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 محمد عالم زاده نوری

 وَ إلحهد  خَالئِقَههُ رَضیتَ فَإن. سِنینَ سَبعَ وَزیرٌ وَ سِنینَ سَبعَ عَبدٌ وَ سِنینَ سَبعَ سَیدٌ )ص(: الوَلَدُ اللَّهِ رَسولُ قالَ

 1. تَعالی اللَّهِ إلی عذَرتَأ فَقَد جَنبِهِ عَلی فَاضرِبْ إِالّ وَ عِشرینَ

 بیـ  اهـ  و خـدا رسـو  روایـا  و احادیـ  گنجینة از هم و گیردمی بهرهـ  خدا کالمـ  قرآن بیکران دریای از هم شیعه

 پاسـداری اسالم مکرم رسو  سنگگران میراث دو هر از قرن 41 از بیش که دارد آن افتخار و داردبرمی توشه اشگرامی

 تـا اسـ  کوشیده این رو از هم. اس  مرتبط عالم حقایق دو، با هر این خدم  در نیز و اکنون. اس  جسته هابهره و نموده

 الهـی ایجامعـه و یافتـه انسـانی تکامـ  آن بـه عمـ  با و بخشد غنا را خود معارف سن ، محتوای و کتاب ترکام  فهم با

 .نماید ایجاد

 شـری  روای  اس ، این مربیان و مادران و پدران همة والد، راهنمایا تربی  باب در که نبوی ارزش پر احادی  از یکی

 :  اس 

 روحیما  یکم  و بیست سال در اگر پس. است وزیر سال هفت بنده، و سال مولی، هفت سال فرزند، هفت

 .  معذوری خدا پیشگاه در واگذار، که االّ نما( و خدای )شکر بود تو رضایت مورد او

 لطافـ ، شـیوایی نهای ِ در که اس  طوالنی دستورالعم  یک و مفصّ  گزارش یک زیبای چهرة واقع کوتاه، به بیان این

 ایکـالم، گنجینـه ایـن اختصـارِ و ایجـاز پرده پش  در و اس  مربیان و مادران و پدران حرک  مسیر اختصار، روشنگر و

 .  اس  نهفته الهی تعالیم از ارزشمند

 درونـی وضـعی  چگـونگی از سـو، تویـیفی یـک اسـ . از اخبـاری و انشـایی چهـرة دو دارای شری  روای  این .4

 از نمایانـد، ومـی زنـدگی متفـاو  هـایدوران در را خـود به کودک نگرش نحوة و اس  مختل  سنین در فرزندان

 ادوار در را کـودک روحـی حـاال  و رفتارهـا بـا برخـورد شـیوه مربیان، تا برای دستورالعملی و سوی، توییه دیگر

خـویش،  به فرزند نگرش نحوة کند کهمی بیان زیبایی به نورانی کالم آنکه، این سخن کوتاه. دهد آموزش گوناگون

 «دبای» چنین او با برخورد شیوة و «هس » اینگونه

 غیـر یـا مسـتقیم آنهـا با و دارند سر و کار نوجوانان و کودکان با نحوی به که هستند کسانی سخن، همة این مخاطبِ .2

 بزرگترها. و آموزگاران و مربیان و مادران و پدران همة. شوندیم روبرو مستقیم

 حکم و رأی در را خود و دارد تام اختیار و استقال  خود بندگان به نسب  عمالً و نظراً که اس  موجودی نماد «سید» .3

 آنها امیا  و آرا قمطاب را خود عم  نه خواهد، ومی نظر و کندمی مشور  امور خود، در بندگانِ با نه. بیندمی یائب

                                           
 اسـ  آمـده زین گرید  ایروا در مضمون نیا هیشب .99ص ،االخالق مکارم و 7 یحد ،459ص ،49ج ،عهیالش وسائ  زین و 12ح ،59ص ،404ج ،االنوار بحار 4

 وسـائ ) هِیـف رَیـخَ الفَ إال وَ حَفلَأ نإفَ نَینسِ بعَسَ کَفسَنَ مهُالزِ وَ نَینسِ بعَسَ بیؤَدَّ وَ نَینسِ بعَسَ بلعَی کَإبنَ عدَ: (ع) یادق جعفر امام از منقو در روای   جمله از

 شـکر) دیـگرد رسـتگار اگـر پـ  گـردان شیخـو مالزم سا  هف  و آموز دبا سا  هف  و واگذار سا  هف  را فرزند  (1 یحد، 451ص، 49ج الشیعه،

 .س ین او در یریخ االّ و (نما یخدا



 لـذا. دانـدمی اختیار یاحب و دیده زیردستان، برتر به نسب  را خود همیشه. گیردمی دستور آنها از و نمایدمی تنظیم

 تابد.نمی بر را سرپیچی و تخطّی گونههیچ و دارد خویش بندگان از فوری چرای و چونبی اطاع  انتظار

 جهـ  ایـن از. شـودمـی دیـده مقبـو  و او، یـائب رأی نـه و دارد اسـتقال  عم  در نه که اس  انسانی سمب  «عبد» .1

 و مطیـع بیشـتر چـه هـر عبـد. رودمـی کامـ  امتثا  و اطاع  انتظار او از تنها و گیردنمی قرار مشور  طرف گاههیچ

 تنبیه خطّی، مستحقت و نافرمانی یور  در را خود او. اس  تربرد، کام  فرمان چرا و چونبی و باشد سر براه و منقاد

 اس  یریح نهی و أمر و مستقیم تربی  پذیرای و بیندمی مجازا  و مالم  شایستة و

 عملـی اسـتقال  اسـ ، امّـا دقّـ  شایسـتة و احتـرام مورد او نظر و مسموع او رأی که اس  موجودی نمایندة «وزیر» .9

 هـیچ بـه دهـد، ومـی مسـتق  رأی داند، ومی نظرخواهی و مشاوره سزاوار را خود وزیر. نیس  نافذ او حکم و نداشته

 خـود بـرای فرزانگـی در. تابـدنمـی بـر را مسـتقیم و یـریح نهـی و أمـر و نـدارد احترامـیبی و پرخاش تحمّ  روی

 اوس . اوامر مطیع و تابع نهایتاً چه اس ، گر قائ  حاکم و امیر همسنگ شأنی و شخصی 

 از گـردد، برخـیمـی روشـن خـوبی بـه زنـدگی مختلـ  مسـائ  در فرزنـدان بـا رویارویی مقدّما ، نحوه این به توجه با

 اس ؛ قرار این از آنها اس  گویای حدی  این شیوای لسان که موضوعاتی

 فرزند یبردارفرمان و اطاعت .1

 و مسـتقیم نهـی و امـر رو ایـن از. بینـدمـی دیگـران مهتـر و آقـا را خـود فطرتـاً سـالگی 7 از قبـ  سـنین در کودک .4.4

 در کـه کنـدمی اقتضا هاییسا  چنین در کودک طبیع . نیس  کارگر او در تهدید با همراه یا و یریح درخواس 

تـر، یـحیح تعبیـر بـه انگارد، یـا محقّ سرپیچی و نافرمانی این در را خود و کند نافرمانی خود بزرگترِ خواستة مقاب 

 انتظـار لـذا. کنـد احسـا  تربزرگ و برتر دیگران به نسب  را خود همیشه و نباشد قائ  نهی و امر حقّ دیگران برای

 از را عملـی تـرک یـا انجـام چنانچـه مـادران و پدران . اس بیهوده سا  هف  زیر کودکان از شنویحرف و تبعی 

 خـواهش و تقاضـا خود موالی از عبدی که چنان آن و دهند قرار او بندة مقام در را خود باید بینندمی کودک، الزم

 سـیاد . نمایند راضی خود خواستة انجام به را او نشینند، و تمنّا به مقابلش در پایین موضع از و مالیم انزب با کندمی

 در نیسـ ، کمـا  کـودک سـازگار شنویحرف و اطاع  روحیة با اس  مذکور شری  روای  این در که کودک

 بـه اولیـا نحـو، چنانچـه همـین بـه. دنکن تحمّ  را دیگران نهی و امر و نگیرد قرار دیگران اطاع  تح  که اس  آن

