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مقّدمه

پردۀ اّول
_قاسم!قاسم!

گوشم! _احمد!احمد!به
َکرَکسا،بدجوریدارنروسرتونمیچرخن. _قاسم!قاسم!

_احمــد!احمد!منمدارممیبینم.بعضیاشــونماومدننزدیک
لونههامون.حواسمونبهشونهست.نگراننباش.

َکرَکســانیســتم؛ولــیعجیب _قاســم!قاســم!مــنخیلــینگران
کبوترایخوشخطوخالم! نگراناون
کبوترا؟! _احمد!احمد!چرانگران

کی کبوتــرنیســتن.پرندههــایخطرنا _قاســم!قاســم!آخــهاینا
کنید،حساببّچههاتونرومیرسن. َزشونغفلت گهاَ کها هستن

کبوتــرا.یه _احمــد!احمــد!روســِرلونههامــون،ُپــرشــدهازایــن
کهتو گــهاینطوریــه عالمهشــونرومــردمُبــردنتوخونههاشــون.ا
نسنگرفتن، کبوترااُ کنیم.تامردمباایــن میگــی،خیلــیبایدتالش

کرد. بایدیهفکری
_قاســم!قاســم!عیبــینــدارهپشــتبیســیم،بــراتقّصــۀایــن

کبوترایخوشخطوخالروبگم؟
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_احمد!احمد!حتمًابگو.باجونودلمیشنوم.
که کسی َکرَکســا،باالیســِر که _قاســم!قاســم!خودتمیدونی
کــهُمــرد،برنســراغشو میخــوادجــونبــده،میچرخــنتــاهمیــن
کــهماباُشــغاالجنگیدیم،حســابی حســابشروبرســن.چندســالی
َکرَکسافکرشروبکنن.اونجنگ،هم که زندهشدیم؛زندهترازاونی
کردوهمیهعالمهدرسبهمونداد.تواونجنگهرچه زندهترمون
کرکســامنتظرمرگماشــدن؛فایدهایبراشــوننداشــت؛اّماانگار قدر
گهازیهراهینتیجهنگیرن، َکرَکسانیست.ا ناامیدیتوقاموِسزندگی
گرفتنیهجــوردیگهبهجون میرنســراغیــهراهدیگه.اونــا،تصمیم
کهمیبینی، کبوتــرایخوشخطوخالــیرو مــردمشــهربیفتن.این

َکرَکسارواجرامیکنن. کهنقشۀ کیهستن پرندههایخطرنا
_احمد!احمد!چهنقشهای؟

کبوتــرایخــوشخــطوخــال،وقتــیوارد _قاســم!قاســم!ایــن
نس کبوترایــیاُ خونههــامیشــن،مردمباهاشــونبــهاندازۀهمــون
کســی کمتر کهجزآســمون،رنگوبویدیگهایندارن؛اّما میگیرن
کبوتــراهرچهقدربــهآدمانزدیکتربشــن،اونارواز کــهاین میدونــه

آسموندورمیکننوآدمازمینیترمیشن.
گهمیلآسموننداشته کهخیلیَبده.آدماا _احمد!احمد!این

باشن،خیلیزودبیجونمیشنومیمیرن.
َکرَکسادنبالهمیَنن. _قاسم!قاسم!دقیقًاخطرهمینجاستو
یادتنرفتهکه؟َکرَکسادوِرآدماییمیچرخنکهنزدیکمرگشونه.این

کردنآدمابهمرگه. کارشوننزدیک کبوترایخوشخطوخال،
کهمنرومیشناســی،میدونــیاهلمحّلۀ _احمــد!احمــد!تو
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کبوتــرایخــوشخــطوخال، ناامیــدینیســتم؛ولــیراســتشایــن
کرد؟ خیلیزیادشدن.فکرمیکنیمیشهمردمروهشیار

کهمنرویزمینبودم،باهمۀوجودم _قاسم!قاسم!اونوقتی
که َکرَکســامــیرن.حاال کهبــهجنگ کســاییه ایمــانداشــتمخــدابا
اومدمبهآسمونوازاینباالدارمزمینرونگاهمیکنم،خیلیبیشتر
َکرَکسا،سر کهتوجنگیدنبا کهخدا،یارویاوِراوناییه ازقبلفهمیدم
ازپانمیشناسن.خداباشماست.پسحّتییهذّرههمناامیدنشید.
_احمد!احمد!حرفتروِچشام؛ولیمیشهازاونباالیهنسخه
َکَرکسادشمَنن َکرَکسامعلومه.مردمبا برااینپایینیابفرستی؟تکلیف
وبهشونبدبین؛ولیبگوچیکارکنیمکهحواسشونبهاینکبوترای

خوشخطوخالباشهواینقدربهشوناعتمادنکنن؟
گه کهمردمهنوزمیلپریدندارن.ا _قاســم!قاســم!شکنکن
کهصاحبآســموننبگیرن،دســتاین مشــقپــروازروازهمونایــی
کهحرف کبوتــرایخوشخطوخالبراشــونرومیشــه.صدحیف
کبوترای کمشده!این زدنازرســمپرواِزاهلآســمون،بینشــماها
کــردنتــولونههایشــماجا گــهفرصــتپیــدا خــوشخــطوخــال،ا

کمترحرفمیزنید. کهازرسمصاحبایآسمون بگیرن،برااینه
که گرفتهشــد!بههمــۀبّچههــامیگم _احمــد!احمــد!دســتور
مشقپروازروازصاحبایآسمونبگیرنوتوهمۀشهرفریادبزنن.

کــهاهــلآســمون _قاســم!قاســم!بــهمــردمشــهربگــوماهایــی
َکرَکســاو که گرفتیم شــدیم،ازرویهمــوندفتریرســمپــروازرویاد
کبوترایخــوشخطوخال،میونهایباهــاشندارن.بهمردم ایــن

کنن. کمیبیشتردّقت بگو
کنن؟ _احمد!احمد!میشهبگیبهچیدّقت
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گهمردمبهاینکبوترایخوشخطوخالدّقت _قاســم!قاســم!ا
کــهخوداینــاپریدنروبلدنیســتن.یهخــوردهکهباال کنــن،میفهمــن
َکرَکســا،حواِس مــیرن،ازاونبــاالســقوطمیکننومیخــورنزمین.
کبوترایخوشخطو کهاین کردن.مردمخیالمیکنن مردمروَپرت
خال،اهلآسمونن؛اّمااینامردمروتاسقفخونههاشونمنمیتوننباال
ببرن.اصاًلاینکبوترا،اعتقادیبهآسمونندارن.آسموناینا،زمینه.

