشق فرزندمان میاخالقی پسندیده

به نفع ماست شکر كردن اوج احترام به خداست و اگر به ظاهر بر  ! اگریا بر علیه ما

 به احترام اوج دهد كه تالش برای رفع رنج در كنار صبر،علیه ماست و ما را رنج می

 است! خدا شکرگذارِ صبور راضی از خداوند را خیلی دوست دارد! الهی تقدیر

ای بحث شکر اینجا و هم تواند هم بركه در فصل قبلی بیان شد می« بازی شکر»    

ها برای بحث صبر مفید باشد؛ چون ظاهر مشکالت دنیا رنج است ولی باطن آن

منت است، خیر ما را بهتر از خیری است كه خدای دانا و حکیم كه عطاكنندة بی

 داند برای پذیرایی هر چه بهتر از ما در آخرت به ما هدیه داده است!خودمان می

بارانی كه باعث برهم خوردن گردش مثال ساده این رنج و حکمت پشت آن، مثل       

تا  ها و مزارع است، عامل رشد و سرسبزی گلو در عین حالخانوادگی شده، 

های مجدد گردش خانوادگی ای را به زودی در كنار فرصتهای خوشمزهمیوه

 .نصیب ما كند

، بردباری، مهربانی، احترام و كمك در رابطه با مردم: رعایت مواردی همچون انصاف •

تواند خدا را عاشق فرزند ما به دیگران و ... از بهترین رفتارهای اخالقی است كه می
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توانید در فرزند ای را كه بر اساس آن رعایت اخالق با دیگران را میكند؛ اندیشه

  وسلم است:و آله علیه اهلل  خود تقویت كنید، دو فرمایش رسول خدا صلی

o «  مردم عیال خدا هستند و هر كه بیشتر از بقیه به مردم خدمت كند، خدا او را

  9«.بیشتر دوست دارد

o « كند، ها صبر میكند و در مقابل آزار و اذیت آنمی معاشرتمؤمنی كه با دیگران

كند و در برابر آزار و اذیت تر از مؤمنی است كه با مردم معاشرت نمیفضیلت با

 2«.حمل نداردها صبر و تآن

دونی خدا كی رو از همه بیشتر دوست داره؟ كسی رو كه به فرزند گلم! می»بگویید 

كنه! مهربونی و احترام به مردم هم یه جور كمك كردن به مردم كمك می

هاست؛ تازه اگه اونا با ما خوب نباشن و ما باشون بازم بتونیم خوب باشیم خدا اون

البته اگر جایی دیدید هنوز تحمل خوبی كردن به كسی «. ما رو بیشتر دوست داره!

به او سخت نگیرید تا انشاهلل در مراحل بعدی رشد  كه به او بدی كرده را ندارد،

 معنوی به این توانمندی برسد.

 پیامبر را از خود ناراحت نکنیم!

خاطر هب !وای بر فرزندان آخرالزمان» :فرمایندمی وسلم آله و علیه اهلل صلیرسول خدا 

. پرسیدند: پدران مشرك «(در تربیت ها)روش ناپسند آن! كشندآنچه كه از پدرانشان می

كه به فرزندان خود از فرایض دینی  !پدران مؤمنی !نه»حضرت فرمودند:  ؟فرماییدرا می

آموزند و هنگامی كه فرزندانشان به یادگیری فرایض دینی اقدام كنند، هیچ چیزی نمی
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و پدر و مادرانی كه برای فرزندان خود به ناچیزی از امور دنیا دلخوشند.  كنندممانعت می

 تواند مفید باشد:های زیر میتوجه به نکته 9«.ها از من بیزارندها بیزارم و آنمن از آن

المسائل مرجع در از حدود هشت نه سالگی هر شب یك مساله از رساله توضیح •

وضو و غسل، نماز و روزه در اولویت جمع خانوادگی بخوانیم؛ احکام تقلید، 

ها هم الزم نیست همه مسائل خوانده شود، مطالعه باشند. از بین این بخش

شود. شبی مسائلی را برای فرزند خود بخوانید كه بیشتر مورد نیاز او واقع می

مسأله و انشاءاهلل بعد از دو سه سال فرزند شما  940شود یك مسأله در سال می

دان خوب شدن قرار خواهد گرفت؛ در این صورت دیگران سألهدر مسیر یك م

نفس او را حتی گاهی از او دربارة احکام سؤال خواهند پرسید كه هم اعتمادبه

 سازد!تر میبرد و هم او را به احکام مسلطباال می

سمت نماز، روزه، ها را بههای فکری اعتقادی فرزندان، آنبدون شك، تقویت بنیه •

ها را یر احکام دینی متمایل خواهد ساخت؛ بنابراین این فرصتحجاب و سا

ها را تشویق به گوش دادن به جدی بگیریم! از سنین ده یازده سالگی آن

ها در این زمینه های مناسب كنید؛ برای همراهی آنهای مناسب و كتابصوت

 هایی در نظر بگیرید.توانید پاداشمی

عظیمی كه در بخش خداشناسی مورد اشاره مباحث كالمی استاد سید هادی 

های بسیار مناسبی هستند. مباحث قرار گرفت و كتب شهید مطهری شروع

شده مباحث اعتقادی را كالمی استاد عظیمی با بیانی جذاب و شروعی حساب

خیلی روان و قابل درك انتقال داده است و كتب شهید مطهری هم بر اساس 

عمار منتظرین كه از ساده به سخت است و از سیری مطالعاتی استاد سعید م
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تواند امکان مطالعاتی خوبی هم برای طریق اینترنت قابل دسترسی است، می

خودتان و هم فرزندتان برای تقویت دانش دینی و ایمان قلبی فراهم آورد. 

كند. در صورت امکان مطالعة این آثار شخصیت شهید را به فرد منتقل می

ن مهم هم زمانی خانوادگی و مشترك از روز را هر چند كوتاه توانید برای ایمی

 در حد پانزده دقیقه اختصاص دهید! 

 انضباط :سوم الف

كودكی كه . است دهی«انضباط» فرزندان، سالمت معنوی  دیگر برای الزم الف مهم و

های مختلف )مثل خانه، زمین بازی، و كالس درس، حیاط مدرسه(، و بتواند در موقعیت

های مختلف )برای مثال، وقتی وسوسه برای انجام كار نادرستی شده، وقتی ر حالتد

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، 

بل منبع انضباط بیشتر بیرونی بود یعنی درونی پیدا كرده است؛ در دوره ق یعنی انضباط

ها كمتر شود و انضباط بیشتر درونی شود. كودك باید برج پدر و مادر، االن باید نقش آن

بانی و اتاق فرماندهی را از بیرون به درون خود ببرد تا حتی اگر والدین نبودند، معلم دیده

فراهم بود باز انضباط داشته نبود، زورش بیشتر بود و یا امکان كاری نادرست برای او 

 باشد و آن كار را انجام ندهد.

