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اســـــتقـــــــالل آزادِی  و 
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روزگاری است پای درَست نشسته امی. 
یر باران های پربرکیت هستمی که  نسل به نسل ز

از آمسان علم تو بر سرمان می بارد. 
ما مهه مدیون توامی. 

گر نبود بارش آمسان تو، ما یب خدا روزگار می گذراندمی.  ا
کاش یک روز هم بیاید و بنشینمی پای حرف های دلت 

کربال برامیان بگویی.  و تو از 
بان تو، تفسیر تازه ای از حسنی؟ع؟  کربال از ز یف  یب شک تعر

روی پیشاین آمسان خواهد نوشت. 
چه غبطه برانگیز!  چهار ساله بودی که دو امام

م صبر و مدّرس رضا شدند برایت. 
ّ
استاد عشق و معل

کربال را از پنجرۀ چشمان تو ببینمی.  دسیت بکش بر نگامهان تا 
کربال را ببینمی و مبیرمی، عاقبت خبیر مرده امی! غّصۀ جامنان را خنور، 

 باقر کربال! تقدٖیـم به 
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مقّدمه

که از  کمــی  کــه انقــالب پیــروز شــد، ســّن باالیــی نداشــتم؛ اّما  وقتــی 
گذشــت، خودم را شــناختم و با او هم آشنا شدم. نامش را در  انقالب 
که حّقش بود،  میان انقالبی ها خیلی می شنیدم. راستش آن چنان 
نمی شــناختمش؛ ولــی در دل، دوســتش داشــتم. در راه پیمایی هــا 
کــه از دِل  همیشــه همراهمــان بــود. پای ثابت همــۀ حرف هایی بود 
انقالبی ها بلند می شد. پدر و مادرم همیشه از او می گفتند. در رادیو 

گاه او را فراموش نمی کردند.  و تلویزیون هم هیچ 
که بــه آن »اســبی« می گفتند؛  کوچه مــان میدانــی بود  باالدســِت 
که شــبیه نعل اســب بود و از باال تا پایین آن، حوضچه هایی  میدانی 
که آب حوِض باالدستی در حوض پایینش می ریخت. چند سال  بود 
بعد از انقالب، میدان را به نام همان دوسِت آشنا زدند. روی تابلوها 

دیگر نامی از میدان اسبی نبود. می نوشتند: میدان استقالل.
کشــورم را  که یکی از پرطرفدارترین تیم های  در همــان روزهــا بود 
کســی حــرف می زنم. بله،  کردنــد. حتمًا فهمیده اید از چه  همنــام او 
کشورم: استقالل،  از »اســتقالل« دوســِت آزادی، شعار همیشۀ مردم 

آزادی، جمهوری اسالمی.
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معّلم ها سِر کالس، استقالل داشتن را این طور معنا می کردند: به 
کسی وابسته نباشیم، روی پای خود بایستیم، در تصمیم گیری ها به 
ِگلیممان را خودمان از آب بیرون  کشورهای خارجی مّتکی نباشیم و 

بِکشیم. 
که اســتقالل ندارنــد، نمی توانند  کشــورهایی  معّلم هــا می گفتنــد 
از  کشــورهای وابســته،  کــه  مــا آموختنــد  بــه  آنهــا  کننــد.  پیشــرفت 
که  کنند. آنها هر اندازه هم  ثروت های خودشان نمی توانند استفاده 

ثروتمند باشند، باز هم فقیرند.
بــه  کشــورمان  کوچه هــا و خیابان هــا و میدان هــای بســیاری در 
که استقالل چه قدر مهم است. »استقالل« نامیده شد تا همه بدانیم 

وقتــی وارد وادی تربیــت شــدم و به دنبــال راه هــای تربیت دینی 
کالن برای  که اســتقالل فقط یک شــعار و سیاســت  گشــتم، فهمیدم 
کشــور نیســت. قبل از همۀ اینها اســتقالل، ســتونی محکم برای  یک 

تربیت فرزندان است.
که استقالل باید شعار  هر چه بیشــتر پیش رفتم، بیشتر فهمیدم 
حقیقــی همــۀ والدیــن در تربیــت فرزندان باشــد و همه بایــد طرفدار 
گر باشد،  اســتقالل باشــند. رنگ اســتقالل در وادی تربیت، آبی هم ا
از جنس آبی های زمینی نیســت. استقالل به رنگ آبی آسمان است 

که مستقل تربیت می شود. تا نشان از وسعت روحی داشته باشد 
که مستقل  کسی  استقالل، آبی است؛ یعنی مثل آب است. روح 

تربیت می شود، زالل و شّفاف است. 
که باید، حّقش  من دلم برای اســتقالل می ســوزد؛ چون آن طــور 
ادا نشــده اســت. نمی دانــم چرا برخــی از والدین، به اســتقالل محل 
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مســتقل،  بّچه هــای  تربیــت  بــدون  نمی داننــد  مگــر  نمی گذارنــد؟ 
گفت: شــما  کشــوری مســتقل داشــت؟ چگونه باید به آنها  نمی توان 
بایــد روح اســتقالل را بــا تربیت صحیــح در فرزندان خویــش بدمید تا 

کشورشان بگذارند؟  وقتی بزرگ شدند، تاج استقالل را بر سِر 
مــن دلم بــرای اســتقالل می ســوزد. پدر! مــادر! اســتقالل در بند 

است. چرا آزادش نمی کنیم؟
کســی در ایــن تردید  کشــور هزینه دارد.  ایســتادن پــای اســتقالل 
نــدارد. تربیت مســتقّل فرزنــدان نیز بی هزینه نیســت؛ اّما همان طور 
کشــور را می پردازیم و به آن افتخار می کنیم،  که هزینه های اســتقالل 
بایــد پــای هزینه های اســتقالل فرزندانمان هم بایســتیم. چرا حاضر 