_احمد!احمد!دقیقًاهمینیهکهمیگی.بعضیازمردمشهر،این
گفتن،خیلیاازشونقبولنکردن. روفهمیدهبودن؛اّماوقتیبهبقّیه
کنــه.این،یعنی _قاســم!قاســم!نذاریدایــنوضعیتادامهپیدا
کبوتــرایخــوشخــط آســموندارهفرامــوشمیشــه.آســموِنایــن
که وخــال،بــاآســمونمایهعالمــهفــرقداره.مواظبباشــید!روزی
معنایآسمونتونگاهمردمعوضبشه،کارتونخیلیسختمیشه.
_احمد!احمد!ازحرفزدنباهاتسیرنمیشم.دلمتنگهبرات؛

کنم.احمد!بازمسراغمبیا. ولیاآلنبایدبرممردمشهرروهشیار
کیتواینراهبمیره،شــهیداز _قاســم!قاســم!بهبّچههابگوهر

دنیارفته.
کنماهمآسمونیبشیم!1 _احمد!احمد!دعا

•••
پردۀ دوم

گرفتند.جوانیاهلانگلیسازشهرلندن، کتابتماس ازمرکزپخش

کهقاســِماینداســتان،شــهیدحاجقاســمسلیمانیاستو 1.اصاًلفکرنکنید
کاظمی.فقطدلمتنگشــدهبودبرایشــان.برای احمدهمشــهیدحاجاحمد
که کتــابرا کتــابآوردم.نــگارشاین همیــن،نامشــانرابیبهانــهدرمقّدمــۀ
که کتاب کردم،حاجقاسِمرویزمین،دلشبرایحاجاحمدتنگبود. شروع

کشیدهبود. تمامشد،حاجقاسمبهآسمانَپر
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تقاضــایدیــدارحضــوریبامــنراداشــت.انگلیــس،قم،مــن!؟چه
نسبتیمیانمنواوبود،نمیدانم.فقطمیدانستمکهاومیخواهد
گرفتمو کتابمِن دیگِر ما دیداریداشــتهباشــد.شمارهاشرا بامؤّلف
کهدرچندهفتۀ کردم.معلومشــد درشــبکههایاجتماعیپیدایش
گذاشتیمواینچندهفتهمثلبرق آیندهبناستبهایرانبیاید.قرار
کهنشــانمیدادوارد کردم گذشــت.یکروزپیامیازاودریافت وباد

گذاشتیم:عصریکروزتابستانی. ایرانشده.قرارمانرا
راســتشدقیقــًانمیدانســتمبــرایچــهمیخواهــدمــراببینــد؟
گاهــیانگاردوســتدارمخــودمرادرانتظاربگذارم.بــرایهمیندر

کهبینمانرّدوبدلشد،دلیلشرانپرسیدم. پیامهاییهم
آنروزفــرارســیدوجــوانانگلیســیهــمســررســید.زنــگخانــه
کــردم.جوانیالغرانــدام،عینکیوســبزه. بــهصــدادرآمــد.دررابــاز
قیافــهاشبــهاروپاییهانمیخــورد؛اّمالهجهاشچرا.فارســیرابلد

بود؛اّمادستوپاشکسته.
نشستیموبعدازسالموعلیکوپذیراییابتدایی،صحبتمرابا

کردم:»چرااصرارداشتیدمراببینید؟«. اینسؤالشروع
گفت:»منسیوپنجسالدارمودرلندنزندگیمیکنم.اصالتًا
هنــدیهســتم؛اّمــاپدرومادرمبــهلندنآمدندومــنآنجابهدنیا
آمدموبزرگشدم.شیعهوطّراحِوبسایتهستمودوفرزنددارم.
گلیمخودم کهبتوانم کهبهایرانداشتم،بهاندازهای درسفرهایی

گرفتهام. راازآببیرونبِکشم،فارسیرایاد
درپایــانیکــیازســفرهایم،وقتیمیخواســتمبهلندنبرگــردم،با
طلبهایامریکاییآشناشدم.ازاوخواستمبرایتربیتفرزندانمکتابی

رابهمنمعّرفیکند.اومجموعۀمِن دیگِر مارابهمنپیشنهادکرد.
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مــِن دیگــِر مــاراخریــدموبــهلنــدنبرگشــتم.بــهتوصیــۀآنطلبــۀ

پیــش بیشــتر هــرچــه کــردم. راشــروع کتــاب امریکایــی،مطالعــٔه
کــهمیدیــدم میرفتــم،دوچیــزمــراشــگفتزدهمیکــرد.یکــیایــن
کتابیبدوناســتفادهازمباحثروانشناســیغربیوصرفًابااّتکابه
که آیــاتواحادیــث،راهتربیــتفرزنــدرانشــاندادهاســت.دیگرآن
کهدر گونهای کاربردیهســتند،بــه کاماًل کتاب، میدیــدممباحث
کتاب،شــیوۀ موقعیتهــایمختلفمیتوانمبااســتفادهازمطالب

درستبرخوردبافرزندانمرابفهمم.
کهبهنمــازجمعۀشــیعیانرفتهبودم،دوســتمرادیدم یــکبــار
کهفرزند کــهبــافرزندشآمدهبــود.آخرخطبههــاونزدیکنمازبــود
کرد. کرد.دوســتماورادعوا دوســتمبهســرویسبهداشتینیازپیدا
کهدرمِن دیگِر ماخواندهبودم.بهدوســتم مــنبهیادمطلبیافتادم
کنی.ایــنبرخورد،فرزندتورا گفتــم:»تونبایــداآلناینطوربرخورد

نسبتبهنمازبدبینمیکند«.
بــههــرحــالمــِن دیگــِر مــادرموقعیتهــایمختلــف، راهتربیــت

کاربردیوبازبانیساده،بهمنیادمیداد. فرزندانمرابهصورت
کهبابتتألیف مندوســتداشــتمشــماراببینم،اّولبرایاین
کهمیخواستمبگویممنترجمه کنم.دوماین اینمجموعهتشّکر
رابهصورتحرفهایبلدنیستم؛اّمادوستدارمبراینشراینقبیل
کهازدستمبرمیآیدانجامدهم.خواستم کاری مطالبدردنیا،هر

کهبرایهمکاریاعالمآمادگیمیکنم. بگویمشیعهایهستم
جلســهتمامشــد.آنجوانرفتوفکروخیالمرانیزباخودش

ُبرد.چندروزبعدهمازایرانبهلندنبرگشت.
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یکیازشیرینترینجلساتمدرسالهایاخیر،همینجلسهای
کــهباآنجوانلندنیداشــتم.بــهنظرماینافــراد،حّجتهای بــود
خدابرماهستندتاقدرمعارفنابقرآنواهلبیت؟مهع؟رابدانیم.
کهآنهابهانسانها رســمپروازراصاحبانآســمانبلدند.مشقی
میآموزنــد،چــهدرایــران،چــهدرانگلیــسوچــهدرهرجــایدیگر،
طالبــانخــودشرادارد.آســمان،آســماناســت؛ایــرانوانگلیــس
کردیم،دزدانیدرلباسدوســتپیدا گاهایــنرافراموش نــدارد.هر