 والدین وظایف

. دهندمی انجام شانجامعه برای فردا هاآن دهیدمی فرزندان انجام برای امروز كه كاری

اگر وجدان و خودكنترلی را در فرزند خود زنده كنید، او فردا در جامعه انضباط درونی 

ها، خوریحق ها،ها، رشوهها، دزدی)هسته تقوا( خواهد داشت و كمتر شاهد اختالس

احترامی به هموطنان، عدم رعایت قوانین راهنمایی المال، بیرویه از بیتاستفاده بی
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های توان در ادامه سالهای نادرست خواهیم بود. اما چگونه میرانندگی، و سایر رفتار

 قبل، در این دورة سنی انضباط درونی را بیشتر كرد؟

 برای معنویت سفره بیاندازید!

های روانی همچون آرامش، احترام، انصاف، بزرگواری، اگر رسیدن فرزندان به ویژگی

قناعت، همدلی، همکاری،  تواضع، خوش اخالقی، خود كنترلی، دلسوزی، قدردانی،

پذیری، و مهربانی دغدغه پدران و مادران باشد، و مواردی همچون دروغ، ظلم، مسئولیت

مهری فرزندان را خط قرمزهای احترامی، و بیانصافی، بیخوری، تقلب، زورگویی، بیحق

دگی های مهم در زنعنوان یکی از اولویتتربیتی بدانند، الزم است سالمت معنوی  را به

گونه كه خانوادگی برای مواردی همچون خوردن غذا، فرزندان خود دنبال كنند! همان

گذارند، الزم رفتن به تفریح، انجام خرید، تماشای تلویزیون، و رفتن به مهمانی وقت می

است خانوادگی برای معنویت وقت بگذارند؛ پیشنهاد ما آن است آنچه در قسمت آموزش 

ای برای آموزش فرزندان در زمینة خداشناسی، انس با قرآن، های چند دقیقهاز زمان

حدیث و آشنایی با احکام بیان شد در قالب زمانی مشخص از روز مثل بیست تا سی 

 هر روز دنبال شود؛ همچنین، «سفرة معنویت»دقیقه در روز مشخص شود و تحت عنوان 

 و آفرینش هایزیبایی مودر در تفکر و بینیزیبا تقویت و زیبا طبیعت دل به كودك بردن

در كنار برنامه روزانه  .است مناسب آن آفرینندة زیبایی و عظمت به اشاره آن دنبالبه

های معنویت، معیار خوب و بد بودن یك رفتار، احساس یا فکر را تأئید و رد خداوند سفره

در هنگام گذاری روی كارها خداوند معرفی شود، فرزندان معرفی كنید! اگر معیار ارزش

 اختصاص گیری را در اختیار دارند. همچنین،ها بهترین معیار تصمیمتردیدها و وسوسه

 نیز،. است مفید مختلف هایصورتبه نیك كارهای عملی تجربه برای روزانه زمانی

 خودشناسی و اخالق مکارم خداشناسی، موضوعات از یکی مورد در بار یك ماهی توانمی
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 وگویگفت و بحث والدین، قبلی مشاوره و مطالعه پایه بر و فرزندان درك با متناسب

 غیرمستقیم و مستقیم صورتبه كودك، نظرات ارزیابی ضمن و انداخت راه به خانوادگی

 .داد پاسخ هاآن به

نظرت خدا با این كار موافقه؟ از به»توانید سؤاالتی از این قبیل بپرسید برای مثال می

گه جاش چکار كنیم؟ شد موافقه یا نه؟ اگه موافق نیست میشه متوجه كجا می

تونیم در برابر وسوسه دوستامون برای انجام این كار خودمون رو كنترل جوری میچه

 «.هائی خیلی اذیتمون كرد چکار كنیم تسلیم نشیم؟كنیم؟ اگر وسوسه

یم به آرامش خواهاگه می»در همین راستا، كلید مواجه با وسوسه را آموزش دهید كه 

كنه؟ نه اینکه ها از خودمون بپرسیم اگه خدا جای ما باشه چکار میبرسیم وقت وسوسه

 «.خواد چکار كنم!گن چکار كنم یا دلم میدوستام می

 از انضباط پیشگیرانه غافل نباشید!

دهی رفتاری به فرزندان، بیان انتظارات خود به كودك در های انضباطیکی از بهترین راه

یی محترمانه و صمیمی در قالب وضع قوانین پیشگیرانه است؛ این انتظارات و فضا

تر شده، سبب تدریج در فرزندان درونی و درونیشود بهدنبال آن وضع میقوانینی كه به

 شود:ها میتقویت وجدان و خودمهارگری در آن

در های اخالقی مختلف، خیلی واضح و روشن انتظارات خود را در مورد ویژگی •

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 

وگو كنید صورت نیاز قبل از وضع هر قانون درباره دلیل آن و شیوه انجام آن گفت

باشد؛ هر دو هفته تا یك ماه روی یك تا دو و سعی كنید قوانین شما مستدل 
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ای از این گذاری كنید و سپس سراغ قوانین بعدی بروید؛ نمونهقانون سرمایه

گویند هر چند در این خانه، همه به هم راست می»تواند اینگونه باشد: ها میقانون

اگر از »، «گوییمهمه با هم با محبت و آرام سخن می»، !«به ضررشان باشد

در هنگام »، «مدیگر عصبانی شدیم، به آرامی و با صداقت سخن خواهیم گفت!ه

همه احترام همدیگر را »، «گوییم!ایم سخن نمیعصبانیت، تا بر خود مسلط نشده

، «كنیمهیچگاه همدیگر را تحقیر نمی»، «در سخن و حركات حفظ خواهیم كرد

، «دیگران با ما رفتار كنندكنیم كه دوست داریم ای رفتار میگونهبا همدیگر به»

گذاریم و بدون اجازه به وسایل همدیگر ما به حق مالکیت همدیگر احترام می»