نیستیم هزینۀ استقالل فرزندانمان را بپردازیم؟
مــن دلم بــرای اســتقالل می ســوزد. پدر! مــادر! اســتقالل در بند 

است. چرا آزادش نمی کنیم؟
کــه بــا وابســتگی بــه دســت می آیــد، دل خوش  مــا بــه پیشــرفتی 
که با  گر نصف راهــی را  نمی کنیــم و اصــاًل آن را پیشــرفت نمی دانیــم. ا
کنیم، احســاس پیشــرفت  وابســتگی می شــود پیمود، خودمان طی 
گونــه فکــر  بیشــتری می کنیــم؛ اّمــا چــرا در تربیــت فرزندانمــان ایــن 

نمی کنیم؟ 
مــن دلم بــرای اســتقالل می ســوزد. پدر! مــادر! اســتقالل در بند 

است. چرا آزادش نمی کنیم؟
که به اســتقالل  کمانی اســت  چه قــدر نالــه و نفرین پشــت ســِر حا
کشورمان می دانیم.  کردند! ما آنها را مقّصِر عقب ماندگی  کشور پشت 
کــه بــه اســتقالل فرزندانشــان فکــر نمی کننــد، نگــران ناله و  والدینــی 
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نفریــن نیســتند؟ آنهــا خودشــان را مقّصــِر عقب ماندگی فرزندانشــان 
نمی دانند؟ 

مــن دلم بــرای اســتقالل می ســوزد. پدر! مــادر! اســتقالل در بند 
است. چرا آزادش نمی کنیم؟

کرامــت دوســت دیرینۀ هم هســتند. اســتقالل پــارۀ تِن  اســتقالل و 
کرامت بدون استقالل افسرده و غمگین است. استقالل  کرامت است. 
کــه بــه اســتقالل  کرامــت فلــج می شــود. یعنــی والدینــی  کــه نباشــد، 

کرامت نمی سوزد؟  فرزندانشان اهّمیتی نمی دهند، دلشان برای 
مــن دلم بــرای اســتقالل می ســوزد. پدر! مــادر! اســتقالل در بند 

است. چرا آزادش نمی کنیم؟
اســتقالل عزیــز! بیشــتر از این از مــا غمگین نباش! شــاید غفلت 
کــرده باشــد؛ ولــی مــا  دورمــان زده باشــد و حــواس مــا را از تــو َپــرت 
کشــورمان بیاوریم،  که تو را بــه  کــه برای ایــن  همان هایــی هســتیم 
که قدِر تو را می دانیم؛ ولی راســتش  خون دادیم. پس معلوم اســت 
که هدیه دادن تو بــه فرزندانمان لطف  را بخواهــی، فکــر نمی کردیم 
که بــر عهده  مــا در حــّق آنهــا نیســت، ادای ِدین و وظیفه ای اســت 
داریــم. حــاال می خواهیــم دیــوار غفلــت را بشــکنیم، تــو را در وادی 
کنار  کنیــم و تو را در  تربیــت خــوب ببینیــم، فرزندانمان را با تو آشــنا 
کمی به ما وقت بده. می خواهیم بیشتر در بارۀ  آنها بنشانیم. فقط 
تو بدانیم و ایمانمان را به ضرورت حضورت در وادی تربیت بیشــتر 
کــه دلمان بلــرزد و تردیدی در آن راه یابــد، تو را به  کنیــم، تــا بــی آن 
کــردن تربیت فرزندانمان تو  ل  کنیم. ما برای زال فرزندانمــان هدیــه 

کرد، استقالل! را آزاد خواهیم 
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کتاب، تــاب بیاور و به ما مهلت بده. خدا  بــه اندازۀ خواندن این 
نگه دار تو بوده است، نگه دار ما و فرزندانمان هم باشد!

•••

خدا را شکر می کنیم که توفیق داد تا کتاب دهم از مجموعۀ مِن دیگِر ما را 
به دست شما برسانیم. این کتاب سومین خواِن تربیت کریمانه است. 

کتاب هشــتم  که  کریمانه بود  در خــوان اّول، ســخن از آثار تربیت 
از تربیــت  ُنهــم وارد خــواِن دوم  کتــاب  بــود. در  بیــان آن  عهــده دار 
کردیم. در  کریمانه را آغاز  کریمانه شــدیم و موضوع روش های تربیت 
کردیم  گزاره های تصویری را بررســی  کریمانه نقش  روش های تربیت 
گزاره های  گزاره های رفتاری رفتیم. در مصادیق  و پس از آن به سراغ 
که رســیدیم، خــواِن دوم را به پایــان بردیم؛ زیرا  رفتــاری به اســتقالل 

استقالل نیازمند خوان مستقل و مفّصلی بود. 
کریمانــه، بحث اســتقالل را به  کنــون در خــواِن ســوم تربیــت  هم ا
صورت مســتقل بررســی می کنیم. این موضوع در ســه بخش به شما 
ارائــه می شــود. در بخــش یکــم بــا عنــوان »چــرا اســتقالل را بایــد آزاد 
کنیم؟«، به چرایِی ضرورت اســتقالل دادن پرداخته و به این ســؤال 

که چرا والدین به فرزندان استقالل نمی دهند؟ نیز پاسخ داده ایم 
کنیم؟« نام دارد.  بخــش دوم »با چه اســتقالل را ُخّرم و دل شــاد 
کرده ایــم.  در ایــن بخــش محــدودۀ اســتقالل را در دو فصــل بررســی 
کارها پای اســتقالل را نشــکنیم« به استقالل  فصل یکم با عنوان »در 
کارهــا اختصــاص یافتــه اســت. در فصــل دوم نیــز بــه اســتقالل در  در 
تصمیم گیری ها پرداخته ایم و عنوان آن، این اســت: »در تصمیم ها، 

بال استقالل را نَکنیم«.
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کتــاب بایدهای تفّکــری و مهارتی در مســیر  در بخــش ســوم ایــن 
گرفته اســت. این بخش  اســتقالل دادن به فرزنــدان مورد بحث قرار 

کنیم؟« نام دارد.  »کوی استقالل را چگونه آباد 
امید است این کتاب بتواند راهی روشن در مسیر تربیت فرزندان، 

پیِش روی شما بگشاید.
که راه نرفتۀ بسیاری دارد. کنید  همچنان برای مِن دیگِر ما دعا 

شــمارۀ ســامانۀ پیامکــی مــا )3000151510( را بــه خاطــر داشــته 
باشید و ما را از پیشنهادها، انتقادات و تجربیات خود، مّطلع سازید.