گرفتند. شدندومیلآسمانراازما
کهاینروزهابهنــامتربیت،اطراف کبوتــرانخوشخــطوخالی
خانههــایمــامیچرخنــد،بــهقــدریدستشــانازفنــونپــروازتهی
کهحّتیدرالنۀخودشــانهموقتیرســمحقیقیپروازفریاد اســت

کممیشود. زدهمیشود،ازمشتریهایشان
ایکاشکسانیکهسراغاینکبوترانخوشخطوخالرفتهاند،
کــهشــده،نشــانِیآســمانراازآنهامیپرســیدند! بــراییــکبــارهم
کــهنه،حّتی کبوترانباآســمان،غریبه کــهاین هنــوزبــاورنکردهایم
کهچگونهآیندٔهخودوفرزندانمان دشمناند؛وعجیباینجاست

کبوترانسپردهایم؟! رابهدستاین
مّدتیبعد،دوستجدیدمبازهمپیامداد.اوبهایرانبرگشتهبود؛
کهبهایران کوتاه.آنجوانبرایمنوشــتهبود اّمااینبارنهبرایســفری
آمدهتادرسهایطلبگیرابخواند.اورسمًاطلبۀعلومدینیشدهبود.
اوبازهمتقاضایدیدارداشتومنهممشتاقدیدنشبودم؛اّما
کرونایّکهتازیمیکــردودیدارمارابه کرونــاآمدومانعدیدارمانشــد.
کههرطوربود،دیدارمحّققشــدوبازهم تعویقمیانداخت،تااین
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گفت:آمدهام یکدیگررادیدیم.ازقصدشبرایطلبهشدنپرسیدم.
کنم. درسبخوانمتامعارفقرآنواهلبیت؟مهع؟رابرایدنیاترجمه

•••
پردۀ سوم

کتابهشــتمآن،درخدمتشــماعزیزان بــامجموعــۀمِن دیگــِر مــاو
کهبازهمدرخانۀخودتانپذیرایماشدید. هستیم.ممنونازاین
کهدردســتانشماســتحرفیبزنیم، کتابی کــهدربارۀ پیــشازآن
گذشــتٔهمجموعۀمِن دیگِر ماپرســهای کتاب بیاییــدبــاهمدرهفــت
کتابخانۀشماجا کهپیشازاینچاپشدهودر کتابهایی بزنیم؛
کتاب کردهاند.اّمااجازهبدهیدقبلازاین،ازطرفهرهفت خوش
کتابچهارمآن،یعنیبازی، بازوی تربیتازهمۀ مِن دیگِر ماوضمیمۀ

کنم. شماتشّکر
ممنونبرایهمراهیچندسالۀشما،ممنونبرایپیامهایُپر
کهایــنجاوآنجانشســتیدوبلند ازمهــرشــماوممنــونبرایاین
گفتیدتاآنهابیشتربهفکرمِن شدیدوازمِن دیگِر مابرایدیگرانهم

دیگرشانباشند.
کــردمبایدقبل کهفکرمی ایداد!بــازهــممطلبــیبهیــادمآمد
کتابهشــتمو کتابهــایقبلــیبگویــم.میخواهمازطرف ازمــرور
کتاببهدنیا کهبهامیدخدابناســتپسازایــن مــِندیگــِرماهایی
کهمیان کنم؛عذرخواهیبرایاین بیایند،ازهمۀشــماعذرخواهی

کتابهایقبلیفاصلهایطوالنیافتاد. کتابهاو این
راســتشدرایــنمــّدتبیــکارنبــودم.احســاسمیکنــمبایــددر
کــهدرحوزۀســبکزندگینوشــتهام، کتابهایی کنــارمــِن دیگــِر مــاو
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کهمسیرزندگیوتربیترادرپیِش کنم کتابهایدیگریهمآماده
کند.درایــنمّدتتألیفمجموعــهایرابانام رویمــردم،هموارتــر
کــهاینمقّدمهرامینویســم، کهتااآلن کــردم طعــِم شــیریِن خــداآغاز

هفــتجلــدآنمنتشــرشــدهاســت.حتمــًابــرایانگیــزهداشــتندر
فضــایتربیــتدینیبایدنگاهیالهیبهزندگیداشــت.طعِم شــیریِن 
خدانگاهیمتفاوتبههســتیودررأسآنخدادارد؛معتقدمهمۀ

کنند. کنارمِن دیگِر ما،اینمجموعهراهممطالعه والدینبایددر
که کودکانبود کاروقتگیــرولیمهم،ترجمۀقرآنبهزبــان یــک
تقریبــًاترجمــۀســهجــزءآنتمــامشــدهوترجمٔهســورۀحمــدوبقره
کــهبرای مراحــلانتشــارخــودراپشــتســرمیگذارد.شــّکینیســت
تربیــتدینــیفرزندانمــانبایــدآنهارابــامفاهیــممتعالیقرآنآشــنا
کودکانمنتشرنشده کاملیازقرآنبهزبان کنیم؛ولیتاامروزترجمۀ

است.
همزمــانباترجمۀقرآن،درپیامرســانهایاجتماعیبرنامهای
کنونهم کههــما قرآنــیبــرایبّچههابهنــام»الالییخدا«داشــتم
کودکانرا ادامــهدارد.دربرنامــۀ»الالییخدا«ترجمۀقــرآنبهزبان

بههمراهقّصههاونمایشنامههایمتنّوعارائهمیکنم.
کتابهای تامطلبدیگریبهیادمنیامده،زودتربهســراغمرور

قبلیاینمجموعهبرویم:
که گفتیمتربیتدردنیایامروزمشــکالتخاّصخودشرادارد
کافیمیشوددرمقابلشانایستادوپیروز گاهی،حوصلهووقت باآ
گفتیموبعدهمبهصــورتجّدیاز کمــیهــمازمبانیتربیــت شــد.
گزارههــایتصویریونقــشآندرتربیتحرفزدیم.همۀاینهارادر
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کتاِبجمعوجوروبهقولامروزیها»کوچولو«آوردمواسمش یک
گذاشتم:جوجه های رنگی و بّچه های فرنگی. راهم

گزارههایرفتاریرسیدیم گذشتیم،به که گزارههایتصویری از
کنیم؟از کــهمیخواســتبهمــابگویدبــافرزندانمانچگونهبرخــورد
کهرفتارهایمابافرزندانمانبایدحاویدوپیام گفتیم همانابتدا

