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عاشق هایی که تقدیرشان حتّمل داغ معشوق است
یاضت عامل در پیشاین تقدیرشان نوشته شده.  ین ر سنگنی تر

اهل زمنی و آمسان می دانند مادرتان
تهنا یک عاشق نبود، مفّسر عشق بود 

و تقدیرش نه فقط ماندن، که متاشای رفنت معشوق بود. 
فدا شدن مشا در راه حسنی؟ع؟ 

جای کشته شدن مادر عاشقتان را نگرفت
اّما شاید مرمهی بر زخم ماندِن او شد. 

خوشا به حالتان که با یک تیر دو نشان زدید
هم دسیت به دل یک عاشق کشیدید 

و هم فدای راه معشوق شدید.

فرزندان زینب کبری؟اهع؟قهرمان کربال  تقدٖیـم به 
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مقّدمه

کالس  صدای پای آقای تربیت آمد. چند لحظه بعد آقای تربیت وارد 
گفــت: »بــر پــا!«. پــدر و مادرهــا از جــا بلند شــدند. آقای  شــد. مبصــر 
تربیت با لبخند ملیح همیشــگی اش، ســالمی داد و از همه خواســت 

گفت: »بر جا!«. همه نشستند.  که بنشینند. مبصر هم 
الّلهــی  بســم  گفتــن  بــا  و  نشســت  صندلــی  روی  تربیــت  آقــای 
گوش بودند. بعضی از  کرد. پدر و مادرها ســراپا  حرف هایش را شــروع 
که با تِه خودکارش به  گاهی با هم ِپچ ِپچ می کردند. آقای تربیت  آنها 

کت می شدند.  روی میز می زد، آنها هم سا
وقتــی حرف هــای آقای تربیت شــروع شــد، میــان او و پــدر و مادرها 
که تمام شد، آقای تربیت متکّلم وحده  گفتگو  گرفت.  گفتگویی شــکل 
گهان در کالس همهمه ای  که نا ُگل انداخته بود  شد. حرف های او تازه 
به پا شد. کالس از دست آقای تربیت خارج شده بود. دیگر هر چه با تِه 

کت شدن نبود.  خودکارش روی میز می زد، خبری از سا
آقای تربیت بلند شد. صدایش را نه از روی عصبانیت، برای این 
کرد؛ ولی باز هم ِافاقه نکرد. آقای تربیت  کمی بلند  که به همه برسد، 
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کرد. شاید امید داشت نگاه  هم دست به سینه ایستاد و فقط تماشا 
کند؛ ولی فایده ای نداشت.  کت  مظلومانه اش والدین را سا

که  گردیم و حرف های آقای تربیت را وقتی  کمی بــه عقب بر  بایــد 
کنیم. شاید دلیل این همهمه را بفهمیم.  کت بودند، مرور  همه سا

که آقــای تربیت موّقتًا  کنیم  مــا تصمیم می گیریــم حرف ها را مرور 
کالس را به مبصر می سپارد و بیرون می رود.  کالس را ترک می کند. او 
کالس بیرون می گــذارد، همهمه  که آقــای تربیــت پایــش را از  همیــن 

بیشتر می شود.
گر چه سخت است؛ ولی بیایید در میان این همهمه، حرف های  ا
کنیم. شــاید ما هم بــه جمع معترضــان، اضافه  آقــای تربیــت را مــرور 

شدیم، شاید هم حق را به آقای تربیت دادیم.
گفت، از  آقای تربیت وقتی روی صندلی نشست و بسم الّلهش را 
احوال والدین پرسید. آنها هم خیلی بی تعارف، خبر از حال ناخوش 

خویش دادند. 
کــرد. مــردی  آنهــا ســؤال  از دلیــل حــال ناخــوش  تربیــت  آقــای 
بلندقامــت بــا ابروانی ُپر پشــت و ریش هایی بلند، تســبیح به دســت 

گفت: مگه بّچه ها برامون حال خوش می ذارن؟! بلند شد و 
گفت: بّچه ها با شما  که همیشه مدافع بّچه هاست،  آقای تربیت 

کار دارن؟ چه 
کــه رویش را با چادر  زنــی انــگار منتظر این ســؤال بود. او در حالی 