کرامت قم، شهر بانوی 
بهار 1399
محسن عّباسی ولدی



•بخــشاّول•

ــدان ــ ــرزن ــ ــه ف ــ ــالل ب ــقـ ــتـ ــای اسـ ــ ــط ــ ضــــــــرورت اع

چرا استقالل را باید آزاد کنیم؟





مروری بر بحث استقالل و کرامت 

کتاب هشــتم در بارۀ  که در  مــا در ایــن جا به صــورت خالصه، آنچه را 
گفته شــد، می آوریم و پس از آن  کریمانه  جایــگاه اســتقالل در تربیت 
وارد موضــوع »روش اســتقالل دادن بــه فرزندان« می شــویم. توصیۀ 
که  کتاب هشتم را مطالعه نکرده اند این است  که هنوز  کسانی  ما به 
کتاب بیایند. کرده، سپس به سراغ این  کتاب هشتم را مطالعه  ابتدا 
اّتــکا بــه خویشــتن و روی پای خود ایســتادن، یکــی از الزمه های 
که هــر اندازه از ُخردســالی فاصلــه می گیرند،  زندگــی فرزندان ماســت 
باید بیشــتر خودش را نشــان بدهد و در ســنین نوجوانی و جوانی به 

بلوغ خود برسد.
کــه با تــوّکل بــه خدا،  کنیــم  مــا بایــد فرزندانمــان را طــوری تربیــت 
َکّل بر دیگران  که  ِگلیمشان را خودشان از آب بیرون بِکشند. فرزندانی 

کریمانه شان می لنگد. و باری بر دوش آنها هستند، پای تربیت 
کرامــت نمی کننــد، به شــّدت از  کــه از درون احســاس  بّچه هایــی 
گریزان اند. آنها دوست  کارهای شخصی خود  کار، حّتی  انجام دادن 
کســی را انجام  کاِر  کارشــان را دیگران انجام دهند و خودشــان  دارند 
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کاری از آنها  کــه  ندهنــد. پــدر و مــادر این بّچه ها هــم ترجیح می دهند 
گر انجام دهند، به قدری درِد سر  نخواهند؛ زیرا یا انجام نمی دهند یا ا

که از نگاه پدر و مادر به درخواستش نمی ارزد. درست می کنند 
که با این تنبلی ها و باِر  کرامت نرســیده، از این  که از درون به  کســی 
دوش دیگران بودن چه اّتفاقی برای شخصیتش می افتد، ِابایی ندارد. 

کریم حّتی وقتی محتاج می شوند،  در مقابل این دسته، فرزندان 
که  که امکان دارد، زبان به درخواســت نمی گشــایند تا وقتی  تــا جایــی 
که به اضطراری  خودشان بتوانند از عهدۀ احتیاجشان بر آیند؛ مگر آن 

که راهی جز بیان درخواستشان وجود نداشته باشد.  بیفتند 
امیر مؤمنان علی؟ع؟ فرمودند:

که به تو محتاج می شود، تو را ]از زحمت[  کریم وقتی  انسان 
کفایتت  می شوی،  او  محتاج  تو  که  وقتی  و  می کند  معاف 

که به دیگری نیازی پیدا نکنی[.1 می کند ]، طوری 

ایشان در حدیث دیگری فرمودند:

که به تو محتاج می شود، تو را به سختی  انسان فرومایه وقتی 
رنج  به  را  تو  می شوی،  محتاج  او  به  تو  که  وقتی  و  می اندازد 

می اندازد.2

کتاب هشــتم به آن  که در  ایــن خالصــه ای از بحث اســتقالل بود 
پرداختیم.

َک« )عیون الحکم و المواعظ،  َکفا َک َو ِإَذا احَتجَت ِإَلیِه  عفا
َ
1. »الَکریُم  ِإَذا احتاَج  ِإَلیَک أ

ص 63(.
َک« )همان، ص 116(. َک َو ِإَذا احَتجَت ِإَلیِه َعّنا جفا

َ
ئیُم  ِإَذا احتاَج  ِإَلیَک أ

َ
2. »الّل
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آثار استقالل 

کریمانــه اســت. پــس به  اســتقالل داشــتن یکــی از مصادیــق روحیــۀ 
کریمانه حرف  کتاب هشــتم در بــارۀ ضرورت تربیــت  که در  انــدازه ای 
گر دوســت  زدیــم، بایــد به چرایــِی اســتقالل دادن پی برده باشــیم. ا
کریمانــه برخــوردار باشــند، بایــد به آنها  داریــم فرزندانمــان از روحیــۀ 
اســتقالل بدهیم؛ اّما در بارۀ ضرورت اســتقالل دادن، بیشــتر از اینها 

کرد.  باید حرف زد و فکر 

الف( استقالل و کمک به شناخت خویش

کــه  موّفقیــت بّچه هــا بــا توّجــه بــه عالقه مندی هــا و اســتعدادهایی 
دارنــد، بــا یکدیگر فــرق می کند. تا حّد امــکان باید راه بــروز عالقه ها و 
کم،  گذاشــت. ممکن اســت دو برادر با فاصلۀ سّنی  اســتعدادها را باز 

