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  به نام خدا
  ! از بوسه هاي آب، بر لبِ يك جويبار، چه سبزه ها كه بر آيد، و هم چه شكوفه ها

 است،  "محبت"و اينها، همه، محصول كارگاه  
  و محبت، تنها در بوسه ها، تمام نمي شود، 

  گون،   و با چهره هاي گونه بل، پردامن است،
  و مي توان گفت، سكه اي است، و با دوسوي، 

  و سوي ديگر آن، تنبيه، و گاه تهديد، و هم قهر، و نيز بي مهري، 
  و اينهمه را، هر كدام جايگاهي است، 

  و شايسته، و بايسته، آنست، كه آنهمه را دريابيم،
  و البته، ناممكن است، 

  رداناني خبير شويم، جز آنكه دست به دامانِ كا
  كه به حتم، در نظر صاحبان نظر، استاد آيه اهللا حايري شيرازي، در شمارِ برجستگانِ اين سلسله است، 

مي آيد، كه پاره اي از آنهمه، در اين مجموعة كوتاه،  كه گاه گاه، در البه اليِ گفتار ايشان، نكاتي از اين دست بدست
  . گرد آمده است

   الملك االعليبعون اهللا
   محمد رضا رنجبر

  شيوه اصالح

  
  .نمود "تغافل"رفتار ناپسندي كه از فرزند خويش مي بينيد به روي وي نياوريد، زيرا گاهي اوقات، بايد 

  .بزند "ندانستن"يعني وقتي مادري فهميد كه فرزند وي مرتكب كاري قبيح شده است، خود را به 
  .دارد، كه به نحو خردمندانه اي اين مشكل را برطرف سازداما سعي را بر آن 
به كودك وانمود كند كه هر كس فالن كار بد را انجام دهد، كاري زشت و ناپسند مرتكب شده  "قصه"مثالً، با نقل يك 

  .است
  خويش بر مي آيد،از  "دفاع"چون اگر شما صريحاً به روي او بياوريد كه فالن اشتباه را مرتكب شده است، فوراً در صدد 

  . و سعي مي كند كه خود را بي گناه جلوه دهد، و عذرهايي مي تراشد
  . اما وقتي به صورت داستان و حكايت باشد، ديگر دليلي نمي بيند كه از خود دفاع كند

اين كار  وقتي با كنايه و غير مستقيم به او تفهيم شد كه نبايد كار خالف كند، و از سويي نيز توجه يافت كه خود نيز
  . نمايد "اصالح"قبيح را مرتكب شده است، سعي مي كند خود را 

  .كودك است "اصالح"و اين، بهترين شيوه براي 
  وجود داشته باشد، "شرم حضور"و "حيا"به هر حال سعي كنيد بين شما و فرزندانتان پردة 

داده اي، و من آن را مي دانم، در اين صورت             زيرا اگر شما آمديد و صريحاً به او گفتيد كه فالن كار را انجام
  ديگر نمي توان توقّع داشت كه او حيا و شرم را رعايت كند؛

چون ديگر او احساس مي كند كه شما از عيوبش باخبر شده ايد، و شخصيت و حيثيتش نزد شما خُرد و خود نيز تحقير 
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  .شده است
  يند، لذا ديگر لزومي در حفظ شخصيت خود نزد شما نمي ب

  :براي روشن شدن مطلب مثالي مي زنيم. و همين امر، منشأ آفاتي عديده، و گاهي هم عامل طغيان خواهد شد
فرض كنيد شما ظرفي پر از شير، از مغازه اي گرفته، و مي خواهيد به منزل ببريد، چون اين ظرف پر مي باشد، بسيار 

  ر بر زمين نريزد، آهسته و با احتياط كامل حركت مي كنيد، تا چيزي از شي
ريخت، در اين هنگام، ديگر شما در حركت،   اما اگر در اين حال كسي آمد و به شما تنه زد، و نصف ظرف شير بر زمين

احتياط نمي كنيد، و آهسته نمي رويد، بلكه بدون هيچ هول و هراسي، مي توانيد به سرعت حركت كنيد؛ چون ديگر 
  .خوف ريختن شير وجود ندارد

كودكانِ خود نيز سعي كنيد كودك شما خيال كند كه ظرف حيثيت و حرمت او پر مي باشد، و بايد احتياط كامل دربارة 
  رفتار كند، و تالش كند كسي به او تنه نزند،

اما اگر شما آمديد و به او تنه زديد ديگر ظرف حرمت و شخصيت او تقليل خواهد يافت، و طبعاً ديگر نبايد داشته باشيد 
  .كودك رفتارش با شما مثل سابق باشدكه اين 

  الزم است، "تغافل"پس، اين نكتة مهم را فراموش نكنيد كه گاهي 
  . به اين معنا كه شما از عيوب فرزندانتان آگاه باشيد، اما كودك شما اطالع نداشته باشد كه شما از عيوب او آگاه هستيد

بودن ايشان از اين كه شما عيوب وي را مي دانيد، خوب و به آگاه بودن شما از عيوب فرزندانتان خوب است، اما آگاه 
   .صالح نيست

  

  

  شخصيت

اگر برآنيد تا فرزندي پاك، مؤمن، متشخّص، و متخلّق به اخالق حسنه داشته باشيد، سعي كنيد به فرزندانتان 
  بدهيد، "مسووليت"

  و بعد، از آنان مسووليت بخواهيد،
  .و بدانيد كه اين كار، كودكان را متشخص بار مي آورد

  .و احساس مي كنند، كه بقدري مهم و ارزشمند هستند، كه به آنان مسووليت واگذار مي گردد
  كنند،  "شخصيت"كودكان بايد احساس 

ه مي كند، و سعي مي كند كاري نكند ك         كسي كه احساس شخصيت مي كند با شدت تمام خود را كنترل
بي عار مي          وقتي كه كودكان، احساس شخصيت نكنند، كم كم. شخصيت او آسيب بييند، و يا لكه دار شود

  شوند؛ 
  مي گردند، "بي تفاوت"يعني 

  . چه از آنان تعريف كنيد يا سرزنش نماييد، در هر دو حالت، بي تفاوت خواهند بود، و بدون هيچ عكس العمل
  يخ يا ضرب و شتم هم قرار دهيد باز، هيچ گونه عكس العملي نشان نخواند داد، حتي اگر ايشان را مورد توب

  و اين حالت، بسيار خطرناك است، 



5 
 

  چيز بي تفاوت بود، ديگر، مشكل است وي را اصالح نمود،  چون وقتي انسان نسبت به همه
  سي ازخود بروز نخواهد داد،زيرا اگر كار خوبي انجام داد، و او را تشويق نموديد، نسبت به تشويق، هيچ احسا

  .و اگر كار خالفي انجام داد، و او را سرزنش نموديد، باز بي تفاوت خواهد بود
برخي از والدين مي گويند وقتي فرزندمان را به خاطر كار زشتي كه انجام داده است سرزنش مي كنيم، عصباني مي 

  است، و نبايد والدين از اين امر ناراحت بشوند، شود، و از خود دفاع مي كند، بايد عرض كنم كه اين بسيار خوب
  چون اين حالت نشان مي دهد كه كودك شما چيزهايي را مي فهمد و حس مي كند، 

  .و خوبي و بدي را تشخيص مي دهد، و اين، صفتي بسيار خوب و مثبت است
  اگر كودكي حساسيت خود را از دست بدهد اثري بسيار منفي دارد، 

مي خورد، دست شما تاول مي زند، و زخم مي           ا وقتي براي اولين بار دستتان به ديگ داغمثال، فرض كنيد شم
شود، و بار دوم كه دست شما با ديگ تماس پيدا كرد، تاول و زخم كمتري ظاهر مي شود، و در اثر تكرار اين كار، يك 

مي گيرد، تا جايي كه ديگر اين پوست ضخيم قشر مرده اي از پوست پديد مي آيد، و بر روي پوست نازك قبلي قرار 
  نمي كنيد؛       نمي سوزد، و اگر دست شما به ديگ داغ بخورد چندان اثر ملموسي احساس

  .چون حساسيت انسان كم كم از بين مي رود
  يك كودك نيز چنين است، 

شكل مي توان به او چيزي را وقتي طوري تربيت شود كه حساسيت او از بين برود، ديگر تربيت پذير نيست و بسيار م
  .تفهيم كرد

بعضي از والدين طوري با كودكانشان رفتار كرده اند كه وقتي از كودك مي خواهند كه براي آنان كاري انجام دهد حتماً 
  .بايد چند تا ناسزا هم به طرف او حواله كنند و االّ فرمانشان اجرا نمي شود

چند ناسزا از سوي والدين نشنوند، گويي دنبال كار نمي رود، و سر به راه نمي  و بچه را طوري بار آورده اند كه اگر روزي
  شود، 

  .اين، بدترين نوع تربيتي است كه والدين آگاهانه يا نا آگاهانه در حق اوالد خود روا مي دادند

   

  عقل

  
شما مستغني و خود كفا شود، و خود نيز  شما بايد فرزندانتان را طوري تربيت كنيد كه كم كم از نصايح و راهنماييهاي

  بتواندن دربارة هر امري فكر كند و تصميم بگيرد،
  چون شما كه هميشه با او نيستيد، تا او را هدايت كنيد، 

طبعاً اين كودك كم كم بزرگ مي شود، و بايد به تناسب رشد خود، راه خود را نيز انتخاب كند، و مستقالً قادر باشد 
  .برنامه ريزي كند براي زندگي خود

آفريده است، كه اين عقل بايد آبياري شود تا  "عقل"خداوند در نهاد هر انساني، چه كودك و چه بزرگ، تخمي به نام 
  كم كم رشد كند، 

وقتي كه اين تخم با برنامه هاي مدبرانه شما آبياري شد، اندك اندك، خود به خود، رشد خود را آغاز مي كند، و داراي 
هاي فراوان خواهد شد، و بعد از مدت كوتاهي به حد بلوغِ كامل مي رسد، و ديگر راه خود را پيدا مي كند، و با شاخ و برگ
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  .نيروي عقل هدايت مي يابد
  .زيبا مي باشد "گلِ"شما به اين نكتة مهم توجه داشته باشيد كه تربيت كودك مثل تربيت يك 

ت و شادابيِ اوليه اش حفظ كنيد بايد يك سلسله برنامه هاي حساب شما اگر بخواهيد يك گل زيبا را همچنان با طراو
اگر به اين گل، آب كم داده شود، قطعاً در اثر تشنگي مي سوزد، و از بين مي رود، و اگر زياد . شده را از نظر دور نداريد

  . ود را از كف مي دهدآب بدهيد باز هم در اثر آب زياد خفه مي شود، و قهراً پژمرده وسپس آن طراوت و زيبايي خ
  .دقيق تر است    بايد بگويم كه تربيت كودك به مراتب از تربيت يك گل باالتر و

  اگر به يك گلدان، خوب رسيدگي نشود، نهايت اين است كه آن گل از بين مي رود، و آسيبي به جايي نمي رسد، 
  اما اگر كودك را بد تربيت كنيد، اين منشاً آفات عديده مي شود، 

  خود را فاسد كرده و هم ديگران را به فساد و تباهي مي كشد، هم 
  .و ماية دها دردسر و رنجها فراوان مي گردد

مي شود، همان طور كه كود زياد عامل فساد            تشويق و محبت بيش از حد، مثل كود زياد است كه به گُل داده
  . ك تأثيري عميق داردگل مي شود، محبت و تشويق زياد نيز در تخريب اخالق كود

  بايد هنگامي كودك را تشويق نمود كه تشنة تشويق باشد، 
كودك منتظر تشويق از سوي شما باشد، در اين صورت اين تشويق در بالندگي كودك نقش بسزايي : و به تعبيرديگر
  . خواهد داشت

  ما براي نصيحت آماده باشد؛اگر مي خواهيد كودكتان را نصيحت كنيد، آنجا نيز طوري رفتار كنيد كه كودك ش
ادامة اين قصه : مثالً، براي او قصه يا حكايتي را نقل كنيد، و سپس اصل مطلب را در جايي حساس كه رسيديد بگوييد

بماند براي بعد، اينجا مي بينيد كه اين كودك از شما مي خواهد تا بقية حكايت را براي او بازگو كنيد در اين صورت 
  . ين فرصت طاليي استفاد كنيد، و تا حد امكان و الزم به نصيحت و پند و اندرز كودكتان بپردازيدشما مي توانيد از ا

   

  مراقبت غير ضرور

  . اجازه بدهيد كه كودك شما در حوزة فعاليت خود، آزاد باشد
  .و از كنترل شديد، و مراقبتهاي غير الزم، پرهيز كنيد

همان طور كه انسان وقتي به دنيا مي آيد بسيار كوچك است و از نظر جسمي ضعيف و بشدت آسيب پذير است و كم 
كم رشد مي كند و قوت مي گيرد، به تناسب رشد و نمو كودك بايد زمينة مناسبي هم براي او فراهم كرد تا نيروي عقل 

  .و انديشة او شكوفا شود
يك سال پايش را ميان قنداق مي كنند و حركتي ندارد، بعد از سپري شدن اين مدت، كم كوتاهي مثالً   كودك تا مدت

كم در محيط خانه قدرت فعاليت پيدا مي كند و بعد همين طور به كوچه مي رود و با همساالن خود مشغول بازي مي 
ر و گسترده تر مي گردد، تا به شود، بعد به مدرسه مي رود و ميدان فعاليتش به اين ترتيب روز به روز بيشتر، وسيع ت

  .جايي مي رسد كه كامالً مستقل شده، و از هرنظر به بلوغ كافي مي رسد
درست همانند يك گل كه ابتدا در گلداني كوچك است، و پس از آنكه كمي رشد نمود و ريشة بيشتري پيدا كرد، آن را 

  ع تري براي رشد و تكامل پيدا كند، مي گذارند تا ريشه هاي آن گل، ميدان وسي      در گلدان بزرگتري
مي كارند تا كم كم به بوته اي قوي تر تبديل          و بعد از مدتي آن را از گلدان بيرون مي آروده و در باغچة حياط
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  .يابد
  .من، مدتي در مدرسة علوي تهران، مشغول تدريس بودم

درسه وسط حياط مدرسه ايستاده است، و با نگاه خود روزي با مدير در دفتر كار او نشسته بوديم يك وقت ديدم مدير م
  كاوش مي كند، تا اينكه خادم مدرسه را ديد، 

  وقتي خادم متوجه نگاه معنادار مدير شد، فهميد كه مقداري كاغذ وسط حياط مدرسه افتاده و بايد آنها را بردارد، 
  .نيز كاغذ و يا چيز ديگري افتاده است يا نهخادم فوري آنها را برداشت و به دقت نگاه مي كرد ببيند جاي ديگري 

خوب، شما مالحظه كنيد اينجا اصالً امر و نهي نبود، مدير مدرسه با نگاه مخصوص خود، خادم مدرسه را متوجه وظيفه 
  .اش نمود و كار هم بخوبي انجام گرفت، بدون اين كه بين اين دو حتّي كلمه اي رد و بدل شود

اين كودكن و امانتهاي الهي را تربيت كنيد كه نياز نباشد هميشه به آنان امر و نهي كنيد، شما نيز سعي كنيد طوري 
  .بلكه با اشاره و ايماء متوجه وظيفة خود شده و پي به اشتباه خويش ببرند

   

  
  زمينه هاي مناسب

  .كنيد كم بگوييد، و پخته بگوييد نكتة ديگري كه تذكّر آن را الزم مي دانم اين است كه سعي
راهنمايي كردن كودكان معنايش اين نيست كه انسان مرتّب، زبان به امر و نهي كودكان بگشايد، بلكه هر چه مي توانيد 

  كم صحبت كنيد اما پخته و حساب شده باشد، 
  .براي اين كار اين طور اگر باشد، تأثيرش بيشتر خواهد بود

  ، نيست "هنر"گفتن  "زياد"
  .كم، و خوب، و به موقع گفتن، هنر است

  مي ماند،  "تخم"كالم مثل 
و ديگر آنكه، همان طور كه يك زارع و كشاورز وقتي مي خواهد تخمي را در زمين بكارد، ابتدا زمينة آن را فراهم مي 

  آورد، 
  از قبيل شخم زدن، شيار كردن و امثال اينها،

  و بعد تخم را در اين زمين مي پاشد، 
دوباره روي شخم را با وسيله اي مخصوص، دانه هاي پاشيده شده را در ميان خاك پنهان مي كند، تا پرندگان، اين و 

  .بر نچينند و محصول او را از بين نرود  دانه ها را
هم نمايد بنابراين وقتي انسان مي خواهد كسي را نصيحت كند و او را به راه راست راهنمايي نمايد، بايد ابتدا زمينه را فرا

  .و اال كالم او بي اثر خواهد بود و از بين مي رود و محصولي هم نخواهد داد
يكي از ايراداتي كه كفّار به قرآن مي گرفتند اين بود كه مي گفتند چرا قرآن كريم يكدفعه و دفعتاً واحده به صورت يك 

سال طول  23نازل نشد، بلكه اين مهم،   و سلمكتابي كه ابتدا و انتهاي آن مشخص است بر پيامبر صله اهللا عليه و آله 
  كشيد و تدريجاً و مورد به مورد نازل گرديد؟

  :مي فرمايد        خداوند متعال همين ايراد كفار را در قرآن مجيد مطرح فرموده و
 »ّتنُثَبل كة كَذالدملَة واحالقُرآنُ ج لَيهقالَ الَّذينَ كَفَرُوا لَوال نُزََّلَ ع تَرتيالَ و تلناهر و ك1(» بِه فُواد.(  
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جاهالن حكمتش را  - يكدفعه بر رسول خدا نازل نگرديد؟ - اگر از جانب خداوند است -و كافران گفتند چرا اين قرآن«
  .»آيات خود را با ترتيبي روشن بر تو فرو فرستاديم - لذا -ما قلب تو را به آن محكم كنيم -نمي دانند علتش اين است كه

  اوند با اين آيات شريفه، به كافران و جاهالن پاسخ بسيار روشن و محكمي مي دهد، خد
  .و علت نزول تدريجي قرآن را كامالً واضح مي نمايد

وقتي مؤمنين در شرايطي قرار مي گرفتند كه عميقاً منتظر بودند تا از سوي خداوند فرماني و حكمي صادر شود، خداوند 
  .مؤمنين را سيراب مي نمود نيز با نزول آياتي متناسب،

  اگر تمام قرآن يكدفعه نازل مي شد از جذابيت و طراوتي كه مخصوص قرآن است، خالي مي شد، 
  .و چندان براي مردم جلوه نمي نمود

  برخي مواقع براي مسلمانان مسأله اي رخ مي نمود و از رسول خدا 
  م حكم آن را پرسش مي نمودند و حضرت مي فرمود بايد منتظر حك

خداوند باشيم، در همان لحظه و يا مدتي بعد، آن حكم از سوي خداوند متعال نازل مي شد و پيامبر اكرم نيز براي مردم 
  .ابالغ مي فرمود

نيز بايد تدريجي و متناوب و در عين حال » اندرز«و » پند«و » نصيحت«پس، از اين آية شريفه استفاده مي كنيم كه 
  .دكوتاه، مفيد، و بموقع، باش

مثالً اگر هنوز فصل امتحانات كودكان و دانش آموزان شما فرا نرسيده و امنتحان نداده اند و نمرة ممتازي به دست 
  .نياورده اند، شما اگر از االّن اين كودك را مورد تشويق قرار دهيد، اين تشويق بموقع و بجا نيست

د را به خوبي داده، و نمرة ممتاز و عالي را به دست بلكه جاي اين تشويق هنگامي است كه اين دانش آموز امتحان خو
  .آورده باشد و سخت محتاج و تشنة تشويق شما باشد، در اين موقع تشويق شما بسيار اثر سازنده و مفيدي خواهد داشت

  .و خالصه، تربيت كودكان به مهارت ها و ظرافت هاي خاصي محتاج است

   

  مختصر اما مفيد

  .حت نظر داشته و از دور و نزديك مراقبشان باشيدفرزندان خود را هميشه ت
  . داشته باشيد» مفيد«اما » مختصر«سخن بگوييد، و براي ايشان پندهاي » نيكي«با آنان به 

  و ايشان را بسيار نصيحت نبايد كرد، كه نصيحت مانند نوشتن است كسي كه زياد مي نويسد، خطش خوب نمي شود،
  .نويسد، او زود خطّش خوب خواهد شد آن كس كه كم مي نويسد و خوب مي

خطي كه از او بجا مانده است، در نهايت زيبايي است، از او سووال كردند چگونه خط » قابوس نامه«كتابي است به نام 
مي نوشتم، و هر وقت كه » خوب«مي نوشتم، اما » كم«شما اين همه زيبا و خوش گرديد، در پاسخ گفته بود چون 

  .ود مي نوشتم و هنگامي كه هنوز خسته نشده بودم، نوشتن را رها مي كردمحواسم كامالً جمع ب

   

  انظباط
اين نكته نيزالزم و ضرور مي نمايد كه والدين و مربيان عزيز نبايد در آموختن نظم وانضباط، قوانين و سخت گيريهاي 