هایی كه در تمام تالش خود را برای انجام درست مسئولیت» ،«زنیمدست نمی

در ادامه دامنه این قوانین را «. كار خواهیم بستعهدة هر كدام از ماست بهخانه به

ها و هر موقعیت دیگر كه الزم بود گسترش دهید و ل بازی، مهمانیمح به مدرسه،

ها حتی انتظارات و قوانین جدیدی وضع كنید مثل در صورت نیاز برای آن موقعیت

، «شوم مگر دست از كارش برداردبا كسی كه دیگران را مسخره كند دوست نمی»

مگر دست از كند، شایسته دوستی ما نیست كسی كه زورگویی به دیگران می»

 «.كارش بردارد

داری به یك شیوه مناسب برای تقویت انضباط پیشگیرانه درونی، آموزش روزه •

فرزندان است؛ روزه تمرین تقواست؛ با توجه به توانی كه فرزندان شما در این دورة 

دهی فرزند خود به این اند، از این فرصت تربیتی هم برای عادتسنی پیدا كرده

جهت تقویت انضباط درونی استفاده كنید؛ امام صادق  تکلیف الهی و هم

ای كه ما به كودكان خود  در سن هفت سالگی به اندازه»فرمایند: السالم میعلیه

كنیم كه روزه بگیرند و وقتی توان دارند، نصف روز باشد یا بیشتر یا كمتر، امر می



 
 به سوی آسمان 

 

144 |   

 

روزه، عادت كنند و  كه بهكنند تا اینتشنگی و گرسنگی بر آنان چیره شد، افطار 

ای كه توان توان آن را بیابند، ولی شما كودكانتان را وقتی نه ساله شدند به اندازه

در همین  9«.آنان چیره شد، افطار كنند دارند، به روزه وادارید و وقتی تشنگی بر

داری عنوان مالك كلی برای شروع روزهزمینه حضرت توان كودك را نیز به

بنابراین در بحث شروع  2«.شودتوان یافت به روزه امر میوقتی »اند فرموده

است كه البته كودكان دهی فرزندان به روزه مستحبی گرفتن، مالك طاقت عادت

 فرق دارند.با هم كودكان در این زمینه 

كند و هم های كودكان در انجام تکالیف مدرسه هم والدین را كالفه مینظمیبی •

دهد؛ خیلی از كودكان به كمك والدین خطر قرار می انضباط درونی كودكان را در

های اول ابتدایی نیاز دارند. از خصوص در سالریزی درسی بهخود برای برنامه

كه زمان داریم ای وظیفهكدوم ما هر »به او بگویید  كالس اول ابتدایی همان

ره، میعنوان مثال بابا هفت صبح تا دو بعد ظهر سر كاره به؛ شهمیخاصی انجام 

پزه، از میغذا مامان ساعت ...  ه،كناستراحت میخوره، ساعت ... میغذا ساعت ... 

ات چیه؟ دوست داری حاال شما بگو وظیفهرسه؛ ساعت ... تا ... به كارهای خانه می

سمت تکالیف مدرسه سوق دهید و پاسخ او را به« موقع از روز انجامش بدی؟چه

ای نوشته و تعهد به در برگهزمان انتخابی خود را  بخواهیدبرای نوشتن تکالیفش 

ر تتا با این كار نسبت به آن بیش كندانجام آن دهد و حتی انتهای آن را امضاء 

كنید از اینکه مدام بر سر نوشتن تکالیف با او مشاجره  . خود را پایبند بداند

بلکه در  ،ندهیدو در صورت عقب انداختن مورد مالمت و مؤاخذه قرار بپرهیزید 

صورت عدم اجرای تعهدش، امور مطلوب او مثل بازی كردن بیرون از منزل یا 
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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!

رزندان به نعمت وجود داشتن یك راه دیگر تقویت انضباط پیشگیرانه توجه دادن ف •

شما و زندگی »و وظایفی است كه در مقابل این نعمت دارند. به فرزندمان بگوییم 

كه به شما داده شده، هدیه خوب خدای مهربونه و از این هدیه باید خوب مراقبت 

دهد، ارزشمندی می كنی. چطور وقتی كسی كه دوستش داری به شما هدیه

كنی و مواظبی اری و از آن خیلی خوب مراقبت میاش را خیلی دوست دهدیه

طور و بیشتر از آن باید مراقب هدیه خوب و خراب نشود و یا آسیب نبیند، همان

ارزشمند خدای مهربان یعنی وجود خودت و عمرت باشی و از خدا بابت آن تشکر 

توانیم زبانی كنی. اما دخترم/پسرم چطور میشه از خدای مهربان تشکر كرد؟ می

خاطر همة چیزهای خوبی كه به من دادی تشکر كنیم و بگوییم خدای مهربون! به

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 

دیدن چیزهای خوب، از دستامون برای كمك به دیگران، از چشممون برای 

برای روشن شدن «. گوشمون برای شنیدن مطالب خوب و مفید استفاده كنیم

های مناسب با روی خوش، با بیان نحوه بهتر استفاده از اعضای بدن، در موقعیت

های پندآموز ذهن فرزند خود را در این جهت ها، شعرها و یا عبارتالمثلضرب

هر چه كنی به خود »یی همچون: هارها و عبارتها، شعالمثلهشیار سازیم. ضرب

میازار موری كه دانه كش است   كه جان دارد و »، «كنی، گر همه نیك و بد كنی

الهی چنان كن كه »، «ادبانادب از كه آموختی از بی»، «جان شیرین خوش است
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از مکافات عمل غافل مشو   گندم از »، «پایان كار   تو خشنود باشی و ما رستگار

 «گندم بروید جو ز جو

 درس حجاب را ادامه دهید!

سازی حجاب به فصل پیش مراجعه كنید؛ افزون بر آنچه در آن در مورد شیوه نهادینه

 كه كسانی به نکنید!خود گله اسالمی از پوشش فرزند هیچگاه در برابر فصل بیان شد، 

 آن شما احترام لتع كه بگویید او به و. بگذارید بیشتری احترام دارند، مناسب پوشش

رعایت اقدامات زیر برای . است كرده ایجاد احترام خود برای خود پوشش، با فرد كه است

 تقویت بحث حجاب در این دورة سنی مفید است:

از عالقه او به پوشش در میان جمع صحبت كنید و در سنین هفت تا هشت سالگی،  •

مندی خود را نیز اعالم كنید. چادر و مقنعه او را همواره تمیز و معطر كنید. رضایت

به او یاد دهید. برای  حجب و حیاو شعر و سرودی مربوط به پوشش و حجاب، 

 اماكن و موقعیت های مختلف، پوشش مناسب آنجا را در نظر بگیرید. 

