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سخــــن آغازیــن

م »تربیت« اســـت و 
َ
کار عال بـــا همۀ دشـــواری ها و ظرافت هایش، شـــیرین ترین 

گر »خانواده« باشد، تربیت شیرین  مهم ترین بستر تربیت، »خانواده«. خانواده ا
که ما نفس می کشـــیم، در خانـــواده هم تربیت  می شـــود و طبیعی. همان طـــور 

کنیم و بدانیم چه می شود.  می شویم؛ بی آنکه به آن فکر 
تمرکـــز ما بـــر تربیت و تعلیم اســـت، آن هم با رویکرد اســـالمی و عقالنی و با 
محوریِت مهارت آموزی به خانواده ها. ازاین رو طرح »مهرسـتان« را پایه ریزی 
کردیم تا در پیمودن این مســـیر مقدس، بتوانیم منظم و هدفمند و برنامه دار 
پیـــش برویـــم. »مهرســــتان« فقـــط مخفـــف »محصـــوالت هنری رســـانه ای« 
گرمابخشی  نیست؛ بلکه اسم مکانی ا ست برای آموختن مهرورزی در خانه و 

کانون خانواده.  به 
از بیـــن همۀ راه هـــای ممکن، با »یار مهربان« به یـــاری خانواده ها آمده ایم؛ با 
همان آشنای پرسخاوتی که صدها نسِل بشر را معلم وار پرورده و فروتنانه با ذهن 

و ضمیرشان در هم تنیده است.
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که با همۀ تنـــوع ابزارهای دیجیتال و  کتـــاب آمده ایم و بر ایـــن باوریم   بلـــه، با 
کتـــاب را نمی گیرد!  گرایـــش جنون آمیز انســـان امـــروز به آن هـــا، هیچ چیز جـــای 
که  گنجینۀ سرشـــاری به شـــمار می رود  خوشـــبختانه این یـــار مهربان، همچنان 

پاسخ گوی نیازهای رنگارنگ مخاطبانش است.
که حضورمان در این عرصه را معنا  کار خیِر زمین مانده ای بوده ایـــم  به دنبـــال 
گذارد. ســـرانجاِم صدها نفرســـاعت  ببخشـــد و جریانی پویا و اثری مانا به جای 
که یکی از  پایش و پویش، به معماری طرح خانواده محوِر »مهرسـتان« انجامید 

کنون در دستان شماست.  میوه هایش ا
مشـــتاقانه منتظریـــم تا با دریافت دیدگاه های شـــما ســـروران عزیـــز به آدرس   

گردیم. mehr@mehrestan.ir  بیش از پیش مرهون مهربانی هایتان 
کرد  که توفیق، رفیق طریقمان  بر آســـتان جانانی سِر ســـپاس فرود می آوریم 
تـــا دورۀ امانت داده شـــده در مزرعـــۀ دنیا را بـــه خوشـــه چینی از خرمن ارباب 
و اصحـــاب فرهنـــگ و اندیشـــه بگذرانیـــم و آنگاه بـــا لطفی دوچنـــدان، ما را 
کرد تـــا در طرح پربرکـــت »مهرســــتان« بتوانیم بابت  وامـــدار فضـــل بی کرانش 
گردن بیاویزیم.  تولید و ترویج محصوالتـــی فرهنگی و تربیتی، مدال افتخار بر 
کردنـــد وگام  به گاِم مســـیر را  کـــه ذره پروری  از تک به تـــِک ســـروران ارجمندی 

هم شانۀ ما شدند، به رسم ادب، خاضعانه سپاسگزاریم. 

مـݠهـرسـتان         
اینجا خانۀ شماست
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مقدمۀ مؤلف

که حرف دلشان این است:  کم ندیده ایم پدر و مادر و مربیانی 
گذاشـــتم و اهل  که ســـال ها برای تربیتش وقت و ُعمر  کودک و نوجوانی 
کرد: هم   گهان تغییر  نمـــاز، روزه، اعتکاف و... بود، نمی دانم چه شـــد نا

رفتارش، هم افکارش. اصاًل انگار آدم سابق نیست!

کم ندیده ایم والدینی را  که فکر می کنند فرزندشان از دین زده شده است یا از گرایش 
او به فرقه ها و ادیان دیگر نگران اند و به دنبال چاره ای هستند. گاهی هم در پاسخ به 
سؤاالت اعتقادی و فکری فرزندان خود درمانده و در پی مسیری مطمئن هستند. 