 سـؤا  بیان لحن باید دهندمی قرار مشاوره معرض در را او یا و پرسندمی سؤالی کودک از آموزش یا آزمایش قصد

 و شخصـی  احسـا  همیشه و نباشد ایلی او مقصود کودک، متوجه تا نمایند مولی، تنظیم از عبد سؤا  گونة به را

 او بـه نسـب  کودک اطرافیان غالب سیرة و ایلی روّیة بنابراین. بیند محتاج خود به را دیگران کرده، و منشیبزرگ

 مصـالح بنـابر نادر، آن هم و استثنایی موارد در جز ای  این خالف و گردد تنظیم او 2امار  و سیاد  مبنای بر باید

 .نگردد راجح، جاری

 دوّم سـا  هفـ  دهـد، درمـی رخ وجـودش در کیکـود از انتقـا  دوران در کـه روحی تحوّ  اثر بر کودک همین .4.2

                                           
هرچند  کودک یبرا «ریام» عنوان و شده ریتعب «اد یس» دوران به کودک ا یح ییابتدا دوران اس ،شده نق   یحد معتبر کتب در که یمتعدد ا یروا در 2

 ،یمـوال سـانبـه کـودک امـا دیـنمایمـ مشـور  ش،یخـو یوزرا بـا حداق  خود، ما یتصم در ریام که رو نیا از دیشا. ندارد یمستندبسیار مشهور گشته اما 

 د.کنیم یادر آنها نظر جلب بدون را خود احکام و داندینم استشاره و یخواه نظر قیال را شیخو بردگان



سـاله،  41 تـا 7نهـا   نو. کندمی احسا  برداریفرمان و اطاع  مقام در و دیگران زیردس  و بنده را زندگی، خود

 و برداریفرمـان و اطاعـ  در او کمـا  و باشـدمـی بزرگترها ناحیه از حکمی و فرمان و نهی و امر گونه هر پذیرای

 آمـاده او یـریح و مسـتقیم تربیـ  بـرای را جدید، زمینه روحی شرایط این. آنها اس  اوامر وچرای چونبی اجرای

 و مهـم مطلـب چنانچـه اسـ  الزم اولیـا بـر لـذا. طلبـدمـی او مسـتقیم تأدیـب و تعلـیم در را مربیان نظار  و نموده

 منطقـی توجیـه و عقلی مقدّما  دارند، را او از درخواس  قصد و دیده تدارک خود فرزند برای را سازیسرنوش 

 قـاطع و یـریح و نگذارنـد او نقد و چرا و مشاوره، چون معرض در را خویش رأی و ندهند قرار او اختیار در را آن

 سـطحی مناقشـا  بـا و نداشته را استدال  کام  فهم قابلی  شرایطی چنین در کودک زیرا. نمایند یادر را خود امر

 با برخورد در کودک غالب روش و ایلی توضیح، رویة این با. آوردمی فراهم اطاع  و ادانقی از فرار برای را زمینه

 و باشـد فـرامین و بنـد قیـدبـی اجـرای و کامـ  انقیـاد و اطاع  و احترام مبنای بر عبودی ، باید دوران در بزرگترها

 نیس . پذیرفته استثنایی موارد در جز ای  این خالف

 مطیـع و تـابع «وزیـر». گـرددمـی منصـوب وزار  رتبة به عبد نوجوانی، نونها ِ دوران به مرحله این از انتقا  از پ  .4.3

 از دارنـد، هیچگـاه برداریفرمان و اطاع  انتظار رعی  از که گونهآن حاکمان. نیس  حاکم اوامر چرای و چونبی

 در همیشـه و باشـد نداشـته نظری و رأی هیچ خود امیر، از نظر مقاب  در اگر وزیر. برندنمی توقّع مشاوران و وزیران

نمایـد.  واگـذار دیگـران بـه را خـویش مقام و بماند باقی رعی  که بهتر باشد، همان «مؤید و گوقربان بله» او پیشگاه

 آن را فاسـد کشـد، تـوالی نقـد بـه آنـرا کنـد، مبـانی زبر و زیر را حاکم آرای و نظرا  که اس  آن در وزیر کما 

 وزیر به نسب  نیز حاکم. نماید گوشزد را خویش قضاو  و دهد نشان خوب آنرا مقارنا  و نماید، مالزما  روشن

 عقیدة و رأی به و نموده استماع خوبی به را او سخن و کند بیان مُبرهَن و مستد  ابتدا از را خود تقاضای دارد وظیفه

 حـاکم عملـی تصـمیم بنای متقاب ، زیر یگفتگو و بح  این نشیند، نتیجة گفتگو و بح  به او با و گذارد احترام او

 باشد.  حق مسیر در و منصفانه باید که اس 

 بردارفرمـان و حـاکم، مطیـع حکـم و تصـمیم مقابـ  در گفتگو، نهایتاً و بح  این از پ  وزیر که اس  آن مهم امّا

 چـرا و باشد. باری، چون ال مخ یا مردّد همچنان او ادلّه به نسب  و نشده حاکم نظر تسلیمِ مناظره در چند اس ، هر

 کمـا  شود، کهنمی محسوب جسار  و احترامیبی تنها نه اس ، و نوجوان وزار ِ سنین مسائ ، مقتضای در کردن

 فطرتـاً و بینـدمی رأی اظهار شایستة و نظرخواهی و احترام مستحق را خود شرایطی چنین در نوجوان. اس  آن در او

 از اولیـا درخواسـ  لـذا. نگـردد تـوجهی او انتقـادا  به و شود طلب اوامر بند و قیدیب اطاع  او از که ندارد انتظار

 بیـان قـدر  اعمـا  و تحکم نحو به هیچگاه و باشد همراه بینش اعطای و عقالنی توجیه با همراه و مستد  باید ابتدا

 اوامـر در چـرا و چـون و نظـر ر، اظهـا24 تـا 41 بـین سـنین در نوجوان ایلی برنامة و غالب رو، رویة این نگردد. از

 متقابـ  گفتگـوی و علمـی نظـر اظهار از پ  تنها نوجوان از عملی اطاع  و تبعی  توقع بیان دیگر به. اس  دیگران

 اس . ممدوح و بجا

 فرزند درخواست به پاسخ .2

 در کـه کیگردد، کـودمی مشخص فرزند هایخواس  در قبا  در مربّی برخورد نحوة شد ذکر اوّ  بند در آنچه از .2.4

 طـوق نیـز موظّفنـد بینـد، دیگـرانمـی دیگـران از درخواسـتی گونه هر مستحق را برد، خودمی سر به سیاد  دوران

 قـرار او بردارفرمـان عبـد منزلـة در را خـود و سـازند طلبد، برآوردهمی او آنچه و نهند گردن را او اطاع  و بندگی



 دهند

 مقابـ  در کـه دارد آن حـقّ و نمایـد امتثـا  را اوامـرش چـرا و چـونبی که دارد آن انتظار خود دس  زیر از «سید»

 در او یـالح و خیـر بـه واقـع کودک، گرچه تقاضاهای جه  این نماید. از سرسختی و آشوبد بردگان، بر نافرمانی

 و سـیاد  اعمـا  خـویش، مقتضـای تـأمین مـراد بر او ایرار بود، و نخواهد نامقبو  و غیرمنطقی هیچگاه نباشد آن

 اس .  بزرگی

 و مسـتقیم مخالفـ  نیسـ ، اظهـارِ منطقـی و اجابـ  قابـ  او ولـی نظـر از کـودک هایخواس  در که مواردی در

 شـاکلة در شـماریبـی منفـی آثـار نیسـ ، کـه او تعـدی  بـرای خـوبی راه تنها نه کودک تمایال ِ یریح سرکوبِ

 مـولی ترهـا، جایگـاهبزرگ و مـادر و پـدر مقاب  در را خویش جایگاه که گذارد، کودکیمی جای بر او شخصیتی

 را خـویش حقـوق اسـتیفای و اختیـار اعما  قدر  چون و شودمی مواجه بندگان نافرمانی دیده، بامی بنده به نسب 

 اختیـار یاحب را خود فطرتاً سو یک شود، ازمی تعارض دچار و نمایدمی عاطفی آشفتگی و ناامنی ندارد، احسا 