یای ساالنه تداوم جشن تکلیف باشکوه گرفته و اثرات آن را با هدادر نه سالگی،  •

از عادت به نماز عادت به پوشش را سهل و آسان می كند ؛ یادمان باشد كه بخشید

صورت منظم و متنوع در اماكن زیارتی حضور یافته و مراقب نماز او باشید. بهاین رو 

 در مراسم و نماز جماعت او را شركت دهید.

یا دوستانه موضوع پوشش های خانوادگی و در جمعدر سنین نه ده سالگی به بعد،  •

د. كتاب های مناسب سن او را تهیه و یا او را در كتابخانه كنیرا مطرح كرده و بحث 

های او فضایی با محبت و صمیمی فراهم ای ثبت نام كرده و برای طرح پرسش

های پاسخ به ن، بانوان مبلغ و كتابیا، روحانهاسؤالكنید. او را با مراكز پاسخ به 

ها و لزوم آن برای مردان و زنان توضیح . در مورد انواع پوششكنیدا ها آشنپرسش

دهید. باورهای غلط پیرامون حجاب را برای او توضیح دهید تا رفع شود. از 
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های انسان باحجاب با او گفتگو كنید. او را به عضویت انجمن ها و  كانون ویژگی

ید. راجع به ارزش و های دینی درآورده و رفتن منظم به مسجد را فراموش نکن

جایگاه زن، مادر و حجاب و پوشش در اسالم توضیح دهید و یا در معرض مطالب 

 .آن قرار دهید

شکل و تیپ همراه با پوشش و حجاب را جزیی از در سنین یازده دوازده سالگی،  •

های . حجاب، عفت و حیاء را عالوه بر ظاهر در شکلمعرفی كنیدشخصیت او 

كالم و غیر كالم گسترش دهید. سعی كنید دوستان او را از میان رفتاری او اعم از 

به او كمك كنید تا بتواند از . همچنین افراد باحجاب، عفیف و با ادب انتخاب كنید

در میان همساالن خود مؤثر بوده و حتی و  عقاید خود در مقابل دیگران دفاع كند

. كنید پوشش باشد. هرچند وقت یك بار در مورد پوشش گفتگو ةكنندتبلیغ

. كنیدای را فراهم آورید كه از رفتار خود رضایت داشته و خود را تشویق زمینه

جای او از حجاب و پوشش تعریف نکنید بگذارید خودش آن را دوست گاه بههیچ

كار نیز میلی بی داشته باشد. روی عوامل بازدارنده مثل خودنمایی، حسادت، اكراه و

هیچگاه وانمود نکنید كه به پوشش . عواقب بدحجابی را برای او بازگو كنیدو  كنید

 9او نیاز دارید.

در كنار حجاب ظاهری به حجاب درونی نیز اهمیت دهید. این كه به فرزندان خود  •

مان بیاموزیم كه همه باید تالش كنیم تا به چیزهای بد فکر نکنیم و نگذاریم در دل

بدی راه پیدا كند و اینکه تا شیطان خواست بیاید زود صلوات بفرستیم و از خدای 
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تواند مهربان كمك بخواهیم تا شیطان بر ما غلبه نکند و تعابیری از این دست می

 به فرزندان ما برای تقویت حجاب درونی منتقل شود.

 فرصت جبران دهید!

شود، یعنی وجدان او هنوز ل میگاه فرزند ما در تشخیص درست و اشتباه دچار مشک

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 

دهی بیرونی یعنی كمك شما دارد. با توجه به اقدامات زیر، است و هنوز نیاز به انضباط

 هایی عالی برای تقویت انضباط درونی تبدیل كنید:هات فرزند خود را به فرصتاشتبا

اید یا ای شدهآرامش خود را حفظ كنید. اگر خواستید ببینید آیا پدر و مادر پخته •

توانید خود را كنترل كنید؛ خیلی از والدین در ببینید وقت عصبانیت چقدر می نه،

نه فرزندشان را ادب! اگر الزم است بگویید كنند وقت عصبانیت خود را خالی می

وگو نیم ساعت دیگه اگه آروم شدم در این مورد با هم گفت االن خیلی عصبانیم،»

وگو را به بعد از نیم ساعت اگر آرام نشدید دوباره تا زمان بعدی گفت«. كنیممی

 تأخیر اندازید؛ شما الگوی كنترل خشم فرزند خود هستید!

؛ نخست سعی كنید سر از نیت فرزند خود درآورید؛ اینکه چه زود قضاوت نکنید •

 شده و او با چه نیتی چه كرده خیلی مهم است.

نظر خودت كارت اشتباه به»اگر متوجه شدید كار فرزندتان اشتباه است، بگویید  •

ای روی طرف این كارت چه نتیجه» ،«چرا كارت اشتباه بوده؟« »بود یا درست؟

هایی بدون های اول، فرزند شما ممکن است پاسخمعموالً در پاسخ« مقابلت داشته؟

دقت الزم بدهد، در این صورت سؤاالت را ریزتر كنید تا به او علت واقعی اشتباهش 
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وجه آثار مخرب رفتارش روی دیگران بشود؛ تنبیه بدون بررسی پی ببرد و نیز مت

 برد! علت، امکان تکرار اشتباه را باال می

تونی بکنی؟ من چه بیا فکر كنیم برای جبران اشتباهت چکار می»به او بگویید  •

وگویی با این پرسش ساده او را به مسیر گفت« تونم بهت بکنم؟كمکی می

جبران اشتباه بیاندازید تا بفهمد كار خطا نیاز به جبران شده برای رسیدن به هدایت

خواهی كافی است و گاه باید افزون بر آن كار بیشتری انجام دارد؛ گاه یك معذرت

 دهد؛ برای مثال اگر مداد دوستش را بدون اجازه برداشته باید مداد را هم برگرداند.

 گونههمان اشتباهات كودك با نادرست در فرزند خود، گناه احساس از جلوگیری برای

 را ماشین مکانیك، صاحب. كندمی خراب ماشین با خوب مکانیك یك كنید كه برخورد

 صدای و سر از او. گویدمی او به شود تعمیر باید كه را چیزی بلکه كند،نمی زدهخجالت

 اتومبیل عیب كردن پیدا برای صداها و سر آن از بلکه گیرد،نمی ایراد ماشین ناهنجار

جوید! تکرار این مسیر در برخورد با اشتباهات فرزند خود از همان سال اول می سود

 مدرسه، در تقویت انضباط درونی فرزند شما بسیار مؤثر است.