که موضوعات مهم تر  کرده ایم  کمتر به این نکته توجه  شاید در تربیت دینی، 

که تربیت دینی بر آن ها استوار  از اعمال عبادی، مثل نماز و روزه هم وجود دارند 

که به  است. مهم تر از اعمال و رفتارهای عبادی، ایمان و اعتقاد فرزندان است 

تربیت و رشد نیاز دارد. به صرف نمازخواندن و روزه گرفتن و روضه رفتن، خیالمان 

راحت بود او مؤمن و متدین تربیت شده است؛ اما غافل از اینکه اساس ایمان 

به رفتارهای ظاهری نیست؛ بلکه حقیقتی درونی است. خالصه اینکه از تربیت 

اعتقادی و ایمانی کودکان و نوجوانان، کمی غفلت کرده ایم و نشانۀ این غفلت 
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کنیم. کتب تولیدشده در این زمینه مشاهده  کمبود آثار و  را می توانیم در 

کتـــاب مزرعۀ آفتابگردان یک فصل به بحث تربیت اعتقادی اختصاص  در 

گســـتردۀ این موضوع ســـبب تألیف این  داده شـــده اســـت؛ اما اهمیت و ابعاد 

کتاب مزرعۀ  کتاب عالوه بر شـــرح و تفصیل بیشتر مطالب  کتاب شـــد. در این 

کامل تر می کنیم. رویکرد  آفتابگردان، مسائل دیگر این موضوع را بیان و بحث را 
کاربردی، بر اساس پرسش های مستقیم  کتاب، توجه به موضوعات  ما در این 

کودک و نوجوان اســـت. ازاین رو ســـعی  خانـــواده و مربیـــان در تربیت اعتقادی 

 نظری 
ً

می کنیـــم نکات بســـیار مهم و الزم را بیـــان و از ورود به موضوعـــات صرفا

کنیم. کتفا  کرده و در صورت لزوم، به حداقل ا پرهیز 

کـــه این جانب را در مســـیر تدوین این  بـــر خـــود الزم می دانم از تمامـــی بزرگوارانی 

کمال تشـــکر و قدردانی را به جـــا آورم: جناب  اثر مشـــمول الطاف خود قـــرار دادند، 

که ســـخاوتمندانه تجـــارب و اندوختۀ علمی  حجت االســـالم دکتر محمود نوذری 

ارزشمند خود را در اختیار بنده قرار دادند؛ مدیر محترم دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان، 

جناب حجت االســـالم قطبی؛ مدیر محترم مرکز ملی پاسخ گویی به سؤاالت دینی 

اصفهان، جناب حجت االسالم دکتر علیجانی؛ مدیر محترم نشر مهرستان، جناب 

آقای نظامزاده و سایر سرورانی که با نظرات ارزشمندشان در بهبود این اثر کمک کردند.

17شهریور  1400
یزدان رضوانی
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دریچه ای به مباحث فصل

با توجه به اثرپذیری شدید بچه ها از رسانه ها، مدرسه و...، خانواده چه   
جایگاهی در تربیت دارد؟

کردن فرزندان چیست؟   راهکار دین دار تربیت 
کرد؟   برای اینکه فرزندان از عمق جان، خداباور تربیت شوند، چه باید 
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جایگاه خانواده در تربیت فرزندان

بـــا توجه بـــه اثرپذیری شـــدید بچه ها از رســـانه ها، مدرســـه و... به نظر   
می رسد خانواده دیگر جایگاه چندانی در تربیت ندارد. اغلب مشاهده 
می کنیـــم تمـــام تالش هـــای والدیـــن بی اثر می شـــود. بـــا توجه بـــه این 

