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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.

7



گـزیـنـــه های روی میــــــــزگـزیـنـــه های روی میــز

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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9

مقدمۀ مؤلف

طی ســـالیان اخیـــر، ابهام ها و نگرانی هـــای والدین از آیندۀ زندگی فرزندانشـــان 

افزایـــش یافته و به همین نســـبت دغدغۀ آن هـــا در خصوص تعلیم وتربیت نیز 

بیشـــتر شده اســـت. در جامعۀ ســـنتی، فرزند برای خانواده ســـرمایه به حساب 

کند. پیش  می آمد؛ اما در جامعۀ مدرن، خانواده باید برای فرزند سرمایه گذاری 

از ایـــن، فرزند ســـرمایۀ اقتصادی، اجتماعـــی، عاطفی و حتی اخروی به شـــمار 

که با داشـــتن فرزند جایگاه اجتماعی و  می آمد. والدین به این می اندیشـــیدند 

کمک کار و و همدمی برای حمایت و مهرورزی در سالمندی پیدا می کنند. عالوه 

بر این، برای خانواده های متدین، فرزند امیدی برای باقیات الصالحات بود. اما 

امروزه، همۀ این ها در هاله ای از ابهام فرورفته است. 

امـــروزه، وضعیت چگونه اســـت؟ انتظارات والدین از فرزندانشـــان کمتر شـــده و 

هم زمان توقع فرزندان از والدین افزایش یافته است. همچنین،  فرزند پروری به مراتب 

دشـــوارتر از گذشته شده است و والدین مسئولیت به مراتب بیشتری بر دوش خود 

احســـاس می کنند. بسیاری از والدین نگران اند از اینکه فرزندشـــان دورۀ نوجوانی و 
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جوانی را به سالمت سپری نکند و شغل مناسبی نیابد و ازدواج موفقی نداشته باشد. 
که برخی زوج های جوان  متأســـفانه دشـــواری ها و نگرانی ها به قدری اســـت 
 دربارۀ فرزندآوری دچار تردید شـــده و بقیه نیز پس از چند ســـال تأخیر در 

ً
اساســـا

فرزندآوری، به داشتن فرزندان کمتری بسنده می کنند. قسمت خوب ماجرا این 
که والدین با آمادگی و احتیاط بیشـــتری ســـراغ فرزندآوری رفته و نسبت  اســـت 
گذشـــته بیشتر در خصوص موضوعات تربیتی مطالعه می کنند. البته به نظر  به 
کتاب های تربیتی  کمبود  می رســـد با وجود دسترسی بیشتر به منابع اطالعاتی، 
خوب و مناسب برای والدین وجود دارد. برخی کتاب های موجود، به اصطالح 
که بیشـــتر با هدف سود مالی منتشـــر می شوند. این  کتاب های زردی هســـتند 
کتاب ها عناوینی جذاب دارند و برای تربیت، دستورالعمل هایی ساده و سریع 
کتاب ها غنای علمی مناسبی دارند؛  و میان ُبر پیشـــنهاد می  کنند. برخی دیگر از 
کتاب های دیگری  اما تخصصی بوده و مخاطب اصلی آن ها والدین نیســـتند. 
که با اتکا به تحقیقات علمی نوشته شده اند و زبان روان و همه فهمی دارند،  نیز 

ترجمه ای بوده و متناسب با جامعه و فرهنگ دیگری تألیف شده اند. 
کتاب های تربیتی  گود تألیف  در سال های اخیر، افرادی با دغدغۀ دینی وارد 
شده و حجم زیادی از کتاب های تربیت دینی را روانۀ بازار کرده اند؛ اما متأسفانه 
محتوای بیشـــتر آن ها چیزی جز مجموعه ای از آیات و روایات و دســـته بندی و 
کتاب هایی تدوینی دانست  کتاب هایی را می توان  شـــرح آن ها نیست. چنین 
کافی به میزان اعتبار و وجه  نه تألیفی. در بسیاری از آن ها، روایات بدون توجه 
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کتاب ها  گردآوری شـــده اند. به همین علت، توصیه های تربیتی این  بیانشـــان 
که خواننده  گاهی چنان دور از واقعیت و در تعارض با یافته های علمی اســـت 
را از امکان  داشتن و معناداری تربیتی به عنوان »تربیت اسالمی« ناامید می کند.

