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تق
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ـد
ـ

که... تقدیم به او 
وقت نماز، صورتش دگرگون می  شد و بدنش به لرزه می  افتاد و در پاسخ به چرایی این حالت می  فرمود: 

کردم یا نه.«1   »وقت ادای امانت الهی رسیده است، نمی  دانم این امانت را نیکو حمل 
که می  ایستاد، از شدت ادب در مقابل خدای متعال، هیچ حرکتی نمی  کرد و مانند بنایی ثابت  به نماز 
بود2 و آن  چنان عاشق مناجات با خدا بود که برخی از شب  ها هزار رکعت نماز می  گزارد3 و بارها، هنگام 
، از خوِف خدا بیهوش می  شد.4 در هر مشکلی، به نماز پناه می  برد5و به ما آموخت محور زندگی و  نماز

و وصیت  آخرش دربارۀ نماز بود.7   کارهای انسان مؤمن باید نماز باشد6
تقدیم به بندۀ خوب خدا، برادر پیامبر؟ص؟، بهترین همسر، بهترین پدر، بهترین امام،حضرت امیرالمؤمنین، 

علی  بن أبی  طالب؟ع؟.

، ج  81، ص  265. ، ج  81، ص248                                   2. محمدباقر مجلسی، بحار األنوار 1. محمدباقر مجلسی، بحار األنوار
3 . شیخ کلینی، کافی، ج  4، ص  154.                                                             4.شیخ صدوق ، األمالی صدوق، ص  77.

5 . شیخ کلینی، کافی،   ج  3، ص480.                                                             6 . سید رضی، نهج البالغه، نامۀ 27.
7 . سلیم  بن  قیس هاللی، کتاُب سلیم  بن  قیس الهاللی، ج2، ص926.
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سخــــنآغازیــن
م »تربیت« اســـت و 

َ
کار عال بـــا همـــۀ دشـــواری ها و ظرافت هایـــش، شـــیرین ترین 

گر »خانواده« باشد، تربیت شیرین  مهم ترین بســـتر تربیت، »خانواده«. خانواده ا

کـــه ما نفـــس می کشـــیم، در خانواده هـــم تربیت  می شـــود و طبیعـــی. همان طـــور 

کنیم و بدانیم چه می شود.  می شویم؛ بی آنکه به آن فکر 

تمرکز ما بر تربیت و تعلیم است، آن هم با رویکرد اسالمی و عقالنی و با محوریِت 

کردیم تا در  مهارت آمـــوزی به خانواده ها. ازاین رو طرح »مهرســــتان« را پایه ریـــزی 

پیمـــودن این مســـیر مقـــدس، بتوانیم منظم و هدفمنـــد و برنامـــه دار پیش برویم. 

»مهرسـتان« فقط مخفف »محصوالت هنری رسانه ای« نیست؛ بلکه اسم مکانی 

کانون خانواده.  گرمابخشی به  ا ست برای آموختن مهرورزی در خانه و 

از بیـــن همـــۀ راه های ممکن، با »یـــار مهربان« به یـــاری خانواده هـــا آمده ایم؛ با 

همان آشنای پرسخاوتی که صدها نسِل بشر را معلم وار پرورده و فروتنانه با ذهن و 

ضمیرشان در هم تنیده است.

گرایش  که با همۀ تنوع ابزارهای دیجیتال و  کتاب آمده ایم و بر این باوریم   بله، با 



کتاب را نمی گیرد! خوشـــبختانه  جنون آمیـــز انســـان امروز به آن هـــا، هیچ چیز جای 

که پاسخ گوی نیازهای  گنجینۀ سرشاری به شمار می رود  این یار مهربان، همچنان 

رنگارنگ مخاطبانش است.