  خشك و خشن به كار گيرند، 



9 
 

  . كه اين كار نه تنها خيري در آن نيست بلكه طرف مقابل را گريز پا نيز مي نمايد
  در تعليم و تربيت بايد راه و رسم خاص آن را پيمود، 

  .يعني بايد به تدريج و اندك اندك كودكان را به رعايت نظم و حفظ انضباظ آشنا نمود
اه، تمام كودكان را در همة زمينه ها صاحب نظم و انضباط اين امكان ندارد كه انسان بتواند در يك روز يا در يك م

  نمايد، 
  همان طور كه انسان با يك روز و يك ماه نمي تواند با سواد بشود به طوري كه نسخه اي را بخواند،

به نظم در آوردن يك نوجوان يا جوان نيز همين طور است، و احتياج به تمرين، آموزش و مراقبت دارد، و در اين كار 
  . ظرافت و دقيق، بايد صبور بود

  به هر حال، غرض اين است كه هركسي را بايد به اندازة توان و قدرتش، به كار گرفت،
شما انتظار نداشته باشيد نوجوان يا جوانان شما به سرعت به انسانهايي بسيار منظم و منضبط تبديل شود، اين كار، نياز 

  .به صرف وقت و دقت كافي دارد
دانتان بيشتر از توانشان انتظار داشته باشيد، مطمئن باشيد كه حاصلي به دست نمي آوريد و زحمات شما بي اگر از فرزن

ثمر مي گردد؛ براي اين كه در اين صورت كودكان شما چون نمي توانند انتظار شما را بر آورده كنند؛ از خود مأيوس مي 
  را سر مي دهند،... و توان اين كار را ندارم وشوند و كم كم زمزمة نمي توانم، كار من نيست، من قدرت 

  . خالصه مي نشينند و مرتب براي خود منفي بافي مي كنند و نتيجه آن مي شود كه نبايد
اين نكته مسلّم و از بديهيات است كه فردي كه مثالً ده سال بي نظم بوده و حتي الفباي نظم و انضباط را مراعات نمي 

  به و يك ماهه او را به شخصي با نظم و صاحب عزمي استوار بسازيد، كرده، شما نمي توانيد يك ش
  .اين، زمان مي طلبد، البته با تالش و مراقبتهاي الزم و حتمي

شما ديده ايد وقتي مي خواهند به شيشه اي حالت بدهند و به شكلي ديگر بسازند، : من برا ي اين مطلب مثالي مي زنم
مي شود، وقتي كه يا          قرار مي دهند تا كم كم اين شيشه در اثر حرارت نرملولة شيشه اي را روي چراغ الكلي 

حوصلة زياد اين شيشه به قدر كافي نرم گرديد، سپس آن را به آرامي به شكل دلخواه خود در مي آورند، اما آنان كه 
زو مي خواهند به شيشه حالت كمي عجله دارند، همين كه قدري لولة شيشه اي روي چراغ قرار گرفت، فوري با فشار با

  رعايت اصول اين كار، نه تنها كاري از پيش نمي برند، بلكه فوري شيشه را مي  دلخواه خود را بدهند، كه در اثر عدم
  :شكنند و زحمت خود را به هدر مي دهند، به قول شاعر

  ،»مورچه خوار«چو در طاس لغزنده افتاد مور رهاننده را چاره بايد نه زورحيواني است به نام 
اين حيوان در صحراها بر روي زمين، شكلي مخروطي درست مي كند، كه رأس اين مخروط در زمين است، ودر باال، دورِ 

  اين مخروطي كه درست كرده است خاكهايي بسيار نرم مي ريزد، 
مي لغزد، و به قسمت  مي روند فوري پايشان       اين خاكها به قدري نرم هستند كه وقتي مورچه ها بر روي آن راه

  مي شوند، و مورچه خوار آنها را گرفته و مي خورد،         رأس مخروط هدايت
  .مي گويند» طاس لغزنده«لذا به اين شكل مخروطي كه اين حيوان ماهر مي سازد، 

ي نجات خود به همان طور كه وقتي مورچه اي در اين طاس لغزنده افتاد، بايد برا: اين مثال را براي اين زدم تا بگويم
فكر چاره باشد نه اين كه مرتبت تالش كند كه از طاس لغزنده بيرون بيايد، چون هر چه بيشتر دست و پا كند زودتر به 

  .كام مورچه خوار مي افتد، راه نجاتش اين است كه تدبيري بينديشد تا از كام دشمن خود بگريزد
  .و بدون تدبير و برنامه ريزي، امكان ندارد. و مراقبت كافي داردتعليمِ نظم و انضباط به كودكان نيز نياز به تدبير 

  .اگر بخواهيد به كسي نظم بياموزيد اول بايد سعي كنيد بي نظمي را از او بگيريد
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  .گرفتن بي نظمي برابر است با دادن نظم و انضباط به او و طبعاً اين، كار آساني نخواهد بود
ودكان اين است كه ابتدا اشتباهات درشت و بزرگ را از او بگيريد، و بعد به سراغ به ك» نظم«يكي از شيوه هاي آموختن 

  .اصالح اشتباهات كوچك آنان برويد
  .وقتي توانستيد اشتباهات عمده و بزرگ آنان را اصالح كنيد، طبعاً اصالح نمودن نواقص جزيي، كار سختي نخواهد بود

ست چيزهاي درشتي كه بر زمين افتاده آنها را بر مي داريد و بعد شما وقتي مي خواهيد جايي را جاروب نماييد، نخ
  .سراغ جاروب نمودن چيزهاي ريزتر مي رويد

و همچنين وقتي شما پارچه اي را مي خواهيد بشوييد، اگر لكّه هاي بزرگي بر آن باشد، نخست لكه ها را بر مي داريد و 
  .مرتفع مي كنيد و سپس همة پارچه را شستشو مي دهيد

س وقتي شما هم مي خواهيد يك انسان بي نظمي را تربيت كنيد، ابتدا بايد عيوب درشت او را برطرف كنيد و مطمئن پ
  .مي شويد      باشيد اگر موفق به اصالح عيبهاي بزرگ او شديد، حتماً به اصالح نواقص جزيي آنان نيز موفق

  .ن آنان نيز كامالً باخبر باشيدفرزندان خود را به خدا بسپاريد و درعين حال از مراقبت احوا
سعي كنيد هميشه قلبتان متوجه خدا باشد و هر چه مي خوهيد از او بخواهيد و در تربيت اوالدتان نيز از او كمك 

  .بخواهيد
  قلب انسان به ياد خداوند زنده است، وقتي ياد و عشق خداوند از آن خارج شود، مي ميرد، 

  .از آب بيرون بيفتد، طبعاً خواهد مرد مثل ماهي كه به آب زنده است، وقتي
  انسان مؤمن و با خدا، مثل يك ماهي است كه در درياست؛

  يعني جاي هيچ نگراني و اضطراب نيست و خداوند حافظ و نگهبان اوست، 
د اما وقتي انسان از دين و صراط مستقيم خارج شد، خداوند نيز او را به خود وا مي گذارد، و كسي را خداوند رها كن

  .سرنوشتش معلوم است كه چه خواهد شد

   

   

  راز اعتماد
  .خوش قولي و عمل به وعد ها، يكي از عواملي است كه در تربيت كودكان نقشي مهم دارد

  .اگر وعده اي داديد حتماً به آن عمل كنيد
  البته سعي كنيد وعده هايي بدهيد كه قادر به انجام آن باشيد،

مي دهند، و بعد هم نمي توانند از پس آن          فرزندان خود وعده هايي بزرگچون چه بسا برخي از والدين به 
  .برآيند، و همين بي وفايي به وعده، خود منشأ ناراحتي و بدبيني فرزندان نسبت به والدين مي شود

  حفظ كرد، تجربه شده كه وقتي به وعد هاي خود عمل كنيد، كودكان به شما اعتماد مي كنند و همين اعتماد را بايد
و حفظ كردن آن گاهي به اين است كه هنگام نصيحت و پند دادن به او، حرمت او را پاس بداريد، و طوري رفتار كنيد، 

  كه فرزندان شما احساس كنند شما آنان را بزرگ مي شماريد و برايِ شما شخصيت و ارزش ويژه اي قائل هستيد،
  .ان را تحقير كنيد و يا آبرويشان را ببريدنه اين كه احساس كنند شما در صدد هستيد كه آن
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  در خلوت

  
  نصايح و پندها و راهنماييهاي شما بايد علني و در پيش چشم ديگران نباشد،

  .بلكه بايد سعي كنيد در جايي خلوت و بدون حضور كسي، فرزندتان را تذكر بدهيد
  :در روايات داريم 
  »فَقَد زانَه و من نَصحه عالنيةً فَقَد شانَه من نَصح اَخاه سرًاً«
نصيحت كند، پس حقيقتاً آن برادر ديني خود را زيبا  - و به دور از حضور مردم -كسي كه برادر ديني خود را پنهاني«

  جلوه داده، 
  .»نصيحت كند، او را زشت كرده است -در حضور مردم -و كسي كه برادر ديني خود را علني و آشكارا

اين روايت، روايت بسيارجالب و خوبي هست، و بايد مؤمنين وكساني كه اهل امر به معروف و نهي از منكر مي باشند به 
  اين روايت توجه ويِژه اي داشته باشند؛

براي اين كه شيوة نصيحت و پند و اندرز، يك شيوة بسيار دقيق و حساسي است، شخص ناصح بايد مواظب آبرو و 
  بل باشد و سعي كند نصايح خود را به نحو پنهان وبه دور از چشم ديگران انجام دهد،حيثيت طرف مقا

  نه اين كه به خاطر يك پند و يا اندرز، باعث شود آبرو و حيثيت طرف مقابل به خطر بيفتد؛
ه خواهد چون چه بسا نصيحت در برابر چشم مردم، نه تنها اثر مثبتي نخواهد داشت بلكه منشأ نزاع و عواقب ناخواست

  شد؛
مثالً مادري كه مي خواهد به فرزندش تذكري بدهد الزم نيست اين تذكر در برابر ساير فرزندان، و يا دربرابر پدر بچه 

باشد، بلكه مي تواندن هنگامي كه با اين فرزند خلوت نموده، تذكرات خود را بدهد، و يا هنگامي كه در حال قدم زدن 
مي توان به بهانه اي با فرزندش خلوت كند، و با تدبير و ظرافت         يز بكند، و ياهست، در عين حال نصيحت خود را ن

  .مخصوص، نيات خود را بازگو كند

   

  
  تغذيه روح

  .نقل قصه ها و حكايات، يك نوع تغذية روحي براي كودكان است
  .زبايد تغذيه كنندمادران همان طور كه از نظر مادري، فرزندان خود را تغذيه مي كنند، از نظر روحي ني

  .كودكان بايد هم جسمشان رشد كند، و هم روحشان
وقتي شما براي آنان قصه مي گوييد، طبعاً فرزندان شما عالقة بيشتري به شما پيدا مي كنند، و بايد از اين عالقه ها به 

  .نفع كودكان نهايت استفاده را كرد
كه قصه هاي خوب و حكايات شيرين نقل مي كنند، بسيار عالقه  حتماً همة شما مالحظه كرده ايد كه كودكان به افرادي

  .مند هستند، و وقتي كه آنان را مي بينند، اصرار مي كنند تا برايشان قصه بگويند
كودكان از البه هاي قصه ها، خوب و بد، زشت و زيبا را تميز مي دهند، و چه بسا نقل يك حكايت واقعي و آموزنده، 

  .را عوض مي كند، و روي تصميم هاي بعد او عميقاً تأثير مي گذارد بكلي سرنوشت يك كودك
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پس، از نقل قصه ها و داستانهاي خوب و مؤثر، دريغ نورزيد، واز بركات داستانهاي آموزنده، فرزندان خود را بي نصيب 
  .نگردانيد

و شاه زاده اي به » بلوهر«نام  كه تأليف مرحوم عالّمة مجلسي است، حكايت حكيمي به» عين الحيوة«در كتاب ارزشمند 
از ظلم و » حكيم«حكايت از اين قرار است كه فردي . مي كند كه بسيار جذّاب و مفيد است      نقل» يوذاسف«نام 

او با حاكم مباحثاتي دارد . همكاري با ستمكاران، فاصله مي گيرد، ولي حاكم و اطرافيانش آن حكيم را ديوانه مي پندارند
  :ين عبارت كتاب را نقل نمايمكه بهتر است ع

: به سند خود ازمحمد بن زكريا روايت كرده است كه» كتاب اكمال الدين و اتمام النعمه«در  -عليه الرحمه - ابن بابويه
پادشاهي بود در ممالك هندوستان، با لشكر فراوان، و مملكت وسيع، و مهابت عظيم او در نفوس رعيت قرار گرفته بود، و 

  ...منان ظفر مي يافت، و با اين حال، حرص عظيم داشت در شهوتها و لذتهاي دنيا و لهو و لعبپيوسته بر دش
روزي پادشاه پرسيد ازاحوال شخصي از اهل بالد خود، كه آن مرد را منزلتي پسنديده نزد پادشاه بود، و غرض پادشاه آن 

  .مايدبود كه به او استقامت جويد بر بعضي از امور خود، و به او احسان ن
  .او لباس خواهش دنيا را از تن برون نهاده، و از اهل دنيا گزيده، و به عبادت مشغول است! اي پادشاه: جواب گفتند

اين سخن، بر پادشاه گران آمد، و او را طلب نمود، چون حاضرشد و نظرش بر وي افتاد و او را در لباس عباد و زهاد ديد، 
از بندگان من و ازاعيان مملكت من بودي، خود را رسوا، و اهل ومال خود را ضايع او را منع كرد و دشنام داد، گفت تو 

  ...گذاشتي و 
عابد گفت من در حداثت سن و آغازجواني سخني شنيدم، و در دل من جا گرفت، آن سخن ماند دانه اي كه بكارند 

و امري . كه از شخصي شنيدم، اعتقاد دارد پيوسته نشو و نما كرد، تا درختي شد، چنانچه مي بيني، و اين قصه چنان بود
را كه اصل دارد و به كار مي آيد، ناچيز و باطل مي انگارد، و تا آدمي امر باطلِ ناچيز را ترك ننمايد، به آن امر ثابت و 

وارا و ادراك ننمايد، حقيقت آن امرِ حق، ثابت، و ترك آن ناچيز و باطل براو گ  اصيل نمي رسد، و كسي كه نيكو نبيند
است؛ چون اين كلمة حق را شنيدم در سينه » دنيا«است، و امر باطل و ناچيز » آخرت«نمي شود، و آن امر اصيل و باقي 

من مستقرشد؛ زيرا كه چون تأمل كردم حيات دنيا را مرگ يافتم، و توانگري دنيا را درويشي ديدم، و شادي دنيا را اندوه 
  .و قوت دنيا را ضعف و عزت دنيا را خواري ديدم دانستم، و صحت دنيا را بيماري شناختم

و چگونه حيات را مرگ نباشد و حال آن كه زندگاني براي مردن است و آدمي در زندگاني يقين به مردن دارد و بي 
  .اعتماد است به زندگي و پيوسته مترصد رحلت است

حاصل مي شود، براي اصالح، به چيز ديگر  و چگونه توانگري دنيا فقر نباشد و حال آن كه آنچه در دنيا براي آدمي
  .محتاج مي شود، بلكه احتياج به چيزهاي بسيار پيدا مي كند كه براي آن چيز اول، ناچار است ازآنها

محتاج مي شود چون تحصيل آن نمود، محتاج مي شود به علف و به مهتر » چهارپايي«مثل آن كه آدمي براي سواري به 
و به سبب هر يك ازاينها به چندين چيز ديگر محتاج مي شود، پس كجا به نهاست مي رسد  و يراق ضروريِ آن چهارپا،

  )1...(حاجت كسي كه بر اين حال باشد
در حداثت سن سخني شنيدم و در دل من جا گرفت «: غرض از نقل اين حكايت، آن نكتة مهمي بود كه آن حكيم گفت

بدانيد كه سخن شما مثل دانه و تخمي است كه در دل او جاي مي پس شما كه با فرزندان خود سخن مي گوييد، » ...و
  گيرد و ريشه مي زند، و به درختي تناور مبدل مي شود، 

اگر تخم و دانة پاك و بي عيب بكاريد، قطعاً ميوه هاي آن نيز پاك و سالم است، و اگر عكس اين باشد، قهراً ميوه هاي 
  .آن نيز عكس اين خواهد شد

  :ي فرمايددر قرآن مجيد م
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» .لَّ حين ِ بِاذنِ ربهااَلَم تَرَكَيف ضَرَب اهللاُ مثَالً كلمة طَيِبةً كَشَجرَةٍ طَيّبةٍ اَصلها ثابِت و فَرعها فيِ السماء تُوتي اُكُلَها كُ« 
)2 (  
ه اصل ساقة آن بر قرار آيا ندانستي كه چگونه خداوند كلمة پاكيزه را به درخت زيبايي مثَل زده ك -!اي رسول ما - «

  .»باشد، و شاخة آن به آسمان بر شود و آن درخت زيبا به اذن خداوند در همه اوقات ميوه هاي مأكول و خوش دهد
  )1(» .و مثَل كَلمةٍ خَبيثَةٍ اُجتُثَّت من فَوقِ االرضِ مالَها من قَرارٍ« 
و زود  - ه اش به قلب زمين نرود بلكه باالي زمين افتدو مثل كلمة كفر و خبيث، مانند درخت پليدي است كه ريش« 

  ».و هيچ ثبات و بقايي نخواهد داشت - خشك گردد
پس با توجه به آيات شريفه، سعي كنيد در قلوب و افكار فرزندان خود، كلمة طيبه بكاريد تا ازبركات آن بهره مند 

  .آن گرديد گرديد، نه اين كه كلمة خبيث بكاريد و بعد گرفتار نتايج ناگوار
وبراي اين كه قصه ها و حكايات شما خوب و مثبت باشد، سعي كنيد كتابهايي كه قصص قرآن را بيان كرده اند، به دقت 

  .مطالعه كنيد و بعد آنها را براي كودكان خود تعريف كنيد و نكات مثبت و منفي آن را هم در نظر داشته باشيد
حكايت مي كنيد، تالش كنيد تا به اين كودكان تفهيم نماييد كه موسي مثالً وقتي داستان حضرت موسي و فرعون را 

  .و فرعون چه عنصر فاسد، ظالم و بيدادگري بوده است. عليه السالم چگونه شخصيتي بود
كيفيت پوشاك، خوراك، مسكن و اخالق حضرت موسي را با فرعون مقايسه كنيد و خدماتي كه حضرت موسي انجام داد 

ي كه فرعون نمود بيان كنيد و بعد به اين نتيجه برسيد كه اگر حضرت موسي انسان خوب و درستي و ستمها و ظلمهاي
مي     بود و منشأ خيرات و بركات عظيم گشت، براي اين بود كه مطيع خداوند بود و آنچه پروردگار متعال به او فرمان

و به مردم ستم مي كرد و ديگران را تحقير مي داد، عمل مي كرد، ولي فرعون براي اين كه پيرو هواي نفس خويش بود، 
  .نمود تا خود را باال ببرد، لذا انساني فاسد و خبيث بود

  .مي توان استفاده هاي فراوان نمود       خالصه، از نقل داستانها و حكايت پيامبران و اهل بيت عليه السالم
   

  
  قصه هاي بي حاصل

  
غرض از نقل قصه و داستان، قصه هاي و داستانهاي مثبت و مفيد است، و بايد از نقل حكايات غير واقعي و تخيلّي كه 

  .كودكان را در خياالت و توهمات وارد مي كند، عميقاً دوري گزيد
  .آن نيستاين اصل را هميشه به ياد داشته باشيد كه هر آنچه كودكان از آن شاد مي شوند، دليل بر مثبت بودن 

مي دهند، و شاد مي گردند، اما متوجه اثرات    كودكان هر داستان تخيلّي و غير واقعي را هم كه بشنوند، خوب گوش
  .منفي آن نيستد

  .نقل داستان براي كودكان مثل طعام دادن به آنان است
كه اين غذا مثالً فاسد و مسموم شما هر غذايي را كه در دهان كودكان بگذاريد، آن را مي خورند، چون آنان نمي دانند 

  .است، يا نه، آيا غذاي مانده از شبهاي گذاشته است يا نه، ميكروب دارد يا ندارد، و مانند اينها
  .پس شما بايد سخت مواظب باشيد تا طعام فاسد بر آنان تحميل نكنيد

پايدار نخواهد بود، و به سرعت اثرات نقل داستان و قصه هاي بد و منفي ممكن است كودكان را شد نمايد، اما اين شادي 
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  .بي حاصل، گريبان اين كودك را مي گيرد       منفي آن قصه هاي
مثل انسانهايي كه افيون يا هروئين مصرف مي كنند، اگر چه براي مدتي كوتاه لذتي مي برند امابعد ازسپري شدن اين 

  .شخص معتاد را از پاي در مي آوردمدت، گرفتارا رنج و عذاب مي شوند، و مضرّات اين مادة آلوده، 

  
  نهال ايمان

  يكي ازچيزهايي كه در تربيت كودكان نقش بسزايي دارد نقل داستانهاي واقعي و مفيد است؛ 
مثالً شما وقتي كه براي كودكان خود داستان واقعي حضرت موسي عليه السالم و فرعون را با بياني زيبا و جالب نقل 