گاهـــی و  بـــر ایـــن اســـاس بـــه  نظـــر می رســـد والدیـــن بـــرای افزایـــش ســـطح آ
که چند ویژگی  داشته  کتاب هایی نیازمندند  توانمندی های خود در تربیت، به 
باشند: اول اینکه به مسائل و اولویت های تربیتی امروز جامعۀ ما توجه کند؛ دوم 
اینکه محتوایشان دست کم با مبانی فرهنگی و دینی ما تعارضی جّدی نداشته 
باشد؛ سوم اینکه در عین داشتن متنی روان و قابل فهم، توصیه های تربیتی را تا 
کرده و توضیح دهد و میان آن ها و مبانی نظری مربوط به آن ها  حد ممکن تبیین 
کتاب بایـــد بتواند افزون بر بیان راهکارهای  کند. به عبارت دیگر،  ارتبـــاط برقرار 

عملی، نوعی »نگرش تربیتی« نیز در اختیار والدین قرار دهد. 
تربیـــت پیچیدگی های خاص خـــود را دارد و رهنمودهای تربیتـــی را نمی توان 
گیر بیان کرد؛ به گونه ای که بتوان آن ها را برای  به شکل دستورالعمل هایی ساده و فرا
کار برد. در واقع، باید افزون بر  کودکان و در هر موقعیتی به شکلی یکسان به  همۀ 
گاه شد.  کارها، از چرایی آن ها هم تا حدی آ آشنایی با چگونگی انجام دادن این 
در غیر این صورت ممکن اســـت راهکارهای آموخته شـــده به شکلی نادرست یا 
کلی را  گرفته شـــوند. برای تربیت درست، باید مجموعه ای از اصول  کار  نابجا به 
دانســـت و سپس با شناخت درســـت متربی و موقعیت، روش درست تربیت را 
 

ً
گر فرزندانی با سن و جنس و تیپ شخصیتی متفاوتی دارید، احتماال انتخاب کرد. ا
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می دانید به کارگیری یک روش تربیتی، ممکن است نتایج متفاوتی برای هریک از 
فرزندان به دنبال داشته باشد. شاید بتوان این گونه مثال زد که روش های تربیتی، 
مانند جعبه ابزاری هستند که استادکار باید به اقتضای موقعیت ها از آن ها استفاده 

کند و برای تشخیص کاربرد درست آن ها به دانش و البته تجربه نیاز است.
که والدین و مربیان، مشـــتاق دانستن روش های  متأســـفانه بســـیار دیده ایم 
ساده و مشخص تربیتی هســـتند و اغلب از مواجهه با موضوعات نظری پرهیز 
می کنند. چه بسا برخی از آن ها شناخت این اصول و مبانی را دشوار یا بی فایده 
کاربـــردی تربیتی و  کاماًل  تلقـــی می کنند؛ امـــا باید بدانند آشـــنایی با روش هـــای 
به کارگیری آن ها، بدون اطالع از اصول و مبانی مربوطه، تا حدی به استفادۀ فرد 

غیرمتخصص از جعبه ابزاری پیشرفته شبیه است.
کاری  که بخواهد به معیارهای عنوان شده پایبند باشد،  کتابی  طبیعی است 
دشوار پیش رو دارد. در این کتاب سعی می کنیم این مسیر دشوار، تا حد ممکن 
کامل حاصل نمی شـــود؛ به   موفقیت 

ً
به درســـتی طی شـــود. با این حـــال، قطعا

گرامی نظر و مطالب خـــود دربارۀ محتوای این  همین ســـبب مایلیم خوانندگان 
کتاب را از طریق ایمیل1 با ما در میان بگذارند. 