 و پـدران اسـ  الزم لـذا. گـرددمـی روبـرو اوامـرش عصیان و نافرمانی با دیگر سوی از و داندمی هاالطاع واجب و

 برند، نـه بین از پیشاپیش را هاخواس  در اینگونه مقتضی و نکنند فراهم را نامطلوب تقاضاهای ابتدا، زمینة از مادران

 نـاموجّهی خایـی، درخواسـ  شـرایط در کـودک دهند. چنانچه قرار مانع او خواسته مسیر تقاضا، در از پ  آنکه

 اشـیا  سـوی بـه او دادن توجّـه بـا گردید، بلکـه مواجه او با آمیزخشون  و آلودعتاب برخورد با نباید نمود، هیچگاه

 یـا خطرناک اشیای قرار دادن از باید اولیا: مثا  عنوان داد. به نظریرف و نمود غاف  اشخواسته به نسب  را او دیگر

 خـالی اشـیا گونهاین از در حد امکان را کودک پرورش کرده، محیط جلوگیری ابتدا از کودکان اختیار در حسا 

 قـرار او دسـتر  در اشـیا گونـهاین غفلتـاً چنانچـه ولی. باشد نداشته را آنها طلب و تقاضا زمینة کودک تا دارند نگه

تـأمین  نظـر مـورد  شـی به نسب  را او توجّهیبی و غفل  جذّابتر، موجبا  چیزهای به وی سرگرم ساختن با گرف 

 شـود، نتیجـة کـودک مستقیم رویارویی و بازیلج سبب آنکه جز یریح و آمیزخشون  برخورد حا  هر در. نمایند

 را او خواسـتة نتـوان دلیلی هر به و باشد داشته اولیا از را کاری انجام تقاضای کودک هرگاه ندارد. همچنین دیگری

 و عجـز اظهـار با مثالً. نیاید وارد ایلطمه او سیاد  روح به که شود برخورد کودک با ایگونه به د، بایدنمو اجاب 

مـا  بـه تکلیـ  و ما وسع حیطة از خارج ما بر او تکلی  به اینکه کردن وانمود یا او حاج  برآوردن از ناتوانی ابراز

 داشـته تعارضـی او روحـی شـرایط بـا آنکـه بدون منصرف ساخ ، اشخواسته از را کودک تواناس ، می الیطاق

 باشد.

 دوّم مرحلـه آیـد، درمـی پدیـد کـودک وجـود در کـودکی مرحلـة از گـذار از پ  که روانی و روحی با تغییرا  .2.2

 متناسـب اولیایشـان از آنها مطالبه نحوة و کشند دس  خود هایخواسته یریح خواس  در از باید زندگی، نونهاالن

 هـیچ بـه ایـامی چنین در مادر و پدر به فرزند مستقیم نهی و امر و جسار  و گستاخی لذا. باشد نهاآ عبودی  شأن با

 او یـالح بـه و او تربیـ  مسـیر درـ  شود ادا مناسب لحن به چند هرـ  فرزند درخواس  چنانچه و نیس  وجه، موجّه

 مـوالیش بـه نسـب  عبـد رتبـة در ار خـود کـه شخصیتی. شود نفی تعارف بدون و یریح، مستقیم اس  نباشد، الزم

 مـدیر و اختیـار یـاحب را خـود مـوالی همیشـه و دارد را هایشدرخواسـ  بـا یـریح مقابلة پذیرش یابد، یقیناًمی

 بیند.نمی برخورد این از توجهی قاب  روحی ضربة لذا. شماردمی خود امور مبسوط الید

 و ابتـدا ً نباشد، نباید او یالح به مربی نظر از چند نماید، هرمی خود ولی از وزار  مقام در نوجوان که تقاضایی امّا .2.3



 بینـدمـی مستشـاری و وزار  مقـام در را خـود چون و رسیده نظری بلوغ به مرحله این در نوجوان. شود نفی یریح

 و مکالمـه بـاب ضـمن در و نمـود آگاه خوبی به اشخواسته منفی لوازم و تبعا  عقلی، از براهین و ادله با را او باید

 نشـیند. اگـر مربّی کالم بررسی و نقد به و پرداخته خود ادلّه بیان به نیز او تا گشود نیز را موضوع آن پیرامون گفتگو

 شده، امّـا حای  مربّی پوشید، مقصود چشم خود مطلوب از و شد آن ادلّه، قانع به نسب  مناظره، نوجوان این از پ 

 را ولـی اسـتدال  عقلـی مقدّما  درک قدر  یا و بیند حق بر را خود و کند پافشاری خود تقاضای بر چنانهم اگر

 دارد؛ قرار ولی فراروی برخورد شیوه باشد، دو نداشته

 از تخلّـ  و تخطّـی حـق یـور ، نوجـوان این در. شود ردّ او نظر، مستقیماً، درخواس  تباد  این از پ  آنکه اوّ 

 تبعیـ  باید عمالً ورزد، امّامی مخالف  قلباً او ادلّه به نسب  و نشده قانع نوزه عقلی نظر از چه گر و ندارد را ولی امر

 حاکم دستور تابع عقیدة خود، نهایتاً بیان و نظر اظهار از سالطین، پ  وزرای که همچنان. نهد گردن را او اطاع  و

 هستند. او فرمان مطیع و

خـود،  بـاطنی میـ  ولی، برخالف که یور  بدین. اس  شده کنتر  و محدود هایتجربه برای زمینه ایجاد دوّم راه

 او برای درکی قاب  اندک ضرر که ایمرحله تا و نماید کمک حتّی یا و گذاشته آزاد اشخواسته انجام در را فرزند

 نکـهآ نماید، شبیه تفهیم خوبی به را عم  آن سو  ضرر، عواقب این دادن نشان با آنگاه. کند همراهی را اواید، پدید

 کودکـان بـه را حـرار  و آتـش آن، مفهـوم جزئـی سـوزاندنِ و آتـش بـه کـودک دسـ  کردن نزدیک با مادرها

 ن. آموزندمی

 فرزند کنترل و نظارت .3

 و اعمـا  کنتـر  و کـودک بـه والـدین اس ، نظار  اهمی  حائز و توجه قاب  کودک تربی  در بارة که اموری از یکی

 باشـد، تـا داشـته نظـر زیـر را او کـردار و بوده، اعمـا  آگاه کودک اخالق و روحیا  از باید مربّی یقین اوس ، به رفتار

 در اسـ ، سـخن الزم تربیـ  برای شک نظار ، بدون داشتن ای ِ. نماید تنظیم او شرایط با متناسب را خود برخوردهای

 اس . آن هایشیوه و میزان

 یـور  بـه را خـود بایـد وی با برخورد در دیگران لذا. دارد سر به سیاد  زندگی، تاج اوّ ِ سا  هف  در کودک .3.4

 االطاعـهواجـب و االختیـارتـامّ دیگـران به نسب  را خود که کودکی. نمایند تصور او اختیار و تح  بردارفرمان بندة

 اردنـد انتظـار و پنـداردنمی دخال  و نظر اظهار شایستة را دیگران و دانسته محق عملی هر انجام در را بیند، خودمی

 برخوردهـای لـذا. باشـد گوپاسـ  و شـده بازخواسـ  دیگران مقاب  خود، در رفتار و اعما  تک تک مقاب  در که

 احسـا  خـود فـوق برتری، مـا قدر  و نموده تصوّر آزاد کامالً را کودک، خود که شود تنظیم چنان باید دیگران

 چنـین شـود، یعنـی طراحـی مـولی بـر عبـد ر نظـا یور  به شرایطی، باید چنین در کودک به اولیا نکند. نظار 

کـودک،  . اگـر3داریـم تشـویق و تحسـین قصد یا و شده کارآموزی اراده او رفتار و اعما  دیدن از که شود وانمود

 هـایشـیوه از بایـد و اسـ  االجـراالزم  و مطـاع او نماید، امر منع آنها ورود از یا و ندهد اولیا به نظار  اجازه خود

 تحـ  را خـود کودک که اس  آن کودک با برخورد ایلی، در مالک حا  هر به و شود استفاده گردی غیرمستقیم

                                           
 نیوالـد یتـوجّهبـی و سـکو  نباشـد نیتحسـ خـور در چنانچـه و. دیـافزایم عم  به را او  رغب نیوالد ، تحسینباشد نیتحس ستهیشا کودک عم  چنانچه 3