  .از همين داستان واقعي، به چيزهاي مثبت و منفي زيادي پي مي برندنماييد، آنان 
و تفاوت بين دو انسان كه يكي از آنان پيامبر خداست و مردم را به خوبيها و يگانگي خدا مي خواند و ديگري مردم را به 

  . مي نمايد در مي يابند    سوي كفر و الحاد دعوت
  : ن را نقل مي كنماينك به نحو اختصار داستان موسي و فرعو

  . به فرعون خبر دادند كه نزديك است دشمن سرسخت تو به دنيا بيايد
فرعون بعد از كاوش و جستجو از حقيقت امر، فرمان داد هر زني كه پسر زاييد بالفاصله آن پسر را به قتل برسانيد، و اگر 

  .دختر زاييد با او كاري ندشته باشيد
م خانه ها را كاوش مي كردند تا اگر زن حامله اي يافتند او را شديداً تحت نظر مأموران خشن و بي رحم فرعون تما

از جمله زناني كه تحت نظر قرار گرفته بود مادر حضرت موسي . بگيرند تا هنگام زايمان، فرزند پسر او را به قتل برسانند
  .بود

ز اينكه ممكن است هر لحظه مأموران جبار به دنيا آورد سخت پريشان شد ا -»موسي«به نام  -وقتي فرزند پسر خود را
  .فرعون سر رسيده و موسي را به قبل برسانند

  .اما خداوند به مادر موسي وحي نمود كه نگران نباش، موسي را به دريا بينداز و ما او را به تو بر مي گردانيم
  .انه اي بزرگ رها كردمادر موسي به فرزند خويش شير داد، و سپس او را در صندوقي قرار داد، و به رودخ

فرعون با سعايت اطرافيان خود، تصميم گرفت تا . آن صندوق به دست كسان فرعون افتاد و موسي را نزد فرعون آوردند
همسر فرعون ممانعت كرد و گفت اين كودك را نكشيد تا در خدمت ما بوده و تا نور » آسيه«موسي را به قتل برساند اما 
  .ايد هم او را به فرزندي قبول كرديمديدة من و فرعون باشد و ش

از سوي ديگر، مادر موسي ازاين كه مدتي از فرزندش دور و بي خبر بود صبر و تحملش پايان يافته بود و اگر لطف الهي 
  .نبود، نزديك بود كه فرياد بزند و راز خود را فاش سازد

او رفت و حضرت موسي را از دور ديد  مادر موسي به خواهرش گفت برو و از حال فرزندم موسي خبري كسب كن،
  .وشناخت ولي آل فرعون او را نشناختند

وقتي موسي به دست آل فرعون افتاد و آسيه از قتل او ممانعت كرد، براي پيدا كردن دايه اي كه به موسي شير بدهد به 
وسي گفت آيا مايليد من شما هر سو به جستجو پرداختند اما موسي از پستان هيچ زني شير ننوشيد، در اين حال خالة م

  را به خانواده اي كه دايه و پرستار اين طفل گردد و در كمال محبت و مهرباني او را تربيت كند، راهنمايي نمايم؟ 
آل فرعون پيشنهاد خالة حضرت موسي را پذيرفتند، و بدين وسيله دوباره حضرت موسي طبق وعدة پروردگار متعالبه 

مال مادر با ديدن فرزندش روشن شود و حزن و اندوهش بكلي برطرف گردد و به طور يقين، مادرش برگردانده شد تا ج
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  )1.(بداند كه وعدة الهي حق و خالف ناپذير است
شما وقتي اين حكايت واقعي و در عين حال شيرين را براي كودكان خود نقل كنيد، مي توانيد از اين داستان بهره هاي 

د تفهيم كنيد كه وعده هاي الهي حق است و هر كس با خدا باشد سرانجام، موفق و پيروز فراوان ببريد و به كودكان خو
  .و هر كس با او نباشد، فرجام او شكست و نابودي است

با نقل اين حكايت و حكايتهاي از اين قبيل، نهال ايمان و صداقت را در قلوب كودكان خود غرس كنيد تا فرزندان شما از 
  .ا قلبي مملو ازايمان، بزرگ شوندهمان دوران خرسالي ب

حكايت امام خميني رحمت اهللا عليه و انقالب اسالمي ايران نيز مثل حكايت حضرت موسي عليه السالم است، وقتي 
حضرت امام، بر عليه شاه و مفاسد او سخنراني كرد، مزدوران شاه به اوپشنهاد دادند كه امام را از كشور ايران به تركيه 

  .ديگر مردم تحت تأثير سخنان او قرار نگيرندتبعيد كن تا 
و فرعون عصر نيز همين كار را انجام داد و امام را به تركيه و سپس به عراق تبعيد كرد تا به خيال خود از دست موساي 

  .زمان، آسوده بخوابد
اهللا عليه را نيز به اما همان طور كه خداوند حضرت موسي عليه اسالم را به وطن خود بازگرداند، امام خميني رحمت 

همان طور كه موسي عليه السالم سرسختانه با فرعون عصر خويش مبارزه كرد تا سرانجام او را نابود كرد، . وطن بازگرداند
و همچنين همان طور كه حضرت موسي قوم بني اسراييل را از شرفرعون نجات داد، امام نيز مردم شريف ايران را از شرّ 

ات دارد، و به ياري خداوند منّان، انقالبي را پديد آورد كه در صحنة گيتي بي نظير است، و همگان شاه مزدور و فاسد، نج
  .با ديدة اعجاب به آن مي نگرند

پس وقتي شما با نقل اين داستان و امثال آن، دو الگوي ممتاز و نمونه را در اختيار كودكان خود قرار داديد، طبعاً 
وها بي تفاوت نخواهند بود و به اين معنا پي مي برند كه هر كس با خدا باشد، فاصله خواهد فرزندان شما در برابر اين الگ

  .گرفت و در اين ميان كساني موفق هستند كه با خدا باشند
وقتي در قلوب كودكانتان، ايمان به خدا را پروش داديد، اين ايمان مثل نهالي مي شود كه كم كم بار خواهد نشست و از 

  .خوردار خواهيد شدثمرات آن بر
انسان وقتي از همان كودكي، ايمان به خدا را در قلب خود محكم نمود، طبعاً مطيع فرامين الهي خواهد شد و هر چه 

انجام دهد، سعي مي كند مورد رضاي خداوندن باشد؛ مثالً بانويي كه چادر بر سر مي كند وقتي از او سووال شود كه چرا 
  .مي گويد چون فرمان خداوندن است و من طبق فرمان پروردگارم عمل مي كنم چادر بر سر مي كني؟ در پاسخ

وقتي حجاب، تقوا، صداقت، راستي و درستي جزء اعتقاد و از روي عقل انسان شد، اين جاودانه خواهد ماند و شياطين 
  .نمي توانند به آساني اين اعتقاد و درك و شعور را از انسان بگيرند

   

  قلب كودكان

  
كي از وظايف مهم والدين اين است كه فرزندان خود را عالقه مند به اهل بيت عصمت و طهارت عليه السالم تربيت ي

  .كنند
براي رسيدن به . قلب كودك مانند آينه، صاف و شفاف است، هر آنچه در آن وارد شود، نقش مي بندد و پايدار مي گردد

كودكان گوشزد نمود و با نقل قصه و حكايت معصومين، توجه كودكان  اين هدف بايد فضايل اهل بيت عليه السالم را به
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  .را به سوي اهل بيت معطوف ساخت
بحمد اهللا در زمينة شرح حال پيشوايان دين، كتابهاي فراواني حتي در سطح فهم كودكان به رشتة تحرير در آمده و 

  .والدين مي توانند از آن كتابها استفاده كنند
حوم كافي، واعظ شهير را، ايشان بيانش براين بود كه در هر منبري، يادي از امام زمان عليه خداوند رحمت كند مر

بنمايد و سعي مي كرد به مردم تفهيم كند كه هر چه حاجت داريد، امام زمان عليه السالم را واسطه قرار دهيد   السالم
  .تا خداوند حوايج شما را برآورده سازد

كه خردسال بودم در اغلب شبها، خدمت پدرم مي رفتم و او برايم قصه هاي پيامبران و من خوب به ياد دارم هنگامي 
  .اهل بيت عليه السالم را نقلم مي كرد

وقتي ماه محرم وصفر فرا رسيد، جريان عاشورا و حكايت حضرت مسلم و اسارت حضرت زيبت عليه السالم و امام سجاد 
  .مي كرد        عليه السالم را نقل

  .ن حكايات و جريانات، در روحية من بسيار مؤثر مي افتادو نقل اي
اگر مي خواهيد اخالق، رفتار، كردار و برنامه هاي كودكانتان را تغيير بدهيد، مي توانيد با نقل قصه ههاي متناسب، به 

  .هدف خود برسيد
داد، امام به نقل حكايات خوب و  بدانيد كه با خشونت و كتك و مانند اينها نمي توان اخالق و رفتار كودكان را تغيير

  :مي توانيد به منظور خود دست يابيد، در اين زمينه مثالي مي زنم        مفيد، به راحتي
در تورات آمده است كه وقتي بني اسراييل مي خواستند از مصر خارج شوند، به آنها اطالع داده شد كه امشب حركت 

ت كافي به دست نياوردند تا خمير را كامالً ور بياورند و همان خمير فطير خواهيم كرد، لذا آنان كه نان مي پختند فرص
  انداختند، و به تنور زدند، » تابه«را روي 

حضرت موسي عليه السالم تذكراتي داد   بعد از جريان پيروزي قوم بني اسراييل و غرق شدن فرعون و قوم او، خداوند به
تو و قومت بايد در هر سال اين روز پيروزي بر فرعونيان را جشن بگيريد، و ! و يكي از آن تذكرات اين بود كه اي موسي

ور نيامده بخوريد تا شما و نسلهاي بعدي شما وقتي نان ورنيامده مي   اين روز بايد عيد شما باشد و در اين روز باشد نان
پس ما نيز بايد از نقل حكايات و . ه اندخورند ياد آن روز را گرامي بدارند، و تا امروز نيز يهوديان اين سنت را حفظ كرد

   .داستانهاي بزرگان و پيشوايان ديني خودمان، خاطرة آن بزرگواران را براي هميشه زنده نگه داريم

   

  
  ارتباط

  .يكي ازنكات بسيار مهم در تربيت كودكان، ارتباط پيدا كردن آنان را ديگران است
  متأسفانه برخي از كودكان، تك روي مي كنند، و به خاطر همين اغلب منزوي و تنها هستند؛

  .چون با اجتماع و مردم انس نمي گيرند، و جذب آنان نمي شوند
  .اگر اين مشكل حل نشود، طبعاً در سنين باالتر هم همين مرام خود را دنبال مي كنند، و منشأ صدمات فراوان مي شوند

  .جاد ارتباط به ديگران، مي تواند خيلي از مشكالت خود را حل كند، و از خوبيهاي آنان بهره مند گرددانسان با اي
  البته منظور ما از ارتباط، ارتباطهاي سالم و خوب است؛

  .چون برخي از ارتباطها خطرناك و منشأ آفات عديده خواهد شد
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  .نسان و اجتماع بر روي هم تأثير متقابل دارنداما به هر حال، خداوند انسان را اجتماعي آفريده است، و ا
  .اجتماع باعث رشد و تكامل انسان مي شود

  .شقاوت و سعادت انسان در گرو ارتباط با ديگران است
يك انسان هر چند نابغه و از نوادر هم باشد، اگر در اجتماع ريشه نزند و با ديگران ارتباط پيدا نكند، تدريجاً خشك مي 

  .ي رودشود و از بين م
تمام انسانها مانند گياهاني هستند كه در زمين يكديگر ريشه مي زنند، و ازهمديگر تغذيه مي نمايند، مثالً مادران در 

  .فرزندان ريشه دارند و فرزندان نيز در مادران
  .مي شوند         وقتي اين دو را از همديگر جدا كني، هر دو پژمرده و آشفته حال

  .يك ارتباط قلبي است اين ريشه ها و محبتها
وقتي براي پيشوا و رهبر يك ملتي، درد و رنج پيش آيد؛ چون اين رهبر صالح در مردم ريشه دارد، مردم نيز دردمند مي 

  .شوند
امام دردمند، مردم را نيز دردمند مي كند، و مردم دردمند امام را نيز دردمند مي نمايند، برا ي اين كه اين دو با هم 

  .اط دارندپيوند و ازتب
به خاطر همين پيوند است كه اخالق و رفتار رهبر و پيشوا در اُمت نيز تأثير مي گذارد، و مردم همان آداب و روشي را 

  .پيش مي گيرند كه رهبرشان در پيش گرفت است
و او نيز به   المكودكان ما با مادرانشان ارتباط دارند، مادرانشان نيز با امامشان، و امامشان هم با امام زمان عليه الس

  . خداوند ارتباط پيدامي كند، و بدين وسيله اين كودكان با خداوند ارتباط برقرارمي كنند
مي شود و از او به رهبر وامام، و از او نيز به       و از سوي ديگر، اخالق الهي ازخداوند به امام زمان عليه السالم وارد

پس اين ارتباطها هر چه بيشتر باشد، آثار و بركات اخالق الهي نيز . ددمادران و از مادران به فرزندان منتقل مي گر
  .افزونتر مي گردد

تربيت فرزندان، هميشه با نصيحت و پند و اندرز نيست، بلكه برقرار كردن ارتباطهاي سالم و مفيد، بيشتر از پند و اندرز 
ن با خداوند ارتباط برقرار كردند، اين كودكان، ديگر وقتي كودكان از طريق مادران و امامشا. در كودكان تأثير مثبت دارد

دروغ نمي گويند، كارهاي غير اخالقي و ناشايست انجام نمي دهند، چرا؟ براي اني كه با كساني ارتباط پيدا كرده اند كه 
  .هرگز دروغ نمي گويند و كار غير اخالقي انجام نمي دهند

، نخست بايد راستگو شوند تا به امام عالقمند گردند، و يا اين كه اول در اينجا دو مطلب است؛ يكي اين كه آيا كودكان
  ارتباط پيدا كنند با اما و بعد در اثر اين ارتباط، راستگو و درست كار شوند؟

وقتي كودكان يك قدم به راستي و درست كاري نزديك مي . در كودكان هر دو روش الزم است: در پاسخ بايد گفت
راستگويان، و انسانهاي وارسته پديد مي آيد، وقتي اين عالقة مثبت در آنان پديد آمد، كم كم  شوند، زمينة عالقة به

  .بدون مشكلي خاص، كودكان به سوي راستي و راستگويي سوق داده مي شوند
تخلق وقتي زمينة انس با راستگويان و پرهيزكاران در درونشان به وجود آمد، آن وقت به راحتي، به انسانهاي راستگو و م

  .مي شوند     به اخالق حسنه مبدل
عكس اين قضيه نيز همين طور است؛ يعني وقتي كودكان شما به افراد شرير و فرومايه اي عالقه مند شدند و به آنان 
ارتباط برقرار كردند، اين افراد شريير پيرو يكشرير و فاسد باالتر از خود هستند، و او نيز به يك شرير ديگر تا برسد به 

  .يطان رجيمش
مي شود، و از او به پايين تر، تا برسد به كودكان      در نتيجه اخالق و صفات زشت شيطان به آن سر كردة شرير منتقل
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  .شما
وقتي فرزندان شنا يك دروغ گفتند بدانيد كه يك قدم به شيطان و حزب او نزديك شده اند، و به اندازة يك قدم با افراد 

  .اند، تا اين كه به تدريج براي آنان، دروغ گفتن مثل يك عادت مي شود دروغگو و فاسد انس گرفته
پس مي توان چنين نتيجه گرفت كه دوستان انسان، اخالق ظاهري او هستند، و خُلقيات انسان، دوستان دروني او مي 

  باشند، و اين دو از هم جدا نمي شوند،
  سر انجام درستي و راستي، سعادت و نجات است، 

  .روغگويي و كردار ناپسند، هالكت و بدبختي مي باشدو فرجام د
به عنوان مثال، شما پروندهة گروهكهاي منافق را مطالعه كنيد تا بدانيد كه چطور شد كساني كه شيعة اثني عشري 

بودند، نمازخوان و فرزندان نمازخوان بودند اما منحرف و فاسد شدند، و تا جايي پيش رفتند، كه بهترين خدمتگذاران 
  .مردم را به شهادت رساندند، و دستشان تا مرفق به خون پاك علما و افراد حزب اهللا آغشت گشت

وقتي پروندة اينان را مطالعه كنيد، به اين نتيجه مي رسيد كه هم عملشان علم انحرافي بوده، و هم تعليم و تربيتشان 
  .ناصحيح بوده است

اي نامطلوب و غير اسالمي را مطالعه كردند، و نتيجة اين چيزها و همچنين دوستان فاسد و منحرفي داشتند و كتابه
چينين شد كه اين افراد مسلمان و شيعه، از صراط مستقيم اسالم منحرف شدند، و از خدمتگذاران دشمنان اسالم 

ن آية شريفه گرديدند لذا منافقين از هر طرف محاصره شدند و كامالً در اختيار اجانب و بيگانه قرار گرفتند و مصداق اي
  :مي فرمايد     شدند كه

  )1(» .و جعلنا من بين اَيديهِم سداً و من خَلفهِم سداً فَاَغشَيناهم فَهم ال يبصرونَ« 
  ».راه حق را نبينن - از پيش و پس بر آنان سد كرديم و بر چشمانشان هم پرده افكنديم كه هيچ - راه خير را - و« 

يك سو با سلسلة دوستانشان كه با شياطين متصل هستند، ارتباط دارند و از سوي ديگر، گرفتار افكار اين منافقين نيز از 
  .مي باشد  و انديشه هاي دروني فاسد خويش مي باشند، كه نتيجة مطالعات گمراه كنندة آنان
  .لذا نه راه پس دارد و نه راه پيش، زيرا كه ازدو سوي تحت كنترل و فشار مي باشند

افق وقتي توبه مي كند و از زندان آزاد مي شود، اگر دوباره ارتباط خود را با گوهكها برقرا نسازد، ممكن است يك من
مجدداً به انسان سالمي مبدل شود، و دست از كارهاي خالف خود بردارد، اما معموالً باز به سراغ دوستان منحرف خود 

  .ه هر نحوي كه باشد با او ارتباط برقرار مي كنندمي رود، و يا آنان به سراغ وي مي آيند، و دوباره ب
مثال ديگرمي زنم و آن اين كه يك شخص معناد اگر تنها باشد، و با معتادين ديگر ارتباطي نداشته باشد، به احتمال 

  قوي بتواند ترك اعتياد كند، و خود را از اين بالي بزرگ و خانمان سوز نجات دهد،
اره بين دوستان معتاد خود مي رود، و باز چشمش به چشم آنان مي افتد، و مي بيند كه اما وقتي ترك مي كند، ولي دوب

  .آنان مشغول مصرف مواد هستند، دوباره از تصميم خود بر ترك اعتياد، منصرف شده، و به وضع سابق خود باز مي گردد
طراف خود، الزم است، منتها بايد اين پس تا اينجا، محور بحث ما اين بود كه براي كودكان، ارتباط سالم با جامعه و ا

  .ارتباط تحت كنترل و مراقبت باشد تا از ارتباطها و روابط ناسالم پرهيز شود
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  بينش و استقالل
يكي ديگر از مسايل كه سفارش آن را مفيد مي دانم اين است كه والدين بايد هدايتها و راهنمايي هاي شان به گونه اي 

  .ي فرزندانشان به حد بلوغ سنّي رسيدند، همزمان به آن، بلوغ فكري و استقالل خود را نيز به دست آورندباشد كه وقت
طوري فرزندان خود را تربيت نكنيد كه حتي بعد از بلوغ هم نتوانند رأساً تصميم بگيرند، و درهر كاري محتاج تصميمات 

  .والدين خود باشند
كه نتوانند مستقل شوند و به بينش وسيع و بلوغ فكري نرسند، اين وضع، عواقب  اگر كودكان شما اين گونه تربيت شوند

  .نامطلوب فراواني خواهد داشت
براي اين كه فرزندان خود را به بينش كافي و استقالب الزم برسانيد، بايد طوري آنان را تربيت كنيد كه بين خوب و بد، 

   .سالم و ناسالم، مضرو مفيد خير و شرّ تميز بدهند
وقتي فرزندان شما به اين مراحل رسيدند كه قوة تميزشان قوت گرفت وبين خير وشرّ، خوب و بد تميز دادند، بدانيد كه 

  .به استقالل فكري وعملي نزديك شده اند و مي توانند منافع مفاسد خود را تشخيص دهند
  .آنچه بسيار مهم است همين قوة تميز است

  كه صالح و فساد خود را تشخيص داد، ديگر جاي نگراني نيست؛وقتي انسان به مرحله اي رسيد 
  .چون خودش خوب مي داند از چه چيزهايي بايد استقبال و از چه چيزهايي بايد پرهيز كرد

  .با چه كساني دوست باشد و از چه كساني فاصله بگيرد
  .چه كتابهايي را مطالعه كند و چه كتابهايي را به دور اندازد