باشد:محّبتواحترام.
کــه»محّبــت«،همیشــهنــازداردو حتمــًاشــماهــمقبــولداریــد
که حســابیدلبریمیکند.برایهمینهمخودشراپیشانداخت
کتابدومرادراختیار زودترازهرچیزیدربارۀاوحرفبزنم.منهم
کّلیدربارۀآنحرفزدم.یادشــعرمعروفیافتادم گذاشــتمو محّبت
کههمهبلدند:»ازمحّبت،خارهاگلمیشود«.بهعکساینشعرهم
کردم؛چونوقتیازفرصتهادرستاستفادهنشود،بعیدنیست فکر
کتابدوم گلهاهمبهخارتبدیلشوند.اصلوعکسآنشعر،اسم

گل های خار شده. گل شده و  کرد:خارهای  راالهام
کــهمــنچهقــدردرتربیــتفرزنــدان، محّبــتمیگفــت:»ازایــن
فایــدهدارموتربیــتراآســانمیکنــم،برایوالدینبگــو«.منهماز
گفتــم؛ولیانــگارمحّبت،غمگینشــد.اونمیدانســت آثــارمحّبــت
کهدارد،بازهم چــرابرخــیازپــدرومادرها،بااینهمهآثارمفیــدی
اهــلمحّبتورزینیســتند؟منهمپاســخاینســؤالشرادادم.به
کهپدرومادرهاهمیکســؤالدارند:»چرامحّبتمیکنیم گفتم او
کردبــهحرفزدنودربخشــی واثــرنمیکنــد؟«.محّبــتهمشــروع

گانهبهاینسؤال،پاسخداد. جدا
کــردهباشــم،دریــکبخش کــهازمحّبــتدلجویــی بــرایایــن
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جدیددربارۀراههایابرازمحّبت،حسابیحرفزدم.دراینبخش
کــهفهمیدیــمبــازبانورفتــاروقلمچــهراحتمیشــوددرخت بــود

کاشتوازمیوههایشیرینشخوردولّذتُبرد. محّبترا
کهبودیم،حرفازآزادیوبازیشــد دربحــثمحّبتهایرفتاری
ومــنهمچندخّطــیدربارۀایندونوشــتم.آزادیبااخمهایدرهم
کوتاهمیخواهیازمنعبور گفت:»یعنیباهمینتوضیح پیشآمدو
کنی؟واقعًامنبهاندازۀهمینچندخّطیکهنوشتی،اهّمیتدارم؟!«.
طرزبرخوردشرابهدلنگرفتم.آزادیاستدیگر،چهکارمیشود
کرد؟!دستیبهسرشکشیدموگفتم:»یعنیمیخواهیچهقدردیگر
دربــارۀتــوبنویســم؟دهصفحۀدیگربنویســم،خوباســت؟«.دیدم
اخمهایشبیشترشدوگفت:»کمترازیککتاب،مراراضینمیکند«.
گفتم:»باشــد،یک نمیشــدبــاآزادیدرافتاد.بــرایهمینهم
کنی!«.لبخند کتابجمعوجوریشد،نکنداعتراض گر کتاب؛اّماا
گرتوانســتی،جمعو کتــاببنویس،ا گفــت:»تویک معنــاداریزدو

جورشرابنویس!«.
گفتگــویمــنوآزادی،بــازیداشــتبازیگوشــی ازاّولتــاآخــر
گاهــیبرمیگشــتوبهمــنوآزادینگاهمیکــرد.نگاه میکــرد؛ولــی

بازیهممعناداربود؛اّمااهّمیتیبهاوندادم.
کتابســومرا کهنوشــتن معنــایلبخندآزادیراوقتیفهمیدم
کردم.اّولشازجایگاهآزادیدرتربیتوخّطقرمزهایآزادِی شروع
کهازآثار گفــت:»همانطور گفتم.آزادی کــودکاندرزیرهفتســال
گفتی،ازآثارمنهمحرفبزن«.دستورش محّبتبرایپدرومادرها
گروالدینمرازندانی کــها گفت:»بنویس کــردم.بعدازآن رااطاعــت
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کننــد،چــهاّتفاقهاییممکناســتبــرایفرزندانشــانبیفتد«.من
کردم. گفتم»چشم«ودستورشرااجرا هم

که آزادی،همیــنطــورایســتادهبــودونوشــتنمراتماشــامیکرد
کردنبّچههاتمامشــد.آنگاهبالحناعتراضآمیزی تبعاتمحدود
کهمندارمو گفت:»ازاینپدرومادرهابپرسبااینهمهفایدهای
ضرریکهبیتوّجهیبهمندارد،منچههیزمَتریبهآنهافروختهام
کنارمردمیشــوند؟«.منهمازآنهیزمهایَتر کــهبــابیاعتناییاز
کرد کمکم گفتموآزادیبهیکیِکآنهاجوابداد.بعدهمحسابی

تادربارۀراهکارهایحضورخودشدرخانهمطلببنویسم.
گرفتم.هنوزمطلب کتابرااندازه کمر کهرسیدم،دوِر بهاینجا
کتاباّولودومفربهترشدهبود.آزادی کتابسوماز باقیبود؛ولی

کرد. کردولبخندمعنادارشراتکرار نگاهم
کــهدیکتاتورنیســتیونمیخواهیهرجا ازآزادیپرســیدم:»تــو
گفــت:»معلوم کــهبّچههــاهســتند،حتمــًاحضورداشــتهباشــی؟«.
کــنوبگو گفتــم:»پسخــودتلطف کــهدیکتاتــورنیســتم«. اســت
کمیخواهنــدآزاد کارهــایزشــتوخطرنــا وقتــیبّچههــاحّتــیدر

ُگلیبهسرشانبزنند؟«. باشند،پدرومادرهاچه
کاری کــه گفــت:»ایــن کشــیدو آزادیلــبولوچــهاشرادرهــم
نــدارد.هــرچــهمیگویــم،بنویس«.مــنهمنوشــتم؛درآخــرهمدو
که»پدرومادرهابرایبّچههایی ســؤالازآزادیپرســیدم.یکیاین
کنند؟«ودوماین کــهآزادنبودهاندوحاالبزرگشــدهاند،چهچــاره
ِکــیمیخواهیدرمتنتربیتبّچههاحضور کــه»جنابآزادی!توتا
کن«.آزادیهم داشتهباشی؟لطفًامحدودۀسّنیخودترامعلوم
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کشیدورفت. جوابدادونفسراحتی
کتابســومرابرزبان کهآزادیداشــتمیرفت،نام همیــنطور
کودکی های ناَرس.آزادیتاشنید،برگشتو آوردم:پرنده های در قفس و 

کهازاسمشخوششآمدهاست. لبخندیزد.معلومبود
کــهیکدفعه کــهرفت،میخواســتمنفسراحتیبکشــم آزادی
کّلــۀبــازیپیــداشــد.مثــلآزادیاخمهایــشدرهمنبــودوبر ســرو
عکسلبخندیرویلبداشت.شیطنتخاّصیدرلبخندشپیدا
بــود.چندلحظهدرچشــمانمُزلزد.منتظــرماندمتاچیزیبگوید.
کنی؟«. کار گفت:»میخواهیبامنچه کهاو انتظارمطولینکشید
کردیوچندخّطی کتابدومبامنهمراهی کهدر گفتــم:»ممنون

کردی«. حضورپیدا
گفتم:»چراعصبانی بازیاخمهایشدرهمرفتوعصبانیشد.
کتاببایدمتعّلق کهیک کمدارم گفت:»منازآزادیچه شدی؟«.
گفتم:»باشــد. بهاوباشــدوبحثازمندرچندخطتمامشــود؟«.