 .گرددیم عم  آن ترک موجب و نموده آگاه آن قبح به نسب  را کودک



 نبیند. محدود و نکند احسا  ذرّه بین زیر و کنتر 

 را دیگـران پـ ، او ایـن از یعنـی دهـدمـی تنـزّ  عبودیـ  مقام به را او کودک درونی سالگی، تحوّ  هف  از پ  .3.2

 بـه و والیـ  مقـام از باید نیز اولیا رو، برخوردهای این از. بیندمی نظار  و نهی و امر سزاوار مولی، و خود به نسب 

 هـیچ بـدون و مسـتقیم نیـز دارد، اولیـا را خـود عبـد رفتـار کنتر  حق مولی که گونهشود. همان طرّاحی مولی عنوان

 مسـتقیم نظار  قابلی  «عبد». نمایند بازخواس  را آنها و داشته کنتر  نونهاالن رفتار و اعما  بر توانندمی ایدغدغه

 کارهـای از سـر درآوردن بـرای او موالی شود متوجه اینکه کند، ازمی تصور اولیا دس  زیر را خود و دارا اس  را

 و مراقبـ  مستحق را خود ندارد، بلکه ایگالیه اوس  رفتار و اعما  یحّ  مراقب و نمایدمی تجسّ  و جستجو او

 دارد. نیز را یریح نظار   تحمّ و دانسته هدای 

 انتظـار فطرتـاً و نمایـدمی تصور دیگران اعتماد مورد و ثقه را خود وزار ، نوجوان دوران و زندگی سوّم مرحله در .3.3

 تـابع حـاکم، و والی  تح  چه گر «وزیر»نمایند؛  واگذار او خطیر، به کارهایی و نموده اطمینان او به دیگران دارد

 از بـیش کنتر  هیچگاه «وزیر». اس  زیادی اختیارا  دارای و شودمی محسوب او نمایندة و اعتماد مورد امّا اوس 

 او. نمایـد نظـر اظهـار و دخالـ  او اعمـا  جزئیـا  در دائماً سلطان ندارد انتظار و کندنمی تحم  را یریح و اندازه

 خـود دائمـی مراقـب و نـاظر را حـاکم نکهای از و بیندمی حاکم ردی هم و شأنهم منزل ، تقریباً و مقام در را خود

 را خـود چنانچـه امّـا اسـ  آنـان هـایهدای  و اولیا نظار  محتاج حقیقتاً چه گر آید. نوجوان، نیزمی ستوه به بیابد

 خواسـ  بـاز اشتباهاتش به نسب  مرتّب یا کند احسا  اولیا اعتمادیبی معرض در و دائمی نظار  و مراقب  تح 

 در بایـد مـادران و روایـ ، پـدران ایـن زیبـای لسـان مقتضـای دید. به خواهد جبرانی قاب  غیر روحی شود، لطما 

 پرخـاش و اشـتباها  یـریح تـذکر از و نمـوده نظـار  نوجوان علمی حیا  غیرمستقیم، بر کامالً و ظراف  نهای 

 نمایند. پرهیز امکان حد در آنان به نسب  مستقیم

 محدودیت و آزادی .4

 بـه بایـد کـودک بـا اولیـا اسـ . برخـورد کامـ  اختیارا  و آزادی نیازمند خود عمر ابتدای سا  هف  در کودک .1.4

 مقتضـای بـه کـودک. ننمایـد محـدودیتی احسا  و ببیند آزاد عملی هر انجام در را خود کودک که باشد ایگونه

 آن در و بپـردازد جـوالن به آن در خواهدمی خود که هرگونه تا طلبدمی وسیع ایخود، زمینه مهتری و سیاد  مقام

 کـه اسـ  آن در کـودک کما  اس ، و کودک حقّ ایزمینه چنین باشد، پیدایش نداشته مزاحمی و مانع هیچگونه

 فشـار اعمـا  هیچگونه و بستاند را خود تظلّم، حق و فریاد و داد با و گردد آشفته دیگران توسط محدودی  ایجاد از

 1برنتابد.  را تقیدی و

                                           
 یطـور دیـبا کودک با مواجهه در نیوالد غالب روش و ابتدایی یرةس یعنی. اس  کودک با برخورد یکل ای  و هیاوّل قاعدة انیب مقام در  یشر  یحداین  1

 کـه یمـوارد درتنهـا  ایـ  نیـا .شـود رفتـار او با آن تناسب به و باشد محفوظ یزندگ مختل  مراح  در او «وزار » و « یعبود» ،«اد یس» که، شود میتنظ

 اسـ  جایی موارد، نیا جملة از. بماند یباق استثنا حدّ در دیبا شهیهم عام قاعدة نیا نقض موارد یکل طور به امّا. گرددیم نقص باشد مطلوب یباالتر مصلح 

 دیـبا دارنـد، کار و سر کودک با کهکسانی  تمام و نیوالد نکهیا حیتوض. دارد را گرانید میحر به تجاوز قصد خود اد یس مقام از استفاده سو  با کودک که

 داشـته وجـود او، پـرورش طیمحـ در زیـن یگـرید کـودک چنانچه امّا .کنندتأمین  محبّ  با و د  جان به را او یتقاضاها و باشند کودک گزارخدم  و عیمط

 لـذا«. نگنجنـد یمـیاقل در پادشـاه دو و بخسـبند یمیگل در شیدرو ده» یسعد قو  به. ابدییم یخای میحر و مرز و شده محدود کدام هر اد یس حوزة باشد،

 نیهمـ از. سـ ین مطـاع ،خـود یمنطقـ عمـ  حوزة از خارج در اوامرش که ساخ  وجّهمت را او و نمود گوشزد او به را کودک ییروافرمان ثغور و میحر دیبا

 ،یمتـوال یـور  به بار نیچند کودک اگر مثالً شود؛یم او وجود در یناپسند ملکا  و عادا  شیدایپ سبب کودک، یتقاضا اجاب  که یموارد اس   یقب



 کـه خود عمر ابتدای دوران خالف بر «نونها »ـ  اس  فرزند 9مستقیم تربی  دوران کهـ  حیا  دوّم ا س هف  در امّا .1.2

 مسـتحق را خـود و اسـ  تقیـد و محدودی  گونه هر بود، پذیرای رها و آزاد هرکاری انجام برای گیریتصمیم در

 نـدارد، آزرده مطلـق ارادة اینکـه از و  اسـ مـولی اختیار تح ـ  عبودیتش دلی  بهـ  «عبد»بیند. می اختیار سلب این

 لـذا. انـدمعترف خویش والدین مولوی  به و پذیرفته را خویش عبودی  فطرتاً سنین این در ما فرزندان. نیس  خاطر

 اسـ  ضـروری باشد او تعالی و رشد یالح به و تربی  مسیر در که جا مادر، هر و پدر ناحیة از نونها  آزادی سلب

 پـذیرش و قابلیـ  شـرایطی چنین در فرزندان اینکه البتّه و. نیس  سزاوار تساهلی و مسامحه گونه یچه میان این در و

 ایـن مسئله، بیـان این ذکر از ندارد. غرض منافا  الزم موارد در خایی اختیارا  دادن با دارند را محدودی  اِعما 

 و باشـد امـور در ولـی از اجازه کسب مبنای بر باید عبودی  دوران در نونها  عملی سیرة و ایلی رویة که بود نکته

 اختیـارا  والـدین، دادن چنانچـه امّـا. نگیـرد کاری به اقدام به ولی، تصمیم نظر جلب بدون و خود پیش از هیچگاه

 د. دار عم  آزادی والدین اذن به محدوده، فرزند آن ببینند، در او یالح به مشخصی حوزة در را معینی

 کـه گرفتـه قـرار مقـامی در وزار  کرسـی تصـدّی سـبب بـه «وزیـر»وزار ؛  دوران در واننوج روانی ی اما وضع .1.3

 بایـد «وزیـر». بـردمـی سـر بـه نظـری آزادی نهای  حاکم، در سوی از متخذه تصمیما  به عملی تعهّدا  رغمعلی