که حضورمان در ایـــن عرصه را معنا  کار خیـــِر زمین مانده ای بوده ایـــم  به دنبـــال 

ببخشد و جریانی پویا و اثری مانا به جای گذارد. سرانجاِم صدها نفرساعت پایش و 

پویش، به معماری طرح خانواده محوِر »مهرسـتان« انجامید که یکی از میوه هایش 

کنون در دستان شماست.  ا

مشـــتاقانه منتظریـــم تـــا با دریافـــت دیدگاه های شـــما ســـروران عزیز بـــه آدرس   

گردیم. mehr@mehrestan.ir بیش از پیش مرهون مهربانی هایتان 

کرد  که توفیق، رفیـــق طریقمان  بر آســـتان جانانی ســـِر ســـپاس فرود می آوریم 

تـــا دورۀ امانت داده شـــده در مزرعـــۀ دنیـــا را به خوشـــه چینی از خرمـــن ارباب و 

اصحـــاب فرهنگ و اندیشـــه بگذرانیـــم و آنگاه با لطفی دوچنـــدان، ما را وامدار 

کرد تا در طرح پربرکت »مهرسـتان« بتوانیم بابت تولید و ترویج  فضل بی کرانش 

گردن بیاویزیـــم. از تک به تِک  محصوالتـــی فرهنگی و تربیتـــی، مدال افتخار بـــر 

کردند وگام  به گاِم مســـیر را هم شانۀ ما شدند،  که ذره پروری  ســـروران ارجمندی 

به رسم ادب، خاضعانه سپاسگزاریم. 

مـݠهـرسـتان         
اینجا خانۀ شماست



مـقـدمـه
نگرانی  هـــا و دغدغه  هایـــم جدید شـــده اســـت؛ زیـــرا می  خواهم فرزنـــدم را به 

بفرستم:  مدرسه 
فضایی جدید، دوستانی جدید، معلمانی جدید، افکار و روحیاتی جدید و... . 
کسی دوست  نمی  دانم در این بســـتِر جدید چه می  بیند، چه می  شـــنود، با چه 

کسانی در تربیت او نقش ایفا می  کنند.  می  شود، چه 
آخر، این چند ســـال، برای تربیت و زمینه  سازی پایبندشدنش به نماز، زحمات 

کاشته  ام، از بین برود.  کشیدم. می  ترسم هرچه در این چند سال  زیادی 
این غصه  ها و نگرانی  ها، خیلی هم بیراه نیستند؛ زیرا چیزهایی دیده و شنیده  ام 

کرده است.  که مرا این  گونه مضطرب و نگران 
وقتـــی بعضی رفتارهـــا را از برخی خانواده  ها می بینم یـــا صحبت  هایی را از آن  ها 

می  شنوم، تنم به لرزه می  افتد... .
کنار همۀ این نگرانی  ها، شـــنیده  ام ویژگی  های شـــخصیتی و عاطفی فرزندم  در 
نیز در حال تغییر و دگرگونی است و دارد مهیای ورود به دنیایی جدید می  شود. با 
کنم؟ چگونه از این دغدغه  ها  این  همه نگرانی و سؤال های فراواِن پیش   رویم چه 

کنم؟... رهایی یابم و فرزندم را حفظ 
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گوشـــه  ای از پرســـش ها و نگرانی  ها و دغدغه  هـــای تمامی مادران  این مطالب 

کلیدی و  که نکاتـــی  کتاب  این اســـت  و پـــدران اســـت و ســـعی ما در ایـــن بخش 

سرنوشت  ساز را در این دورۀ جدید، یعنی از شش    سالگی تا حدود دوازده  سالگی، 

کنیم.  برای ادامۀ تربیت نمازی فرزندان و پایبندکردن آن  ها به نماز یادآوری 

که نور چشم ما  کنیم  که با به  کارگیری آن  ها، بتوانیم فرزندانی تربیت  امید است 

در دنیا و آخرت باشند.

باز هم، در اینجا، نکتۀ یادآوری  شده در جلد اول را تکرار می  کنیم: 

کتفا نکنیم و آینـــده  ای را افق دید قرار  بـــه خوب  شـــدن حداقلی فرزندان خـــود ا

که در آن، فرزندانمان پیشـــوای پرهیزکاران هستند و نه  تنها خود اهل اقامۀ  دهیم 

نماز شده  اند، بلکه داعیۀ اقامۀ نماز و دعوت دیگران به ادای این فریضه را نیز در 

گونه که حضرت ابراهیم؟ع؟ برای فرزندان خود چنین آینده  ای را  سر دارند؛ همان 

کرد: از خدای مهربان تمنا 
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کنندۀ نماز قـــرار ده، و از فرزندانم ]نیز چنین فرما[، پروردگارا،  )پـــروردگارا، مرا برپا
دعاى مرا بپذیر! (