یکی در عرصۀ فّنی و دیگری در عرصۀ علمی موّفق باشند. 
اســتقالل دادن یکی از راه های بســیار خوب برای شناخت دقیق 
بّچه ها از عالقه مندی ها و اســتعدادهای خودشــان اســت. از آن ســو 
که موجب  کردن عالقه ها و استعدادهاست  گرفتن اســتقالل ، زندانی 

می شود شناخت بّچه ها از خودشان ناقص شود.
بــه تشــخیص خودتــان آن قدرها هــم اعتمــاد نکنید. شــاید این 
که خیــال می کنیــد فرزندتــان در محیط دانشــگاه  توّهــِم شــما باشــد 
که حــوزۀ علمیه بــرای او بهتر  کجــا معلــوم  می توانــد موّفــق باشــد. از 
نباشــد؟ اصاًل شــاید هــم محیــط علمی به معنــای رســمی آن، جای 
که در محیط بازار مشغول  خوبی برای فرزندتان نباشــد و بهتر باشــد 

کار شود. به 
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که محیط رســمِی علمی،  چه حوزوی  آیا می توانید قســم بخورید 
کار و بازار،  و چه دانشــگاهی، میدان موّفقیت فرزند شماست؟ شاید 
که موّفقیت در آن در انتظار فرزندتان نشسته است! آن جایی باشد 

_ یعنی ممکنه تشــخیص من اشــتباه باشه و تشخیص بّچه م درست 

باشه؟ حرفا می زنیا!

_ ُخب چرا نمی شه؟

کردم. _ آخه من چند تا پیرهن بیشتر از اون پاره 

کــه بــا  _ می دونــی چیــه؟ مــن یــه مشــکل بــزرگ بــا پــدر مــادرا دارم 

کنم. خیلیاشون نتونستم این مشکل رو حل 

_ چه مشکلی؟

کنن و تصمیم  کــه بّچه ها هم می تونن فکــر  _ اونا باورشــون نمی شــه 

کــه  همونــی  یعنــی  اونــا  نــگاه  از  درســت  تصمیــم  بگیــرن.  درســت 

خودشون بهش رسیدن.

_ یه چیز بگم، دعوام نمی کنی؟

که این طور می گی؟ کردم  _ بگو! مگه من تا حاال چند بار دعوات 

که بّچه م می تونه   باورم نمی شــه 
ً
گروهم. واقعا _ من خودم از همین 

بدون من تصمیم درست بگیره. 

کنه! _ خدا خوبت 

کن. کردی،  قانعم  که دعام  _ الهی آمین!  ولی حاال 

که تــا حاال اجــازه ندادیــد بّچه هاتون  _ مشــکل اصلــی شــماها اینــه 

بــا  جــوری  بــدن.  نشــون  تصمیم گیــری  عرصــۀ  تــو  رو  خودشــون 

کــه انــگار اونــا عقــل نــدارن و شــما باید به  کردیــد  بّچه هاتــون رفتــار 

کنید. جاشون فکر 

کنه.  نمی ذارم بّچه م فکر 
ً
_ راست می گی. من واقعا
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کــه بّچه هــا فهــم و درک دارن و بــه انــدازۀ  _ بعدشــم بــاور نمی کنیــد 

انــدازۀ  همــون  پــس  کنــن.  ســنگین  و  ســُبک  می تونــن  خودشــون 

گرفتن  خودشون رو هم ازشون منع می کنید. بّچه ها وقتی از تصمیم 

کــه در حــّد و انــدازۀ فهــم و درکشــونه محــروم می شــن،   تــو چیزایــی 

استعدادشون تو تصمیم گیری، هدر می ره.

_ بعدش چی می شه؟

کارا و تصمیم گیریا رو بهشون  که بزرگ می شن و شما بعضی از  _ بعد 

می ســپارید و اونــا خــراب می کنن، فکر می کنید ُعرضــه ش رو ندارن و 

بازم این زنجیره ادامه پیدا می کنه.

_ ولی نمی شه از خراب کاریاشونم به راحتی رد شدا!

کنی، یه مقدار دیگه از مشکلت حل  ت 
ّ
کنم به نکتۀ بعدی دق _ فکر 

بشه.

که بّچه ها درک و فهم و توان دارند. پس برخی  کنیم  بیاییــد بــاور 
کارها و تصمیم ها را به آنها بسپاریم. از 

کــردن زمینه بــرای شــناخت اســتعدادها و توانمندی ها،  فراهــم 
از  بســیاری  گــر  ا آنهــا.  از  اســتفاده  بــرای  فرزنــد  کــردن  آمــاده  یعنــی 
گاهــی آنها از  اســتعدادهای فرزنــدان مــا معّطــل مانده ، به جهــت ناآ

وجود چنین استعدادهایی است.

ب( استقالل و بزرگ شدن روح

گر  که سّنشــان باال می رود و جسمشــان بزرگ می شــود، ا بّچه هایــی 
روحشــان بزرگ نشــود، دچــار تعارض های بســیاری در مســیر زندگی 
خواهند شد. بزرگِی روح بّچه ها به مواجهۀ آنها با سختی های زندگی 

بستگی فراوان دارد. 
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بــا  آنهــا  رویارویــی  بــرای  را  زمینــه  بّچه هــا،  بــه  دادن  اســتقالل 
ســختی های زندگی فراهم می کند. هر وقت خواســتید اســتقالل را از 

کنید.  کوچک ماندن روحشان فکر  بّچه ها بگیرید، به 

_ با این حرفت، خیلی موافقم.