 اثرگذارها را دریابید!

ها، اثرپذیری از رود و از این رو دوستیدر این دورة سنی، عالقه به همساالن باال می

شود؛ در این دوره حتی گاه  مد با دوستان بیش از دوره قبل، پر رنگ میدوستان، رفت و آ

دوستان و همساالن در در نتیجه، پذیرند تا والدین خود. بیشتر از هم اثر میكودكان 

 .داشته باشندنقش بسزایی توانند فرزند ما میو بدی به خوبیمعیارهای انتقال 

های ، معیارهای دوست خوب و بد، آثار دوستیدوستان خوبفرزند خود را برای یافتن 

های شروع دوستی، نگه داشتن دوستان خوب و كنار گذاشتن دوستان خوب و بد، شیوه
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ها، شیوه برخورد با های درست و بد اثبات دوستی، قوانین عمیق كردن دوستیبد، شیوه

توان اقدامات می برای این منظورو مواردی از این قبیل یاری كنید.  اشتباهات دوستان،

 زیر را نیر انجام داد:

رابطه دوستانه خود را با فرزندتان تقویت كنید؛ برای این كار از بخش گام اول:  •

دهی به فرزندان، بحث اختصاص زمان كیفی برای فرزندان را مطالعه و امنیت

 عملیاتی كنید و بعد از یك ماه عمل منظم به آن برنامه گام دوم را بردارید.

از تهیه كنید با كمك فرزندتان لیستی گام دوم: در فضایی دوستانه و صمیمی،  •

؛ شوددر نزدیکی و توجه به خدا میما  كنندةكمكهای دوست خوب كه ویژگی

خطرات دوستان بد، و مواردی از این دست را مشخص كنید؛  معیارهای دوستی،

توان از آن كه می 9استمده های دیگر آو كتابها به وفور در روایت این ویژگی

ها با همراهی فرزند خود قوانین دوستی را وضع استفاده كرد. بر اساس این ویژگی

، «گوید.شوم كه با احترام با دیگران سخن میبا كسی دوست می»كنید. مثل اینکه 

با كسی »، «دارد.شوم كه وسایل دیگران را بدون اجازه برنمیبا كسی دوست می»

شوم مگر آنکه قبول كند دست از مسخره كند دوست نمیسخره میكه دیگران را م

دهد دوست ها میبا كسی كه لقب زشت به همکالسی»، «كردن دیگران بردارد!

سعی كنید با «. شوم مگر آن كه  قبول كند دست از این كار خود بردارد!نمی

وضع دهی دینی شما قوانین دوستی مشاوره و هماهنگی خود كودك و البته جهت

 شود تا كودك حس كند باید به قوانین پایبند باشد.

                                                           
شهری كه قم، انتشارات دارالحدیث ریمحمدی ، تألیف محمد «دوستی در قرآن و حدیث»توانید به كتاب برای مثال می 9

آن را به چاپ رسانیده است مراجعه كنید. در این اثر ارزشمند تالش شده مجموع روایات و آیات مربوط به دوستی گردآوری 

 بندی شود.و دسته
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از خود كودك بخواهید دربارة دوستانش و  شناسایی دوستان كودك؛: سومگام  •

اینکه آیا طبق این قوانین هستند یا نه صحبت كنید! بخواهید اگر این قوانین را 

ر دایره ها كمك كند تا این قوانین را رعایت كنند تا دكنند به آنرعایت نمی

ها بگوید اگر قواعد را رعایت نکنند مجبور خواهد شد او باقی بمانند و به آن دوستی

 ها نظرش را عوض كند! در دوستی خود با آن

اگر ترتیب برداشتن این گام دوم و سوم رعایت نشود و از اول سراغ دوستان او      

 خواهد بود.برویم مقاومت و مخالفت كودك برای تغییر دوستان بیشتر 

با تالش و پیگیری مستقیم و غیرمستقیم و دوستانه، با همکاری فرزند : چهارمگام  •

كنند و باید كنار گذاشته شوند، خود، برای دوستان بدی كه به قوانین عمل نمی

ی، ورزشهای جایگزین فراهم كنید. برنامه مشترك تفریحی، دوستان خوب و برنامه

 استفاده قرار گیرد.تواند مورد و آموزشی نیز می

 احترام: چهارم الف

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 

د همان بسا بعدها خداونكنند تهی هستند و با شما و چهاعماق وجودشان احساس می

ها احترام كنند! وقتی به آنرفتاری را خواهند كرد كه درباره خودشان احساس می

توانند به خود احترام بگذارند و وقتی نتوانند به خود احترام بگذارند ها نمینگذارید آن

تان احترام بگذارند و اینجاست كه هم فرصت چگونه خواهند توانست به شما و قوانین

وی  از پدر و مادر و هم فرصت احترام گذاشتن به والدین و در نتیجه پذیرش سالمت معن

 شود.ها گرفته میبهتر، از آن رشد معنویِ
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 والدین وظایف

هایی است كه با انجام آن مورد بخشش احترام گذاشتن شما به فرزندتان یکی از راه

فرزندان »فرمایند: میوسلم و آله علیه اهلل  گیرید. رسول خدا صلیخداوند قرار می

تا مورد مغفرت و بخشش  كنیدها را خوب تربیت و آن كردهخویش را احترام و تکریم 

او را از بین عزت نفس  ارزش قائل نشدن برای فرزند،احترام و بدون تربیت  9«.واقع شوید

نفاق  2فرزندی كه از درون احساس تهی بودن كند به احتمال بیشتری ستمگری،برد؛ می

احترامی مرتکب خواهد شد! چرا كه هم با خود و هم با دیگران با بی 3گناهو  9دو رویی و

 رفتار خواهد كرد!

 مراقب نوع نگاه و رفتار خود باشیم!

كردید، چند كنید با دوستان خود برخورد میگونه كه با فرزند خود رفتار میاگر همان

ترین و با دادند؟ با فرزند خود همچون مهممیها به دوستی خود با شما ادامه نفر از آن

شناسید رفتار كنید. برای داشتن این نوع نگاه و رفتار، به ترین شخصیتی كه میارزش

پایانی درون اوست و آن اینکه تا جانشینی خداوند روی خود یادآوری كنید كه ارزش بی

  4تواند باال رود!زمین می

زنم خیلی داری اذیتم میکنی، همچین می»، «یارم!اگه شلوغ كنی حالتو جا می» •

؛ توهین لفظی، تهدید، تحقیر، فحش، و «م كردی، ساكت شو!خسته» ،«آدم شی!