                                                                                                                                   
 و زدن نـق بـه عاد  مرور به نشاند، یکرس به را خود سخن و سازد برآورده انداختن، راهه ب یدا و سر و کردن ادیفر و داد هودهیب و زدن نق با را خود یتقاضا

 قیـطر کـه دنـدار فـهیوظ د،نساز برآورده را کودک یهاخواسته دندار فهیوظ که گونههمان مادر و پدر د،ینمایم معقو  ریمس ریغ از خود یهاخواسته  یتحم

 نیچنـ در. دارد  یـاولو وبیشـتر   یاهمّ دوّم یفةوظ فه،یوظ دو نیا نیب تزاحم در و دندار باز س یناشا عادا  از را او و دنموزایب او به زین را درخواس  درس 

. دیـنمایمـ وهیشـ رییتغ به اقدام ناخواسته  یموقع نیا در او .س ینبخش جهینت یروش نیچن از استفاده که سازدیم متوجه را او کودک به ندادن پاس  ،یطیشرا

 وانیـح و انسـان یرو بـر کـه ییهـاشیآزمـا اسـا  بـررفتـارگرا  سانشنا. روانکندیم کمک حییح یوةش افتنی در را کودک ن،یوالد موقعهب ییراهنما البته

 یوةشـ. اسـ  یروس بنام نشمنددا « پاول» پرداخ  شیآزما به نهیزم نیا در که یکس نیاوّل. دارد میمستق ارتباط «محرّک تکرار» با یریادگی معتقدند اندنموده

 تکـرار، بـار چنـد از پـ . رسـاندیمـ او گـوش بـه را یخای ییدا غذا، دادن از شیپ که بود یور  نیا به ،داد انجام سگ یرو بر که یشیآزما در او کار

 بـر را شیآزما نیهم هیشب. شدیم «یشرط» حایطال به و دیگردیم مترشح بزاقش و داده نشان العم عک  یدا مقاب  در ،کند اف یدر غذا آنکه بدون وانیح

 .گردانـدیمـ حاضـر محـ  در سـرع  به را خود ،غذا اف یدر قصد به یدا، دنیشن از پ  مرغ جوجه داد انجام توانیم زین منز  در یخانگ مرغ جوجه یرو

 عیـتوز دسـتگاه کی و دکمه کی به که یاجعبه درون را کبوتر نریکاس. داد انجام کبوتر با را یمشابه شیآزما ـ کایآمر هاروارد دانشگاه استاد ـ نریاسکافیب

 او اریـاخت در خـود بـه خود غذا زدیم نوک دکمه به کبوتر وق  هر که بود یطور غذا کننده عیتوز دستگاه با دکمه ارتباط. گذاش یم بود مجهّز غذا کننده

 بـار چنـد کـار نیـا. کـردیم اف یدر غذا بالفایله و زدیم نوک دکمه به تصادف حسببر و پرداخ یم یکنجکاو به جعبه داخ  در وانیح گرف ،یم قرار

 هـر که ادی یعنی. اس  شده یشرط کبوتر حا  .بزند نوک مرتّب طور به دیبا غذا به یرسدس  یبرا که گرف یم ادی یخوب به وانیح که نیا تا. شدیم تکرار

 کیـ (دانـه بـه زدن نـوک) یایـل پاسـ  و (دانـه) یایـل محرک نیب که میدانیم. کند دایپ یرسدس  غذا به و بزند نوک دکمه به ،ردیبگ قرار جعبه در وق 

 شـود،یمـ برقرار ارتباط (دکمه به زدن نوک) یشرط پاس  و (دکمهی)شرط محرّک نیب یوقت امّا اس ، پاس  نبودن یاکتساب نشانه و دارد وجود یعیطب ارتباط

 یهـاشـک  یحتّ و کند یشرط را یادیز یرفتارها تا دادیم اجازه نریاسک به باال روش. اس  شده آموخته پاس  نیبنابرا و دهدیم نشان را پاس  بودن یاکتساب

 حیتوضـ یبـرا ـ برسد غذا به تا بزند نوک دکمه به بعد و بچرخد خود دور به راس  سم  از دور کی که بدهد ادی وانیح به مثالً بدهد، وانیح رفتار به یاتازه

 خـود خواسـتة یمتـوال یور  به بار چند که یکودک. دهدیم را جهینت نیهم مشابه زین انسان به نسب  هاشیآزما نـ. ای شود مراجعه شناسیروان کتب به شتریب

تـأمین  در را خـود روش یوالمتـ مرتبة چند اگر مقاب  در. شودیم یشرط و کندیم دایپ نانیاطم ناخواسته روش آن به نسب  آورد، دس هب یخایّ روش از را

 .گرددیم یترمؤثر چاره راه دنبا  به ند،ینب موفّق شیتقاضا

 در کـودک  یـترب یمعنـ نیـا بـه س ،ین کام  اریاخت یاحب و دارد قرار  یترب تح  که کند احسا  زین خود کودک که اس  آن میمستق  یترب از دمرا 9

 ،شـتریب حیتوض .اس  میمستق ریغ نظراً و میمستق عمالً ،وزار  دوران در و میمستق ،نظراً و عمالً  ،یعبود وراند در و میمستق ریغ ،نظراً و عمالً ،اد یس دوران

 .آمد خواهد ندهیآ یفحا  در



 دخالـ  و نظـر اراظهـ سلطان، جرأ  آیندة تصمیما  و جاری مسائ  و قوانین همة در که ببیند آزاد را خود چونان

 یـالح بـه را آنچـه نگـردد. وزیـر مـانع خود برداش  و عقیده بیان از را فشاری، او و تهدید گونههیچ و باشد داشته

 بـا را خـود ادلّـه خـویش رأی از حمایـ  در و گـذاردمـی میان در محدودیتی هیچ داند، بدوننمی خویش مملک 

 و خیـر به را آنچه و کشدمی نقد بوته به محترمانه ایدغدغه هیچ ونبد را مخال  ادلّة و کندمی عنوان کام  آزادی

 فعلـی وضعی  به کند، گرچهمی دفاع قاطعانه آن براهین، از و ادله بیان با و دهدمی پیشنهاد پنداردمی امور مصلح 

 اظهـار از نباید مانعی هیچ. بردمی سر به شرایطی چنین در نیز نوجوان. دارد عملی التزام خود مملک  جاری قوانین و

 بـا کـه گونـاگونی مسائ  دربارة را خود نظر و عقیده باید نوجوان. کند جلوگیری مختل  امور در او دخال  و نظر

 کنـد مطـرحـ  اخالقی جوانب رعای  با ولیـ  آزادانه شودمی مواجه اجتماعی و شخصی، خانوادگی زندگی در آن

 در یـد را خـویش نوجـوان آرای اگر حتی دارند وظیفه نیز اولیا. نماید بیان خود، استدالالتی عقیدة از دفاع برای و

 نشـینند منـاظره و بح  به او با و کنند طلب برهان اقامة او از و نموده گوش دقّ  با او کالم شمارند، بهمی باط  ید

 و دهنـد تـذکر مانـده دور به او محدود دیدة از مقدما  از برخی چنانچه و نمایند قبو  یا ابطا  را او ادلّة منصفانه و

 کـه باشـند داشـته انتظـار نوجـوان از والدین، نباید جه  همین از. سازند استوار حقیق  اسا  بر را خود تصمیما 

اسـتدال ،  مقـدّما  در مناقشـه و مسـائ  بررسـی و نقـد که. کند عم  بدان و بپذیرد ابتدا  از را خود بزرگتر حرف

 نشان کما  او اس . و نوجوان وزار  مقام الزمه

 کـامالً عمـ  مقـام در امّـا اسـ  آزاد یددریـد خود عقیده و رأی بیان و نظر اظهار میدان در گرچه نوجوان همین

 تغییـر را آنهـا تصـمیم و حکم آنان کام  اقناع با هنگامیکه تا و بوده خود والدین جاری تصمیما  به متعهّد و ملتزم

 تحلیـ  و تعق  مرور، قوه وزار ، به دوران در فرزند با برخوردی چنیند. نمایینم تخلّ  آنان دستور از اس  نداده

 از مختلـ  مکاتـب و افکـار عرضـة در کـه آوردمی بار نقّاد و جوّا ، بحّاث ذهنی دارای را او و بخشیده قوّ  را او