وضعیت، خانواده در تربیت فرزندش چه جایگاهی دارد؟
گونی در تربیت انسان مؤثر است، مانند خانواده، مدرسه، دوستان،  عوامل گونا
گفـــت خانـــواده مهم تریـــن و اصلی ترین و  اجتمـــاع؛ ولـــی با قاطعیـــت می توان 
کانون اثرگذار در تربیت اســـت و هیچ چیز دیگـــری نمی تواند جای آن  مؤثرتریـــن 
را بگیرد. »هیچ گونه تشـــکیالت اجتماعی در ســـاختن فرزنـــدان، به اندازۀ خانه 
مؤثر نیســـتند؛ زیرا در آن، اولین قالب ریزی اخالق انجام می گیرد. در یک خانۀ 
کمک  کمال، زودتر و سریع تر آماده می گردد و به فرزند  خوب و شایسته، وسایل 
می شود که قدم به قدم در راه سعادت و رشد، پیشرفت نماید.«1 خانواده اولین 
محیـــط اثرگذار در فرایند تربیت فرزند اســـت، حتی قبل از انعقـــاد نطفه و تولد. 
تربیت  محمدیان، روش هــای  مجید  در:  نقل  ص270؛  ج1،  احساسات،  و  عقل  نظر  از  جوان  فلسفی،  محمدتقی   .1

نوجوانان و جوانان در اسالم، ص39.
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کانون خانواده است و بیشترین اثر  گذاشتن در این دنیا، در  انسان به محض پا
را از خانوادۀ خود می پذیرد.

»وقتی عادات افراد را در امور مختلف، از قبیل خوردن، آشامیدن، راه رفتن، 
خوابیدن، لباس پوشیدن و رفتار با دیگران مورددقت قرار می دهیم، پی می بریم 
که خانواده عاملی بسیار مهم در شکل گیری شخصیت افراد و این عادات و رفتار 
است؛ زیرا کودک رفتار و عادات خود را از خانواده می آموزد و از اعضای خانواده 
گر ما در بسیاری از اعمال و رفتار روزمرۀ خود دقت نماییم و آن ها  تقلید می کند. ا
را تجزیه وتحلیل و ریشه یابی کنیم، درمی یابیم که بیشتر آن ها از تربیت خانوادگی 
سرچشـــمه می گیرد.«1 بر همین اســـاس، از نگاه دین اسالم نیز خانواده مسئول 

کریم می فرماید: تربیت فرزند شناخته شده است. قرآن 
2>

ً
ْم َنارا

ُ
ْهِلیک

َ
ْم َو أ

ُ
ْنُفَسک

َ
ِذیَن آَمُنوا ُقوا أ

َّ
یَها ال

َ
>یا أ

که هیزم آن، انســـان ها و  اى مؤمنان، خود و خانوادۀ خویش را از آتشـــی 
سنگ هاست نگه دارید.

 در روایات، تربیت نیکو حق فرزند بر والدین بیان شده است. امام سجاد
می فرمایند:

ْنیا ِبَخیِرِه َو  یک فِی َعاِجِل الّدُ
َ
ُه ِمْنک َو ُمَضـــاٌف ِإل

َ
ّن

َ
َم أ

َ
ْن َتْعل

َ
ِدک َفأ

َ
ـــا َحّقُ َول ّمَ

َ
»َو أ

ِه َعّزَ َو َجّلَ َو  ی َرّبِ
َ
ِة َعل

َ
ال

َ
ل َدِب َو الّدَ

َ
أ

ْ
ا َوِلیَتُه ِبِه ِمْن ُحْسِن ال  َعّمَ

ٌ
ک َمْسُئول

َ
ّن

َ
ِه َو أ َشـــّرِ

یِه 
َ
ِإْحَساِن ِإل

ْ
ی ال

َ
ُه ُمَثاٌب َعل

َ
ّن

َ
ُم أ

َ
ْمِرِه َعَمَل َمْن یْعل

َ
ی َطاَعِتِه َفاْعَمْل فِی أ

َ
ُه َعل

َ
َمُعوَنِة ل

ْ
ال

تربیت  تهرانی، سیری در  نقل در: مصطفی دلشاد  التدریس، ج1، ص128؛  التربیة و طرق  1. رشیدی احمد طیمة، 
اسالمی، ص108 تا 109.