_ چرا؟

که هیــکل دارن، ما شــاء اهلل؛ ولی قّد و  کــم ندیــدم بّچه هایی  _ آخــه 

اندازۀ فکر و روحشون اصاًل به هیکلشون نمی خوره. راستش حّس 

خیلی بدی به این بّچه ها دارم.

_ ولــی مــن دلــم به حالشــون می ســوزه؛ چــون خیلــی از اینــا فدایی 

دل سوزیای بیخود و بی جهِت پدر مادراشون شدن.

ج( استقالل و تقویت احساس نیاز به خدا

دوست دارم باز هم از توحید بگویم. برخی از والدین با دخالت بیش 
کم می کنند.  از اندازه در زندگی بّچه ها احساس نیاز بّچه ها به خدا را 
کرد تا نیازشــان به خدا  گاهی باید بّچه ها را میان زمین و آســمان رها 

کنند. را با همۀ وجود احساس 
بّچه هــای وابســته، والدین را بــه جای خدا می نشــانند. توّکل در 
نــگاه آنها  یعنــی اعتماد به پدر و مادر. اســتیصال و درماندگی در نگاه 
گاه باری  این فرزندان، معنای روشنی ندارد؛ زیرا در زندگی آنها هیچ 

که پدر و مادر، آن را بر نداشته باشند. نبوده 
کردن بّچه ها در برخی از ســختی ها خدمت  کــه رها  یادمــان نرود 

بزرِگ توحیدی به آنهاست. 
که  کنیم، شاید به این نتیجه برسیم  گر خوب به این نکته توّجه  ا
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وقتی فرزندانمان خودشــان از ما درخواســت راهنمایی می کنند، بد 
گاهی درخواستشان را بی پاسخ بگذاریم و آنها را به سوی  که  نیســت 

خدا بخوانیم.
•••

ممــان ســخت می گرفت، خیلی ســخت. تکلیفم را ننوشــته بودم. 
ّ

معل

گفتــم همراهم بیایــد. قبول  می ترســیدم بــه مدرســه بــروم. به مــادرم 

نکرد. در راه خانه تا مدرســه چه قدر با خدا حرف زدم و از او خواســتم 

کند. شــاید آن وقت از مادرم دلگیر شــدم؛ ولی حاال ممنونم  که کمکم 

کمک او. کمک خدا ببندم، نه  که اجازه داد دل به 

داشــتیم توپ بــازی می کردیــم. حواســم نبود و تــوپ را به ســوی خانۀ 

ه شــوت زدم. شیشــۀ خانه شــان شکســت. مرد، 
ّ

مــرد بداخالق محل

عصبانــی از خانــه بیــرون آمــد. مــن خیلــی زود بــه خانــه پنــاه بــردم. 

کــه بــرود از مــرد  صــدای بلنــد مــرد دلــم را لرزانــد. از پــدرم خواســتم 

گفــت: »خودت  صاحِب خانــه بخواهــد مــرا ببخشــد. پــدرم خندیــد و 

ک 
ّ

ل
ُ
کــم را بیاورد. ق

ّ
ل

ُ
گفت ق کن«. بعــد به مادرم  بــرو از او عذرخواهــی 

کم را شکســتم و پول هایش را 
ّ

ل
ُ
گفت: »بشــکن«. ق را بــه دســتم داد و 

گمانم بــه اندازۀ شیشــه ای که شکســتی،  گفــت: »بــه  شــمردم. پــدرم 

کــم بــود، بقّیــه اش را خــودم می دهــم«. می خواســتم دِر  گــر  هســت. ا

گفتــم و در را  گفت: »بســم اهلل بگو«. بســم اهلل  کنــم، مادر  خانــه را بــاز 

گفت: »برو دِر خانه شــان  کردم. مرد به خانه شــان رفته بود. پدرم  باز 

را بــزن«. از خانــه تــا آن جــا چنــد قدم بیشــتر نبــود؛ اّما به انــدازۀ یک 

زمین تا آســمان، خدا را خواندم. چه قدر از پدرم ناراحت شــدم ؛ ولی 

که صد کالس  ِگِره زد  حــاال چه قــدر از او ممنونم. دلم را طوری به خدا 

ِگِره بزند. توحید نمی توانست به این زیبایی 

•••
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چرا به فرزندان استقالل نمی دهیم؟ 

که اســتقالل دادن به فرزنــدان دارد، چرا برخی  بــا توّجــه بــه اهّمیتی 
از والدیــن در برابــر اعطــای اســتقالل، مقاومــت می کننــد؟ در این جا 

برخی از مهم ترین دالیل این مقاومت را بررسی می کنیم:

الف( دل سوزی افراطی

دل سوزی والدین نسبت به بّچه ها سرمایۀ بزرگی برای تربیت است؛ 
کــه نتیجه اش  گاهــی این دل ســوزی به قــدری افراطی می شــود  اّمــا 

چیزی بر عکس مقصود والدین می شود. 
که  که دل ســوز نباشــیم. سخن این جاست  حرف ما این نیســت 
کسی برنخوَرد،  گر به  دل سوزی های افراطی اصاًل دل سوزی نیست. ا

دوستِی خاله خرسه است.
کارهــای  پــدر و مــادر بــا دل ســوزی های خودشــان می خواهنــد 
که پدر  بّچه ها دقیق تر،  ســریع تر و راحت تــر انجام بگیرد، غافل از این 
کارهای فرزندانشــان باشــند.  و مــادر نمی توانند تا آخر عمر عهده دار 
کارهــای شــخصی بــه خودشــان مّتکــی  گــر بّچه هــا در انجــام  پــس ا
کارهای خودشان را دقیق  و سریع  نباشــند، در بزرگســالی نمی توانند 