سرزنش بخشی از واژگان و رفتارهای برخی والدین است كه متأسفانه آمارها نشان 

دهند تعدادشان كم نیست! هیچ بزرگسالی این برخوردهای غیرمحترمانه را می

                                                           
 .320، ص 29 ج ،هوسایل الشیع، شیخ حر عاملی؛ 14، ص 919 ج ،نواربحاراال، ، محمدباقرمجلسی 9
 .992، ص 2، جكافی، یعقوب بن محمد كلینی،؛ 991، ص 94 ، جهوسایل الشیعشیخ حر عاملی،  2
 .999، ص تحریر المواعظ العددیهمشکینی اردبیلی، علی،  9
 .991، ص 99 ج ،مستدرك الوسایل و مستنبط المسائلنوری، میرزا حسین،  3
 . )خطاب آیه مطلق است(.91سوره بقره،  4
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توانستند چندین ای جز تحمل ندارند! شاید اگر میكند اما كودكان چارهیتحمل نم

 كردند!بار پدر و مادر خود را عوض می

ادبی، فریبکاری، بدخواهی، اجازه تماشای كارتون، انیمیشن یا فیلمی كه در آن بی •

ناسزاگویی، تمسخر، تحقیر و سرزنش زیاد است، ندهید! این واژگان غیرمستقیم در 

گذارند و حس او را نسبت به خود و دیگران بد و كودك شما تاثیر میذهن 

هایی بنشینید كه این كنند. كنار كودك خود به تماشای برنامهغیرمحترمانه می

وگو با فرزندتان، ها كمتر است و در پایان فیلم در قالب گفترفتارهای بد در آن

 كارهای اشتباه فیلم را نقد كنید.

عنوان مثال ای محترمانه را وارد مکالمات خود با او كنید؛ بههعبارات و واژه •

 ،«از لطفتون ممنونم»، «نظر جالبی دارید»، «شوم نظرتون رو بشنومخوشحال می»

مایل نبودم حرفتون را قطع » ،«خواماحترامی شده، عذر می اگر خدمتتون بی»

كالمتون »، «واهمعذر خ»، «ممکنه این رو به من یك دقیقه امانت بدید»، «كنم

 «. دلنشینه

و آله علیه اهلل  رفتارهای محترمانه را به كار بگیرید. برای مثال همچون پیامبر صلی •

آیید با او وقتی از بیرون می 9كردن به فرزند خود پیشی بگیرید.سالم وسلم در 

گوید با عالقه تمام و دست بدهید؛ وسط حرف او نپرید؛ وقتی با شما سخن می

های او گوش تان به تلویزیون، مطالعه و كار دیگر به حرفپرت شدن حواس بدون

ها و نظراتش ارزش قائل هستید، در را برای او دهید تا حس كند واقعا برای حرف

باز كنید و تعارف كنید؛ با او یکی به دو نکنید؛ مدام غر نزنید؛ به لوازم و حریم 

 ویید مگر برای مشاوره و تربیت. خصوصی او احترام بگذارید، پشت سرش سخن نگ

                                                           
 .09، ص 92 ج ،هوسایل الشیعشیخ حر عاملی، . 9
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داند؛ برای نشان دادن اهمیت و ارزشی كه پیش آنچه در دل شماست را او نمی •

كار ببرید؛ برای مثال، به های دقیق و متنوعهای مختلف، جملهشما دارد، در زمان

از این كه خدا تو رو به من داده خیلی خیلی »، «شه!بینمت دلم شاد میوقتی می»

خیلی از خدا ممنونم كه به من این افتخار رو داده كه پدر/مادرت »، «لمخوشحا

برای مهربانی كه »، «طوری كه هستی خیلی دوست دارمخودت رو همین» ،«باشم

كنم چون پشتکارت خیلی بهت افتخار می»، «با دیگران داری خیلی ارزش قائلم

این مفاهیم را منتقل نکنید؛ فقط شفاهی به او «. خوبه! از خدا بابت بودنت ممنونم!

ها را به او ارائه كنید؛ برای مثال یادداشتی الی توانید با خالقیت خود این جملهمی

 دفتر یا كتاب یا داخل جعبه مداد رنگی او بگذارید، و یا روی آینه اتاقش بچسبانید.

 

 های او را جلوی چشمش بیاورید!خوبی

ید به فرزند خود بدهید، این احساس و فکر عمیق توانهایی كه میترین هدیهیکی از مهم

كسی كه خود از درون احساس «. من آدم خوب، با ارزش و محترمی هستم»است كه 

های دادن این حس یکی از كلید 9آورد!مندی كند شأن خود را با گناه پایین نمیشرافت

دادن به و فکر مثبت به فرزندتان نشان دادن احترام به او در قالب توجه نشان 

توانید از هر راهی كه بیشتر مورد عالقه اوست های اوست؛ برای این كار میموفقیت

 های او را جلوی چشمش بیاورید:خوبی

 قابل و كندمی دریافت خود معلمان و مدرسه از جایزه، عکس، لوح، و هدیه كه هر •

 این بگذارید،مثل ویترین كمد  مناسب و مهمی از منزل محل در است را نگهداری

 حقیقت در اوست و دبستان هایسال و كودكی دوران افتخارات یادآور مجموعه

 .كندمی تکمیل او را فردی هویت از بخشی

                                                           
 .29، ص 02ج  بحاراالنوار،، ، محمدباقرمجلسی 9
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آلبومی برای هر یك از فرزندان خود جداگانه تهیه كنید. كارهای خوب و  •

های كوتاه نوشته و در صفحات این جمله صورتهای خوب فرزند خود را بهویژگی

اید ها را با عکسی كه از انجام كارش گرفتهآلبوم قرار دهید؛ اگر امکانش بود متن

ای به نام كتاب فرشته»همراه كنید؛ برای آلبوم یك عنوان انتخاب كنید مثل 

 گاهی برای آلبوم او متنی بنویسید كه چه صفت او برای شما ویژه است.«. زینب

یك بدن بزرگ بکشید و صفات خوب و روی دیوار اتاق فرزندان، برای هر فرزند  •

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،  •

فات زیبای فرزند خود را در اشکالی مقوایی بنویسید و با نخی آویز ها و صخوبی

 درست كنید تا جلوی چشم باشد!