حرافات و گمراهي ها بر سر عدم تشخيص است؛ مثالً اگر جواني كه امروز به سازمان فاسد منافقين پيوسته اساساً عمدة ان
ودر اثر آموزشهاي فاسد و فريبندة آنان، دست به هر جنايت هولناكي مي زند، به خاطر اين است كه قوة تميز صالح و 

         گرديد، و عاقبت، به فرجام شومي دچارفساد خود را تشخيص نداده است، واال جذب گوهكهاي منحرف نمي 
  .نمي گشت

اما آنان كه خير و صالح خود را از فساد و تباهي تشخيص مي دهند، سخت مراقب خود هستند و اجازه نمي دهند 
  .شيطان جن و انس، از آنان به نفع خود سود جويد

مي فرمايد اينان ديگر مستقل هستند و مي      كساني كه به اين مرحله از بلوغ فكري رسيده باشند، خداوند متعال
  .توانند برا ي خود زندگي مستقلي را تشكيل دهند و مال و جانشان محترم است

ولي كساني كه مصالح و مفاسد خود را تشخيص نمي دهند، اسالم، آنان را سفيه مي نامد، و مي فرمايد اموال افراد سفيه 
  .ود را تشخيص نمي دهند، و اموال خود را در راه باطل مصرف مي كنندرا به خودشان ندهيد؛ چون خير و صالح خ

  .اشخاص سفيه مثل افراد مجنون و نابالغ، مهجورند
  :در قرآن كريم سفيان آمده است

 »قُولُوا لَه م ووهاكس م فيها وقُوهازز ياماً ولَ اهللاُ لَكُم قعالَّتي ج اَموالكُم فَهاءال تؤتُوا الس عرُوفاًو1(».م قَوالً م(  
اموالي را كه خداوند قوام زندگي شما را به آن مقرر داشته، به دست سفيهان ندهيد و نيز از مالشان نفقه و لباس به « 

  ».آنان بدهيد، و با گفتار خوش، آنان را خرسند نماييد
ي اين كه به مصالح و مفاسد خود پس معلوم شد كه انسان سفيه حتي در اموال خود را هم نمي تواند تصرف كند؛ برا

  .عالم نيست
كودكاني كه هنوز رشد فكري الزم را پيدا نكرده اند نيز نمي توانند مستقل باشند و يا در اموال خود هر گونه كه بخواند 

  .تصرف نمايند
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  غرض از تربيت و تعليم و آموزش، اين است، كه سرنوشت كودكان را به خودشان واگذار كرد، 
  .ستقالل اين است كه بينش و رشد فكري كودكان به حد استقالل رسيده باشدو الزمة ا

وقتي به حد استقالل رسيد ديگر آن ممنوعيت، محدوديت، و مهجوريت از آنان برداشته مي شود، و مثل انسانهاي كامل، 
  .سرنوشت و تقدير امور خود را شخصاً به عهده مي گيرند

لت رانده شد، همانجا قسم ياد كرد كه مردم را به تباهي و فساد مي كشاند؛ چنانچه وقتي كه ابليس لعين، از بارگاه جال
  :كيفيت قسم خوردن او در قرآن كريم آمده است

ن انهِم و عقالَ فَبِما اَغويتَني الَقعدنَّ لَهم صراطَك المستَقيم ثُم ال تَينَّهم من بينَ اَيديهِم و من خَلفهِم و عن ايم« 
  )1(» .شَمائلهِم و ال تَجِد اَكثَرَهم شاكرينَ

چون تو مرا گمراه نمودي، من نيز بندگان تو را از راه مستقيم گمراه مي گردانم، آنگاه از پيش روي و از : شيطان گفت« 
  ».پشت سر، و طرف راست و چپ آنان در مي آيم، تا بيشترآنان، شكرنعمت بجاي نياورند

كه چگونه شيطان، سخت مراقب ماست، تا از هر طرف ما را فريب داده و ازصراط مستقيم منحرف پس مالحظه كنيد 
  .سازد

شيطان مثل گرگ بي رحم و درنده اي است كه انسان را به هيچ قيمتي رها نخواهد كرد، تا او را در دام خويش انداخته 
  .و دنيا و آخرتش را به تباهي كامل بكشاند

اههاي مختلفي وارد مي شود، مثالً با جلوه دادن كتابهاي غير اخالقي فيلمهاي هوس انگيز، اين دشمن خطرناك از ر
  .دوستان ناباب و فاسد و خالصه همان طور كه خودش گفته از هر طرف حمله ور مي شود تا به مقصود خود برسد

دور سازي باز از طرف ديگر شيطان مثل گرگ بي حياي است كه گلّة گوسفندان هجوم مي آورد، از هر طرف كه او را 
  .حمله مي كند، و به قدري حمالت خود را ادامه مي دهد تا به مقصود خود دست يابد

ابليس هرگز از فعاليت خود دست بر نمي دارد، مرتب در تدارك نقشه ها و راههاي مرموزي است تا مردم را به تباهي 
  .بكشاند

  .است و لحظه اي آرم نمي گيرد، چرا ما در مبارزة با او فّعال نباشيم پس با اين حساب، وقتي دشمن قسم خوردة ما فّعال
  والدين بايد با مراقبت و تربيت فرزندان خود را به انسانهايي فّعال و كوشا مبدل نمايند، 

كودكان اگر سست و بي اراده باشند، وقتي بزرگتر هم كه مي شوند، همان طور هستند و نمي توانند بر مشكالت خود، 
  ائق آيند، ف

  .مي شوند       و در نتيجه به آساني به دام شيطان و عناصر شيطان صفت گرفتار
  انسان هميشه بايد فّعال باشد،

  ؛»فّعالُ لما يشاء«: خداوند متعال نيز فّعال است، چنانچه مي فرمايد
  يعني پروردگار متعال بي كارنيست، 

تهايش معناي فعاليت خداوند اين نيست كه هر وقت مشيتي پيدا كرد براي آن فعاليت مي كند، نه، خداوند مشي
  .هميشگي است، و براي آن مشيتهاي ابدي خود، هميشه فعال مي باشد

انبياي الهي نيز هرگز از فعاليت و راهنمايي مردم باز نمي ايستند، و با زحمات شبانه روزي خود، به وظايف سنگيني كه 
  .بر دوش آنان بود، عمل مي كردند

حضرت امام خميني رحمة اهللا عليه نيز با اين كبرِ سن، باز فعال است، و لحظه اي از رهبري جهان و اسالم و هدايت 
  .مردم غفلت نمي كند

  .پس دراين دنيا هر كس وظيفه اي بر دوش دارد و يكي از وظايف سنگين والدين، تربيت خوب فرزندانشان مي باشد



21 

 

  ودكان خود بيابيد، سعي كنيد دوستان خوبي براي ك
  .و به فرزندانتان نيزسفارش كنيد تا با افراد خوب و سالم دوست بشوند، و از عناصر منحرف و فاسد به شدت پرهيز كنند

  اگرشما نتوانيد براي فرزندان خود دوستان خوبي بيابيد، طبعاً بچه هاي شما با افراد فاسد دوست مي شوند؛ 
ا به فرزندانتان نداديد، قهراً گرسنگي، آنان را فشار مي آورد، تا خودشان براي سير كردن مثالً شما اگرغذاي سالم و پاك ر

شكم خود، چاره اي بينديشند، لذا خودشان به سراغ غذا مي روند، آن وقت هر چه به دست بياورند همان را مصرف مي 
  .ست يا بد، تميز است يا كثيفكنند، و ديگر در فكر اين نيستند كه آيا اين غذا سالم است يا فاسد، خوب ا

و همچنين اگر آب سالم و پاك به فرزندانتان نداديد، او مجبور مي شود براي رفع تشنگي، از آب آلودة حوض، يا آب كف 
  .خيابان، و يا رودخانه ها استفاده كند، و مفاسد مصرف چيزهايي آلوده هم كه معلوم است

مي رود، و چون هنوز بين كتابها خوب و بد     د، او خود سراغ كتابهاوقتي كتاب خوب و مفيدي براي او تهيه نكردي
  .تميزنمي دهند، لذا ممكن است كتابهاي گمراه كننده را انتخاب كند

   

  
  در كنار تشويق

  در وجود و نهاد هر انسان هم خير و هم شرّ وجود دارد؛
  . يعني در انسان دو رگ، وجود دارد، كه يكي خوب است و ديگري شرّ

  .چه بسيار انسانهاي صالح و وارسته اي بودند كه همان رگ نفسانيت، سرانجام منشأ لغزش و انحراف آنان گرديد
  .و بر عكس، خيلي از افراد فاسق و منحرفي بودند كه رگ خوبي آنان موجب هدايت و سعادتشان گرديد

  .خوف انحراف و تباهي پس انسان تا زنده است بايد بداند كه هم اميد هدايت در او هست و هم
  .با اين حساب، هيچ كس نمي داند عاقبت او چه خواهد شد، آيا عاقبت وي به خير مي شود يا نه

  :خداوند متعال در قرآن مي فرمايد
  )1(» .اَفَاَمنُوا مكرَ اهللاِ فَال يامن مكرَ اهللاِ االَّ القوم الخاسرُونَ«

غافل نشوند مگر مردم  -مكر و انتقام الهي -و از آن. غافل و ايمن گرديده ايد -داآزمايش و مجازات خ -آيا از مكر خدا« 
  ».زيانكار

حتي انبيا الهي نيز هرگز احساس امنيت نمي كردند، بلكه مرتب از خداوند مي خواستند كه حتي يك لحظه آنان را به 
  .خودشان وانگذارد

  :اشد، در اين باره آيات متعددي نازل شده است از جملهو از سوي ديگر، انسان نبايد از رحمت خداوند مأيوس ب
  )1(» . القَوم الكافرينَيا بني اذهبوا فَتَحسسوا من يوسف و اَخيه و ال تاينسوا من روحِ اهللاِ انَّه ال ياينَس من روحِ اهللاِ االَّ« - 1
تحقيق كرده و جويا  -بنيامين -و از حال يوسف و برادرش -به سرزمين مصر -برويد! اي فرزندان من -يعقوب گفت«

  ».بي منتهاي خداوند نااميد نباشيد كه هرگز جز كافران از رحمت خدا نااميد نيستند   شويد و از رحمت
» .ب جميعاً اُنَّه هو الغَفُور الرَّحيمقُل يا عبادي الَّذينَ اَسرَ فُوا علي اَنفُسهِم ال تقنَطُوا من رحمةِ اهللا انَّ اهللا يغفرُ الذُّنُو« - 2
)2(  

اشرف بر نفس خود كرده اند بگو هرگز از رحمت خداوند نااميد مباشيد،  -به عصيان - اين بندگان من كه - !اي پيامبر« 
  ».البته خداوند همة گناهان را خواهد بخشيد، كه او خدايي بسيار آمرزنده و مهربان است

آمده است كه قوم حضرت يونس عليه السالم با پيامبر خود ناسازگاري كردند و هر چه آنان را و همچنين در روايات 
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  .نصيحت فرمود، ثمري نبخشيد
اين قوم خدود صد هزار نفر بودند، كه در اثر نافرماني و تكذيب كردن پيامبر خدا، حضرت يونس عليه السالم ايشان را 

  .ا به حضرت يونس دادنفرين كرد و خداوند نيز وعدة نزول عذاب ر
اما در ميان قوم يونس، برخي متوجه اشتباه خود شدند و از ديگران نيز خواستند تا همه دسته جمعي متوجه اشتباه 

  .خود شوند نيز خواستند تا همه دسته جمعه توبه كنند و از خداوند بخواهند كه بال و عذاب را نازل نفرمايد
  .ا شدند، خداوند نيز عذاب خود را از آنان برداشتوقتي قوم يونس توبه كردند و از صلح

  .حضرت آدم عليه السالم با اينكه پيامبر خدا بود، اما ابليس رجيم او را اغوا نمود و از بهشت عدن خارج ساخت
  .پس انسان در هر مقامي كه باشد، نبايد از خود مطئن باشد

ان به تباهي و فساد كشيده شده، و چه بسيار انسانهاي همان طور كه گفتم چه بسيار انسانهاي خوبي كه فرجام كارش
  .فاسد و گمراهي كه متحول شدند و با عزّت كامل به زندگي خود ادامه دادند

با توجه به مطالب ياد شده، به اين نتيجه مي رسيم كه اگر كودكان شما خوب و مؤدب هستند، نبايد به اين خوبي و 
  .ست با انسان فاسدي رابطه اي پيدا كنند و فاسد شوندمؤدب بودن، اطمينان داشت چون ممكن ا

و اگر فرزندان شما بد و نافرمان هستند باز نااميد نشويد و نگوييد اين بچه ديگر هدايت نمي شود و مؤدب به آداب 
  .حسنه نمي گردد، بلكه احتمال خوب و هدايت شدن او هم بسيار است

باز بايد اندكي از والدين و بزرگترهاي خود حساب ببرند واال كم كم  گاهي برخي از كودكان، خوب و مؤدب هستند اما
  .مغرور مي شوند؛ چون احساس ايمني ازهر جهت مي كنند و اين انديشة ايمني و غرور، مفاسدي را به دنبال دارد

از سوي والدين  كودكان اگر چه خوب و مؤدب باشند بازبايد خوف اين را داشته باشند كه اگر خالفي مرتكب شوند، حتماً
  خود مكافات خواند ديد، 

  .مي دارند     مثالً يا قهر مي كنند و يا كمي از محبتهاي خود را نسبت به او دريغ
  .و در يك جمله مي خواهم بگويم بايد فرزندان شما بين خوف و رجاء باشند

  .باشيدهم داشته » اما و اگر«اگر كودكان خود را تشويق مي كنيد، در كنار تشويق، يك 
  تا دچار غرور نشوند؛

مثالً اگر نمرة خوبي در مدرسه كسب كرده اند، در كنار تشويق، بگوييد نمرات تو بسيار خوب و عالي است، و ما از تو 
  راضي هستيم، به شرطي كه اخالق و رفتار تو هم مانند اين نمرات، بسيار خوب و مؤدبانه باشد؛

بدانند كه موفقيت و خوبي انسان فقط و فقط به نمرات خوب نيست، بلكه بايد يعني طوري رفتار كنيد كه فرزندان شما 
  .اخالق، رفتار و گفتارشان هم بسيار خوب و عالي باشد

انبياي عظام و اولياي بزرگ خداوند با اين كه تمام وظايف خود را به نحو احسن و اَتَم انجام مي دادند، اما باز مي 
  .نداده ايم، و خود را هميشه مديون پروردگار متعال مي دانستند    فرمودند ما هيچ كاري انجام

چرا چنين بودند؟ براي اين كه خداوند آنان را چنين تربيت كرده است كه هر چه رحمت واسعة خود را به آنان مرحمت 
  .كرده باز خوف دارند، و از خداوند كمك و استعانت مي جويند

صله اهللا عليه و آله و سلم را ديدم كه برخاست و در مسجد به سجده افتاد از عايشه نقل شده است كه شبي رسول خدا 
  .يك چشم بر هم زدن مرا به خودم وامگذار! خدايا: مي گفت       و اشك مي ريخت و

وقتي رسول خدا به منزل مراجعت فرمود ديد من حال طبيعي ندارم و نفس نفس مي زنم، حضرت فرمود اين چه حالي 
مي كردي؟ رسول                   دنبال شما بودم، آيا شما بودي كه چنان دعايي! تم يا رسول اهللاست كه داري؟ گف

  .آري: خدا صله اهللا عليه و آله وسلم فرمود
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پس مالحظه كنيد، رسول خدا با آن همه مقامات معنوي و روحاني، باز وقتي كه بر او وحي نازل مي شود، خضوعش 
مي كند، تا حتي يك چشم بر هم   ي نشان نمي دهد، بلكه خوف دارد و از خداوند تمنّابيشتر مي شود و از خود ايمن
  .زدن او را به خودش وانگذارد

  .خداوند، انبيا و اولياي الهي را چنين تربيت كرده و اين بهترين تربيت است
  انسان بايد مثل درخت پر ثمر باشد؛

  .واضع و خضوعش نيز بيشتر شوديعني هر چه ميوة علم و مقامات او بيشتر مي شود، ت
برخي از انسانها اگر اندك لطفي و يا كمترين دانش و فضلي نصيبشان گردد، به سرعت خود را مي بازند، و خود را از 

  .ديگران باالتر مي بينند، و اين تغيير رفتار، نشان مي دهد كه چنين انسانهاي ضعيفي از ظرفيت الزم برخوردار نيستند
   

   

  ظرفيت ها

  ظرفيت انسان در اين است كه با برخورد با حوادث تلخ و شيرينِ روزگار، تعادل انسان به هم نخورد؛
مثالً در داروخانه ها ترازوهايي وجود دارد كه حتي يك سانتي گرم را هم نشان مي دهد، و اين وسيله را طوري ساخته 

  .چيزي، تعادل خود را از كف مي دهد اند كه بسيار حساس است، و با اندك
انساني كه ظرفيتش كم باشد مثل اين ترازور است، كه با اندك خير و شرّي، تعادلش به هم مي خورد و اخالق و رفتارش 

  .مي گردد              غير عادي
ن زياد مي شود، كودكان خردسال مثل اين ترازوي حساس هستند، اگر يك حبه آب قند به آنان بدهيد، گرماي بدنشا

دهانشان برفك و جوش مي زند، و اگر اندك چيز سردي به آنان بدهيد، مزاجشان سرد مي شود، و رطوبت مي كند، و 
  .اينها به خاطر اين است كه تعادلشان بسيار اندك است

ا شش سال اگر مي گيرد، مثالً كودكان پنج ي     اما همين كودكان هر چه بزرگتر مي شوند، تعادلشان، قوت بيشتري
سه يا چهار خرما به آنان بدهيد گرمي شان نمي شود، ولي اگر پنج يا شش خرما بدهيد ممكن است تعادلشان به هم 

بخورند تعادلشان به هم نمي خورد، و تأثيري بر آنان    بخورد، ولي كودكان دوازده يا سيزده ساله اگر شش خرما هم
  .نخواهد داشت

  .فرزندان خود را طوري تربيت كنيد كه تعادل آنان در برابرمحبتهاي شما به هم نخوردپس با اين حساب، سعي كنيد 
محبتها را به شيريني، و قهر كردن را به ترشي تشبيه مي كنم، شما مواظب باشيد به كودكان خود به اندازه اي شيريني 

  بدهيد كه مزاج و تعادلشان به هم نخورد و گرما نكنند؛
  ي محبت شما را دريافت كردند، مغرور نشوند، و احساس ايمني ننمايند،يعني طوري شود كه وقت

  .انسان با اتكاي به خداوند متعال مي تواند تعادل خود را به دست آورد
  .و در برابر مشكالت و ناهمواريها صبور و بردبار باشد

  .رش تغيير نيابدغنا و فقر، شكوه، جالل، بلنديها، پستيها تعادلش را برهم نزند، و اخالق و رفتا
  .مي بافت و از اين راه امرار معاش مي فرمود            حضرت سليمان عليه السالم با آن همه جالل و عظمت، زنبيل

هنر و قدرت آن است كه انسان در برابر هر پيشامد، خوب يا بدي، استقرار و تعادل داشته باشد، چه در موضع قدرت 
  ...باشد، و يا در موضع ضعف و
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در سالهاي قبل از پيروزي انقالب، با همان حرارتي سخن مي گفت  -دام ظله -ا مالحظه كنيد حضرت امام خمينيشم
  كه بعد از انقالب سخن مي گفت؛

يعني آن زماني كه هيچ قدرت ظاهري نداشت، نه سپاهي داشت و نه ارتشي و نه قدرتهاي بزرگ از او حمايت مي كردند، 
  انگان مبارزه مي كرد بسيار محكم و قوي بود، بعد از پيروزي انقالب هم همان طور بود؛وقتي با شاه و اجانب و بيگ

  .يعني قدرت و عدم قدرت، تعادل ايشان را بر هم نزد
مي آوردند، و دور من جمع مي شوند، بر     وقتي مردم به سوي من رو«: حضرت علي عليه السالم نيز مي فرمايد

  ».شود، و وقتي هم كه از اطراف من پراكنده شوند، موجب وحشت من نمي گردد نمي      احساس عزّت من افزوده
  .يعني مردم با من باشند يا نباشند، تعادل من بر هم نمي خورد، و هماني هستم كه بودم

  .براي اين كه موالي متقيان عليه السالم با خداوند ارتباطش محكم است
  دن ويا رفتن مردم، تأثير بر او نخواهد داشت، كسي كه با خدا باشد تعادلش كامل است و با آم

  .و اين، بهترين اصل تربيتي است

   

  توكل بر خداوند

  
شما وقتي بر خداوند توكل كنيد و در تمام دوران زندگي خود، رضاي او را در نظر بگيريد، طبعاً كودكان شما نيز 

  .توكلشان بر خداوند زياد مي شود
  تي هر چه داريد از خدا بدانيد، كودكان شما هم هر چه دارند از شما مي دانند؛شما والدين محترم وق

وقتي فرزندان تان فهميدند كه شما هم هر چه داريد از خداست، آنان از طريق شما به خداوند ارتباط برقرار مي كنند، و 
  محبتشان به خداوند فراوان مي شود، 