و راحت انجام دهند. 
چــون  می گیرنــد؛  تصمیــم  فرزندانشــان  جــای  بــه  مــادر  و  پــدر 
می خواهنــد تصمیم هــای فرزنــدان، عاقالنــه و منطقــی و بــا در نظــر 
که آنهــا نمی توانند تا  گرفته شــود؛ غافل از ایــن  گرفتــن همــۀ جوانب 
کــه فرزند،  آخــر عمر بــه جای فرزندشــان تصمیم بگیرنــد. پس وقتی 



امان از دل سوزی هایی که شخصیت بّچه ها را می سوزاند!
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خــودش در معــرض تصمیم گیــری قرار می گیــرد، نمی توانــد عاقالنه و 
گرفتن همۀ جوانب تصمیم بگیرد. منطقی و با در نظر 

کاری  گاهی دل ســوزی به جهت ترس بی جاســت. مادر می ترسد 
کــه او را تهدید می کنــد، نگران  را بــه فرزنــد بســپارد؛ چــون از خطــری 
گر خودش  که نکنــد ا اســت. ایــن تهدیــد چیســت؟ مثاًل تــرس از این 
میــوه را پوســت بَکند، دســتش را بُبَرد. در مباحث آینــده در بارۀ این 

گفت. نگرانی ها سخن خواهیم 

ب( بی اعتمادی به فرزندان

راســتی چــرا بــه بّچه هــا بی اعتمادیــم؟ مگــر چه قــدر بــه آنهــا میــدان 
که خیال  داده ایــم؟ مگــر خودمــان چه طور به ایــن نقطه رســیده ایم 

می کنیم بهتر از بّچه ها عمل می کنیم و تصمیم می گیریم؟
که بّچه ها همیشه درست عمل می کنند و در همۀ  من نمی گویم 
موارد درســت تصمیم می گیرند؛  اّما تا آزمون عمل و تصمیم نباشــد، 

بّچه ها آزموده نمی شوند.
کنیم  کودکی، بّچه ها را وارد میــدان عمل و تصمیم  گــر از همــان  ا
گفته شــد در نظر بگیریم،   که در مهارت های مشــورت  و نکاتی را هم 

گرفتن را یاد می گیرند. کردن و درست تصمیم  بّچه ها درست عمل 

ج( حّساسیت بیش از اندازه 
نسبت به تصمیم و عمل اشتباه

برخی از والدین نســبت به عمل و تصمیم اشــتباه، حّساســیت افراطی 
کــه بــه فرزنــدان اســتقالل بدهنــد و آنهــا در عمــل و  دارنــد. آنهــا از ایــن 
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تصمیم گیری اشتباهی کنند، نگران هستند. از همین رو صورت مسئله 
ک می کنند و به طور کّلی از خیِر استقالل دادن به فرزندان می گذرند. را پا
این دسته از والدین، اعتقادی به فرصت دادن به فرزندان برای 

اشتباه و تجربه را ندارند.
کــه بّچه ها می گیرند،  والدیــن عزیــز! چرا فکر می کنید هر تصمیمی 
باید درست باشد؟ چه اشکالی دارد که گاهی به بّچه ها فرصت اشتباه 
گــر بّچه ها عادت  ک اند؟ مثــاًل ا بدهیــم؟ مگر همــۀ  اشــتباهات خطرنا
کیفشان  کنند و در  که خودشان برنامۀ درسِی خودشان را آماده  کنند 
که  بگذارنــد، چــه خطــری آنهــا را تهدید می کنــد؟ نهایتش این اســت 
کیفشان می گذارند. این چه قدر مهم  کتاب یا دفتر را جا به جا در  یک 

است؟ آیا مهم تر از اّتکا و وابستگی شدید به پدر و مادر است؟
که اجازۀ تجربــه پیدا نمی کنند، بعدها خیلی اشــتباه  بّچه هایــی 
کارهــا و تصمیم هــای  کودکــی در  گــر بّچه هــا را از همــان  می کننــد. ا
کــه  کوچــک، خوداّتــکا بــار بیاوریــم،  تجربــه ای بــه دســت می آورنــد 
پشــتوانۀ خوبــی بــرای عملکــرد دقیق تــر و تصمیم هــای صحیح تــر در 

سنین باالتر می شود.
در ایــن مســیر بایــد برخــی از آســیب های احتمالــی را پذیرفــت. 
که ما فقط از زاویۀ آسیب به آنها نگاه می کنیم، فرصتی برای  چیزهایی 
بزرگ شــدن بّچه هاســت. مثاًل در همان مثال برنامه، وقتی فرزندمان 
کیفش می گذارد و توّسط  کتابش را اشتباهی داخل  یکی دو بار دفتر و 
معّلــم مؤاخــذه می شــود،  در دفعــات بعــد دّقــت عمــل بیشــتری پیدا 
می کند. ما مؤاخذۀ معّلم را یک آســیب به حســاب می آوریم و به نّیت 

دل سوزی، فرصت اصالح را از فرزندمان می گیریم.
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می گوید: راستش دیگر ُبریده ام.

می گویم: چه چیزی را؟!

کن. می گوید: بگذار حرفم را بزنم، بعد شوخی 

می گویم: چشم، بگو چرا ُبریدی؟

که ... ! کردم  می گوید: خودم 

می گویم: رحمت بر تو و پدر و مادرت!

می گوید: من دیگر از بازار و خرید َبدم می آید.

می گویم: مبارک است!

می گوید: چه چیزی مبارک است؟

می گویم: ورود به حلقۀ زاهدان!

می گوید: ای داِد بیداد! بگذار حرفم را بزنم. اآلن بیســت و دو ســالش 

که با پــدر و مادرش  شــده؛ ولی پســر بــا این هیکل خجالت نمی کشــد 

به خرید برود.