1. ابراهیم، 40.
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فصلاول:مهارتهایپایبندیفرزندانبهنماز،ازششسالݡگݡیتاحدوددوازدهسالݡگݡی
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فصلاول:مهارتهایپایبندیفرزندانبهنماز،ازششسالݡگݡیتاحدوددوازدهسالݡگݡی

کودکان، بین شـــش تا حدود   دوازده  ســـالگی اســـت  دومین دوران طالیی زندگی 

که از نظر شـــکوفایی استعدادها و تثبیت شخصیت آن  ها، نقش سرنوشت  سازی 

کردن اســـتعدادهای  دارد. تأثیـــر ایـــن دوره بر شـــخصیت و شـــکل  گیری و شـــکوفا

کم هم نیســـت. در ســـخنان  کودکان مانند دورۀ اول نیســـت؛ اما این تأثیر  درونی 

اهل  بیـــت؟مهع؟، دربـــارۀ توجه به این دوره نیز ســـفارش های فراوانی به ما رســـیده 

که در ادامه به بیان آن  ها می  پردازیم. است 

چند نکتۀ اساسی
1. انسان مانند دانه  ای است که بر اثر آبیاری و مراقبت ، به  مرور، رشد می  کند، جوانه 

می  زند، ساقه و برگ می  دهد و به ثمردهی می  رسد؛ بنابراین در مراحل مختلف 

رشد عقلی، ذهنی، عاطفی و اجتماعِی خود، حاالت متفاوتی دارد. بنای ما در 

که در ادامه برای هر ویژگی ذکر می شـــود، رعایت ســـیر منطقی آن بر  بیان نکاتی 

اساس مراحل مختلف رشد است.

کامل نبینیم و انتظار انســـان  کـــودکان و برخـــورد با ایشـــان، آن  هـــا را  2. در تربیـــت 

کامل بودن از آن  ها نداشته باشیم؛ بلکه آن  ها را در حال رشدیافتن و انسان  شدن 

ببینیم و انتظارات خود را با این واقعیت تطبیق دهیم.
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فرودݡگاه فرشتݡگان

کودک در زمینه  های مختلف در حال تغییر است؛ اما  3. در این دوره، شخصیت 

کم  وبیش نمایان می شوند. خطوط اصلی شخصیت او، در اوایل این دوره، 

۴. برخی از ویژگی  های دورۀ قبل، در این دوره نیز تا حدودی ادامه دارد؛ ولی شکل 

کرد: آن، تغییراتی پیدا می  کند. از آن جمله، می توان به این دو ویژگی اشاره 

کودک اســـت و عالقه بـــه آن در تمام دوره  ها  بـــازی و عالقـــه به آن: بازی، دنیای 

کیفیت و شـــدت و ضعف آن متفاوت است. بنابراین، مربیانی  وجود دارد؛ اما 

کاِر خود  کودکان آمـــوزش می  دهنـــد، در  کـــه از طریـــق بـــازی، مفاهیـــم الزم را به 

کودکان در این دوره به بازی  های سازمان  یافته  کسب می  کنند.  توفیق بیشتری 

کوچک عالقه  مندنـــد و از طریق بازی می  توانیـــم قواعد و قوانین  گروه  هـــای  در 

اجتماعی، از قبیل رعایت نوبت، احترام به دیگران، نظم و اصولی از   این  قبیل را 

به آنان آموزش دهیم.

الگوپذیری و روحیۀ تقلیدگرایی: تقلیدگرایی در دورۀ دوم نیز ادامه دارد؛ اما گستره 

و شکل آن تغییر می  کند. یکی از جنبه  های مهم شخصیت کودک، تقلید است. 