به دلیل لزوم بیان مطالب نظری و عملی، همۀ مطالب کتاب از لحاظ پیچیدگی 
در یک ســـطح نیستند. در چنین وضعیتی خواننده باید وقت بیشتری به مطالعۀ 
کند. ســـعی   آن را دوباره خوانی 

ً
کتاب اختصاص داده و احیانا برخی از بخش های 

کنیم  می کنیم در خصوص موضوعات نظری، تا حد ممکن در فصلی مجزا بحث 
1. madanifar@gmail.com 
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گر خوانندگانی فرصت مطالعۀ چنین مطالبی را ندارند، از این فصل عبور کنند. به  تا ا
هر حال باید در نظر داشت در همین بخش های نظری است که مبانی تربیتی کتاب 
بیان می شود. به هر ترتیب، تصویر کلی محتوای فصل های کتاب به این شرح است:

در فصل اول، برخی علت های دشواری و پیچیدگی تربیت را، به ویژه در وضعیت   
کنونی، بیان کرده و تالش می کنیم انتظار والدین از تربیت واقع بینانه تر شود.

در فصـــل دوم، اهمیـــت عمـــل و تجربه در مســـیر تربیـــت را تبییـــن می کنیم.   
پرسش های اساســـی این فصل نیز از این قرارند: چگونه سطح انتظار خود از 
کنیم؟ و چگونه با اشتباه های آن ها مواجه شویم؟  رفتار فرزندانمان را تنظیم 
کـــه بســـیاری از والدین  اولویـــت دادن بـــه این موضوع به  این ســـبب اســـت 
کمال گرایانـــه دارند و به این  دغدغه منـــد، در تربیت فرزندان خود رویکردی 
که تربیت جز از طریق عبور از اشـــتباه ها و ناموفقیت ها  نکته توجـــه نمی کنند 
امکان پذیر نیست. چنین والدینی باید به همان اندازه که به پیشگیری از خطا 
یا عمل نسنجیدۀ فرزندشـــان ارزش می دهند، به فراهم کردن موقعیت های 
تجربه ورزی وی نیز توجه کرده و فرزند خود را از دستاوردهای مهم اشتباه کردن 
محروم نسازند. ازاین رو، بخش مهمی از این فصل را به چگونگی رویارویی با 

اشتباه ها و شکست های فرزند اختصاص می دهیم.
در فصل ســـوم، دربارۀ چیستی عمل و شناخت الیه های درونی آن صحبت   

کسب بینشی مختصر دربارۀ عمل و  می کنیم. ســـعی بر این است خواننده با 
مؤلفه های تشکیل دهندۀ آن بتواند از عمل، فهمی عمیق تر به دست آورد و 
موانع تحقق عمل مطلوب را بهتر تشخیص دهد. بالطبع، چنین بحثی جنبۀ 
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نظری داشته و مطالعۀ آن، دقت و حوصلۀ بیشتری نیاز دارد. 
کـــه در تربیت فرزند و    در فصـــل چهارم، بیشـــتر، موضوعاتـــی را بیان می کنیم 

به منظـــور بهترشـــدن عملکرد وی در آینـــده مؤثر اســـت. در واقع مطالب این 
که نمی تـــوان یکجا دربارۀ همۀ  فصـــل، رویکردی پیشـــگیرانه دارد؛ اما از آنجا 
که در فصل قبل  گفت، ســـعی می کنیم مطالبـــی را  اقدام های تربیتی ســـخن 
بیان کردیم، به عنوان مبانی و اصول این فصل تلقی کنیم. به شکلی گزینشی، 
که نبود یا ضعف آن در جامعۀ امروز ما بیشـــتر  بیشـــتر مطالبی را طرح می کنیم 
مشـــاهده می شود و مشـــکالت مهمی را به دنبال آورده است. در این فصل 
کرده و  به طـــور خاص، دو موضـــوع مهم ازدواج و شـــغل را به اجمال بررســـی 
سعی می کنیم نشان دهیم پیدایش مشکالت در این دو حوزۀ مهم، چگونه 

کودکی ارتباط پیدا می کند. به نحوۀ تربیت دوران 
کتاب، بیشـــتر والدین هســـتند و به همین دلیل ســـعی می کنیم   مخاطـــب این 
مطالـــب آن، با دغدغه ها و امکانات تربیتی خانواده متناســـب باشـــد. بدیهی 
کارکردهای خاص خود را  است نظام آموزش رسمی و نیمه رسمی نیز وظایف و 