های او بگویید. اگر شده وانمود كنید دارید برای گاهی جلوی دیگران از خوبی •

 زنید ولی مقداری صدای خود را باالتر ببرید تا او بشنود.دیگری حرف می

 عصبانیت را دریابید!

دارند، اما وقتی از و مادرها تا عصبانی نشده باشند خیلی خوب احترام نگه می خیلی پدر

ها امانتی است از جانب خدا، رود فرزند آنیادشان می دست فرزند خود عصبانی شوند،

های رود عصبانیت مهمان یك لحظه است ولی اثر آن روی روان كودك سالیادشان می

شود و با كنترل خشم خود هم احترام فرزند حفظ میرود ماند، یادشان میسال باقی می

 های زیر مفید است:هم الگوی عملی كنترل خشم برای او خواهند شد؛ توجه به نکته
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ام سخن شوم، تا آرام نشدهوقتی از فرزند خود عصبانی می»با خود قانون بگذارید  •

ه سخن خواهم وگو با او حتما با صدای آرام و محترمانگویم و در هنگام گفتنمی

 وگو را به تأخیر بیاندازید.برای آرام شدن شاید الزم باشد گفت«. گفت

 بدی حقّتان در وقت فرزندتان برای خود دیوار بسازید، هر خوبی در ذهن خود، از •

 كنید!  دیوار را خراب انصاف نیست كل چون دیوار را بردارید از آجر یه فقط كردند،

نزنید و به دیگران هم اجازه این  هنگام عصبانیت برچسبویژه در به فرزند خود به •

ها را چه واقعیت داشته باشد چه نداشته باشد، باور كار را ندهید! كودك برچسب

و  نفساعتمادبه تضعیف موجب و ویران را او درونی كند؛ برچسب بد، دنیایمی

تا حس جای برچسب بد برچسب خوب بزنید شود؛ بهمی احساس شرافتمندی در او

 ارزشمندی او باال برود.

ویژه در هنگام عصبانیت، فاش رازهایی را كه فرزندتان با شما در میان گذاشته به •

 نکنید؛ احترام به راز یك فرد احترام به شخصیت اوست!

توانند برخی از دهند! و نمیجزو والدینی نباشید كه مدام به فرزند خود گیر می •

ادیده بگیرند.  این كار هم تعداد دفعات عصبانی اشتباهات جزئی فرزند خود را ن

 دهد.برد و هم حس همیشه بد بودن به فرزندان میشدن شما را باال می

 بینش کنید!واقع

نقاط كودكان با وجود . السالمجز معصومین علهیم هر كس نقاط قوت و ضعف دارد

ارزشمند دیگران به معنای بیظرات منفی و ن ارزشمند هستندباز هم شان ضعف

 بینی برسانید:ها نیست؛ فرزند خود را در دو گام به واقعبودن آن

ها با عباراتی همچون رابطه نقاط قوت و ضعف را با ارزشمندی انسان در گام اول، •

بعضی كارها  بدن؛انجام  ننتوهمه میرو عضی كارها ب»وگو توضیح دهید: این گفت

توانند انجام ها میبرخی آدمفقط بعضی كارها را بده؛ انجام تونه هیچ كس نمیو ر
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یا ، دناز ما انجام میها بهتر همیشه كارهایی وجود دارد كه دیگران در آن ؛بدهند

اصالً دیگران، انجام دادن بهتر كارهایی كه ما بهتر از دیگران بتونیم انجام بدیم؛ 

ما هم دلیل خوب ! بهتر انجام دادن نیستما ارزش بودن كفایتی و بیدلیل بی

 «ارزش بودن دیگران نیست!نبودن و بی

ها هایی همچون این جملهدر گام دوم، خدا را وارد معادالت ذهنی او كنید؛ جمله •

ها رو داره! خدا فقط خداست كه هیچ نقطه ضعفی نداره و همه نقطه قوت»بگویید: 

امتحان كنه! ببینه ها رو ها رو از لحاظ نقطه قوت و ضعف مختلف آفریده تا اونآدم

هامون، كمك به هامون چه جوری برای زیاد كردن خوبیاز نقطه قوت

كنیم. ببینه از نقطه هامون و دیگران، و خوشحال كردن خدا استفاده میهمکالسی

هامون رو جبران هامون ضعفشیم، و با قوتهامون چه جوری نا امید نمیضعف

ها به های كه نسبت به همکالسیقطه قوتخاطر نكنیم! خدا دوست نداره ما بهمی

ها خاطر نقطة قوت همکالسیما داده فکر كنیم دوستامون كم ارزش هستن یا به

 «هامون رو ندونیم!ارزش بدونیم و قدر خوبیخودمون رو بی

مراقب خودانتقادی بیش از حد فرزند خود در این دورة سنی باشید؛ به او بگویید  •

قرار عرضگی نیست! ارزشی، و بیمعنای بیم ندادی بهاگه كاری رو درست انجا»

اشتباه كردن بدیم؛ كامل انجام درست و طور بهرو از اول بتونیم نیست هر كاری 

االن بعضی كه ترای دیگه معلما، بزرگ ما بابا مامانا،حتی  ه!بخشی از یادگیری

بوده كه اون  ترها وقتیدیم، قبلمیانجام رفتارهای خوب و كارها رو خیلی خوب 

كه از  ه. مهم ایندادیممیانجام  اشتباهرفتارها و كارها رو بلد نبودیم یا با 

نشن ولی كمی زمان كنیم تکرار تالش و  هامون تو زندگی درس بگیریماشتباه

 «بره!می
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به تأیید ها واقعی انسانارزشمندی تدریج این مفهوم را به او منتقل كنید كه به •

؛ مهم تأئید خداست! كه با دیگران نیستها و همکالسیشدن و نشدن از سوی 

 آید.دست میانجام كارهای خوب به

 التزام: پنجم الف

فرستیم. محتوای پیامی كه های بعد میبرای نسل كه هستند ایزنده های، پیامفرزندان

بنده »محتوا را برای این پیام السالم بهترین فرستیم چیست؟ امیر مؤمنان علی علیهمی

به خدا سوگند من از پروردگار خود، نه فرزندانی زیبا خواستم و نه »داند: می« خدا بودن