چندصفحهایبیشترازتومیگویم«.
کتابیمســتقل گربرایمنهم گفــت:»ا دیــدمعصبانیترشــدو
ننویســی،مــنمیدانــموتــو!«.اصــاًلنمیشــدبــااودرافتــاد.آخــر،
کنــد،اّتفاقهایبدی گرقهر کارآمداســتوا بــازیدرتربیــتخیلی
کتابهمبرایتو گفتم:»چشــم!یک کهبهاوهم میافتد.اینبود
کتابجمعوجوریبودوبهاندازۀآزادینشــد، گــر مینویســم؛اّمــاا

کنی!«. نکنداعتراض
تااینراشنید،دستشرارویدلشگذاشتوباصدایبلندقاهقاه
کتابمستقلبنویس، کهتمامشد،گفت:»تویک خندید.خندهاش
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گرتوانستیجمعوجورشرابنویسی،مناعتراضینمیکنم«. ا
کردمبهنوشتن.بازییکجابندنمیشد.چندلحظهای شروع
میرفتســراغبازیگوشــیهایشوچندلحظهایهممیآمدباالی

سرمتاببیندچهمینویسم.
ازاهّمیــتبــازیچندصفحهاینوشــتم.بازیباالیســرمآمدو
گفــت:»مــنهــممثــلآزادیومحّبت،بایــدبدانمچراپــدرومادرها
کهباید،اهّمیتنمیدهند؟«.ســؤالشبهحقبود گونــه بــهمنآن
ومــنهــمُنــهجــواببــهاودادم.ازجوابهــاناراحــتشــدولبخند
گفتم: کمیدلداریاشدادمو شیطنتآمیزشرویلبشخشکید.
کتابهــاپیشپدرومادرهامیروندوبهامیدخدارفتارشــانرا ایــن

اصالحمیکنند.
باهمانناراحتیبهمنگفت:»چیزیکهبیشترناراحتممیکند،
کــهپــدرومادرهایــکعالمهســِرمــنمّنــتمیگذارند«. ایــناســت
کهفقطاسمشانبازی گفت:»چیزهاییرا پرســیدم:»چرامّنت؟«.
کهچرابــابّچههایتان اســت،بــهخانــهمیآورندوتااعتــراضمیکنم
بازینمیکنید،همانبازینماهارانشــانمیدهندوچوبمّنتش
گفتم:»اینقدرناراحتنباش.دلممیگیرد!تو رابرسرممیکوبند«.
راباهمانشــیطنتهایتدوســتدارم.اصاًلبخشمســتقّلیدربارۀ

ویژگیهایبازِیدرستوحسابیمینویسم.خوباست؟«.
کردمبهنوشــتنبخشــی کمــیبازشــدومنهمشــروع اخمــش
کهآمــدم،دیدمچهاردهفصل کــهوعــدهاشرادادهبودم.بهخودم
کهنشانبازیدادم،خیلی شدهاست.اینبخشچهاردهفصلیرا

خوشحالشد.
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کتاب کتابتو.راضیشــدی؟«. گفتم:»جناببازی!اینهماز
گفتم:»کمی بهاندازۀآزادینشد؛ولیچندانجمعوجورهمنشد.
کنم.بازیبرایبّچههاشیرین صبرکن،بگذاراسمشراهمانتخاب
کهعسلهایبدلیدربازارفراوان است،مثلعسل؛ولیهمانطور
کهخاصّیتبازیهایحقیقیراندارند، اســت،بازیهایبدلیهم
گذاشــتم:بازی های عســلی و  کتــابرا کــمنیســت«.اســم درخانههــا

عسل های بدلی.

کهشــنید،همچنانایســتادهبهچشمانمزل کتابرا بازیاســم
گفــت:»تــوخــودتراضی گفتــم:»یعنــیراضــینشــدی؟«. زدهبــود.
گفت:»یعنیتوازبازی کتاببدینشد«. گفتم:»بهنظرم شدی؟«.
کهجایمراحســابی حــرفزدی؛ولــیازاصلیتریــنبازیهــایبدلی
گفتم:»نکنــدمنظورتتلویزیونو کردهانــد،حرفنمیزنی؟«. تنــگ
گفت:»دقیقًامنظورمهمینهاســت«. بازیهــایرایانهایاســت؟«.
کتابحرفهاییزدهام«. کهدرالبهالیصفحات گفتم:»دربارۀآنها
گفت: گفتم:»کجا؟«.ایســتادو ســرشراپایینانداختورفت.
گفتم:»باشد،بیشتر که!یعنیهمینچندخطبساست؟«. »واقعًا
کتاب کهتوبخواهــیچانهبزنــی،یک مینویســم.اصــاًلقبــلازایــن
مســتقلدربــارۀایندومینویســم«.بازهمباصــدایبلندخندید،

مثلهماندفعۀاّول.
کــه کمــی کتــابپنجــم.بــازیخوشحــالشــد. نشســتمپــای
گذاشــتم.بازیوقتی کنار کتابپنجمرا کشــیدمو نوشــتم،دســت
کردبــهاعتراض ایــنرافهمیــد،لبخنــدشخشــکیدوبازهمشــروع
کهغافلگیرشــوی. کنم کاری کــن،میخواهــم گفتــم:»صبر کــردن.
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کن«. کهخیلیخوشحالمیشوی،بهمناعتماد میدانم
کارمتمامنشدهبهسراغمنیاید.خودم کردوبناشدتا بازیقبول
کهتمامشــد،بازیرا کار کنــم. کارراتمــام کــردمتــازودتــر راقرنطینــه
گفتمچشمهایشراببندد.بازیهمچشمهایشرابست. صدازدم.
کند. کهآنراباز گرفتموخواستم کتابیرادربرابرچشــمانبستهاش
چشمهایشرابازکرد.کتابراکهدید،ازخوشحالیغشکردوافتاد
رویزمیــن.آبــیرویســروصورتشپاشــیدمتابههــوشآمد.خیلی
کتاباینبود: خوشحالبود؛بیشترازآنکهفکرشرامیکردم.اسم
کتاب چهارم مِن  بازی، بازوی تربیت.رویجلدشنوشــتهبودم:ضمیمۀ 

دیگِر ما. یکصد و چهل بازی از دوران نوزادی تا نوجوانی.