  و جاودانه است و موجب حفظ تعادل انسان مي شود، و اگر چنين محبتي حاصل شد، اين محبت ابدي 
  .و در تمام فرازو نشيبهاي زندگي، ياور انسان خواهد بود

  .محبتهاي كودكان از روي عاطفه است
مي نمايند، طبعاً آنان نيز دوست دارند مانند      وقتي ديدند پدر و مادرشان نماز مي خوانند و از خداوند طلب كمك

  .خوانندوالدين خود نماز ب
بسيار ديده ايد كه وقتي والدين به نماز مي ايستند، فوري كودكانشان نيز در كنار آنان و به تقليد از والدين به نماز مي 

  .ايستند
  .و همچنين وقتي والدين درخانه، مواظب حالل و حرام هستند، طبعاً كودكان نيز همان طور تربيت مي شوند

ن از غيبت و دروغ و افترا متنفر هستند و دوري مي نمايند، آنان نيز همين شيوه را وقتي كودكان مشاهده كنند كه والدي
  .در پيش مي گيرند

خالصه، رفتار و حركات والدين، بر روي كودكان تأثير مستقيم دارد، اگر والدين ترسو باشند مثالً با رعد و برق آسمان به 
  نند،وحشت بيفتند طبعاً كودكان نيز با رعد و برق خوف مي ك

اگر والدين نسبت به احكام الهي، اهميت بدهند و قرآن كريم را به عظمت بشمارند، كودكان نيز به تأسي از والدين، 
  مراعات احكام و حدود الهي را مي كنند، بزرگ شمردن احكام الهي، در واقع بزرگ شمردن خداوند است، 
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  .ادن به پروردگار متعال مي باشدسبك شمردن احكام الهي واهميت ندادن به آنها نيز اهميت ند
  ».اقامة حدود براي اين است كه احكام خداوند در دلها به عظمت ياد گردد«: موالي متقيان علي عليه السالم مي فرمايد

وقتي كه حد زنا و يا سرقت اجرا شود و مردم بفهمند كه زنا و سرقت، حد و مكافات سختي را به دنبال دارد، طبعاً اين 
  ن مردم امري عظيم شمرده مي شوند، دو در ذه

يعني مي فهمند كه مخالفت با خداوند و احكام اوعواقبي سخت دارد، و ديگر سراغ چنين كارهاي ناپسند و حرام نمي 
  .روند

نمي شوند، كم كم همين بي حرمتي و سبك شمردن        و برعكس، كساني كه براي احكام و حدود الهي، حرمتي قائل
  .الهي، موجب اشاعة فحشا و فساد مي گردد احكام و مقررات

در عصر ستمشاهي مالحظه مي كرديد كه سلطان يك كشور و همين طور همسرش، براي حدود و حرمتهاي الهي، 
نمي دادند، و همين امر سبب شده بود كه درايران اسالمي، فحشا و ظلم و تجاوز بيداد مي كرد، و   چندان اهميتي

  .كرات مي شد، نه تنها حدود الهي بر وي اجرا نمي شد بلكه تشويق هم مي گرديدهركس كه مرتكب فحشا و من
  .پس، همان طور كه شما مراقب رفتار و كردار كودكان خود هستيد، كودكان شما نيز مراقب رفتار و كردار شما هستند

شيوة حسنه بر روي كودكان  اگر اخالق و رفتار شما بر اساس موازين الهي و مطابق با عقل و منطق باشد، طبعاً همين
نيز تأثير مستقيم را خواهد داشت و خود را با آن تطبيق مي دهند، و اگر عكس اين باشد باز همان رفتار و گفتارمنفي، 

  .شما را جذب مي كنند، و چنان مي شوند كه شما شده ايد
اگر شما پدران و مادران، . ود داردپس سفارش من اين است كه بدانيد كه در نهاد كودكان شما دو نيروي خيرو شرّ وج

رفتار، گفتار، و اخالق خوب داشته باشيد، طبعاً اين صفات مثبت و ارزنده، نيروي خير و مثبت داشت، و اگر برنامة 
زندگي شما از نظر اخالقي، گفتاري، و غيره، منفي و به دور از عقل و خرد باشد، همين امر موجب تقويت نيروي شديد 

  .مي شود، و از عواقب اين صفات ناپسند نيز در امان نخواهيد بود     فرزندانتان

   

  
  عادت پذيري

همة شما حتماً افراد معتاد به مواد افيوني را ديده ايد و حداقل افرادي كه شديداً وابسته به دخانيات از جمله سيگار 
  .اين عادات مضرّ، جزء وجودشان شده است هستند را مشاهده كرده ايد كه چگونه به اين چيزها عادت كرده اند، و گويي

مي كنند تا هميشه مثالً سيگارشان مهيا و آماده       حتي افراد افيوني و مبتال به دخانيات، از نان و آب خود صرف نظر
  .باشد

اد و يا افراد هروييني و ترياكي از سيگاريها هم بدترند و شدت وابستگي آنان بيشتر است به نحوي كه وقتي آن مو
  .مي افتند كه شگفت انگيز است  رامصرف نكنند، اصالً بلكي تعادل روحي و جسمي خود را از كف مي دهند، و به روزي

  اما سووال اين است كه چرا انسان به اين شيوه، روزگار خود را تباه و سياه مي كند، و درمان آن چيست؟
اين مفاسد را ندارد، بلكه بعداً خودش و يا والدين و  نخست اين نكته معلوم باشد كه هيچ كس هنگام تولد، عادت به

  دوستان فاسد، اين عادات غلط و مضّر را به انسان تحميل مي كنند؛
مثالً ديده شده در برخي از خانواده ها پدر و مادر هر دو به مواد افيوني معتاد هستند، و حتي اطفال خردسال آنان نيز به 

  .اين مواد معتاد شده اند
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ه معتاد است در اثر استعمال مواد و مباشر بودن با فرزند، اين مواد درآن كودك معصوم نيز تأثير مستقيم مي مادري ك
  .گذارد

به عنوان مثال وقتي كودك شش ماهه درآغوش مادر قرار مي گيرد و بوي ترياك و يا هرويين را استشمام مي كند، آرام 
  .ه صورت يك عادت براي اين كودك معصوم در مي آيدو همين حالت ب. مي رود      مي گيرد و به خواب

مي گردند، به دام افراد ناسالم و معتاد مي               برخي از اشخاص هنگامي كه بزرگ مي شوند و وارد اجتماع
  .افتند و بيچاره مي شوند

  .و به هر حال گرفتار شدن به مواد افيوني و عادات زشت و ناپسند، عوامل متفاوتي دارد
  .مين طور است اعتياد به دروغگويي، حسادت، بخل، تعصب، تجاوز، شهوت و غيرهه

  .پس انسان از همان دوران طفوليت، عادت پذير است، و هر طور كه بخواهي مي تواني او را تربيت كني
ي خوب را با اين حساب، به جاي اين كه به كودكان معصوم خود، عادات ناپسند تحميل كنيم، چرا عادات حسنه و راهها

  .تزريق نكنيم
برخي از كودكان بر اثر تربين خوب والدين، ازهمان كوچكي عادت كرده اند كه به همه سالم كنند، احترام بگذارند، 

در عوض، كودكاني را هم مي بينيد كه در همان كوچكي، بي . نظيف و تميز باشند و منشأ خير و بركات حسنه باشند
ايت نمي كنند، مرتب درصدد آزار و اذيت كودكان ديگر هستند، و خالصه صفات و ادب هستند، نظافت و پاكي را رع

  .رفتار منفي آنان بيشتر از صفات مثبت است
اخالق انسان نيز همين طور است؛ يعني وقتي انسان از كوچكي به راستگويي، صداقت و درستيِ رفتار و كردار عادت 

  اين هم همينطور است؛حسنه بزرگ مي شود، و عكس   كرد، با همين عادت
اگر انساني به ريختن زهر خود در ديگران عادت كرده، اين بايد روزي يك شكار پيدا كند تا به نحوي به مقصود خود 

  برسد واال آن روز، روز نحسي مي شود و ناراحت است،
هرهايش جمع شد، اما وقتي زهر خود را تزريق كرد تا مدتي كوتاه، حالت وي طبيعي است، ولي همين كه دوباره ز

  .مجدداً به دنبال شكار مي رود
افراد شهوتران وقتي غريزة جنسي آنان . در كساني كه فساد اخالق دارند و غرق در شهوت راني مي باشند، نيزچنين است

مي شود، به فكر شكار مي افتند و ديگر در شكار خود، مالحظة عفت و بي عفتي، حالل و حرام، پاك             تحريك
  .مي خواهند هوسهاي خود را ارضاء كنند   ناپاك نمي كنند، بلكه فقط و

از همين عناصر فاسد و آلوده كساني هستند كه اگر شكارشان به حال مرگ هم بيفتد نه تنها ترحي نمي كنند بلكه از 
ين كار به مقصود مي برند، و دوست دارند طعمه در زير دست و پايشان جان بدهد، تا از ا          اين كار لذت هم

  .زشت خويش دست يابند؛ يعني لذت اينها در جان دادن ديگران است
ممكن است تعجب كنيد و بگوييد مگر مي شود انسان لذت خود را در مرگ ديگران ببيند، براي شما مثالي ديگر مي زنم 

  .است» حجاج بن يوسف ثقفي«و آن خونخوار معروف تاريخ 
ي من زماني است كه به دستور من شيعيان علي را گردن بزنند، و من روي نعش آنان اوج لذت و خوشحال: او مي گفت

  !كه هنوز در حال جان دادن هستند، بنشينم و غذا بخورم و آنان را تماشا كنم
جويي در برخي از افراد بسيار قوي است، به نحوي كه هميشه در آرزوي گرفتن انتقام ازطرف مقابل خود   حس انتقام

  .د، و تا زهر خود را تزريق نكنند، آرام نمي گيرندمي باشن
برخي از مردم نيز دوست دارند به بعضي از مردم كمك كنند و احساس و ايثار نمايند اما اين كار را همراه با اذيت و آزار 

  :انجام مي دهند، قرآن كريم نيز به اين مساله اشاره فرموده است
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  )1(» .بطلُوا صدقاتكُم بالمن و االذييا اَيها الَّذينَ امنُوا ال تُ«
  ».وبي اجر نكنيد - و نيكي هاي خود را با منّت و اذيت كردن، باطل - صدقه ها! اي كساني كه ايمان آورده ايد« 

خداوند متعال به اين دستور خود، به همة مردم اعالم مي كند كه بدانيد اگر كار خير و نيكي انجام داديد اما بعداً منت 
  .نهاديد و يا با سخنان خود، طعنه و نيش و كنايه زديد، اين اعمال نيك شما هيچ اجر و ثوابي نزد ما ندارد

مي گردند و حتي برخي اوقات براي آزار و اذيت       اين صفات مردم آزاري يك نوع بيماري است، كه برخي بدان دچار
مي كنيد پس         آنان گفته مي شود، شما كه احسان و نيكي مي تراشند؛ مثالً وقتي به      ديگران بهانه هايي نيز

مي گويند ما مي خواهيم تربيت كنيم و كارهاي خالف             چرا همراه با منّت گزاردن و آزار دادن است؟ در پاسخ
  .د بگذارندرا گوشزد نماييم و از اين قبيل سخنان ظاهر پسند اما در واقع مي خواهند مرهمي بر بيماري دروني خو

   

   

  صفات خوب و پسنديده

اگر ديديد فرزندان شما يك كار ناپسندي كردند، نبايد بي تفاوت باشيد، براي اين كه ممكن است همين يك كار ناپسند 
  .به صورت يك عادت و مرام هميشگي در آيد، و آن وقت دچار مشكالت فراواني مي شويد

همان طور كه قبالً نيزگفتم، انسان طبيعتاً عادت پذير است، پس اگر كودكان شما بعد ازغذا با دهان نشسته و بدون 
مسواك به رختخواب رفتند، اگر تذكر ندهيد، ممكن است كم كم به همين كار عادت كنند، و بعداً هر چه هم تذكر 

اراحت هم مي شوند كه چرا به آنان مي گوييد بدون مسواك بدهيد نه تنها به سخن شما توجه نمي كنند بلكه اصالً ن
  .زدن به رختواب نرويد

اما اگر همين كودكان شما به نظافت و پاكي عادت كردند، ديگر نيازي به تذكر شما نيست بلكه چه بسا اگر شما هم 
  .غفلت كنيد، خودشان متوجه وظايق خود هستند؛ چون به پاكي و طهارت، عادت كرده اند

ت خوب و بد در وجودشان تخم ريزي مي كند يعني اگر شما كارهاي خوب انجام داديد، اين كار خوب كم كم به صفا
  صورت عادت در مي آيد، و اگر كارهاي بد انجام داديد آن هم تخم ريزي مي كند و به صورت عادت و مرام در مي آيد؛

طبعاً زاد و ولَد مي كند و كار به جايي مي رسد كه ديگر خانه مثالً اگر در خانة شما موشي پيدا شد، اگر آن را رها كنيد، 
كنند و اگر غذايي بخواهيد پخت كنيد، ايمن از فضله هاي موش    پر از موش مي شود و آسايش را از شما سلب مي

  .نخواهيد بود و خالصه تمام زندگي شما را به تباهي مي كشند
چون همان چيز كم، اندك اندك نيرو مي گيرد، و زياد مي شود و پس هر چيز كوچك و كم را نبايد دست كم گرفت؛ 

  .مي كند      انسان را سخت گرفتار
با اين حساب، اگر يك بار غيبت كرديد، فوري توبه كنيد و از طرف، رضايت بگيريد تا همين كار سبب شود ديگر غيبت 

مي كنيد و همين طور تا جايي مي رسد كه اگر نكنيد؛ چون اگر روزي يك بار غيبت كرديد، كم كم روزي دو بار غيبت 
  .روزي ده تا غيبت نكنيد، آرام نمي گيريد

  .براي اين كه غيبت كردن، عادت شما مي شود
اگر مي خواهيد خود را آزمايش كنيد و ببينيد كه آيا مؤمن واقعي هستيد يا نه، مالحظه كنيد وقتي كه ازخانه بيرون مي 

يي تماس برقرار كنيد كه از غيبت كردن، تهمت زدن و مانندن اينها لذت مي برند و يا با آييد، دوست داريد با انسانها
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  .كساني باشيد كه از اين جور كارهاي حرام به شدت پرهيز مي كنند و شخص معتقد و متعبدي هستند
ش لهجه و چرب برخي از انسانها طوري تربيت شده اند كه دوست دارند با اشخاصي مباشرت كنند كه شيرين زبان، خو

فقط مايل است در كنار آنان بيشيند و ساعتي . زبان باشند، ديگر هر چه بگويند و از هر كس بگويند فرقي نمي كند
خوش باشد و رفع خستگي نمايد، حاال اين خوش بودن، با غيبت باشد، با تهمت، با عيبجويي و استهزاي ديگران باشد، 

چرا با افراد فاسد و عيبجو معاشرت مي كني، مي گويد فالني بسيار شيرين وقتي اعتراض كنيد كه . تفاوتي نمي كند
مي نمايد، انسان عبوس و           كند و از لهو و لَعب دوري  است و از مجالستش لذت مي برم اما فالني كه غيبت نمي

  .ساكتي است و هيچ سخن نمي گويد

   

   

  نور و ظلمت

  
  .وجود دارد» نور و ظلمت«ي دو نيروي در وجود هر انسان

  .يعني توجه به خود و غير خدا داشتن» ظلمت«يعني توجه به خدا داشتن در انجام كارها، و » نور«
وقتي كودكان را به طرف آمال دنيوي سوق دهيد، در واقع كودكان خود را در ظلمت فرو برده ايد؛ چون آنان را از 

  .ايد، و در جرياني انداخته ايد كه رضاي خداوند در آن نيستخداوند و از نور الهي دور ساخته 
وقتي كه انسان غير الهي شد، همه چيزش مادي و دنيوي مي گردد، سخن گفتنش، محبتهايش، آمال و آرزوهايش و 

  .مانند اينها
سيار خوب است مي كند مثالً بخشش كردن، ب    و وقتي كار براي غير خدا شد، حتي كارهاي خوب و نيكو نيز بد جلوه

اما اگر انسان در اين بخشش غرض مادي و دنيوي داست، طبعاً اين بخشش، بخششي مطابق هواي نفس و براي دنيا 
شاهان و سالطين جهان نيز همين طور است، يعني آنان فراوان بخشش مي كنند اما نه براي   بخشش. انجام شده است

  .استرضاي خدا بلكه براي برنامه هاي نفساني خودشان 
برخي از سالطين براي دو بيت شعري كه فالن شاعر در وصف آنان گفته، كيسه هاي طال مي دادند و مردم جاهل مي 

گفتند اين سلطان چقدر سخاوتمند و اهل كرم و بخشش است اما اين سخاوتها و بخششها، نور نيست بلكه ظلمت است، 
است كه چنين بي معابا با اين و آن مي بخشد، مال مردم و  براي اين كه اين كيسه هاي طال و زر سرخ مال چه كساني

  .امانتهاي آنان است كه سلطان مغرور، امانتهاي مردم را پاس نمي دارد و به غير صاحبان اصلي، هديه مي دهد
  .پس گذشت و بخشش و ايثار پادشاهان و حاكمان جور، گذشت نور نيست بلكه گذشت منفي و ظلمت است

سالطين و پادشاهان، بخششها و گذشتها، منفي و ظلماني است گاهي در كودكان نيز همين گونه همان طور كه در 
  .است

كودكاني كه با پولهاي خود ولخرجي مي كنند اين سخاوت نيست؛ چون پولشان را در چيزهاي بي مورد، مصرف مي 
  .يق كرده اندكنند براي اين كه والدينشان آنان را به خرج كردن پول در مصارف دنيايي، تشو

  .لذا كودكان در كسب اين امر هستند كه اسمي پيدا كنند، و بين كودكان ديگر به عنوان كودكي ممتار جلوه كنند
وقتي كودكان در اثر القائات والدين، چنين روحيه اي پيدا كردند، طبعاً وقتي بزرگ شدند باز همين رويه را در پيش مي 
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  .گيرند
  .كودكان، بخشش و ايثار نيست بلكه كاري است مطابق هواي نفسپس پول خرج كردن بي مورد 

مثالي ديگر مي زنم و آن اين كه ممكن است انساني كه مشروب خورده و مست شده، در حال مستي به هر فقير و 
مستمندي كه برسد، به آنان صرقه بدهد و در حق آنان نيكي كند، اما اين صدقه و نيكي به خاطر خدا و براي آخرت 

  .يست بلكه از سر مستي بوده است و قهراً ثواب و اجري نخواهد داشتن
  گاهي انسان با آب انگور مست مي شود، 

  .و گاهي با غرور، جواني، شهرت، غضب، شهوت، عنوان، و آمال بلند دنيوي، و با ستايش مردم
  .پاداشي نخواهد داشت هر احسان و ايثاري كه منشأاش اينها باشد، چون از سر هدف دنيوي بوده است، اجر و

حتي اگر انسان براي مسايل دنيوي، شجاعت به خرج دهد، اين شجاعت هم ارزشي ندارد؛ مثالً شخصي به خاطر اين كه 
خود را بين مردم شجاع قلمداد كند، خود را به دريا مي اندازد و چون به فنون شنا آشنا نيست، غرق مي شود و جان 

  .خود را از دست مي دهد
و يا براي اين كه به . مي كند و جان مي دهد  ون توجه در چاهي عميق پايين مي رود و سپس به قعر چاه سقوطو يا بد

  .مردم نشان بدهد كه پهلوان است، وزنه هاي سنگيني بلند مي كند
  .و در نتيجه استخوان فقراتش خُرد و در نتيجه فلج مي گردد

  .از سر بي خردي و مستي دنيوي مي باشدبايد دانست كه اينها شجاعت نيست بلكه حماقت و 
در عبادت نيز همين طور است؛ يعني اگر كسي نمازش را طوالني كند تا مردم بگويند ايشان چه نماز طوالني مي خواند، 

  .اين نماز هم چون غرض دنيايي دارد، بدون اجر و ثواب است
ت براي ريا و خودنمايي و در يك جمله براي اغراض و همچنين است اگر روزه، امر به معروف و نهي از منكر و ساير عبادا

وقتي كه انسان به خداوند پشت كند، تاريك و ظلماني مي . مقاصد دنيوي باشد، هيچ ثواب و پاداشي نخواهد داشت
گردد، مثل زميني كه وقتي مي چرخد آن قسمت كه پشت به خورشيد است، تاريك و ظلماني است اما آن قسمت كه رو 

  .مي باشد، روشن و نوراني مي باشدبه خورشد 
  .اما اگر انسان به خداوند رو آورد و مقاصد و افراض خود راالهي نمايد، مثل زميني مي ماند كه رو به خورشيد است

  .شما مي دانيد كه اگر نور آفتاب نباشد، چيزي هم نخواهد بود
. به وجود نمي آيند، و حيوانات از بين مي روندو مواد خوراكي    اگر نور خرشيد نباشد، گياهان روييده نخواهند شد،

آب، هوا و . مي شوند      درختهايي كه سر به فلك كشده اند از بركت نور خرشيد است، اگر نور خورشيد نباشد پژمرده
  .كافي نيست، بلكه نور خورشيد نيز از اركان اساسي رشد گياهان و درختان است   زمين براي رشد درختان و گياهان