 در رنگارنـگ الطـا مغ دام در و ندهـد در تـن و نگیـرد آرام یـائب عقلـی برهان به جز و باشد داشته سخنی خود

 نهاد. نام فرزندان عقلی تکام  و نظری تربی  دوران را دوران این توانمی جه  این از. نغلطد

 تشویق و تنبیه .5

 گرداند.می مشخص نیز را فرزند تشویق و تنبیه شیوة و حیطه «وزیر» و «عبد»، «سید» مفهوم سه در تأم  و دقّ 

 را سـیاد  مقتضـای کـه دارند وظیفه نیز دیگران و پنداردمی دیگران دسی و برتر را سیاد ، خود دوران در کودک .9.4

 تنبیـه کـه پیداسـ  کننـد. ناگفتـه قلمداد او مطیع بنده را خود و نمایند برخورد کودک با آن مطابق و نموده رعای 

 جـز اینتیجـه که نموده ثاب  تجربه و اس  بندگی وظای  از تخطی و سید مقام به دوران، جسار  این در کودک

 بـا دهدمی انجام که ایشایسته اعما  خاطر به کودک تشویق امّا. ندارد کودک در روانی هایعقده ایجاد و بازیلج

 انگیزاند.می بر آن استمرار و نیک کارهای انجام در را تجربه، او گواهی به و ندارد منافا  او سیاد  مقام

 مطیـع و تابع نظراً و عمالً باید و داندمی خود موالی را خود والدینِ و عبد را فرزند، خود چون دوّم سا  هف  در امّا .9.2

 نیـز را یـریح و قـاطع برخـورد تحم  و اس  کیفر و تنبیه نماید، مستحق تخل  خود وظای  از باشد، چنانچه آنها

اوسـ ،  وبنـد قیـدبی شنویحرف و اطاع  به سنین این در نونها  رف ، کما  اشار  نیز این از پیش چنانچه. دارد

 داده او بـه هامسـئولی  از تخطّـی اجـازة و گـردد سرکوب قاطعانه باید او سرکشی و طغیان، نافرمانی روحیة بنابراین

 نشود.



 ایـن جـز چنانچه و نماید اطاع  اعتراض و نقد بدون و کند گوش سربزیر، حرف و آرام باید کودک سنین این در

 بـه را خـود وظای  که اس  مطلوب شرایطی در نیز نونها  تشویق. گردد زا مجا و مؤاخذه و تأدیب پذیرای باشد

 بپیماید. را انقیاد و اطاع  مسیر و چرا چون بدون و دهد انجام خوبی

 بـر نوجـوان. گـرددمـی او متحو  تشویق و تنبیه گرف ، شیوة عهده بر را وزار  فرزند، مسئولی  که چندی از پ  .9.3

 تحسـین شایسـته و ممدوح او برخوردِ این بلکه. اس  مختار هافرمان و اوامر در دنکر و چرا چون در نونها  خالف

 تنبیـه شـنودنمـی حرف و گیردنمی کاربه  را ما از آغاز، دستور اینکه خاطر به را او نباید هیچگاه اس ، لذا ترغیب و

 کنـد قبـو  را آن آنکـه بـرای و کنـدنمـی اقدام آن به نکند قبو  را ایمسئله تا خود فطر  تناسب به نوجوان. نمود

 عقلـی اقناع به خشون  و پرخاش به توس  جای به باید روی این از. اس  آن دالئ  شنیدن و بررسی و بح  نیازمند

 خـود مـراد مشـروعی  و حقانیـ  بـه نسـب  را او عق  و گماریم هم  خویش مطلوب مستندا  و دالئ  بیان و او

 زیرا. نماییم ترغیب و چرا، تشویق و چونبی اطاع  و شنویحرف جه  به را او یدنبا دیگر سوی نمائیم. از سیراب

 و طلبـیحقیقـ  روحیـة و چـرا چـونبی اطاع  بر تشویق. اس  مسائ  یابیریشه و احتجاج و نقد در نوجوان کما 

 نـدارد را خـویش بد و نیک تشخیص قدر  که اختیاریبی برّة سان به را او و گرداندمی خاموش را او تعق  نیروی

 د. آورمی کند، درمی حرک  راس  و چپ به چوپان چوب با و

موشـکافی،  و دقّـ  با که نوجوانی. گیرد تعلق او نظر دقّ  و استدال  قدر  و فکریخوش باید، بر نوجوان تشویق

 و گرفتـه کاربـه را دخو تشخیص و تدبّر و تعق  و پردازدمی مقایسه و سنجش به خوبی به و کندمی تحلی  را مسائ 

 اس .  امور همین به نوجوان فضیل  زیرا. اس  تشویق درخور و تحسین گرداند، الیقمی ورزیده

 والـدین درخواس ِ یحّ  و حقانی  به نسب  نوجوان عق  که رواس  یورتی در تنها نیز او بازخواس  و مؤاخذه

 این. نماید کوتاهی یا سرکشی عم  مقام در حا  عین در دریافته، ولی خوبی به آن را هایریشه و دالئ  و شده قانع

 اسـتحقاق موجبـ  اس  تضاد در دستور آن مشروعی  و حقانی ، حجی  به عقلی اعتراف با کهـ  عملی التزام عدم

البته پیدا اس  که تنبیه وزیر با تنبیه عبد متفـاو  اسـ . وزیـر حتـی اگـر مسـتحق تنبیـه . گرددمی او کیفر و مؤاخذه

شد باید شأن وزارتش محفوظ بماند و آبرو و حرمتش را از ک  ندهد. از این رو در حد امکان در خلـو  و خفـا با

 شود.نه در محضر جمع تنبیه می
 آموزش و تعلیم .6

نـورانی،  حـدی  ایـن از کـه گونـهآن . اوسـ تعلـیم و دارنـد، آمـوزش خود فرزند به نسب  والدین که وظایفی جمله از

 اس . مختل ، متفاو  سنین در کودک آموزش نحوة شودمی استفاده

 نیـز مسـتقیم غیـر تعلـیم دوران شـودمـی محسـوب مسـتقیم غیـر تربیـ  دوران که کودک، همانگونه سیاد  دوران .1.4

 بـه و بـاطنی رغبـ  و عالقـه با و شودنمی اجبار تعلّم به کودک آن در که اس  ایمستقیم، شیوه غیر تعلیم. باشدمی

 فراگیـری و آمـوزش حـا  در که شود متوجّه خود آنکه بدون گرددمی آشنا گوناگون مسائ  با نوعت و تفنّن عنوان

 بـه یـریح غیر هایالگوسازی و بازی، شعر، داستان، تشویق قالب در را مختل  علوم و هامهار  باید والدین. اس 

 فراگیـری هیچگـاه و داشته نگه ندهز را کودک نشاط و شوق علوم، همیشه و مطالب القا  در و 1دهند انتقا  کودک

                                           
 کیـبار و دقّـ   یـنها آنهـا یمحتـوا در دیبا و شوندیم محسوب کودکان به یعلم و یاخالق میمفاه انتقا  یبرا یمناسب اریبس یهالهیوس هاداستان و اشعار 1



 ننمایند. تحمی  او بر را ایمسئله

 مربّیـان و سازدمی فراهم مختل  علوم مستقیم فراگیری برای را زمینه نونها  روحی عبودی ، آمادگی دوران در امّا .1.2

 کـال  در حضور بهـ  نباشد شائق و طالب خود چند هرـ  را او و نمایند آموزی، مکلّ علم بر را فرزند دارند وظیفه

 و تعلـیم امـر محبّـ ، گرچـه از سرشـار و یـمیمی آموزشی محیط ایجاد و در  کال  جذابی د. کنن وادار در 

 تحمّـ  بـه نونهـا  واداشـتن حـا  عـین در امّـا افزایـدمـی آنـرا کیفیـ  و کمّی  و بخشدمی سهول  و عمق را تعلّم

 ایـن در او گـذرانیوقـ  و بازیگوشـی از جلـوگیری و فضـیل  و علـم کسـب و آمـوزیدر  مشـقّا  و زحما 