که شانزده هفده سالش بود را یادت هست؟  می گویم: وقتی 

که نگرفته ام. که یادم هست. فراموشی  می گوید: معلوم است 

کــه وقتی به خریــد می رفتید، می گفتــم: بگذار  می گویــم: یادت هســت 

کردن را یاد بگیرد؟ پسرت خرید 

می گوید: بله، یادم هست؛ اّما...

می گویــم: اّمــا تــو می گفتــی پســرم زبــان نــدارد و بلــد نیســت بــا ایــن 

مغازه دارها حرف بزند.

که نمی گفتم. می گوید: ُخب همین هم بود دیگر، دروغ 

می گویم: من هم به تو می گفتم عیبی ندارد.  تو َدِم در مغازه ِبایســت و 

کند.  کن. بگذار پسرت چک و چانه ا ش را بزند و خودش خرید  تماشا 

کند. این پسر فردا می خواهد یک خانه را اداره 
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کار  کاله می رفت،  چه  گر می رفت و می خرید و ســرش  می گویــد: ُخــب ا

باید می کردم؟

کــه می رفت. یا بر می گشــت و پســش  کاله می رفــت  می گویــم: ســرش 

کاله را می گذاشــت روی ســرش بمانــد تــا دفعۀ بعد  مــی داد یــا همــان 

کاله نرود. سرش 

که بود، یادت هست؟ می گویم: ده دوازده ساله 

که یادم هست. می گوید: چرا  آدم را به شک می ا ندازی؟ معلوم است 

می گویم: به تو می گفتم بگذار غیر از نان، بعضی از خریدهای دیگر را هم 

انجام دهد. مثاًل بگذار برود و از قّصابی گوشت بگیرد. تو چه می گفتی؟

گرم چربی و  گوشــت بگیرد،  نهصــد  کیلو  می گویــد: می گفتــم می رود یه 

گوشت هم به آن آویزان است! کمی  که  پی و استخوان می گیرد 

گــرم اســتخوان بــودی و  گوشــت و چنــد  گــرم  می گویــم: تــو فکــر چنــد 

کند، حــاال هم بایــد چوبش را بخــوری؛ ولی  نگذاشــتی پســرت تجربــه 

اآلن هم داری اشتباه می کنی. چرا باز هم با او به خرید می روی؟

می گوید: ُخب دلم می سوزد.

که بودی. عوض شو تا فرزندت هم عوض  می گویم: تو همانی هســتی 

شود.

•••

کــه شــما می گیرید،  راســتی پــدر و مــادر عزیــز! مگــر هــر تصمیمی 
کارهایتــان را بــه نحــو احســن انجام  درســت اســت؟ مگــر شــما همــۀ 
کاش بــه تبعــات این وابســتگی ها توّجه می کردیــم و آنها  می دهیــد؟ 
را هــم خطــر به حســاب می آوردیم تا این قدر نســبت بــه عملکردها و 

تصمیم های اشتباه حّساس نمی شدیم.
کردن بّچه ها نیســت.  گفتیم، به معنای رها  که  همۀ  حرف هایی 
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همچنیــن مقصــود ما ســپردن همــۀ تصمیم ها بــه فرزندان نیســت. 
کردن  گرفتن و انجــام دادن« و »رها  میــاِن »به جــای بّچه ها تصمیم 
گرفتن آن  که با در پیش  آنها به حال خودشــان«، راه ســومی هســت 

می توان از آسیب های هر دو راه در امان بود.
که اشتباه در آنها  کارها و تصمیم هایی  که در  راه میانه این است 

منجر به خطرهای جبران ناپذیر نمی شود:
گذار  کردن را بــه خود بّچه هــا وا گرفتــن و عمــل  گاهــی تصمیــم   .1

که بّچه ها اشتباه تصمیم  کنیم. در این موارد فرض را بر این بگذاریم 
می گیرنــد یــا عمل می کننــد. این اشــتباه را به حســاب تجربه اندوزی 

آنها بگذاریم.
کنیم.  کمک  گرفتن به آنها  کردن و تصمیم  گاهی هم در عمل   .2

کند؛ اّما   مثاًل اجازه بدهیم دخترمان ســاالِد ناهار را خودش درســت 
کنیم یــا برای تصمیم  کارش نظارت  کار شــد، بــه  که دســت به  وقتــی 
گرفتــن در بــارۀ رشــتۀ مقطــع متوّســطه بــا او حــرف بزنیم و بــه اندازۀ 
که از او داریم، انتخاب های مختلف را برایش  گاهی خود و شناختی  آ
کارشناس این مسئله را  کنیم. همچنین زمینۀ مشــورت او با  تحلیل 

کنیم. گذار  کنیم. در پایان، تصمیم گیری را به او وا فراهم 
3. در کارها و تصمیم های خطیر  می توان خّط قرمزها را خیلی شّفاف 

کــرد. مثاًل ازدواج، تصمیمی خطیر و مهم اســت. وقتی دختر به  تعییــن 
که می آیند، در  سّن ازدواج می رسد، نباید او را در انتخاب خواستگارانی 
محدودیت شدید قرار داد. او باید احساس کند در انتخاب همسر آیندۀ 
خود نقش دارد؛ اّما والدین هم می توانند خّط قرمزها را به خوبی تعیین 

کنند تا دختر در محدودۀ آن خّط قرمزها تصمیم بگیرد. 



33 •  ضرورت اعطای استقالل به فرزندان  •

که نتیجٔه آنها  که نباید خّط قرمزها به قدری باشند  یادمان باشد 
گرفتن قدرت انتخاب از فرزند باشد.

که می گن والیت پدر و این حرفا، چی می شه؟ _ پس این 

_ سِر جاشه.