  .ن نيز چنين است، به نور الهي نياز دارد تا پژمرده نشود و به حيات و زندگي با عزت خود ادامه دهدانسا
وقتي انسان تمام كارهايش براي خدا شد و قلبش منور به نور رباني گشت و آمال پس دنيوي را از خويش دور ساخت، 

  .حتي بديهايش نيز به خوبي مبدل مي گردد
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  س قلبنف

  
مي كنند با دلهاي آنان روابط برقرار كنند، و به         انبياي الهي وقتي مي خواهند مردم را به كاري دعوت كنند، سعي

  .مي دهند      قلوب و دلها فرمان
دشمنان انبيا نيز وقتي مي خواهند با انسان سخني بگويند با نفس انسان سخن مي گويند، چرا؟ چون نفس، زبان نفس 

  .سانيت، را مي فهمد و قلب هم زبان قلب و دل راو نف
  نفس و قلب انسان هر كدام لهجه و زبان خاص خود را دارند،

مانند دو انساني كه عب يا فارس هستند اينها با همكالم خودشان صحبت مي كنند براي اين كه زبان همديگر را خوب  
  .درك مي كنند

  .هر انساني به دنبال گمشدة خود مي باشد
نسانهايي كه فساد اخالقي دارند هميشه به دنبال مطالب جنسي كه مطابق ميلشان است مي گردند، رمانها و داستانهاي ا

مي كنند و يا اگر روزنامه بخوانند، به سراغ آن قسمتي مي روند كه تفسير مسايل جنسي و شَهوي         شهوي مطالعه
  .دارد

ويكي آوازخوان و ديگري نقاش و سومي نجار باشد هر كدام از اينها با ديد همچنين وقتي سه نفر وارد باغي زيبا شوند 
وعالقه خود به اين باغ نگاه مي كند، اولي فوري به صداي بلبالن در باغ گوش مي دهد تا به ترتيب آهنگ بلبالن توجه 

  .كند و در باغ فقط صداي زيباي پرندگانِ خوش الحان، نظر او را جلب مي كند
  .قاش است رنگ گلهاي گوناگون و زيبا نظرش را به خود جلب مي كند و به آنها خيره مي شودو دومي كه ن

هم كه نجار است به چوبهاي متفاوت درختان توجه مي كند تا ببيند اين چوبهاي گوناگون براي كدام كار   و سومي
  .نجاري او به درد مي خورد

  .پس هر كدام اينها در فكر شغل خود مي باشد
سان، شغلش خوردن و شهوتراني كردن، رياست طلبي، استعماركردن، فريب كاري، خودپسندي و جمع كردن نفس ان

  .صفات منفي است
  .ولي روح انسان، شغلش خودسازي، خودشناسي، خداشناسي و اصالح خود مي باشد

حاكم است، دستورهايش هم  انساني كه هواي نفس بر او. هر كدام از اين دو نيز دستورها و فرمانهاي خاص خود را دارند
وقتي امر به معروف و نهي از . مطابق ميل هواي نفس است؛ چون نفس در فكر آقايي و بزرگ جلوه دادن خويش است

منكر هم نمايد، مثل يك انسان رياست طلب و سلطان، امر و نهي مي كند و خالصه در ضمن امر به معروف و نهي از 
  .را با ديگران گوشزد نمايدمنكر، مي خواهد بزرگي و قدرت خود 

اما روح و قلب انسان اين گونه نيستند، بلكه بر عكس گروه اول، هنگام نصيحت و يا امر به معروف ونهي از منكر، 
  .متواضعانه برخورد مي كنند تا طرف مقابل شكسته و خورد نشود

  .تا بتواند با روح و قلب مردم سخن بگويدقلب و روح پاك انسان، تالش مي كند تا نيروي نفسانيت انسان را برطرف كند 
پيامبران و انبياي الهي با كفار جنگ مي كردند تا قلوب آنان را آزاد كنند مثالً در عصر حاضر كه ما با رژيم عراق مي 

جنگيم در واقع با رژيم نفس عراق مي جنگيم، مي خواهيم رژيم نفس عراق از بين برود تا قلوب مردم آزاد شود، وقتي 
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رت امام، صحبت مي كند، مردم عراق، سخن امام را مي فهمند و درك مي كنند اما رژيم فاسد عراق، چيزي درك حض
  .نمي كند

  .ملت ايران، رژيم نفس را از بين برد تا قلوبشان آزاد گردد. مبارزه با رژيم شاه نيز مبارزه با نفس و قلدريهاي او بود
معلوم مي شود كه نفس شاهي بر آنان حاكم است و نتوانسته اند رسوبات رژيم كساني كه هنوز هواي رژيم شاه را دارند، 
مانند اين زناني كه بعد از گذشت چندين سال از پيروزي نظام مقدس جمهوري . ستمشاهي را از وجود خود خارج سازند

ين بي حجابي يا بد حجابي ا. اسالمي، هنوز بدون چادر و يا با حجابي ناقص در كوچه ها و خيابانها رفت و آمد مي كنند
ها، به خاطر اين است كه در مملكت انقالب شده، ولي در قلوب آنان انقالب نشده است، لذا هنوز با هواهاي نفساني عصر 

  .شاهنشاهي از منزل بيرون مي آيند
كم است و بر تمام مردم دنيا جريان عقل و جهل، نور و ظلمت حاكم است منتها برخي قلب و عقل و نور بر آنان حا

  . بعضي نيز ظلمت و هواي نفس
بر شاه ايران، ظلمت و هواي نفس حاكم بود لذا وقتي مي خواست صحبت كند بسيار متكبرانه سخن مي گفت و در 

اما وقتي دربارة ديگران صحبت مي كند حتي دربارة علماي محترم، آنان » ...ما اراده كرده ايم«: تعابيرش چنين مي گفت
  .ر مي كردرا توهين و تحقي

  .وقتي كه زبان، زبان نفس شد، تعابير و سخنان انسان نيز نفساني و به دور از عقل و خرد انساني خواهد بود
و محبت سخن مي گويد؛ چنانچه وقتي   اما انساني كه پيرو هواي نفس نيست، وقتي مي خواهد صحبت كند با احترام

در آورد، نخست آن را حرارت مي دهد تا گرم و نرم شود و در قالب انسان مي خواهد مثالً آهني را به شكل دلخواه خود 
  .دلخواه خود بگنجد و سپس در آن قالب به آهن شكل مي دهد

اما انسان مطيع هواي نفس، وقتي مي خواهد نصيحت كند، انسان را در كورة تحقير و اهانت، نرم مي كند و سپس در 
  .قالب مي ريزد تا به مواد خود برسد

دولت شما، دولت «: گواروقتي مي خواهد دربارة هيأت دولت به نمايندگان مجلس نصيحت كند، نخست مي فرمايداما بزر
  ».بسيار خوبي است و نكند به او رأي اعتماد ندهيد

  .و بعد به دولتمردان مي فرمايد كار مردم را به خود مردم بسپاريد و وظايفشان را به آنان تذكر مي دهد
ييد كه امام بزرگوار نخست با محبت و حرارت خاصي هيأت دولت را مورد تفقد قرار مي دهد و پس مالحظه مي فرما

  .سپس وظايف آنان را گوشزد مي كند
  .مانند شكل دادن و راه انداختن است» تذكر«مثل حرارت دادن و نرم كردن، و » محبت كردن«

بدهند، محاصرة اقتصادي مي كنند، در رسانه هاي آمريكا و سايركشورهاي استعماري وقتي مي خواهند به كشوري تذكر 
گروهي مرتب بر عليه آن كشور تبليغات مي كنند، تحقير و اهانت مي نمايند، ناسزا مي گويند و اگر با اين ترفند به 

  .مقاصد خود نرسيدند، با ايجاد بهانه هايي، جنگ خونيني را بر آن كشور تحميل مي كنند
ان، منطق زور و قلدري است تا طرف مقابل را تحت فرمان خود گرفته و نرم سازند و منطق هواي نفس و پيروان شيط

  .سپس هر طور كه خواستند با آن رفتار مي نمايد
تو خود را ! اما وقتي اسالم و امام مي خواهند انسانها را نصيحت كنند، نه تنها تحقير نمي كنند بلكه مي گويند اين انسان

تو كسي هستي كه ! اي انسان: ، به خداوند تعلق داري و خداوند در قرآن كريم فرمودكوچك و حقيرنپندار چون تو
  .مالئكه بر تو سجده كردند، پس ارزش و مقام خود را بدان

سپس به انسانها تذكر مي دهند كه اگر مي خواهي از اين مقام رفيع و بلند سقوط نكني و تنزل ننمايي، مواظب باش 
  .ز صراط مستقيم، منحرف نسازدشيطان تو را فريب ندهد وا
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با اين حساب شما وقتي مي خواهيد به فرزندان خود شخصيت بدهيد، سعي كنيد به قلبشان شخصيت بدهيد نه به 
  .نفسشان

شخصيت دادن به نفس بچه، او را خود خواه، زود رنج و غير منطقي بار مي آورد، اما اگر به قلب و عقل كودكنتان 
  .انهاي متين، معقول، راستگو، باوقار و صميمي بار مي آيندشخصيت بدهيد، آنان انس

من به ياد دارم وقتي والدة ما مي خواست كاري را به ما واگذار كند، نخست مي گفت مثال اگر ازاخالق و رفتار تو راضي 
  .بودم، اجازه مي دهم فالن كار را شما انجام بدهي

ي باشيد فردا جاروب كردن منزل با شما، يا شستن ظرفها و و يا به دخترانش مي گفت اگر بچه هاي خوب و مؤدب
دوختن لباسها وهمچنين آشپزي و مانند اينها با شما، لذا آنان براي جلب نظرمادر و تحويل گرفتن كارِ خانه از او، از 

  .مي كردند        همديگر سبقت مي گرفتند و با هم سخت رقابت
ردن كودكان است؛ چون با عشق و عالقه كار مي كنند و لذا احساس و اين شيوه اي بسيار مناسب براي تربيت ك

  .شخصيت مي كنند و اين ارزشمند است
برخي از والدين نيز كودكان خود را با شيوة غلط به كار مي گيرند مثالً تا وقتي كه فرزندانشان مرتكب خطايي نشده و 

از آنان سر زد فوري كاري را بر آنان تحميل مي كنند خوب هستند به آنان كاري نمي دهند، اما همين كه يك اشتباهي 
  .و مي گويند چون كار ناپسندي انجام دادني پس بايد فالن كار را انجام بدهي

مي كنند و مي گويند مثال فالن مقدار بايد         و يا در مدرسه وقتي كودكي درس نمي خواند، مرتب او را جريمه
وة تربيت، غلط و ناپسند است، چون در اين صورت كاري كه كودكان انجام مي بايد بگويم كه اين شي. مشق بنويسي

بلكه خودش مي داند كه اينها را به عنوان جريمه و تاوان خطاب خود، انجام مي . دهند از روي عشق و عالقة قلبي نيست
  .دهد

د چون دقت نمي كند و با يا كودكي كه در مدرسه جريمه مي شود و بايد مشق بنويسد، خط اين كودك، خوب نمي شو
  .نمي نويسدة بلكه احساس مي كند كه عوارض و غرامت پس مي دهد  عشق و عالقه مشق

اما انبيا و اولياي الهي، مردم را اين گونه تربيت نمي كنند بلكه اگر كسي كارهاي خوب انجام مي داد و فرد صالحي بود، 
  .ر شخص صالح نبود به اوفرمان نمي دادندبه او فرمان مي دادند و امر و نهي مي كردند ولي اگ

    

  
  ياد خداوند

  
  همان طور كه بزرگساالن بايد هميشه به ياد خدا باشند، اين مطلب را بايد به كودكان نيز منتقل كرد؛

كه مواظف هستند هميشه به ياد خدا باشند، و اين مهم در بالندگي و سازندگي آنان تأثير يعني كودكان نيز بايد بدانند 
  .مستقيم و عميقي دارد

  ممكن است سووال كنيد كودكان به چه وسيله بايد به ياد خدا باشند؟ 
  .براي اين كه خردساالن نيز به سهم خود داراي فهم و شعور هستند. پاسخش آسان است

همه و همه از آثار ... نان تفهيم كرد كه آنچه مي خورند و هر آنچه مي بينند و به آنچه گوش مي دهند و و لذا بايد به آ
  .مخلوقات خداوند متعال است
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همة ... دستي كه با آن بازي مي كنند، پايي كه با آن مي دوند، چشمي كه با آن مي بينند، گوشي كه با آن مي شنوند و 
  .ال، امانتهاي الهي هستنداينها از نعمتها و در عين ح

مي كنند، پس خداوند كه باالترين و مهمترين         بشر فطرتاً خود را مديون كساني مي داند كه به او لطف و احسان
  .احسانها را در حق بندگانش انجام داده، بايد انسان، خود را هميشه مديون او بداند

  .كنيد كه در عين كار و يا بازي و شيطنت، به ياد خدا باشندپس به كودكان خود نيز، هم كار بدهيد و هم تفهيم 
  .بازي و شيطنت براي كودكان يك شغل است

  نگوييد وقتي خردساالن ما مشغول بازي و شيطنت هستند، كار لغو و بيهوده اي انجام مي دهند، چنين نيست، 
  .بلكه بازي يك كار و يك شغل براي خردساالن است

د كه خداوند متعال اين همه نعمت كه به ما داده نگهداري برخي از آنها را به عهدة خودمان به كودكان خود بياموزي
  واگذار كرده است؛

مثالً ضربان قلب، چرخش خوت در رگهاي بدن، تنفس كردن و مانند اينها خود به خد و به امر خداوند انجام مي گيرد، 
  .ر شده استاما نظافت بدن و نگهداري از آن به عهدة خود ما واگذا

با ذكر مثالهاي خوب و آموزنده، كودكان را به وظايفشان آشنا كنيد، مثالً بگوييد اگر خدمتگزاران شهرداري، كيسه هاي 
زباله ها را جمع آوري نكنند و آنها را از شهر خارج نسازند، چندان نمي گذرد كه بودي تعفن همه جا را اشغال، و فضاي 

منشأ ايجاد انواع امراض مي گردد، پس با اين حساب، ما نيز اگر بدن و فضاي اطراف خود  شهر را آلوده مي كند و طبعاً
  را تميز و نظيف نكنيم قهراً گرفتار انواع بيماريهاي آزار دهنده خواهيم شد؛

   

  
  عبادت كودكان

  
بگويد و به آنان تلقين كنيد كه هميشه به ياد خدا و نعمتهاي او هميشه براي كودكان خود از نعمتهاي الهي سخن 

  .باشند
  .اساساً كودكان وقتي به سن تميز مي رسند خودشان از همه چيز سووال مي كنند

  وقتي والدين به نماز مي ايستند سووال مي كنند نماز چيست و براي چه نماز مي خوانيد؟
  ند است و بايد ادا كرد، فوري مي پرسد خدا كيست؟وقتي پاسخ داده مي شود كه نماز امر خداو

  .در اين موقع بايد با پاسخهاي مناسب، از نظر اعتقادي، كودكانتان را بسازيد
  مي كنند،     عبادت كودكان همين است كه دربارة اعتقادات، سوواالت پي در پي

دكي پاسخ مناسب داد و از همان خردسالي، از همين سوواالت خوب كودكان، بايد نهايت استفاده را كرد و با زبان كو
  .كودكان را با خداوند آشنا نمود و طوري تربيت شوند كه هميشه به ياد خدا باشند

طبيعت كودكان، بازي و شيطنت است، و بعضاً ممكن است به كارهاي لغو و بيهوده دست بزنند اما بايد مراقب بود تا در 
  .ايت كنندحال بازي هم، ادب و نظم و نظافت را رع

  .كار لغو و بيهوده براي بزرگساالن بد است اما براي كودكن اجتناب ناپذير است
هستند كه در كودكي نيز كارهاي لغو و بيهوده از آنان سر نمي زند، اما غير از  -عليه السالم -فقط انبيا و ائمة معصومين
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مي كنند، و اساساً رشد     رهاي لغو و بيهودهانبيا و معصومين، كودكان ديگر، طبعاً بخشي از عمر خود را صرف كا
  .مي باشد     كودكان نيز در گرو همين بازيها و شيطنتها

اگر كودكان را سالم و صحيح بار بياوريد قهراً و خود به خود به فكر خداوند مي افتد، براياين كه شناخت خداوند، امر 
  .فطري هر انساني است

كه يك چاه كن، در نهايت به آب مي رسد، انسان نيز در نهايت به وجود خداوند انسان مثل چاه كن است، همان طور 
  .گردن مي نهد، و نسبت به او معرفت پيدا مي كند

فطرتاً كودكاني كه به مرحلة تميز مي رسند، هر چيزي كه اعجاب آنان را برانگيزد فوري مي خواهند از حقيقت آن جويا 
  شوند، 

  خشان نظر مي اندازند، فوري از حقيقت آنها سووال مي كنند، وقتي در شب به ستاره هاي در
وقتي خورشيد و ماه را مي بينند باز سووال مي كنند و همين طور تا به خداوند معرفت پيدا مي كنند و به نداي فطرت 

  .مي دهند خود پاسخ مثبت

  

  برخورد قاطعانه

  
از موارد مهمي كه نبايد آن را از نظر دور دانست اين است كه گاهي كودكان چيزهايي طلب مي  در تربيت كودكان، يكي

كنند و يا كارهايي انجام مي دهند كه والدين بايد قاطعانه برخورد كرده و اجازه ندهند فرزندانشان به سوي فساد اخالقي 
  سوق داده شوند؛

مي گردند در اينجا والدين بايد فوري نسبت به     رسه، دير به منزل برمثالً برخي از كودكان هنگام خروج از منزل يا مد
  اين مساله حساسيت نشان بدهند، و حكمت دير آمدن كودكانشان را جويا شوند؛

چون ممكن است با كودكاني دوست شده باشند كه از اخالق سالم و عقل كافي برخوردار نيستند و كم كم فرزندان شما 
  .اخالقي بكشانند را به تباهي و فساد

  نحست بايد به كودكانتان تذكر بدهيد كه بان آن شخص فاسد و آلوده دوستي خود را قطع كند، 
  اگر كودك شما مقاومت كرد و گفت نه، من بايد همچنان با او دوست باشم و دست از دوستي او بر نمي دارم، 

ش نشان بدهند بلكه بايد با كمال قاطعيت برخورد كرده اينجاست كه والدين نبايد در برابر گريه و آه و زاري كودك نرم
  و اين رابطة دوستي مفسده انگيز را قطع كنند، 

مانند طبيبي كه با قاطعيت، عضو فاسد را از بدن انسان قطع و جرّاحي مي كند و به فرياد و نالة بيمار هيچ توجهي نمي 
  .كند

مه جا و در همة موارد بلكه هر سخن جايي و هر نكته مقامي ترحم و نرمش در برابر كودكان، خوب است اما نه در ه
  .دارد

اگر شما امروز كه فرزندانتان با يك عنصر فاسد رابطه برقرار كرد و عكس العملي نشان نداديد، فردا به دو عنصر فاسد 
  ...دوست مي شود، همين طور با سه، چهار، پنج و

  ت روي دست بگذاريد و نابودي فرزندانتان را تماشا كنيد، و سرانجام به جايي مي رسد كه ديگر شما بايد دس
مانند طبيبي كه وقتي ديد مريضش يك انگشتش فاسد و سياه شده، آن را قطع نمي كند و همين طور صبر مي كند تا 
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  .اين كه سياهي به سراسر بدن و نهايت به قلب مي رسد و مريض را مي كشد
اسد را جرّاحي مي كند، والدين نيز فوري و قاطعانه بايد رابطة رفيق فاسد را همان طور كه يك طبيب ماهر، فوري عضو ف

  . با فرزندانشان قطع كنند، و اين حقيقتي است كه قابل انكار نيست
خداوند متعال در نهاد هر انساني، يك هدايت تكويني به كار برده كه اين هدايت اجازه نمي دهد كودكان، خود به خود 

ف بروند اما اگر مشاهده شد كه كودكي اين هدايت فطري را زير پا نهاده و به بيراهه مي رود، در به سوي كارهاي خال
  .اين صورت بايد او را متوجه اشتباه خود كرد

براي اين كه وقتي كودكي با كودك فاسدي دوست شد، كودكان خوب و سالم طبق همان هدايت تكويني خود، با اين 
ت شده، فاصله مي گيرند تا آلوده به فساد نشوند، وقتي آن كودك ديد كودكان خوب كودكي كه با كودك فاسدي دوس

همه از او جدا شده و فاصله گرفتند، احساس تنهايي مي كند و همين عامل خوبي مي شود تا خود را به دوستان فاسد 
و در نهايت، لحظه به لحظه در  بيشتر نزديك كند و همين امر باعث مي شود روز به روز بر دوستان فاسد او افزوده گردد

  .لجن زار فساد و تباهي، بيشتر غرق مي شود
در اينجا بر والدين است كه يا دوستان فاسد را قيچي كنند و اگر نتوانستند كودك خود را از ميان دوستان فاسد قيچي 