 اس . آموزگاران و معلّمان تالشهای مکمّ  و ضروری بسیار سنّی موقعی 

 هایدانش آموختن و در  کال  در حضور برای وزار  دایرة در ورود و عبودی  مرحلة از عبور از پ  نوجوان .1.3

 بیـان بدون دانش فراگیری به او تحمی  و تکلی  و س ا منطقی متین استدال  و کام  عقلی توجیه نیازمند ضروری

 دانـش آن اکتسـاب لـزوم بـه نسـب  او عقالنـی اقنـاع و آن عملـی کاربرد و فراگیری علم، ضرور  آن به نیاز عل 

 داش .  نخواهد مطلوبی نتیجة خاص

 فلسـفة کامـ  درک و محـاک اوامـر یابیریشه و عقلی بررسی و نقد بیند، درمی مشاور و وزیر را خود که شخصیتی

 مسـئولی  از فـرار معنـای علـوم، بـه فوایـد یا ضرور  آوردن دس به در نوجوان چرای و چون لذا. اس  مجاز آن

 خـود الهی تکوینی امر به که اوس  نقّاد و جوحقیق  فطر  طبیعی محصو  بلکه. نیس  آموزیعلم و جوئیدانش

 داند.می مجاز و محق آرائش و عقاید ذکر و نظر اظهار در را

 شبهات دفع .7

 یـا فکـری مسـائ  از ایمسـئله در و گیـرد قـرار متضاد اقوا  و متعارض افکار معرض در خایّی شرایط فرزند، در چنانچه

 مناقشـا  در او راهنمـایی و تحیـر و تردیـد رفـع در والـدین همراهـی و افتد، مسـاعد  حیر  و شک ورطة در اعتقادی

 بود.  خواهد مؤثر و مفید یواب طریق به او هدای  در علمی، یقیناً

 در دیگـران یـا مـادر و پـدر نـدارد انتظـار و نـدارد را عمیق علمی مسائ  درک سالگی، تحمّ  هف  از قب  کودک .7.4

 واحـدی رویـة کـودک بـا برخورد در اس  الزم لذا. باشند داشته نظر اختالف عملی قبح و حسن یا ایمسئله درک

                                                                                                                                   
 از یخـرد امیـا در زیـن مـا همة دیشا وداش   رواج کودکان انیم یعیوسدر گذشته به یور   که کودکانه یشعرها از یاریبس متأسفانه. شود مراعا  یشیاند

 کلمـا  و شده توجه یپردازهیقاف به فقط آنها در نکهیا آورتر درد .ندارد یارتباط چیه آنها  یذ و یدر و هستند معنابی و محتوا فاقد م،یاکردهیم استفاده آنها

 اتـ ؛ مینمـائ مـرور هم با اس ، کودکانه اشعار نیترعیشا از که را ریز اشعار مسئله، عمق دادن نشان یبرا نمونه عنوان به. اس  رفته کار به یمعن بدون نامأنو 

 تـب ...شـده گـم آلبـالو درخـ  ریز من دستما ... .بله باف، ریزنج عمو... ،.شانزده و ص ش و هزار پانزده؛ سه س ،یب ده، ....جوره، چه حسن گاو توتوله، مت 

 ...یترجّ ال یمج یاج.... شیلیپ پولوم پاالم... ریپن و کاسه ر،یخم تب

 کـه یاسـتهیشا تالشرده اس . های پرمغز و جذابی برای کودکان تهیه شده که تا حدود زیادی کاستی گذشته را جبران کها، اشعار و داستانالبته اخیرا کتاب

 اثـر بـر که اس  یالبشرط موجود نماد وینوکیپ: داستان نیا در. اس  شیستا درخور و نیتحس قاب  اریبس نموده، «وینوکیپ» داستان پردازش در «یکارلوکولود»

 ،یعقلـ یقـوا از  یـتبع براثـر و دیـآیدرمـ انیـچارپا زمـره در و وانیح شک  به که شودیم مقداریب و پس  چنان گروسوسه طانیش و نف  یهوا از متابع 

 نمـاد یا جیرجیرک اردک جوجة و انیوهاد امبرانیپ ای عق  نماد مهربان فرشتة گر،وسوسه طانیش نماد مکار روباه. ابدییم را شدن انسان و یواقع کما   یقابل

 یوانیـح ضـدارزش رذائـ  و یانسان یمتعال یهاارزش زین و یاخالق میمفاه نیتریعال ،نینماد موجودا  نیا رهگذر از یکارلوکولود. باشدیم مالمتگر نف 

 د.گردانیم منتق  کودکان به جذاب یاافسانه قالب در را



 در حـد امکـان دیگـران برخـورد به نسب  انتقاد بیان و نظری هایمخالف  طرح از کودک روی پیش و شود اعما 

 در آنکـه نمـودیم، بـدون مشـاهده ایـرادی یا ضع  نقطة کودک به نسب  دیگران برخورد در چنانچه و شود پرهیز

 نمـاییم ی تعد را کودک روحی و عاطفی حال  7شعری یا خطابی روش به بپردازیم، باید مناقشه و جدا  به او منظر

 عقیـدة بـه نایـالحان، اعتقـاد و نـااهالن بـا معاشـر  اثـر بر کودک اگر سازیم، همچنین منکش  او بر را حقیق  و

 بلکـه. گرف  بهره عقلی خشک استدالال  و براهین از توانحق، نمی مسیر به او پیدا نمود، برای بازگش  نادرستی

 داد. قرار تأثیر تح  را او و گرف  کاربه را او خیالی تشبیه، قوای و تمثی  از استفاده با باید

 طـرح از و داد قـرار آنهـا اختیـار در را سـالم عقاید و یحیح افکار باید ابتدا 41 تا 7 سنین در نونهاالن با برخورد در .7.2

 را آنهـا ذهـن و ورزیـد اجتنـابـ  رد کـردن و ابطـا  قصـد به حتیـ  آنها محضر در نادرس  آرای و مخال  اقوا 

 و حیـر  دچـار و شـد مواجـه سؤاالتی چنین با خایّی شرایط در فرزند ننمود. چنانچه شبهه و تردید و شک ردرگی

 یـا اقنـاع را او شـعری یـا خطابی، جـدلی هایشیوه از استفاده با اس  الزم کرد پیدا فاسدی اعتقاد یا و گش  تردید

 و نـااهالن بـا معاشـر  از را او و بـرد بـین از نیـز را شـبها  و سـؤاال  ایـن تشـدید زمینة ضمن در و نمود اسکا 

کـرد. همچنـین الزم نیسـ  اجـازه  دور او اسـتفاده معـرض از نیـز را هـاییکتاب چنین و نمود منع منحرفان، یریحاً

حضور او به همه مباح  داده شود. برخی از گفتگوها میان پدر و مادر حتما باید از دید ایـن کودکـان دور باشـد تـا 

   پدر و مادر نزد او محفوظ باقی بماند.حرم  و سیاد

. سـازدمـی ورزیـده را خـود ذهن و نموده محض نظری مباح  آماده را خود آرام آرام سوّم، نوجوان سا  هف  در .7.3

 پیـدا مـرور بـه را عقلـی بـراهین فهـم قابلیـ  و گذرانـدمـی فکـری رشـد و بلوغ به پا فرزندان که شرایطی چنین در

 و کننـد طـرح عقاید سـالم کنار در نیز را مخال  عقاید ور افکا تدریج به آموزگاران و ینوالد اس  کنند، الزممی

 غیـر هـدای ِ البتّـه. طلبنـد کمـک به نیز را نوجوان میان، ذهن این در و گذارند بررسی و نقد به را طرف دو هر ادلّة

 بـا نبایـد هیچگـاه، نوجـوان ولی. س ا ضروری مغالطا ، بسیار چنگا  از او رهایی حق، در مسیر به نوجوان مستقیم

 اسـ ، بلکـه میان در او اسکا  یا فریب قصد که کند جدلی، احسا  و خطابی هایشیوه منصفانه، یا غیر توجیها ِ

 نیـز شـعری یا خطابی، جدلی هایروش از بهتر فهم برای سپ  و گردد ذکر مطلب برهانی آغاز، استدال  در همیشه

 حقیقـ  بـه رهیافـ  در نیـز او فکـر از و شـود داده آزاد منـاظره و گفتگو اجازه وجوانن به ضمن در و شود استفاده