کتاب نیست.  که جای طرح تفصیلی آن ها در این  دارند 
در انتها، به شخصه از ناشر محترم کتاب، به دلیل پیشنهاد تألیف این کتاب و 
گرفتن بازخورد مخاطبان و بهترشدن محتوا تشکر  پیگیری های منظمشان برای 
کوچکی از ِدْین ما به نسل آینده را  کتاب سهم  می کنم. امید است مطالب این 

کند. تا چه قبول افتد و در نظر آید! ادا 
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دریچه ای به مباحث این فصل:

تربیت چیست: باغبانی یا نجاری یا هیچ یک؟  
کاری دشوار است؟    آیا تربیت 
کاری دشـــوار اســـت، چـــه عواملی آن را دشـــوار    گـــر تربیت  ا

می کند؟
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گرفت. می توان  کاری سهل و در عین حال، ممتنع در نظر  تربیت کردن را باید 

کاری آســـان اســـت؛ زیرا باالخره مردم از هر قشـــر و با هر سطحی  گفت تربیت 

 آمادگی 
ً

از صالحیت، صاحب فرزند شده و او را بزرگ می  کنند، بی آنکه الزاما

خاصی برای آن داشـــته و آموزشـــی دیده باشـــند. شاید شـــما نیز این جمله را 

کمـــی عامیانه  که »بچه خودش بزرگ می شـــود!«. این نگاه  شـــنیده باشـــید 

کمابیش  به نظر می رســـد؛ اما برخی متخصصان تعلیم و تربیـــت نیز دراین باره 

عقیدۀ مشـــابهی دارند. استناد آن ها به ویژه به وجود برخی مراحل مهم رشد 

که شکلی مستقل داشته و بدون نیاز به دخالت بیرونی طی می شود.  اســـت 

کمی بزرگ تر  کودکان در ســـنی خواه ناخـــواه راه رفتن را می آموزند،  برای مثال، 

که شـــدند، معنای ســـخن دیگران را درک می کنند و بعد از آن نیز خود حرف 

کار، بسیار  گر به توانایی یادگیری زبان بیندیشیم، تأیید می کنیم این  می زنند. ا

کـــودک بی اینکه آموزش خاصی برای آن ببیند،  پیچیده  اســـت. با این حال، 

گویی درون او اســـتعدادهای الزم  این توانمندی را خود به  دســـت می آورد. 

گیری چنین مهارت هایی وجود دارد و او به موقع از این اســـتعدادها  برای فرا

به بهترین وجه استفاده می کند. 
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کـــودکان خواندن و نوشـــتن را هم ماننـــد راه رفتن و ســـخن گفتن،    خود می آموزند.برخـــی 

کودک نگاهی  برخی اندیشـــمندان به دخالت بیجای مربیان و والدین در رشد 
انتقـــادی دارند. از نظر آنان طبیعت، خود تربیت را هدایت می کند.1 بر اســـاس 
گیاه  این دیدگاه، همان  گونه که بذر همۀ ظرفیت های الزم برای تبدیل شدن به 
کمابیـــش توانمندی الزم برای  کامـــل را دارد، فرزند انســـان نیز در طبیعت خود، 
رشـــد را داراست. بر این اســـاس، وظیفۀ والدین و مربیان نیز وظیفه ای آسان و 
کرده و نور  کثر، مثل باغبان وظیفه دارند بذر را آبیاری  حداقلی است. آن ها حدا

کنند.  الزم را برای او فراهم 
که تربیت را بســـیار مهم و  در مقابـــل این دیـــدگاه، دیدگاه دیگری وجود دارد 
تعیین کننده می داند. در این دیدگاه، کودک موجودی منعطف منفعل و نیازمند 
گر برای  که شـــکل دهی او را رقم می زند. ا شکل داده شـــدن است و مربی است 
مربی چنین نقش مهمی در نظر بگیریم، مســـئولیت زیادی نیز در این خصوص 