کار گفت:»خداخیرتبدهد!چه کهبهخودشآمد، کمی بازی
کداماســت؟با خوبــی!خیلــیازپدرومادرهانمیدانندبازیخوب

کارشانآسانشد!«. کتابچهقدر این
کتابپنجــم.بایددربارۀقــابجادوییوبازیهای برگشــتمبــه
کمــیازرمــزورازآنقهقهههــای رایانــهایمینوشــتم.تــاایــنجــا
کتابپنجمپیش معناداربازیبرایممعلومشدهبود؛ولیهرچهدر

میرفتم،بیشترمعنایخندههایبلندبازیرامیفهمیدم.
»مــاتلویزیوننــگاهمیکنیم«.اینجمله،خیلــیعادیوواضح
کنارشعبور بــهنظرمیرســد؛اّمــااینقدرهاهمنمیشــودراحــتاز
کرد.برایبررسیاثرتلویزیوندرتربیت،دستدردستبازیپیش
که »نــگاه«رفتیــم.نــگاه،موجودبدِقِلقیاســت؛اّمابانــازوغمزهای
کتابرا کهباماهمراهشــودتابخشاّول کرد،پذیرفت بازیبرایش

کنیم. بابررسیاثرنگاهدرتربیتشروع
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اینبخشرابردوفصلتقسیمکردمودریکفصلازارتباطنگاه
گفتم باافکاروتمایالتانسانحرفزدمودرفصلدومهمبهنگاه
گفت:»دوســتدارممدیریت کهدنبالچیســت؟او صادقانهبگوید
کســیمدیریت گر گفتم:»ا وجــودانســانرادردســتبگیــرم«.بــهاو
وجودشرابهدستتوبسپارد،چهبالییبرسرشمیآوری؟!«.بی
کهبر گفت َکنــدهازبالهایی کند،صافوپوســت کــهپنهانکاری آن

سِراسیرانخویشمیآوَرد.
بعدازاینبایدسراغتلویزیونمیرفتم.منبناداشتمتلویزیون
کنند.بازی کنم.ازبازیونگاهخواســتمتامــراهمراهی کمــه رامحا
کــرد.اودِلخوشــیازتلویزیــوننداشــت؛اّمانگاه خیلــیزودقبــول
کتابحســابیمخاطبانرانســبت راضینمیشــد؛چوندرابتدای
کردتادر کهبود،بازیاوراراضی کردهبودم.بههرزوری بهاوبدبین

کمهباماهمراهباشد. اینمحا
و داد و جّذابیتهــا بــا تلویزیــون شــد. شــروع دادگاه جلســۀ
کنــد؛اّمابهلطف کمهرامختل هوارهایــشمیخواســتجلســٔهمحا
که خــدانتوانســتبــههدفشبرســد.ازضررهایجســمیتلویزیون
گفتم،بازیبرایمظلومیتبّچههااشکمیریخت.اشِکبازیمرا

گونهندیدهبودم. کردنشرااین گریه آتشزد.تاآنروز
وقتــیبــهضررهــایتربیتــیتلویزیونرســیدم،اشــِکنــگاههم
درآمد.خودشهمنمیدانســتباتلویزیونچهبالییبرســِربّچهها
آوردهاســت.وقتیازجنایتهایتلویزیونعلیهبّچههایدوســالهو
کمه،مجلسروضهایشدبرایخودش. گفتم،جلسۀمحا کوچکتر
بازیونگاههردومّدعیشــدهبودند.برایهمینهمدرجلسۀ
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کتنماندندوازتلویزیونمیپرسیدند:چگونهتوانسته کمهسا محا
درقبلۀخانههاجابگیرد؟

کانمتکّبرانهایستادهبودوبادادوهوارمیخواست تلویزیونکما
کند.بازیباصدایبلندبرسرشفریادی کمهرامنحرف مسیرمحا
کردحرفبزند.حرفهایتلویزیوندرپاســخبه کشــیدواورامجبور

کتاب. اینسؤال،شدیکبخشاز
کمهآمدهبودند حاالدیگرپدرومادرهایکییکیبهجلســۀمحا
ودادگاهحسابیشلوغشدهبود.سؤالاصلیپدرومادرهااینبود:
کمیــتتلویزیوندرخانههایمانپایان کهبهحا کنیم کار »بایــدچه

بدهیم؟«.
گذشــتهدادو کهپرســیدهشــد،تلویزیونچنــدبرابر ایــنســؤال
هــوارراهانداخت.اودوســتنداشــتازتختســلطنتخــودپایین
کردهبود.بخشدیگریراهم کشیدهشود.حکمرانیزیرزبانشمزه

کردم. کمهراتمام بهاینسؤالاختصاصدادموجلسۀمحا
بازیونگاه،»آزادی«راهمصدازدندوسهنفریتلویزیونرادر
کشــیدندوازدادگاهبیــرونبردند.حکمدادگاهاینچنینشــد: بنــد

کمبرآن«. »تلویزیونبایدزیردستخانوادهباشد،نهحا
کتابهایقبلیقطورتر کتابپنجمانداختم.ازهمۀ نگاهــیبه
شــدهبــود؛ولیمنهنــوزازبازیهــایرایانهاینگفتهبــودم.دوباره
گوشــمپیچیــدورازخنــدۀبلنــدشبیشــتر صــدایقهقهــۀبــازیدر

آشکارشد.
کمۀتلویزیــوناختصاص کتــابپنجمرابــهمحا گرفتــم تصمیــم
کتاب کتابمستقّلیبنویسم.اسم بدهموبرایبازیهایرایانهای
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پنجمشد:قاِب سراب نشان و بیدارِی خواب نشان.
کند،وقتیبرگشــتواســم کهرفتهبودتلویزیونرازندانی بــازی
گرفتهام کهفهمیدتصمیم کتابرادید،خوشحالشــد.وقتیهم
گفــت:»پــس کتــابمســتقّلیبنویســم، بــرایبازیهــایرایانــهای