فرزندان خوش قد و قامت، بلکه فرزندانی خواستم كه فرمانبردار خدا باشند و از او 

  9«.برند شاد شومبترسند تا وقتی دیدم از خداوند فرمان می

 والدین وظایف

همان اندازه كه  .نیست بد الگویی همراه به خوب نصیحت یك از ترخطرناك چیزهیچ

سرویس طال،  و لباس، كت و شلوار، سرویس غذاخوری، خواهیم فرش و پرده، كفشمی

ی های ما به فرزندمان با رفتارها و نصیحت... ما به هم بیایند، باید دقت كنیم كه حرف

 است و اگر كلمات از رفتار بلندتر هم بیایند! چرا كه صدایدهیم به كه از خود نشان می

است!  شده تربیت كه كرد خواهد تظاهر هم فرزندمان كنیممی تربیت كه كنیم تظاهر

در تربیت خود، در  ترین وظیفه در تربیت فرزندان، تربیت خود است؛ اشتباهاتپس مهم

 !دهندخود را نشان می در تربیت فرزند اشتباهات

                                                           
 .991، ص 9، ج السالممناقب آل ابی طالب علیهمآشوب،  شهر ابن 9
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 تکانی یادمان نرود! هدف  

ایم؟ كجا هستیم؟ كجا از كجا آمده»های بزرگ هستند. های بزرگ محصول سوالهدف

توانند سه سؤال بزرگ در زندگی هر كدام از ما هستند كه می« خواهیم برویم؟می

السالم برای جهت نیست كه امیر مؤمنان علی علیههای بزرگ را متولد كنند؛ بیهدف

 9كنند از خداوند رحمت درخواست كرده!ه به پاسخ این سه پرسش فکر میكسانی ك

خواهد؛ ما از زندگی چه باید دهد: خدا از ما چه میپاسخ این سه سؤال، به ما نشان می

شود موتور خواهیم برسیم. پاسخ این سه سوال میبخواهیم؛ و چگونه باید به آنچه می

ویم، چگونه با دیگران رابطه برقرار كنیم، در محرك ما. این كه برای چه ارزش قائل ش

زندگی مالی خود چگونه عمل كنیم، با فرزندان خود چه برخوردی داشته باشیم، همه و 

های برآمده از آن سه سوال بزرگ است. الزم است حداقل های هدفهمه از زیر شاخه

م مقایسه كنیم های خود را با نوع زندگی كه در حال انجام آن هستیسالی دو بار هدف

 آیند یا خیر؟كه آیا به هم می

 با رفتار حرف بزنید!

 میزبانیا مهمان یا خریدیم، زمانی كه گردش ، وقتی مشغول هنگام مسافرت، در خانه

و ... چه فرزندمان باشد و چه نباشد، اگر به محض شنیدن صدای اذان  كاروقت ، هستیم

كسی سخن نگوییم، اگر حق كسی را  برای نماز اول وقت آماده شویم، اگر پشت سر

ها بگو احترامی نکنیم، اگر نگاه به نامحرم نکنیم و با آننخوریم، اگر نسبت به كسی بی

ایم و این بهترین مان حرف زدهبخند نداشته باشیم، اگر ... یعنی با رفتار خود با فرزندان

                                                           
 .990، ص 9 ، جلوافیا محسن، مال كاشانی، فیض 9
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كردار و ) غیر از زبان به»فرمایند: میتوصیه  السالمامام صادق علیهنوع تربیت است؛ 

 9«.ها دعوت كنیددیگران را به خوبی (رفتار
 

 پدری کنیم و مادری!

كنند چون به برخی پدر و مادر هستند ولی پدری و مادری در حق فرزندان خود نمی

توجه هستند؛ دغدغه سالمت های دینی خود در تربیت درست فرزندان بیمسئولیت

 اهلل خدا صلیرسول معنوی  داشتن یك شاخص مهم برای پدری و مادری كردن است؛ 

تفاوت مذهبی فرزندان خود بی به آموزش وسلم از پدر و مادری كه نسبتو آله علیه 

ها هستند و صرفاً روی دنیای فرزند خود مثل خوب درس خواندن و شغل آینده آن

فرداى »فرمایند: السالم هم میامام سجاد علیه 2اند.كنند، اعالن بیزاری فرمودهتمركز می

را به او خدا  ر نیاوردى واقیامت از تو سؤال خواهند كرد كه چرا فرزندت را خوب ب

رهنمون نشدی و برای این كار یاریش طاعت و عبادت الهى انشناساندى و او را به 

  9!«.نکردى

 

 های سریالی باشیم!مراقب اختالف

 با والدین كه هنگامی .باشند خوشحال همیشه مادرشان و پدر دارند دوست كودكان

ریزد؛ خانه به هم می آرامش گیرند زیرااضطراب می كودكان كنند،می مشاجره یکدیگر

 خیالی نقش هابرای خود در این اختالف زیرا كنند،می گناه احساسبرخی كودكان حتی 

زنند كه در این زمینه بیشترین آسیب را پدر و مادرهایی می. كنندتصور می واقعی یا و

بسیار مشکل  طور كلی تربیتها بهدار است؛ در این خانوادهها سریالی و ادامهدعواهای آن

                                                           
 .29، ص 2 ج، كافی، یعقوب بن محمد كلینی،؛ 990، ص 92 ج ،بحاراألنوار محمدباقر، مجلسی، 9
 .903، ص 94 ج ،مستدرك الوسایل و مستنبط المسائلنوری، میرزا محسن،  2
 .022، ص 2 ، جمن ال یحضره الفقیهشیخ صدوق،  9
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شوند، است و در این دورة سنی چون فرزندان بیشتر متوجه اختالفات والدین خود می

آثار منفی بیشتر و ماندگارتر است؛ محصول این فضاها، پسرانی است كه معموالً 

 افسرده هستند. و گیریگوشه و دخترانی كه اغلب اضطرابی، پرخاشگرند
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 سخن آخر

دست بگیرید، چشمان خود را ببندید تا لحظاتی خدا را حس دستان فرزند خود را در 

كنید؛ فرزندان فرصت دوباره زندگی كردن هستند كه خداوند به ما داده است؛ قرار 

های های گذشته مادی ما را جبران كنند، یا نداشتهها را مجبور كنیم نداشتهنیست آن

ناست بهترین فرصت رشد صورت افراطی جبران كنند، بلکه بگذشتة معنوی ما را به

 ها فراهم كنیم.معنوی را با مطالعه و مشاوره برای آن
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