  .كنند، به هر ترتيبي كه شده بايد بين كودك خود و عناصر فاسد فاصله اندازند
ونه موارد، ترحم و به كار بردن عاطفه و احساسات، هيچ موردي ندارد بلكه در عين احترام به شخصيت فرزند، در اين گ

  .بايد قاطعانه برخورد كرد و كودك را از بيراهه رفتن نجات داد

   

  سطح آگاهي

گاهي كودكان است و يكي از شيوه يكي از مسايل بسيار مهم كه والدين محترم نبايد از آن غفلت كنند، باال بردن سطح آ
هاي باال بردن سطح معلومان كودكان به اين است كه شما هر چيز مهم را در نظر آنان مهم و هر چيز حقير و كوچك را 

  .نيز در نظر آنان كوچك و حقير جلوه دهيد
اينجا وظيفة والدين است به عنوان مثال اگر مالحظه كرديد كه فرزند شما چندان به امر نظافت اهميتي نمي دهد، در 

كه نخست اهميت فوق العادة نظافت را به كودكان خود گوشزد نمايند، و عواقب خطرناك عدم پاكي و نظافت را نيز بيان 
  .كنند

» نظافت«اگر كودك شما رعايت نظافت نكردند و يا به آن اهميتي ندادند، اين به خاطر اين است كه به اهميت و ارزش 
 ممكن است كودكي در كنار جوي آبي كه در خيابان است و به انواع آلودگيها آلوده است، بنشيند و واقف نيستند، مثالً

مشغول شستن دست و صورت خود بشود، در اينجا فوراً بايد ب اين كودك گفت كه از اين كار خطرناك دست بردارد، و 
ا مضّر و خطرناك، چه عواقب سويي را به دنبال توضيح داد كه استفاده كردن از فاضالب آلوده و حاملِ انواع ميكروبه

  .دارد
وقتي كودكان نسبت به مضّرات و مفاسد آبهاي آلوده آگاهي پيدا كردند طبعاً مواظب خود هستند، و سعي مي كنند خود 

  .را از آن دور نگه دارند
چيزهايي اهميت دارد و مهم است  مي دانند كه    را به عنوان مثال ياد كرديم واالّ خود والدين محترم» نظافت«اهميت 

  و چه چيزهايي اهميت ندارد؛
مثالً به كودكان اهميت رعايت ادب، اخالق نيكو، درس خواندن، مطالعة كتابهاي مفيد، مناجات با خدا انجام فرائض ديني 
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اما بايد بدانيد كه  نمي كنند      و امثال اينها نمايند، ممكن است كسي بگويد بچه ها اهميت اينها را نمي فهمند و درك
  .كودكان نيز مانند بزرگساالن به اهميت همة اينها پي مي برند و انها را درك مي كنند

شما اگر موفق بشويد به كودكان خود اهميت كارهاي مثبت و خوب را تفهيم كنيد به نحوي كه آنان كامالً به اهميت 
كه وقتي انسان از دوران خرسالي به اهميت چيزي پي برد،  آنها واقف شوند، خدمت بزرگي در حقشان كرده ايد براي اين

  طبعاً همان را در سنين باال نيز رعايت مي كند و به آن پايبند است؛
مثالً وقتي كه شما به كودكان خود اهميت دنيا را گوشزد كرديد و گفتيد كه انسان بايد بيكار نباشد چون بيكاري منشأ 

غول بودن به كار پسنديده و خوب، بسيار الزم و امري حتمي است براي اين كه اگر آفات و مكافات فراوان است پس مش
انسان در دنيا شغل مناسبي نداشته باشد، در گذران امور زندگي، دچار انواع مشكالت جدي خواهد شد و ممكن است به 

وقتي . معرض خطر قرار گيرد ممكن است اعتقادات و ايمانش نيز در: افراد پست و فرومايه محتاج شود و در يك جمله
اينها را براي كودكان خود بگوييد مطمئن باشيد كه اثرات مثبت و خوبي خواهد داشت و نصايح و خير خواهي هايتان بي 

  .اثر نخواهد ماند
ت وقتي به كودكان، اهميت دنيا و محسنّات و استقالل اقتصادي را گوشزد نموديد، حتماً توجه آنان را به اهميت امر آخر
نيز معطوف داريد، يعني اهميت دنيا حتماً بايد با اهميت آخرت توأم باشد براي اين كه اگر انسان دنيايش آباد و خرّم 

بي نياز ديد، طبعاً طغيان خواهد كرد، و از صراط مستقيم خارج مي       شد و به استقالل اقتصادي دست يافت و خود را
  شود، 

تقوا و حالل و حرام نيز توجه داشت و توجه داشته باشد كه تمام اموال او داراي حساب اما اگر در تمام مراحل زندگي، به 
  .و كتاب است، قطعاً منحرف نخواهد شد و پاي خود را از گليم خود خارج نمي كند

  .پرداختن به امر دنيا بدون توجه به آخرت، فاجعه آفرين و مفاسد آن از حد شمار بيرون است

   

  
  خطر ابتالء

  
است، زيرا انسان بيكار، انسان طبيعي نيست بلكه انساني است كه با عقده » تنفر انسان از خويش«يكي از آفات بيكاري، 

  .اي بزرگ رو به رو است، دلش مي خواهد خودش را نبيند و دربارة خودش انديشه نكند و يا بكلي خود را فراموش نمايد
ست دارد با طرف خود هرگز رو به رو نشود لذا هر كجا او را ببيند تالش مي كند كه انسان وقتي از كسي متنفر باشد دو

به نحوي خود را از او دور نمايد، به منزل او نمي رود و به اجازة ورود به خانه اش را نمي دهد، در مجالس و محافل، از او 
  .فاصله مي گيرد و خالصه هميشه سعي مي كند كه با طرف خود رو به رو نشود

اما سووال اين است كه وقتي انسان از خودش متنفر شد چه بايد بكند؟ به كجا بگريزد؟ و چگونه از خود فاصله بگيرد؟ 
  آيا ممكن است انسان به خودش قهر كند؟

وقتي به انسان حالت تنفر دست داد، طبعاً سعي مي كند به نحوي خود را از اين معضل نجات بخشد و تها راه نجات از 
ل، مشغول بودن به كار است، لذا برخي از مردم براي خود مطالعه را انتخاب مي كنند و برخي به اعتياد و مواد اين معض

مخدر پناه مي برند، همة اينها براي اين است كه انسان شكست خورده و ناكام، مي خواهد به نحوي از حال خود خارج 
  .شود و خود را فراموش كند
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الت و گرفتاريهاي متعدد است و قادر به حل آنها نيست و از اين جهت رنج مي برد، خطر تا وقتي كه انسان دچار مشك
  .مبتال شدن به مواد مخّدر فراوان است

البته مشكالت انسان متعدد است؛ برخي از كمبود مالي رنج مي برند و بعضي از اين كه ديگران از او جلو افتاده اند، 
  .ي عوامل ديگراحساس حقارت مي كنند، و برخي هم برا

  .اما در مجموع،كار و تالش، مي تواند اكثر مشكالت انسان را برطرف سازد
به نظر شما چرا وقتي يك شخص معتاد موفق مي شود كه اعتياد را كنار بگذارد، دوباره معتاد مي شود، و همان برنامة 

بيكاري و تنفر از «جود دارد كه عبارت از سابق خود را ادامه مي دهد؟ علت آن اين است كه هنوز عوامل اعتياد در او و
  .است» خويش

اشخاص معتاد وقتي موفق به ترك اعتياد مي شوند همين كه به خانه بر گردند، بچه ها دور او را مي گيرند و مي گويند 
سرنوشت ما چه مي شود؟ همسرش مي گويد تكليف من چيست؟ من نمي توان از پس مخارج بچه ها در بيايم و همين 

ر دوباره عوامل ناراحتي يكي پس از ديگري به سراغش مي آيند، و چون قادر به حلّ آنها نيست مجدداً به خود طو
مي كند تا دوباره سراغ كارهاي سابق       فراموشي و گريز از خود تمايل نشان مي دهد و همين فكر باطل، او را وسوسه

  .خود كه همان اعتياد باشد، برود
  اي انسان مانند آب براي درخت است؛كار و تالش مفيد، بر

مي دهند و برگهايش پژمرده و بي رمق مي       اگر به درختي آب ندهند، شاخه هايش كم كم قوت خود را از دست
  .شوند و از زيبايي و طراوت باز مي ايستد

  اما درختي كه از نعمت آب برخوردار است، روز به روز بر زيبايي و طراوت او افزوده مي شود، 
انساني كه كار سالم و مفيد مي كند هميشه شاداب و خرّم است براي اين كه با همين كار كردن، مشكالت خود را يكي 

  .پس از ديگري حل مي كند و جرأت پيدا مي كند تا با مشكالت بزرگتر دست و پنجه نرم كند
زند و مايل هستند كه به آنان اساساً برخي از مردم افزون بر حل مشكالت خويش، به حلّ مشكالت مردم مي پردا

پيشنهاد شود تا مشكلي را حل كنند، يعني بغضي از مردم براي هر مشكلي كه رخ دهد، براي آن، تدبير و انديشه اي 
  .دارند و اشخاصي كه چنين هستند، كمتر گرفتار اعتياد، مشروبات الكلي و فساد اخالقي مي شوند

تالش كنيد تا كودكان شما با همتي بلند بزرگ بشوند و طوري تربيت شوند پس بايد با اين حساب، شما والدين محترم 
كه وقتي مشكالت خود را حل مي كنند، بتوانند مشكالت ديگران را نيز حلّ نمايند، نه اين كه حتي در محل معضالت و 

  .مشكالت خود نيز فرو مانند كه اين سوء تربيت، اولين قدم شكست است

   

  مراقبت

  دو جنبه دارد، از يك جهت به خوبيِ پيامبران است و از جهت ديگر مانند شيطان مي باشد، انسان 
  .لذا انسان بايد هر دو جنبه را مالحظه كند

  :ممكن است چيزي از يك جهت براي انسان و كودكان خوب باشد اما از جهت ديگر خوب نبوده و مضّر باشد
ده هم به ناراحتي كبد گرفتار شده ايد و هم به ناراحتي معده، مداواي مثالً فرض كنيد شما يا كودكانتان خداي ناكر

چنين امراضي مشكل است؛ چون گاهي اوقات طبيب حيران مي شود كه چگونه هم كبد و هم معدة شما را مداوا نمايد، 
اگر   بالعكس امابراي اين كه ممكن است دارويي كه براي كبد نافع و مفيد است، براي معده غير نافع و مضرّ باشد و 
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  .انسان يك درد مشخص داشته باشد طبعاً مداواي آن براي طبيب كار سختي نخواهد بود
با توجه به اين مقدمة مختصر، عرض مي كنم كه چون انسان و كودكان دو جنبه دارند لذا تربيت كردن اينان كار آساني 

و هم جنبة شيطاني، و اين تركيب در نهاد انسان، كار  نخواهد بود، براي اين كه كودكان، هم جنبة معنوي و الهي دارند
  .تربيت او را سخت تر مي كند

اگر كودكان فقط جنبة فرشتگي و ملكي داشتند، تربيتشان آسان بود چون با تشويق و ترغيب، به خوبي اصالح مي شد، 
  .بيت را بسيار حساس مي كنداما مشكل اينجاست كه در اين كودكان جنبة شيطاني و منفي نيز وجود دارد كه كار تر

مي كردند، پيامبران الهي كودكان را طوري      ما بايد كودكان خود را همانطور تربيت كنيم كه انبياي الهي تربيت
تربيت مي كردند كه كودكان روز به روز پاكتر ،بي آاليش تر، آگاهتر مي شدند سرانجام طوري تربيت مي شدند كه 

حاسبوا قبل : دست داشتند و به اين حديث شريف عمل مي كردند كه مي فرمايد خودشان حساب كارشان را در
  .تحاسبوا؛ يعني خودتان حساب خود را بكنيد قبل از اين كه به حساب شما رسيدگي شود

كساني كه در مكتب متعالي انبيا تربيت مي شدند جنبة شيطني آنان خاموش و جنبة عقل و فكر و فهمشان به حد اعلي 
  .دمي رسي

شاگردان مكتب انبيا هر روز كامالً حساب اعمال خود را مي رسيدند و كارهاي نيك و عبادات و مناجات خويش را از خدا 
مي دانستند لذا از او تشكر و سپاسگذاري مي كردند و اگر اندك خالفي مرتكب شده بودند، سريعاً استغفار نموده و از 

  .نمودند مي        بارگاه حضرت حق طلب عفو و بخشش
پس ما نيز بايد كوكان خود را همين طور تربيت كنيم يعني طوري باشد كه كودكان ما نيز هر روز حساب همان روز 

كنند، همان طور كه يك بازاري وكاسب در پايان هر روز، دخل خود را بيرون مي آورد و حساب سود و   خود را محاسبه
  .كه اگر چنين نباشد، كاسب موفق نخواهد بود زيان خود را به دقت برسي مي نمايد، براي اين

و همچنين سرپرست هر خانواده نيز معموالً حساب دخل و خرج هر روز خود را محاسبه مي كند تا اگر يك روز زياد 
خرج كرده، روز ديگر خرج كند تا دخلش به خرجش برسد، اگر انسان در زندگي خود بدون حساب و كتاب باشد، طبعاً 

  .فراوان مي شوددچار مشكالت 
پس سعي كنيد فرزندان عزيز خود را به نحوي به وظايفشان آشنا كنيد كه كم كم خوشان حساب اعمال نيك و قبيح 

  .خود را بكنند
مي توان گفت كه در تربيت فرزندانتان موفق        اگر كودكان شما در راه تربيت به اين مرحله از رشد و فهم برسند

  .بوده ايد
خودشان مراقب اعمال خود باشند، بسياري از مشكالت شما خود به خود حل مي شود، براي اين كه ديگر كودكان وقتي 

نيازي نيست كه هر روز، و به صورت مرتب مراقب آنان باشيد تا به بيراهه نروند بلكه وقتي فرزندان شما در اثر تربيت 
كه خيالمان از ناحية فالن فرزندمان آسوده » حمداهللاب«خوب، به رشد و فهم كافي رسيدند، معموالً والدين مي گويند 

  .است و مطمئن هستيم كه او خودش مي تواند مصالح و مفاسد خود را تشخيص بدهد و ديگر مستقل شده است
وقتي نيروي عقل انسان بر هواي نفسش غلبه پيدا كرد و فهم و شعورش بر جهالتش   اين مطلب از مسلّمات است كه

و غرور و خود پسندي اش منكوب گرديد، چنين انساني راه خود را يافته است و به بيراهه نمي رود؛  سلطه يافت و جهل
  .چون نور عقل و فهمش، هادي و نگهبان او خواهند بود
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  دفع مفسده
   
در اين كه شيطان از دشمنان قسم خوردة انسان است، شكي نيست اما آنچه مهم است اين است كه انسان مراقب باشد  

  .ب اين دشمن مكّار را نخوردفري
يكي از حيله هاي معمول شيطان اين است كه نخست انسان را از لغزشهاي كوچك فريب مي دهد و سپس به تدريج، 

  .مي كند       قبح و زشتي آن را كم رنگ مي كند تا اين كه انسان را وادار به ارتكاب گناهان كبيره
رسه چيزهاي كوچكي مثل مداد يا دفتر را پيدا مي كند، تصور مي كند كه به عنوان مثال، يك بچة محصل، وقتي در مد

هر چه پيدا كند مال خودش است لذا آن را بر مي دارد و به خود اختصاص مي دهد و كم كم قبح و زشتي اين كار در 
  .نظرش محو مي گردد و به سراغ چيزهاي بزرگ مي رود

كار را به بچه ها گوشزد كنند و به آنان تفهيم كنند كه هر چه پيدا كردند  مربيان و والدين محترم بايد زشتي و بدي اين
و لو كم و بي مقدار باشد، بايد آن را به دفتر مدرسه تحويل دهند تا بچه ها تصور نكنند هر چه يافتند مال خودشان 

  !است و ادعاي مالكيت كنند
ه را يافتند مال آن مي شوند، به تدريج به سوي سرقت اگر انديشة غلط در كودكان تقويت شود و تصور كنند كه هر چ

پس شما . مي كنند هر چه را كه از اين طريق نيز به دست آوردند، مالك آن مي شوند    كشيده مي شوند و خيال
  .والدين و مربيان محترم بايد بسيار هوشيار باشيد تا كودكان عزيز به بيراهه كشيد نشوند

  .ا و اشتباه، سريعاً با برخورد صحيح و عاقالنه، دفع مفسده نمايندو بايد با مشاهدة اولين خط

   

  ياد آوري

براي كودكان خود همان را بگوييد كه پيامبر عظيم الشأن السالم در ماه شعبان براي مردم بيان فرمود، يعني براي 
انسان را به جهنم مي برد و اعمال  كودكان خود توضيح دهيد كه اعمال زشت و ناپسند مانند شاخه هاي زقّوم است كه

  .خوب و پسنديده، شاخه هاي طوبي است كه انسان را به بهشت روانه مي كند
و بعد به آنان بگوييد كه دروغ، تهمت، عيب جويي و صفات منفي، همه از شاخه هاي زقوم هستند، و درستي، صداقت، 

ي باشند و خوش به حال شما كه به شاخه هاي درخت پاكي و عبادات الهي نيز تمامشان از شاخه هاي درخت طوبي م
  .طوبي چنگ مي زنيد

مي دهد اما در خردساالن بايد اين طبيعت را       انسان فطرتاً چه كوچك باشد يا بزرگ، چيزهاي خوب را از بد تميز
  پرورش داد تا بهتر و بيشتر، صالح و فساد خود را تشخيص دهند؛

اثر تذكار و پند و اندرزتان بين پاكي و آلودگي تشخيص دهند و بدانند كه با دست مثالً ممكن است كودكان شما در 
آلوده نبايد بر سر سفرة طعام حاضر شوند و نبايد لباس خود را آلوده نمايند و هكذا، اما بين طاهر و نجس، واجب و حرام 

  و مانند اينها تشخيص ندهند كه اينها را نيز بايد به آنها تفهيم كرد، 
اينجا نجس شده پس به آن دست نزنيد تا آنجا را ! فرزندان:  وقتي جايي نجس شده باشد بايد به كودكان گفتمثالً

شسته و طاهر نماييم، همين تذكر و پند شما، آن بچه ها را هوشيار مي كند، و مي فهمد كه اوالً بايد معناي پاكي و 
جايي ناپاك بود، نبايد آنجا را رها كرد بلكه بايد آنجا را با آب شست و نجاست را بدانند و بين آنها تميز بدهند و ثانياً اگر 

  .پاك نمود
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و يا اگر كسي نزد كودكان شما غيبت كرد و يا تهمت زد، فوري شما عكسي العمل نشان دهيد و بگوييد كه غيبت زدن 
  .نيدحرام است و خداوند از اينها به شدت نهي فرموده پس نبايد غيبت كنيد و يا تهمت بز

همين گفتن شما موجب مي شود كه كودكان شما بدانند كه غيبت، تهمت، عيب جويي، آزار ديگران و غيره حرام است 
  .و بايد نزديك آنان رفت

و همچنين هنگام نماز كه مي شود وقتي والدين برخاستند و به نماز ايستادند و به فرزندانشان نيز گفتند نماز واجب 
ايد نماز خواند، روزه گرفت، به فقرا و بيچارگان رسيدگي نمود و مانند اينها، باز كودكان شما است و طبق امر خداوند ب

  .متوجه مي شوند كه وقتي به حد بلوغ رسيدند تكاليفي دارند كه حتماً بايد آنها را انجام دهند
كان متوجه شده و به وظيفة خود خوب، وقتي كه شما والدين محترم يا مربيان عزيز، اين چيزها را تذكر داديد قهراً كود

عمل مي كنند و بين هر چيز تشخيص مي دهند و قوة تميزشان نيرو و قوت مي گيرد و هنگامي كه به حد بلوغ 
   رسيدند، كامالً به وظايف خويش آگاهند و نيازي به راهنما و سرپرست ندارند

   

  برهان و دليل

سعي كنيد پند و اندرز هاي شما همراه با دليل و برهان مناسب باشد؛ يعني اگر خوبي يا بدي چيزي را بيان مي كنيد، 
علت خوبي و بدي آن را نيز بگوييد تا پند و اندرزهاي شما ريشه دار شود و براي اين كه اگر نصايح شما بدون برهان 

د اما وقتي نصايح، همراه با برهان باشند اين جاودانه خواهد شد باشد، ممكن است كودكان بعضي اوقات مراعات نكنن
مثالً وقتي كسي به كودك شما آسيب رسانده و يا او را اذيت و آزار داده و فرزند شما به شدن خشمگين و ناراحت است، 

خود ناراحت  مشاهده كن كه چقدر از اذيت و آزار ديگران نسبت به! در همان لحظه به كودكتان بگوييد كه فرزندم
هستي، وقتي شما هم ديگران را اذيت و آزار بدهي آنان نيز همين مقدار ناراحت و خشمگين مي شوند پس سعي كن 

  .هرگز آزار و آسيبي به ديگران نرساني
  .همين نصيحت و اندرز شما به ذكر برهان و دليل، قطعاً در فرزندان شما تأثير عميقي مي گذارد