کتاب«. بشمار!تااینجاشدسه
عصبانیمیشد؛

ً
کهمیآمد،بازیشدیدا اسمبازیهایرایانهای

کهاسمتلویزیونرامیشنید.میگفت:»بازیهای عصبانیترازوقتی
کــهآمدهاند،حســابیپــارویمن رایانــهایخیلــینامردنــد.ازوقتــی
گفت: کســیمرانبیند«.ســپسبــهمن گذاشــتهاندتــادرخانوادههــا
کردند،به کهتلویزیونرادربند کهپدرومادرهاهمانطور »کاریکن
گر گفتم:»منا حکومــتبازیهایرایانهایهمپایانبدهنــد«.بهاو
کمنباشــد"؛دربارۀبازیهای گفتم:"باشــد،ولیحا دربارۀتلویزیون

رایانهای،حکممراازهمینحاالاعالممیکنم:"نبایدباشد"«.
محّبت،آزادی،بازیونگاهرابهدنبال»تفّکر«فرستادمتاپنجنفری
بروندوبازیرایانهایرابگیرندوبهدادگاهبیاورند.چراتفّکر؟کمیصبر

کیانبازیرایانهایاست. کهچرااوهمازشا کنید،معلوممیشود
کردهبود.برایهمین دادگاهتلویزیون،پدرومادرهاراحّســاس

ازهماناّولدردادگاهبازیهایرایانهایحضوریافتند.
کمیدربــارۀتاریخچۀنفوذبازیهایرایانــهایبهخانهها ابتــدا
کهبازیهایرایانهایدرســبکزندگی حرفزدموپسازآناثراتی

فرزندانمانداشتهاند.
کهسربازاصلیبازیرایانهای کردم درهمانابتدابههمهعرض
گرچهدرمسیرتربیت،خوب قّوهایبهنام»خیال«است.اینقّوها
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گرفرماندهوجودانسانشود،خانۀتربیتراویران والزماست؛اّماا
میکند.خیالبرایفرماندهیساختهنشدهاست.اوتاوقتیسرباز
کهفرماندهمیشود،همهچیزرا تفّکراســت،خوباست؛اّماهمین

بههممیریزد.
کناررفتن کهبافرماندهیخیالو درچندقسمت،ویرانیهایی
تفّکردرمســیرتربیتبهوجودمیآید،بررســیشــد.حــاالفهمیدید

کیاست؟ چراتفّکرهمازبازیهایرایانهایشا
کهتــابهحال دادگاهُپــرشــدهبــودازهیاهــویپــدرانومادرانــی

کردهبودند. خوشبینانهبهبازیرایانهایاعتماد
کــهدربــارۀفرماندهــیخیــالحــرفزدم،بــهســراغ بعــدازایــن
کــهبازیهایرایانــهایموجوددربــازارتولیدمیکنند. اّتفاقــیرفتم
کهچهبالییبرســِرنوع کند اّولازبــازیرایانــهایخواســتماعتــراف
گشــود،بازی کهبهاعتراف نــگاهوفکــرفرزندانمــانآوردهاســت.لب

کند. میخواستهمانجاخفهاش
کنــد.بــازیرایانهایدر ازبــازیخواســتمنظــمدادگاهرارعایــت
کــهبــهنوعنــگاهبّچههابــهخدا،دیــن،معادو گفــت اعترافهایــش
شخصیتهایمقّدسیمثلاهلبیت؟مهع؟بههیچوجهرحمنکرده
وحّتیفرشــتگانراهماســتثنانکردهاست.اومیگفتدوستدارد

بّچهها،شیطانرادوستداشتهباشندوحّتیاورابپرستند.
محّبتگوشهایازدادگاهنشستهبودوبهاعترافاتبازیرایانهای
گــوشمیدادوآراماشــکمیریخت.بــازیدندانهایشرامحکمبه
کهبعدازدادگاه،بازی کردهبود هممیفشرد.آزادیریسمانیراآماده
رایانهایراباآنببنددوبرایاجرایحکمببرد.نگاههمنگاهمیکرد.
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گذاشتهبود اوخودشراشــریکجرممیدانســت.تفّکرنیزدستشرا
گوشمیکرد. زیرچانهاشوعمیقودقیقبهاعترافات

ازبازیرایانهایخواستمدربارۀبالییکهبرسِرروابطفرزندانمان
کهدوستداشتدلهمهراآتشبزند،بیپرده، آورده،بگوید.انگار
کردبهحرفزدنوگفت:»ازروابطفرزندانباخودشانشروع شروع
میکنــم.منجســم،روحواعصاببّچههارابــههمریختم.بعدهم
بهســراغروابطاجتماعیشــانرفتم.رابطههایخوبرابههمزدم
کردم.حّتیبهرابطۀفرزندانتانباطبیعت ورابطههایبدراتقویت
هــمرحــمنکــردم.ازهمهمهمتــر،رابطــۀبّچههاباخــداراهمخراب
کهبایدخوبمیشد،همۀتالشمرا کردم.رابطۀآنهاباشیطانهم

شیطانانجامدهم«. کهاینخدمترادرحّقِ کردم
مدیریتدادگاهبازیرایانهایخیلیســختترازمدیریتدادگاه
کنــارمیرفــتوهمــه تلویزیــونبــود.پردههــایفاجعــهیکــییکــی

عصبانیترمیشدند.
کهبااینوســعتو ازبازیرایانهایخواســتمبگویدچهطورشــد
کرد. شّدتمهمانخانههایماشد؟اوهماینمعّمارابرایمانحل

درپایــاندادگاهبــرایپــدرومادرهــاازشــیوۀحــذفبازیهــای
گفتــم،خواندمودادگاه کهقبلازاین گفتــم.حکمــیراهم رایانــهای
تمامشد.حکماینبود:»بازیرایانهایبایدازخانههااخراجشود«.

همۀاینحرفهاواعترافاتنوشتهشد.کتابششممِن دیگِر ماباید
کتابدرشت کردم،دیدمعجب باهمینحرفهامتوّلدمیشد.نگاه
کنم.وقتیاین کتابتقسیم هیکلیشــده!مجبورشــدمآنرابهدو
کردم،بازیدربرابرمسبزشدوباهمانلبخندشیطنتآمیزش کاررا
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گفــت:»نه.منظورماین گفتم:»دوتا«. کتابشــد؟«. گفــت:»چند
گفتــم:»چهاربهعالوۀ کتابنوشــتی؟«. کهدربارۀبازیچند اســت

کتاب!«. یک
کهتوانســتییک گفت:»شــکرخدا کردو خندۀشــیطنتآمیزی
کهاســم کتــابجمــعوجــوردربارۀمنبنویســی!«.منتظرنشســت
گذاشتم: کتابششمرا کنم.نام کتابششموهفتمراهمانتخاب
کتابهفتمهمشــد: کودکی هــای رو بــه زوال ونام بــازی روی ابــِر خیــال و 