2. تحریم، 6.
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یِه.«1
َ
ِإَساَءِة ِإل

ْ
ی ال

َ
ُمَعاَقٌب َعل

و حق فرزندت اینکه بدانی او از توست و در آیندۀ دنیا، نیکی و بدى او به تو 
نسبت داده می شود و تو مسئول تربیت نیکوى او و راهنمایی او به سوى 
که بایســـتی او را در اطاعت پروردگارش یارى  پروردگارش هســـتی. تویی 
کنی؛ پس دربارۀ او همچون کسی رفتار کن که می دانی با احسان کردن به 

کیفر خواهی دید.  او پاداش خواهی داشت و با بدى به او، 

در مســـیر تربیـــت دینـــی، خانواده می تواند هـــم موجب رســـتگاری و هم باعث 
گمراهی فرزند شود. امام صادق می فرمایند: 

َساِنِه.« َراِنِه َو یَمّجِ َداِنِه َو یَنّصِ َبَواُه یَهّوِ
َ
ِفْطَرِة َفأ

ْ
ی ال

َ
ا َعل

َّ
وٍد ُوِلَد ِإل

ُ
»َما ِمْن َمْول

هیـــچ مولودی به دنیا نمی آید، مگر بر فطرت اســـالمی؛ منتها پدر و مادر، 
آن ها را یهودى و نصرانی و مجوسی )زرتشتی( می کنند.2 

که مسئولیت اصلی    تربیت را بر دوش مدرسه یا نهادهای فرهنگی تربیتی می گذارد.یکی از اشتباه های خانواده در مسیر تربیت این است 
که خانـــواده در انتقـــال باورهای دینی بـــه فرزندان نقش   ایـــن در حالـــی اســـت 
تعیین کننده دارد و مدرســـه و مکان های مذهبـــی و تربیتی، فقط نقش ثانوی و 

کمک کننده و تأثیرگذار دارند.3 
کوتاهی در تربیت فرزندان، به شدت مذمت  اولیای دین، والدین را به علت 

کرده اند. در روایتی آمده است:

1. شیخ صدوق، خصال، ترجمۀ یعقوب جعفرى، ج 2، ص367.
2. شیخ صدوق، علل الشرائع، ترجمۀ محمدجواد ذهنی تهرانی، ج 2، ص223.

کریمی، نکته های روان شناختی در تربیت دینی فرزندان، ص55. 3. نک: عبدالعظیم 
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َماِن ِمْن آَباِئِهْم. َفِقیَل یا  اِد آِخِر الّزَ
َ
ْول

َ
 َویٌل ِلأ

َ
ْطَفاِل َفَقال

َ
أ

ْ
ی َبْعِض ال

َ
ُه َنَظَر ِإل

َ
ّن

َ
»... أ

 
ً
ُموَنُهْم َشیئا ِ

ّ
ا یَعل

َ
ُمْؤِمِنیَن. ل

ْ
ا، ِمْن آَباِئِهُم ال

َ
 ل

َ
ُمْشِرکیَن؟ َفَقال

ْ
ِه ِمْن آَباِئِهُم ال  الّلَ

َ
َرُسول

ْنیا  اُدُهْم َمَنُعوُهْم- َو َرُضوا َعْنُهْم ِبَعَرٍض یِسیٍر ِمَن الّدُ
َ
ْول

َ
ُموا أ

َّ
َفَراِئِض َو ِإَذا َتَعل

ْ
ِمَن ال

ی ِبَراء.«1 ِ
َنا ِمْنُهْم َبِری ٌء َو ُهْم ِمنّ

َ
َفأ

کودکان را در  کوچه ای بعضـــی از  روزی رســـول خـــدا در حین عبور از 
حال بازی دیدند و فرمودند: »وای بر فرزندان آخرالزمان از پدرانشـــان.« 
عرض شـــد یا رســـول اهلل از پدران مشـــرک آن ها. فرمودند: »نـــه! بلکه از 
که هیچ  یک از فرایض و احکام مذهبی را به آنان  پدران مسلمان ایشان 
گیری پـــاره ای از موضوعات  گر خـــود فرزندان به دنبـــال فرا نمی آموزنـــد. ا
دینی بروند، آن ها را از این وظیفۀ مقدس بازمی دارند. آن ها فقط به این 
قانع هستند که فرزندانشان به دنبال کسب و تجارت روند و متاع ناچیزی 
از دنیا به دســـت آورند. بدانید من از این قبیل پدران بیزارم و آن ها نیز از 

من بیزارند.«

کودک به طـــور عمده، به وســـیلۀ خانواده و  کودکـــی، جهـــان مذهبـــی  در دوران 
به ویژه والدین مشـــخص می شود. هرچند نوجوان در دوران نوجوانی، نسبت 
کودکی، از خانواده بیشـــتر فاصله می گیرد و به دوستان خود نزدیک تر  به دوران 
گر خانواده بتواند نیازها و  می شود، پناهگاه و تکیه گاه اصلی او خانواده است. ا
کند،  کرده و با فرزند خود، رابطۀ دوستانه برقرار  احساسات نوجوان خود را درک 

همچنان در مسیر تربیت فرزند خود، نقش اصلی را خواهد داشت. 