طفره رف  یا پرهیز کرد، نوجوان باید آرام آرام بـه د. در این سنین نباید از طرح گفتگو در نزد نوجوان گرد استفاده

 د.یحنه جدی گفتگوها وارد شود و قدر  تجزیه و تحلی  و بلوغ فکری خود را بنمایان

 منحـرف فکـری مکاتـب به اعتقادی یا و گش  دچار عقیدتی و فکری شبها  دام در سنین، نوجوان این در چنانچه

 افکـار منـع ایـن منـابع بـا مواجهـه از یـریح و پـرده بدون یا و نموده سرزنش و توبی  را او نباید نمود، هیچگاه پیدا

                                           
 «عرشـ»؛ دشـونیمـ میتقس مغالطه و شعر خطابه، جد ، برهان، قسم پنج به دهدیم که یجینتا و رودیم کارهب آنها در که یمقدمات حسب بر یمنطق استدالال  7

 و حُـزن و سـرور مث  عواط  ختنیبرانگ در یخای یروح تأثیر و باشدیم یالیخ یقوا جیمه نیس  و تنها مطلوب ،مخاطب قیتصد آن در که اس  یاستدالل

 دایـپ جـهینت بـه نیقـی عمسـتم یعنـی شـود،یمـ ینیقی ریغ قیتصد موجب که اس  یاستدالل «طابهخ»د. دار دنبا  به ...و ریتحق و تر  و نهیک و خشم و شجاع 

 آن از غـرض و نشـده لحاظ آن در بودن حق یول دارد دنبا  به ینیقی یقطع قیتصد که اس  یاستدالل «جد . »شودیم یراض و قانع آن یجةنت به یول کندینم

 در مغالطـه کـه تفـاو  نیا با. ندینمایم ادجیا یجزم و یقطع قیتصد دو هر زین «مغالطه» و «نبرها» . اس مخاطب میتسل و نمودن محکوم کردن، ساک  یرفاً

 د.شو مراجعه منطق کتب به شتریب حیتوض یبرا. اس  حق واقع در برهان یول س ین حق واقع



 و یـمیمانه گفتگـوی تنـدی، در و پرخـاش نیاید، بـدون اردو ایلطمه او وزار  شأن به که ایگونه به بلکه. نماییم

 پاسخی که مواردی تمام در و نماییم راهنمایی یواب طریق به را منطقی، او متقن ادلّة از استفاده با و دوستانه مناظره

 از و دهـیم والـ ح ایفرزانـه به را او یا و نماییم موکو  آینده به را او یریح، پاس  و پیرایهبی نداریم او سؤا  برای

 و فرزنـد میـان کامـ  یـمیمی  و یـداق  و متقابـ  اعتماد وجود حا  هر نورزیم. در دریغ «دانمنمی» کلمه گفتن

 و آمیـزخشـون  و تنـد اسـ . برخوردهـای ضروری بسیار نوجوان تربی  اس ، در وزار  مقتضای چنانچه والدین

 جـز و شـودمـی یـمیمی  و یـداق  بنیان هدم و اعتماد بسل موجب سنین این نوجوانان، در به منطقبیهای حمله

 نوجـوانی. نـدارد ثمـری نماید وادار والدین برای خود حیا  مسائ  ننمودن بازگو و کاریمخفی به را نوجوان آنکه

شـود، مـی روبـرو مؤاخـذه و فریـاد و هجـوم بـا خود، یکبـاره روزمرة مسائ  طرح از والدین، پ  با برخورد در که

 و نگـاه دارد دور دیـدة آنـان از اس  میسور که آنجا تا را اشزندگی هایبرنامه و خویش عقاید که دهدمی ترجیح

 د.بازمی میان این در را خویش یداق  و یراح 

 کـه وزیری.. . دهد استعفا وزار  از که داندمی بهتر بیندمی مجروح و مخدوش را خویش وزار  شأن که وجوانین

 حـاکم همچـون مستقلی شأن خود برای بلکه ماندنمی باقی والی  تح  و شودنمی ، رعی گرف  کناره وزار  از

 ایـن پاسـدار خود آنکه شرط به هستند خویش فرزندان سالگی، ولی 24 سن به رسیدن تا مادرها و  . پدرهااس قائ 

 و نوجـوان، تهدیـد بـه حـدّ زا بـیش فشـار. ننماینـد وادار طغیـان و سرکشی به را خود، فرزند رفتار با و باشند والی 

 در اسـ  دارد، قـدمی منافـا  او وزار  مقام با هرآنچه و مستقیم نهی و اعتماد، امر مشاوره، عدم از پرخاش، پرهیز

 و کوچـک او نظـر در را والیـ ، ولـی از مـوردبی و بیجـا استفادة رو این از. والدین والی  دایره از او اخراج مسیر

 نوجـوان برای والی  اعما  شد اشاره نیز این از پیش که کند. همانگونهمی کمرنگ و لوث را او والی  و مقداربی

 شـنیدن و یـمیمی محیطی در دوجانبه گفتگوی و بح  اجازه و تکلی  به او عقالنی کام  توجیه از پ  تنها و تنها

 نخواهد یواب و یالح به منجرّطریق،  این جز و اس بخش جویانه، اثرحق و منصفانه قضاو  و او انتقادا  و ادلّه

 د.ش

 سال 21 از پس

 بـه تبـدی  مسـتقیم مسـئولی  ایـن اینـک. رسدمی پایان به فرزندان به نسب  والدین مستقیم وظیفة سالگی 24 پایان از پ 

 در مسـلمان دارد، هـر دیگـری بـه نسـب  مسلمان هر که اس  ایوظیفه از عام، عبار  مسئولی . اس  شده عامّ مسئولی 

 د.دار باز زش  اعما  ارتکاب از را آنها و نماید وادار نیک کارهای به را خود دینی برادران اس  مکلّ  اسالمی امعهج

 فرزند، پـ  با برخورد در والدین تَعالی( تکلی  اللَّهِ إلی أعذَر َ فَقَد إالّ وَ خَالئِقَه رَضی َ )فَإن روای  این ذی  به توجّه اب

 نسـب  او و دارند او به نسب  مؤمنین آحاد که تکلیفی. اس  منکر از نهی و معروف به امر عام ظیفةو همان تنها سا  24 از

 نشـود جامعـه افـراد تربیـ  موجـب اگـر عمومی، حتّـی نظار  و متقاب  مسئولی  احسا  و تعهّد این. مؤمنین یکایک به

 نماید. می ضمان  را اجتماع سالم 

 تربیـ  شـیوه بهترین به فرزندانشان منداندعالقه و دهندمی اهمّی  خویش فرزند سرنوش  به که مادرانی و پدران این بنابر

 آن بـا مطابق و داشته نظر در آنها اجتماعی و فردی رفتارهای همة در را آنها وزار  و سیاد ، عبودی  یابند، شأن رشد و

 د. نماین برخورد و ریزیبرنامه



 از گردانـدمـی تاریـک را مربیـان و اولیـا برخـورد زندگی، مسیر مختل  وضوعا م در که ابهاماتی و سؤاال  از سیاریب

 یـا همـ  کـم فرزنـدان بـا برخـورد شـیوهد؛ شومی تبدی  روشنی به و رودمی میان از شری  روای  این اعجازآمیز فروغ

 هسـتند، میـزان اخالقـی مشـکال  دچـار که آنها یا هستند رغب بی شرعی تکالی  و عبادا  انجام در که تنب ، فرزندانی

.. . و ازدواج اجتمـاعی، زمـان و سیاسـی محبّـ ، مشـارک  ابـراز امـوا ، چگـونگی در رسیحساب نحوة و مالی استقال 

 تصـمیمِ عرضـة بـا کـه ماسـ  بـر. یابنـدمی درخوری پاس  روای  این معجزآسای بیان به که هستند موضوعاتی از برخی

 را خـود تربیتـی رفتارهـای، تکـاملش مختل  ادوار در فرزند منزل  و مقام جشسن و نورانی حدی  این بر خویش عملی

 دهیم.  تحوی  جامعه به ایشایسته نمونه و فرزندان و بزنیم محک

  ان شا  اهلل 