کتابهاخوشــشآمد،تشــّکر ارتش رایانه ای و نوازش تازیانه ای.ازاســم

کردورفتسراغبازیگوشیهایش.
نامگذاریکتابهاکهتمامشد،محّبتپیشمآمدوحسابیتشّکر
کهباوقارومتینبهسمتمنمیآید. کرد.پشِتسرشکسیرادیدم
کردو کرامتاســت.وقتیبهمنرســید،ســالم کهشــد،دیدم نزدیک
ِکی کهنوبتمن گفت:»ببخشــید!میشــودبپرســم جوابشرادادم.
گفتم:»سعیمیکنم کردهبودم. ِکیف میرســد؟«.ازادبومتانتش
گر کارهــایبســیاریدارم.ا هــرچــهزودتــربهســراغتوهــمبیایــم؛اّمــا

میشود،اجازهبدهبهبرخیازآنهابرسم،بعدبهسراغتوبیایم«.
کردورفت. کرد.خداحافظی سرشراپایینانداختوقبول

کتاب کارهایدیگرشــدموهرچهمیخواستم ســختمشــغول
کهنمیشــد.چندوقتیــکبارهم کنم،نمیشــد هشــتمراشــروع
کرامتباهمانمتانتمثالزدنیاشپیشــممیآمدوخودینشــان

کارهاراازمنمیگرفتومیرفت. میداد؛سراغ
کرامت کهسرانجامدربرابرمتانتووقار گذشتتااین گذشتو
کهبه کهپیشــمآمد،بهاوقولدادم نتوانســتمدوامبیاورم.یکبار
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کــهبهیاریخــدازمان همیــنزودیهــابهســراغشمــیروم.تااین
کردم. کرامتراآغاز کتاب کار موعودفرارسیدو

•••
پردۀ آخر

کرامفرزندحرفمیزنیم، کرامترفیقدیرینمحّبتاست.وقتیازِا
گذاشــتنهایمتعارفومعمولینیست.تربیت مقصودماناحترام

کریمانهپایۀتربیتاست.
کهبتوانابعادمختلفآنرادر کریمانهموضوعینیســت تربیت
گربخواهیمعالوهبرباالبردنســطح کوچکآورد؛بویژها کتاب یک

کنیم. معرفت،انگیزۀعملراتولیدوراهکارهارانیزارائه
کردهایم.ابتداباید کّلی،تقسیم کریمانهرابهدوبخش ماتربیت
کریمانهســخنبگوییم.وقتیبااینآثارآشــناشــدیم، ازآثــارتربیــت
کهچهقــدرازآرزوهایتربیتیمابهراحتیدرمســیر معلــوممیشــود
کریمانهمحّققمیشــود.بخــشدومنیزبهروشهایتربیت تربیت

کریمانهمیپردازد.
کهدردستانشماست،برخی کتابهشتمازمجموعۀمِن دیگِر ما
کریمانهرابرشمردهودربارۀآنهاازنگاهدینی ازمهمترینآثارتربیت

کردهاست. صحبت
کــه بــهرشــتۀتألیــفدرآمــدهاســت کتــابدردوبخــش ایــن

عبارتانداز:
بخشیکم:»بیکرامت،تربیت،باَزندگیاست«وبخشدوم:»با

کرامت،تربیت،بازندگیاست«.



•   مـــــــــــــِن دیگــــــــــــــِر مــــــــــــــا/کتــــــــــاب هشـــــــــتــم   •32

کرامــتوجایــگاهآن کتــاب،بــهمعنــای دربخــشیکــمازایــن
کرامت درتربیــتپرداختهایــموبخــشدومرادرپنــجفصــلبــهآثــار
کرامترادر اختصاصدادهایم.پنجفصلاینبخشبهترتیبنقش
گناه،شــیوۀبرخوردبادیگــران،روحّیۀخدمتگزاری، تقــواوپرهیزاز

تعالیدرونیومواجههباسختیهاونعمتهابررسیمیکنند.
کریمانهبپردازیم؛اّما کتابهایبعدیبایدبهروشهایتربیت در
کریمانهدریــککتابنمیگنجد.بههمین بحــثازروشهــایتربیت
گرخدابخواهد،تاچندکتابآیندهدرخدمتروشهاهستیم. دلیلا

ازشــمادرخواســتمیکنــمبــرایرســیدنبــهروشهــایتربیت
کریمانــه،صبــروحوصلــهبــهخــرجبدهیــد.بایــدابتــداباآثــارتربیت
کافــیبــرایاجــرای کریمانــهبــهخوبــیآشــناشــویمتــاانگیــزۀالزمو

کنیم. کریمانهراپیدا روشهایتربیت
کتاببتواندپنجــرۀجدیدیازتربیــتدینیرابه امیــدوارمایــن
کهمِن دیگِر ما راهمراهیمیکنید،از رویشمابگشاید.بازهمازاین

شماممنونوسپاسگزارم.
شــمارۀســامانۀپیامکــیمــا)3000151510(رابــهخاطــرداشــته
باشیدوماراازپیشنهادها،انتقاداتوتجربیاتخود،مّطلعسازید.

کرامت قم،شهِربانوی
بهار1399
محسنعّباسیولدی



           

•بخــشاّول•

بی کرامت، تربیت، باَزندگی است

تربیت در  آن  جــایــگــاه  و  کــرامــت  معنای 





معنای کرامت

کرامــتوقتــیدروادیتربیــتبــرایانســاناســتفادهمیشــود،بــه
کهبا کاریاســت معنــایبرخــورداریازصفــاتنیــکوپرهیــزازهــر

جایگاهواالیانسانیمنافاتدارد.1
امیرالمؤمنینعلی؟ع؟فرمود:

َکَرم، داشتن اخالق و منش نیکو و دوری کردن از َپستی  است. ۲

کهمرّبی کرامتدرتربیتازدونگاه،قابلبررسیاست.اّولاین
کــراماوراپایۀاصلیتربیتاو یــاوالدینبایددرمســیرتربیتفرزند،ِا

قراردهند.
رسولخدا؟لص؟فرمودند:

گر  که ا کنید  کنید و آنها را به نیکی ادب  کرام  فرزندانتان را ِا
کنید، بخشیده می شوید.3 چنین 

کشــیدنبحثهاینظرینیســتیم. کتابچندانبهدنبالپیش 1.مادراین
کرامتسخنمیگوییموسپس بههمیندلیلباچندعبارتسادهازمعنای

بهسراغمباحثدیگرمیرویم.

ِة«)عیون الحکم و المواعظ،ص50(. نّیَ
َ

ِةَواجِتناُبالّد جّیَ 2.»الَکَرُمُحسُنالّسَ

َدَبُهمُیغَفرَلُکم«)مکارم األخالق،ص222(.
َ
حِسنواأ

َ
ُکمَوأ والدݦَ

َ
کِرمواأ

َ
3.»أ
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