_ می شه جاش رو نشون بدی؟

_ ُخــب پــدر والیــت داره و طبق ایــن والیت هم باید مجــّوز نهایی رو 

کاره ســت و نباید  که دختر هیــچ  اون بــده؛ اّمــا معنــاش ایــن نیســت 

کرد. ازش نظرخواهی 

_ مــن احســاس می کنــم تــو می خوای پــدر و مــادر رو از دایــرٔه تربیت 

کنی. بیرون 

 ولــّی بّچــه در صورتــی می تونــه بگــه از 
ً
_ برداشــتت اشــتباهه. اّتفاقــا

که از این والیت در مسیر رشد و تعالی  کردم  والیتم درست استفاده 

کــه از این والیت، تو این مســیر اســتفاده  کســی  کنــه.  اون اســتفاده 

نمی کنه، خودش رو از دایرٔه تربیت بّچه ش بیرون انداخته.

_ درست و حسابی نمی فهمم.

کتاب. کنی تا بخش سوم  _ به نظرم باید صبر 

_ صبر می کنم.

د( غرورآفرین بودن استقالل

گــر بــه بّچه هــا اســتقالل بدهیــم، زمینۀ  برخــی از والدیــن معتقدنــد ا
کرده ایــم. فرزنــدان مغــرور هــم بــه راحتی  مغــرور شدنشــان را فراهــم 
گــر  ا بّچه هــا  معتقدنــد  والدیــن  از  دســته  ایــن  نمی شــوند.  تربیــت 
کنند، دیگر زیر دســت پدر و مادر قرار نمی گیرند. به  خودشــان را باور 
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قول قدیمی ها همیشــه باید بّچه ها را روی یک ِلنگه پا نگه داشــت تا 
هوس خودمختاری به سرشان نزند.

گفت: در پاسخ به این والدین باید 
کــه در مجموعۀ مِن دیگِر ما ارائه می شــود،  کار تربیتی  1. بــه ســاز و 

کــه مــا از آن ســخن می گوییم،  کنیــد. مگــر تنهــا رفتــار تربیتــی  توّجــه 
کرام  کــه مصداق ِا اســتقالل دادن اســت؟ یا مگــر در میان رفتارهایی 
دادن  اســتقالل  جــز  کاری  اســت،   فرزنــدان  شــخصیت  بــه  نســبت 
گفتیم: تربیت، سیســتم یا ســاز  نیســت؟ در جلــد اّول ایــن مجموعه 
کــه همــۀ اجــزای آن به یکدیگــر مربوط اســت. اختالل  کاری اســت  و 
کار، در اجزای دیگر هم اثر می گذارد.  کدام از اجزای این ســاز و  در هر 
کار، تنها به استقالل دادن  چرا شــما در میان همۀ اجزای این ســاز و 

توّجه می کنید؟
وقتی شما به بحث محّبت و راه کارهای آن توّجه می کنید و آن را 
کار می گیریــد، در اصل با روحیۀ غرور و تکّبر او  در تربیــت فرزندتــان به 
مبــارزه می کنید. برقراری رابطۀ عاطفی میان والدین و فرزندان مانع 

بزرگی بر سِر راه غرور و تکّبر است. 
وقتی شــما در رفتارتان تواضع را ســرلوحۀ  خویش قرار می دهید، 

به صورت عملی پرهیز از تکّبر و غرور را به فرزندان یاد می دهید. 
کارهایتان با فرزندتان مشــورت می کنید،  وقتی شــما در برخــی از 
که هر چه قدر هم بزرگ شدی،  خودت را برتر  عماًل به او یاد می دهید 

کن. از دیگران ندان و از فکر آنها استفاده 
گر خدا بخواهد، ما در ادامۀ  همین مباحث در کتاب های بعدی  2. ا

در بارۀ کرامت انسانی و نحوۀ انتقال آن به فرزندان سخن خواهیم گفت. 
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بسیاری از نگرانی های والدین با توّجه به آن بحث بر طرف می شود؛ اّما 
همین اندازه باید گفت که ما موّظفیم با دیگران، از جمله فرزندانمان 
که شــخصیت آنها حفظ شــود؛ اّما  گونه ای  کنیم، به  کریمانه برخورد 
غیر از آن، هر فردی باید به جایگاه انســان در عالم خلقت و پیشــگاه 

کند.  کرامت  خدا پی ببرد و از درون، احساس 
در صورتــی بایــد نگــران مبتــال شــدن فرزندان بــه غــرور و تکّبر بود 
کــه مــا تنها احترام به شــخصیت فرزند را مّد نظر قرار داده و در مســیر 
کرامت انسانی به آنها ناموّفق باشیم. تربیت فرزند، نسبت به انتقال 

فرزنــد وقتــی بــه جایــگاه انســان در نــزد خــدا و عالــم خلقــت پــی 
کرامــت و حفظ آن  کــه رســیدن بــه ایــن انــدازه از  می َبــَرد، می فهمــد 

جایگاه به هیچ وجه با غرور و تکّبر امکان پذیر نیست.
که نگرانی های  کاری می کنیم  گاهــی ما برای رفع یک نگرانی،   .3

بزرگ تــری برایمــان تولید می شــود. چرا فقط نســبت به مغرور شــدن 
که پیش از  فرزندانتــان نگرانیــد؟ آیا نســبت به تبعات عدم اســتقالل 

گفتیم،  دل شوره ندارید؟ این در بارۀ آنها سخن 

هـ( برای استقالل دادن وقت هست
دیر  نمی شود

برخی از والدین خیال می کنند استقالل مثل یک طالی پس انداز شده 
کــه هر وقــت از صندوق بیــرون آوردی و به فرزنــدت دادی، ارزش  اســت 
خــود را دارد و قیمتــی اســت. آنها معتقدنــد وقت برای اســتقالل دادن 
هست و زمان از دست نمی رود. حّتی برخی از آنها نسبت به والدینی 
کارشان را عجوالنه  که به فرزندانشــان استقالل داده اند، نقد دارند و 

و بی منطق می دانند.
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