دانش  آموز دبستانی از بزرگ  ساالن و افرادی که در نظر او مهم و ارزشمند هستند، 

کودک بسیاری  الگو می گیرد و از آن  ها تقلید می  کند. به برکت وجود این غریزه، 

از رســـوم زندگـــی، آداب معاشـــرت و... را از پدر، مادر، معلم و ســـایر معاشـــران 

فرامی  گیرد و به  کار می  بندد.
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فصلاول:مهارتهایپایبندیفرزندانبهنماز،ازششسالݡگݡیتاحدوددوازدهسالݡگݡی

گفتار اول: ده ویژگی اساسی این دوره1
که بدون اطالع از آن  ها  کودکان ویژگی  هایی دارند  در این دوره نیز مانند دورۀ اول، 

کودکان، از حدود  نمی  توانیم به مقصد مدنظر برســـیم. ویژگی  های مهم و اساسی 
شش تا حدود دوازده  سالگی، عبارت  اند از:2

1. آمادگی برای اطاعت  پذیری
در سخنان اهل  بیت؟مهع؟، از این دوره با نام دورۀ عبودیت یاد شده است. پیغمبر 

خدا؟ص؟ می فرماید:
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کم است و تا هفت سال بنده است ]اطاعت  پذیر  )فرزند، تا هفت سال، آقا و حا
گیرد[(.  است[ و هفت سال سوم، وزیر است ]باید طرف مشورت قرار 

در سخنی دیگر، امام علی؟ع؟ فرمود: 

که مى توانیم از آن ها در تربیت  کنیم  کودکان در این ســـنین اشاره  که به آن دسته از ویژگى های  1. ســـعى ما این اســـت 
که معرفى مى  شوند. کودکان بیش از این است   ویژگى  های 

ّ
کنیم و ال و پایبندی فرزندانمان به نماز استفاده 

کتاب،  کنار بهره  گیری از روایات، بر اســـاس تجربه  های چندســـاله و مطالعۀ چندین  2. دســـته بندی این ویژگى  ها، در 
گرفته اســـت: محمدتقى فلســـفى، کودک از نظر وراثت و تربیت؛ محمدرضا شـــرفى،  کتاب  های زیر، صورت  به  ویژه 
مراحل رشـــد و تحول انســـان؛ ناصر باهنر، آموزش مفاهیم دینى همگام با روان  شناسى رشد؛ ناصر بی  ریا و دیگران، 

روان  شناسى رشد، با نگرشى به منابع اسالمى.
3. شیخ حر عاملى، وسائل الشیعة، ج 21، ص  476.
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فرودݡگاه فرشتݡگان

ُگل است و هفت سال بعد، در خدمت توست و  فرزندت تا هفت سال، مانند 
هرچه بگویی، اطاعت می  کند.1 

و چـــون ایـــن دوره، دورۀ اطاعت  پذیری اســـت، پیامبـــر مهربانی  ها؟ص؟ توصیه 

کرده است: 
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که  کنید و وقتی  کودکانتان هفت  سالگی رسیدند، به خواندن نماز امر  )وقتی به 
گر خود زیر بار نمازخواندن نرفتند، با رعایت مصالح همه  جانبه،  نه  ساله شدند، ا

کنید.(3 آنان را تنبیه 

کودک: که  با توجه به این ویژگی است 

کامـــاًل در اختیار پـــدر و مادر و معلـــم و مربی قرار می  دهد و دســـتورها و    خـــود را 

برنامه  های آن  ها را به  راحتی می  پذیرد؛

انتظارات و توقعات دیگران را می  فهمد و به آن  ها جواب می  دهد؛  

ارضای عواطف را از اطرافیان، به  ویژه از پدر و مادر، می  آموزد؛  

رفتارهای اجتماعی خود را بر طبق معیارهای پسندیدۀ بزرگ  ساالن اصالح می  کند؛  

گرایش پیدا می  کند؛   ضمن اطاعت از بزرگ  ساالن، به  تدریج به خودمختاری 

به  مرور، نیازش به استقالل افزایش می  یابد؛  

احساس وظیفه می  کند؛  

به اهمیت همکاری پی می  برد و لذت می  برد که قدرت انجام برخی کارها را دارد.  

1. ابن أبی الحدید، شرح نهج البالغة، ج 20، ص  343.
2. شیخ عباس قمى، سفینة البحار، ج  5، ص  156.

3. بحث تنبیه در جلد سوم بررسى مى  شود.
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