1. تاج الدین شعیرى، جامع االخبار، ص106.
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راهکار دین دار تربیت  کردن فرزندان

کنیم؟     دین دار تربیت شوند، چه 
ً

برای اینکه فرزندانمان حقیقتا
پاســـخ به این ســـؤال نیازمند برداشـــت درســـت از مفهوم تربیت و به خصوص 
تربیت دینی است. گاهی، هم از تربیت تصور درستی نداریم و هم از دین. گاهی 
تربیت را با ُپرکردن ذهن از انواع آموزش ها و داده های دینی اشـــتباه می گیریم و 
که تصورشان  دین را در نماز و روزه و عبادت خالصه می کنیم. چه بسا والدینی 
از تربیـــت دینِی صحیح و خوب این اســـت فرزندشـــان اهل نماز و روزه باشـــد. 
به عبارتی، معیار آن ها در تشـــخیص اینکه فرزندشـــان از نظر دینی خوب تربیت 
شـــده است یا نه، میزان انجام دادن رفتارهای دینی یا به تعبیر دقیق تر، تکالیف 
که فکر می کنند  که مرتکب می شـــوند این است  عبادی اســـت. اشتباه دیگری 
راه دعوت و سوق دادن فرزندانشان به سمت نماز و روزه، صحبت کردن دربارۀ 
که  کردن آن هاســـت. این در حالی اســـت  این موضوعات و بمباران اطالعاتی 
انجام دادن تکالیف عبادی، یکی از خروجی های تربیت دینی است و افزایش 

 به تربیت منجر نمی شوند.
ً

اطالعات نیز، الزاما

تصور درست  

»تربیت عبارت است از پرورش دادن، یعنی استعدادهاى درونی اى را که بالقوه 
در یک شی ء موجود است، به فعلیت درآوردن و پروردن. این پرورش دادن ها 
که فقط درمورد  کردن اســـتعدادهاى درونی آن موجودهاست  به معنی شکوفا
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که تربیت  باید  موجودهاى زنده صادق اســـت. و از همین جا معلوم می شـــود 
تابع و پیرو فطرت، یعنی تابع و پیرو طبیعت و سرشت شی ء باشد.«1 »واژۀ دین 
کیش و آیین و طریقت اســـت و در اصطالح عبارت اســـت از مجموعۀ  به معنی 
که از ســـوی خداوند به انســـان داده شـــده  اصول، قواعد، احکام و دســـتوراتی 
کلی اعتقادات و  اســـت.«2 با توجه به اینکه معارف دین اســـالم در ســـه مقولۀ 
اخالقیات و احکام قرار می گیرند، در تعریف تربیت دینی می توان گفت: »تربیت 
که از طریـــق اعطای بینش، التزام قلبـــی و عملی به فرد،  دینـــی فرایندی اســـت 
هماهنـــگ با فطرت و به دور از جبر و فشـــار، به منظور نیل به ســـعادت دنیوی و 
که  اخروی انجام می گیرد.«3 بنابراین، وظیفۀ والدین در تربیت دینی این است 

کنند که: فرزندی تربیت 
1. از لحـــاظ اعتقـــادی، به آموزه های اعتقادی دین مبین اســـالم معتقد باشـــد 

)تربیت اعتقادی(؛
2. در ُبعد اخالقی، به اخالق اسالمی متخلق باشد )تربیت اخالقی(؛

3. از نظر عملی نیز به احکام اسالم پایبند باشد )تربیت عبادی(.
گر می خواهیم تربیت در درون ریشـــه داشته باشد، نباید به رفتارهای  ازاین رو، ا
کنیم؛ زیرا رفتارهای دینی، روبنای ساختمان دین داری است. ریشه  کتفا  دینی ا

و زیربنای دین، اعتقادات و باورهای دینی است. 

1. مرتضی مطهری، مجموعه  آثار، ج 22، ص551 تا 552.
2. نعمت اهلل یوسفیان، تربیت دینی فرزندان، ص12.
3. نعمت اهلل یوسفیان، تربیت دینی فرزندان، ص12.