کودک به دست او رقم می خورد. دارد؛ زیرا سعادت و شقاوت 

کنند یا نجاری؟.   والدین باید باغبانی 

 شـــما هم احســـاس می کنید این دو دیـــدگاه، افراطی هســـتند. در نقد 
ً

احتمـــاال

ک روسو، امیل؛ رساله ای در باب آموزش  و پرورش، ترجمۀ غالمحسین زیرک زاده. 1. نک: ژان ژا
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کودک بتواند  گر  کودک را مانند بذر می داند، بایـــد بگوییم حتی ا که  دیدگاهـــی 
کند، این فرایند، بسیار  بدون نیاز به معلم و به شکلی مستقل مراحل رشد را طی 
طوالنی و پرهزینه اســـت. در چنین صورتی باید همۀ دستاوردهای تاریخی بشر 
کند. به قول  کنار گذاشت تا خوِد کودک از نو، آن ها را کشف  در علم و فرهنگ را 
معروف، هر بار، چرخ دوباره اختراع شود! در نقد دیدگاه مقابل، یعنی نجاری نیز 
که اقدام ها و تالش های تربیتی،  می توانیم بگوییم، شـــواهد زیادی وجود دارد 
بی نتیجه مانده و خواسته های مربی هرگز برآورده نشده است. پس چیزی درون 
که مقاومت می کند و مانع می شـــود او را به شـــکل دل خواه  متربـــی وجـــود دارد 

کودک سهم مهمی در تعیین مسیر خود دارد. درآورند. 
که در آن، مربی  که تربیت حاصل تالشی دوجانبه است  واقعیت این است 
و متربی، هر دو نقش آفرینی می کنند. چه بسیار دیده ایم معلم خوب و توانمند 
گذاشـــته و آن هـــا را به مـــدارج عالی علم و  بـــر دانش آمـــوزان خود تأثیر بســـزایی 
که نـــزد همان معلم،  اخالق رســـانده اســـت. در مقابل، افـــرادی را نیز دیده ایم 
به سمت وســـوی دیگری رفته اند. نقش والدین و مربیان در شخصیت و منش 
کودک، نقشی مطلق و منحصربه فرد نیست؛ اما در عین حال، مهم و تعیین کننده 
 همین 

ً
گاه و مختار و دارای قدرت انتخاب است و دقیقا است. متربی انسانی آ

که تربیت را برای مربی پیچیده و دشوار می کند. مربی نمی تواند  ویژگی هاست 
کناری بنشیند تا اینکه نهال پیش رویش بارور شود و نمی تواند  همچون باغبان، 
که خمیری در دست دارد، با ذوق، آنچه در ذهن دارد،  همانند مجسمه سازی 
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کمابیش مانند  بیافرینـــد. مربی چـــاره ای ندارد جز اینکه راه تعامل بـــا موجودی 
گیرد، ســـخنی به او بگوید و پاســـخی از او بشـــنود، عملی انجام  خود را در پیش 

دهد و عکس العملی مشاهده کند. 
گر تربیت بخواهد این گونه در جایگاه درستش بنشیند، دشواری های  بالطبع، ا
خاص خود را نیز به دنبال دارد. مربی نمی تواند انتظار داشـــته باشد تالش های 
که او در نظر داشـــته است، به نتیجه منجر شود؛ زیرا برای حصول  او همان  طور 
نتیجه، خود متربی نیز سهم مهمی دارد. افزون بر این، عوامل محیطی دیگری 
که نتیجۀ مطلوب و مدنظر را تحت تأثیر قرار می دهند. عالوه بر  نیز وجود دارند 
مربـــی، عوامل متعددی باید دست به دســـت هم  دهند تا در نهایت، وضعیتی 
 بســـیاری از ایـــن عوامـــل در اختیار مربی 

ً
مطلـــوب در متربـــی ایجاد شـــود. الزاما

کم  نیستند. ویژگی های ژنتیکی، دوستان و هم ساالن، رسانه ها و نیز فرهنگ حا
بر اجتماع، در این میان نقش ایفا می کنند. 

وجود ندارد.تربیت تالشـــی هدفمند اســـت؛ امـــا تضمینی بـــرای دســـتیابی به نتیجه   

کار تربیتی آن ها ثمرۀ الزم را نداشته  اغلب، مربی یا پدر یا مادر احساس می کنند 
گویی تالششان به هدر رفته است. پذیرفتن چنین نتایجی بالطبع، سخت و  و 
کار و تالششان   انسان ها انتظار دارند حاصل 

ً
چه بسا ناامیدکننده است. معموال

که اغلب، تالش های تربیتی، نتایج  به ســـرعت دیده شود. این در حالی است 