منكر، مواقع خاصي دارد كه در همان مواقع خاص بايد اقدام نمود، به عنوان مثال، اگر كودكي گم امر به معروف و نهي از 
شد و شخصي او را يافت و به خانواده اش ملحق كرد، در اينجا طبعاً آن كودك گم شده بسيار خرسند و خوشحال مي 

در اوج خرسندي است، همان موقع بايد به شود كه از سرگرداني و بيچارگي نجات يافته است، وقتي اين كودك گم شده 
اين خرسندي و سرور تو از چيست؟ آيا از اين نيست كه به خانواده ملحق شده اي و از سرگرداني نجات يافته : او گفت

پس تو نيز هميشه سعي كن به ديگران كمك كني و : اي؟ قطعاً پاسخ او مثبت است، در همين لحظه به او بگوييد
اين نصيحت و پند بجا و به موقع، بسيار .از زمين بلند نمايي و به مستمندان و محتاجان رسيدگي كنياشخاص افتاده را 

  .مؤثر خواهد افتاد و بركات چشمگيري خواهد داشت

  
  هنگام وعظ

  
وقتي كودكان شما نسبت به شما حسن ظن دارند، آنان را نصيحت كنيد و هنگام سوء ظن و بدبيني كودكان نسبت به 

  ، از نصيحت و اندرز پرهيز كنيد؛شما
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براي اين كه در اين صورت، نصايح شما هيچ تأثيري نخواهد داشت، به عنوان مثال، اشخاصي كه ظروف مسي با آهني را 
  .لحيم مي كنند قبل از لحيم كردن، محل لحيم را اسيد مي مالند تا زمين براي لحيم آماده شود

  ما هر چه كردم موفق نشدم؛ يعني لحيم نمي چسبيد و خاصيت نداشت،روزي تصميم گرفتم چيزي را لحيم كنم ا
ذرات چرك و چربي و امثال اينها روي فلز، مانع جوش خوردن لحيم خواهد شد، لذا : علت را از اهلش پرسيدم، گفت

  .نخست بايد محل لحيم را با اسيد، پاك و صاف نمايي تا لحيم خاصيت خود را از دست ندهد
  طور است؛  اندرز كودكان نيز همين نصيحت و پند و

يعني اگر بخواهيد نحصيت و تذكرات شما به فرزنان بچسبد و جوش بخورد، بايد نخست موانع را برطرف سازيد؛ موانعي 
مي سازد، توجه به قيامت     مثل سوءظن، بدبيني، ناراحتي، غضب، غرور و مانند اينها، و اسيدي كه اين موانع را برطرف

داست؛ براي اين كه خوف از خداوند و توجه به قيامت و حساب و جزاء نفس و قلب انسان را از صفات مفني و خوف از خ
شستشو ميدهد و طبعاً وقتي نفس و قلب انسان پاك و بي آاليش شد، نصيحت و پند و اندرز اثر مي كند و جاودانه 

  .خواهد شد
ثل غرور، كبر، خودپسندي و مانند اينها را از بين مي برد و آيات نوراني قرآن مجيد مانند اسيد است كه صفات منفي م

مي شنيدند متأثر مي     قلب انسان را نوراني و پاك مي گرداند و براي همين بود كه وقتي مشركين وكفار، آيات قرآن را
  .شدند و به آيين اسالم متمايل مي گشتند

اد مطالبي را نوشته ايد طبعاً اگر بخواهيد دوباره روي آنها مثال ديگر مي زنم و آن اين كه شما اگر روي كاغذي، يا مد
  .چيزي بنويسيد بايد نخست مطالبي را كه با مداد نوشته ايد پاك كنيد و بعد دوباره روي آن كاغذ، چيزي بنويسيد
ندرز تربيت و نصيحت كودكان نيز همين گونه هست؛ يعني نخست بايد موانع را برطرف ساخت و سپس نصايح و پند و ا

  .را جايگزين نمود

  
  امر به معروف

  
به فرزندان خود تفهيم كنيد كه با هركس، هم كالم و هم صحبت نشوند و علت آن را نيز بيان كنيد ت كودكان با بينش 

  .و درايت كافي پرورش يابند
امر به معروف و نهي  كودكان بايد بدانند كه با هر كودك فاسد و منحرفي، سخن نگويند و با او باب دوستي نگشايند البته

از منكر مانعي ندارد منتها شخص آمر به معروف و ناهي از منكر بايد كامالً مراقب باشد تا سخنان او تأثير منفي نداشته 
  باشد؛

مثالً اگر فرزند شما ديد كه دو بچه مشغول قمار بازي ويا كارهاي ناپسند هستند و تصميم گرفت تا آنان را پند و اندرز 
فرزند شما بايد بداند كه چگونه امر به معروف و نهي از منكر نمايد؛ براي اين كه اگر راه نصيحت را نداند،  بدهد، اين

  .ممكن است با سخن خود، اختالف و فتنه اي به پا كند و شيطان رجيم نيز همين را مي خواهد
  .كه باالتر از توان اوست وادار مي كنديكي از حيله هاي بسيار دقيق و مرموز شيطان اين است كه انيان را به كارهايي 

وجود دارد؛ يعني براي » باب كراهه مؤمن ان يحتمل مافوق طاعته«در كتاب شريف اصول كافي، فصلي تحت عنوان 
  .شخصي مؤمن بد است چيزي را كه از قدرتش خارج است انجام بدهد
ن كه شنا بلد نيست مي خواهد به دريا رفته و مثالً فرض كنيد خانواده اي تصميم مي گيرد كنار دريا برود و كودكشا
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اندكي شنا كند، بچه به دريا مي رود و موج دريا او را به جاهاي عميق مي كشاند، مادر كه به فنون شنا آگاه نيست، مي 
 بيند كودكش در حال غرق شدن مي باشد، لذا خود را به دريا مي افكند و خود را به هالكت مي رساند، پدر نيز اشتباه

همسرش را تكرار مي كند و در نتيجه يك خانواده از بين مي رود و اين هالكت، به خاطر كاري بود كه از توانشان خارج 
  .بود

و يا پدر و سرپرست خانواده تصميم مي گيرد به دريا برود و كودك خردسالش در ساحل به انتظار اوست اما مي بيند 
  .پدر وارد دريا مي شود و در نتيجه خود را هالك مي كندپدرش در حال غرق شدن است، فوري براي نجات 

امر به معروف و نهي از منكر نيز چنين است؛ يعني نخست انسان بايد حساب همه چيز را داشته باشد تا پندش مفيد 
  .واقع شود، طوري نباشد كه به جاي اصالح ديگران، خودش نيز فاسد شده و به بيراهه برود

دكان كتابهايي مثل گلستان سعدي، حليه المتقين، كليله و دمنه و امثال اينها بسيار خوب است، براي تربيت و اصالح كو
  مي گويد؛      مثالً در گلستان سعدي جمله اي بسيار ارزنده و مفيد وجود دارد و آن اين است كه

  ».ق نمي شوددشمن چون از دشمني فرو ماند الف دوستي زند و در دوستي آنچنان كند كه در دشمني موف« 
فوق، اگر براي كودكان كامالً توضيح داده شود، در زندگي و سرنوشت آنان نقش سازنده و مفيدي خواهد   همين كالم

  .داشت

  امانت ها
  .فرزندان ما امانتهاي الهي در دست ما هستند كه بايد از اين امانتها به خوبي پاسداري كرد

احكام، آداب و سنن اسالمي از وظايفي است كه بايد به اين امانتها آموخت تا اين كه اين امانتها دوباره به  تعليم قرآن،
  .صاحب اصيلش عودت داده شوند

وقتي كودكان، با ايمان، صالح، و پاك باشند معلوم مي شود كه به اين امانتها خيانت نشده است و اگر عكس اين باشند، 
  .خيانت به امانت است

والدين و مربيان كه تربيت فرزندان راه به عهده دارند، آنان نيز بايد بدانند كه اگر به وظايف خود عمل مي كنند اينها هم 
  .از لطف و مرحمت خداوند است و اگر الطاف او نبود قطعاً قادر نبودند به اين وظايف سنگين عمل كنند

  البته تربيت اصلي كودكان به دست خداوند است، 
كه از نطفة گنديده در رحم مادر، انساني پديد مي آورد و مدت نه ماه در رحم مادر پرورش مي دهد و او را تغذيه اوست 

  .مي كند و هنگام تولد تا لحظه مرگ نيز همه چيزشان در دست اوست
وم نيست انسان از خود هيچ ندارد، هر چه هست از اوست، اگر يك لحظه عنايت حضرت حق از انسان منحرف گردد، معل

  .كه به چه سرنوشتي دچار خواهد شد

  
  محبت

  
  .در نهاد هر انساني يك انسان معنوي و روحاني نيز وجود دارد كه بايد آن انسان روحاني تقويت و تربيت گردد

رشد كافي برسد مي توان گفت كه انسان به حد استقالل رسيده و از والدين خود بي نياز اگر آن موجود روحاني به حد 
  .است

پس والدين و مربيان محترم همان طور كه در انديشة جسم كودكان هستند، بايد به فكر پرورش و رشد آن موجود 
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  روحاني كودكان نيز باشند، 
اما آن موجود روحاني و معنوي او ضعيف و الغر باشد و گاهي ممكن است جسم كودكان بسيار مناسب و قوي باشد 

عكس اين قضيه نيز امكان دارد و آن اين است كه ممكن است جسم كودكان ضعيف و نحيف باشد اما از نظر معنوي، 
  .قوي و پر توان باشند

  .د به فكر هم دو بودبادام و روحية او مانند مغز بادام است، در مراقبت و تربيت كودكان باي   بدن انسان مثل پوست
و شما مي دانيد كه مغذ بادام مهمتر از پوست آن است، براي اين كه پوست براي مراقبت از مغز است، مثالً كسي كه به 

قرآن كريم نيز . شهادت رسيده است اگر چه جسم و ظاهر او وجود ندارد، اما مقام معنوي و روحاني او تا ابد جاودانه است
يا اولي االلباب؛ يعني اي صاحبان مغز و اين كساني كه لُبي و مغزي «: ند چنانچه مكرر مي فرمايدتعبير مي ك» مغز«به 

نيست بلكه منظور قرآن كريم، آن جوهر » مخ«  معناي ظاهري آن يعني» مغز«البته منظور از . »و هسته اي داريد
  .دروني انسان است كه بايد تقويت گردد

. ه ويتامين، نور، هواي آزاد، بهداشت و امثال اينها دارند و اگر اين مسايل، مراعات نشودكودكان، همان طور كه احتياج ب
مي شود، آن موجود روحاني كه در نهاد، هر كودكي وجود دارد، آن هم به ويتامين نياز دارد و          رنجور و پژمرده

  .است» وينامين محبت«يكي از ويتامينهاي مؤثر و بسيار مهم، 
خوراك، پوشاك، مسكن خوب و غيره اما از محبت كردن به : الدين از هر نظر به فرزندانشان مي رسند از قبيلبرخي از و

  .كودكان غفلت و يا دريغ مي ورزند و همين امر موجب مي شود كه كودكان پژمرده شوند
رنجور و پژمرده هستند و حتماً توجه كرده ايد گاهي اوقات برخي از كودكان در ظاهر، هيچ مشكلي ندارند اما هميشه 

مي شود كه اين       گويي از چيزي رنج مي برند، وقتي در كارشان دقيق مي شويد و فحص و تفحص مي كنيد معلوم
  .در فشار روحي سختي قرار دارند و همين عدم محبت، آنان را رنج مي دهد  كودكان از كمبود محبت

تشنه است، همان طور كه انسان تشنه به خود مي پيچد و سخت عدم محبت براي كودكان مانند عدم آب براي انسان 
  .عذاب مي كشد، كودكاني كه از نعمت محبت محروم هستند مانند همان شخص تشنه هستند

انسان تشنه اگر آبي بيابد ولو آن آب در دست دشمن باشد، آن را طلب مي كند تا خود را از عذاب تشنگي و عطش، 
  .نجات دهد

ن طور هستند يعني اگر شما والدين و مربيان محترم به آنان محبت نكنيد، آنان از هر كس كه محبت كودكان نيز همي
مي خواهند كوكي را        ببينند جذب او مي شوند ولو آن كس دشمن آنان باشد، لذا كساني كه منحرف هستند، وقتي

ه مي دانند محبت مانند آب زالل و گوارا براي مي شوند؛ براي اين ك       فريب داده و منحرف كنند، از راه محبت وارد
انسان است كه از عطش در رنج و عذاب است، طبعاً كودكان نيز تحت تأثير محبت قرار مي گيرند ولو اين محبت، دامي 

  .براي آنان باشد
هميشه  كودكان از هر كس كه محبت ببينند، هميشه سراغ او مي روند مانند انسان تشنه اي كه هر كجا آب ببيند،

  .سراغ همانجا مي رود
مي كنند كه ما اين همه براي ايشان زحمت كشيديم و براي سالمتي و آسايش   برخي از مادران از كودكان خود شكوه

  !اكنون نسبت به ما چندان مهر نمي ورزند و به سراغ ديگران مي روند  آنان، خود را به رنج افكنديم، اما
له هاي شما بجاست اما شما از يك نكتة بسيار مهم غفلت كرده ايد و آن اين در پاسخ اين مادران بايد گفت شكوه و گ

است كه همه گونه وسايل و اسباب رفاه و آسايش كودكان خود را فراهم كرديد اما آنان را از محبت سيراب نكرده و از 
  .ان محبت ديده و مي بيننداين امر مهم غفلت كرديد و اكنون كودكان شما به سراغ كساني مي روند كه از آن

طبيعت كودكان چنين است كه هر كس به آنان لبخند بزند و يا نوازش كند و به نوعي دوستي خود را ابراز كند، كودكان 
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مجذوب او مي شوند و اين بسيار خطرناك است؛ براي اين كه شيطان رجيم نيز از همين حيلة موفق، كامالً استفاده مي 
  .ساد و تباهي مي كشاندكند و كودكان را به ف

  .شيطان وقتي بخواهد كسي را منحرف كند نخست از نقطه ضعف او استفاده مي كند
برخي از جوانان ما كه فريب گروهكها را خوردند و از والدين و فاميل و همه چيز خود بريدند و جذب منافقين شدند، 

مراقبت و حفاظت جوانان خود غفلت كردند و آنان را به  عاملي اصل انحراف آنان، عدم توجه والدين بود؛ براي اين كه از
  .حال خود رها كردند، در نتيجه فريب عناصر فاسد را خوردند و دنيا و آخرت خود را به تباهي كشيدند

  حسن ظن به خداوند

  
ي از صفات منفي را از انسان دور مي حسن ظن به خداوند متعال داشتن به انسان رشد و بالندگل مي بخشد و بسيار

  :مي فرمايد         در اين رابطه موالي متقيان علي عليه السالم سخن بسيار جالت و قابل توجهي دارد،. سازد
  .»ان البخل و الجبن و الحرص غرائز شتي يجمعها سوء الظن باهللا« 
  ».ن غرايز را سوء ظن داشتن به خداوندبخل و ترس و حرص، اينها غرايز مختلفي هستند كه جمع مي كند اي« 

  .و مورد توجه است  اين سخن علي عليه السالم بسيار قابل استفاده
انساني كه مؤمن بوده و به خداوند حسن ظن داشته باشد، احتياجي به بخل، ترس و حرص ندارد؛ براي اين كه انسان 

اما انسان بخيل و بدگمان به . و احسان خوفي ندارد مؤمن، به لطف وكرم خداوند اعتقاد دارد، لذا از بخشش و اطعام
خداوند، از احسان و اطعام، خوف دارد و از اين مي ترسد كه اگر احسان كند، تهي دست و فقير گردد لذا سخت در حفظ 

  .اموال خود سعي مي كند
كه خداوند در تمام  و همچنين انسان توسو اگر حسن ظن به خداوند داسته باشد هرگز خوف نمي كند؛ چون مي داند

مراحل زندگي، او را كمك مي كند؛ مثالً رزمندگان دلير ما كه اكنون در جبهه هاي نبرد مشغول دفاع از حريم مقدس 
نمي دهند، براي اين كه به خداوند حسن ظن دارند و مطمين هستند      السالم وانقالب هستند، هرگز خوف به دل راه

  .ا نخواهد گذاشتكه پروردگار متعال آنان را تنه
اين رزمندگان، بخيل نيستند، چرا؟ چون مي دانند كسي كه با خدا معامله نمايد ضرر نمي ند لذا حتي از جان خود در 

  .راه خدا مي گذرند و به اين جان نثاري، افتخار هم مي نمايند و همه اينها از بركات حسن ظن به خداوند منّان است
راه خدا نثار كردن، نهايت حسن ظن به خداوند را مي رساند، و خوشا به حال شهدا  شهيد شدن و جان عزيز خود را در

  .كه به خدا معامله كردند و عزت دنيا و آخرت را به دست آوردند
  .كسي كه جان خود را در راه خدا هديه مي كند، خداوند نيز سعادت دنيا و آخرت را به او مرحمت مي كند

اما كساني كه به عمر طبيعي مي . است و در آخرت نيز در مقامات بسيار باال قرار مي گيرند در دنيا نام و يادشان جاودانه
ميرند، ممكن است در دنيا چند سالي بيشتر زندگي كنند اما بعد از مرگشان به سرعت فراموش مي شوند و نام و يادشان 

  .از خاطره ها محو مي گردد
مي شود؛ براي اين كه شهيد، هستي خود را         ن حساب وارد بهشتامتياز ديگر شهيد اين است كه روز حسابف بدو

فداي راه خداوند كرده است پس ديگر نيازي به سووال و جواب ندارد، اما كساني كه به عمر طبيعي جان مي دهند 
  :مصداق اين آية شريفه هستند كه مي فرمايد

 »عمن يم و رَهةٍ خَيراً يثقالَ ذَرل معمن يفَمرَهةٍ شَرَاً يثقالََ ذَر1(« .ل م(  
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آن را خواهد ديد و  -پاداش و اجر - هر كس به اندازة ذره اي كار نيك انجام داده باشد - در روز حساب و ميزان -پس« 
  ».هر كس كه به اندازة ذره اي كار زشت و ناپسند مرتبك شده باشد، او نيز به كيفر اعمال خويش خواهد رسيد

مر طبيعي بميرد، به تمام نيكيها و بديهايش ولو به قدر ذره اي باشد، رسيدگي مي گردد اما شهيد بدون كسي كه به ع
مي گردد و اين      كوچكترين حساب و كتاب، وارد بهشت مي شود و از نعمتهاي بي پايان پروردگار متعال بهره مند

  .سعادتي است كه نصيب هر كس نخواهد شد
ه به خداوند خوش بين باشند؛ طبعاً به سوي خير و نيكي گرايش پيدا مي كنند و از صفات فرزندان شما نيز وقتي ك
انسان خوش بين، تمام نيكيها را از خداوند و همه بديها را از خويش مي داند . مي شوند         منفي و ناپسند گريزان

  .زايدلذا سعي مي كند روز به روز از بديهاي خود بكاهد و بر نيكيهاي خويش بيف
انسان كه به خدا حسن ظن داشه باشد، تحمل سختيها و مصايب برايش آسان مي شود و از هجوم گرفتاريها و 

ابا عبداهللا الحسين عليه السالم به خداوند حسن ظن داشت لذا تمام آن . ناماليمات، خوف و هراسي به دل راه نمي دهد
وقتي هزاران نامه از سوي مردم كوفه به او رسيد؛ حضرت . نكردمصيبتهاي جانكاه را تحمل كرد و هرگز اظهار ناراحتي 

طبق دعوت آنان به سوي كوفه حركت كرد اما با بي وفايي آن مردم روبرو گرديد، با وصف حال از وضع موجود و 
قتي تمام انسان و» .به تو پناه مي برم و به تو توكل مي نمايم! خديا«: پيشامدي كه رخ نمود، همه را تحمل كرد و فرمود

  .كارهايش براي خدا باشد، تمام مصيبتها و ناگواريها را تحمل مي كند و تنها از او مدد مي خواهد
  افراط

در تشويق، و يا سرزنش كودك، » افراط«به اين نكته توجه داشته و آن را هميشه مورد اهتمام خويش قرار دهيد كه 
  زيان بار است؛

  د، وي ديگر از صفات منفي خوود غفلت مي ورزد، كودك افراط شو» تشويق«زيرا اگر در  
  .كه پيامدش جز غرور نباشد

پس هنگام تشويق، همة محبت ها و عالقه هاي خود را خرج نبايد كرد، بل، اين عامل سازنده را بايِست كم كم خرج 
  نمود، 

  .تا بيشتر منشأ اثر باشد
  .تمامي ناراحتيهاي خود را بروز ندهيد مي شويد، بازهم» ناراحت«همچنين وقتي از دست فرزند خويش 

  آن كودك شديداً آسيب بيند،» عقل«در اظهار ناراحتي، سبب خواهد شد كه » افراط«چون  
  .و كودك احساس مي كند كه ديگر قابل اصالح نمي باشد

  .و اين انديشه براي او بسيار خطرساز است
  .را هميشه در نظر داشته، و از افراط و تفريط عميقاً پرهيز كنيدكودكان، حد اعتدال » توبيخِ«و » تشويق«به هر حال در 
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