کار ندارن؟! گفت: بگید چه  محکم تر می گرفت، بلند شد و 
که تِه خودکار آقای تربیت آن را  کمی داشت شلوغ می شد  کالس 
که یکی یکی بلند شوند  کرد. آقای تربیت از والدین خواست  کت  ســا

گالیه هایشان حرف بزنند. و از 
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کــه ســبیل هایش روی لبــش را پوشــانده بــود و َته ریشــی  مــردی 
هم داشــت، با چشــم های آبی اش به آقای تربیت چشــم دوخت و با 
گفت: خســته شــدیم از این همه تنبلی! بّچه بزرگ  صدای ُزُمختش 
کــه باِلمــون باشــه، باِرمون شــد. ُتمبونــش رو هم مــا باید باال  کردیــم 

بکشیم. 
ُگلی اش را  ُگل  ِگِره روسری  که  گفت و نشست. بعد از او زنی  این را 
گفت: هر وقت حرف از بّچه ها شد، شما از  محکم می کرد، بلند شد و 
گفتنای  که با این دروغ   کردید؛ ولی واقعًا یه بار به ما بگید  اونــا دفــاع 
کنیم؟ از لوس بازیاشــون چیزی نگید  کار  پــی در پی بّچه ها باید چی 

که  خسته شدیم از این همه لوس بازی! 
گــر چه از موی ســر و  کــه ا زن نشســت و بعــد از او مــردی بلنــد شــد 
صورتش پیدا بود که از جوانی خداحافظی کرده؛ اّما مدل لباس هایش 
کــه می خواهــد خــودش را جوان تر از ســّنش نشــان دهد. در  می گفــت 
ِگــِره زده بود، با  که دســته های عینک دودی اش را به دســتش  حالــی 
گفت: من از بّچه های ترســو بدم  که ُپر از اعتراض بــود،  لحــن صدایــی 
مــی آد؛ اّمــا انگار بناســت از هر چی بدت می آد، ســرت بیاد. من خودم 
بــه تیــپ و ترکیب اهّمیــت می دم؛ ولی هــر چیزی حّدی داره. لباســا و 
کــرده، آدم رو  کــه قشــنگی نــداره. موهــای ســیخ  شــلوارای پــاره پــوره 
جــن زده می کنــه. هر چی به ایــن بّچه ها در ایــن باره ها تذّکــر می دیم، 

انگار نه انگار. نرود میخ آهنین در سنگ.
گویا حرف های والدین تمامی نداشت؛ اّما آقای تربیت حرف ها را 
که از صدای بغض آلودش پیدا  گوش می داد و یادداشت می کرد. زنی 
کرد.  کــه درد بــه دلش زیاد اســت، بلند شــد و خــودش را معّرفی  بــود 
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کــه انگار  تحصیل کــرده بــود و دنیادیــده. از طــرز معّرفــی اش پیدا بود 
کتاب  می خواهــد بگویــد حرف هایش نامربوط نیســت و با حســاب و 
گفت: مــن فکر می کنم شــما شــوِرش رو در آوردید.  حــرف می زنــد. او 
دفاع از بّچه ها حّدی داره آقای تربیت! من هم اّولش مثل شــما فکر 
کردم، می فهمم حرف دِل این  که دو تا بّچه بزرگ  می کردم؛ اّما حاال 

پدرا و مادرا چیه.
کــه بــه همیــن انــدازه بســنده  آقــای تربیــت از والدیــن خواســت 
کردند و  کننــد و اجــازه بدهنــد او حرف هایــش را بزنــد. آنها هم قبــول 
که با دّقت به  کرد. او در ابتدا از والدین خواســت  آقای تربیت شــروع 
گونه شــروع  کنند. با این تذّکر حرف هایش را این  گوش  حرف های او 
َلن، زالل تر از آِب  ک تر از آســمون آبی. بّچه ها زال َکن، پا کرد: بّچه ها پا
که  رود. بّچه هــا معّطــَرن، خوش بوتــر از عطــر بهار نارنج. خدا رو شــکر 
همه بّچه داریم. بّچه ها ضمانت بهشت شدن خونه هامون هستن. 

بّچه ها مظلوَمن، مظلوم های بی گناه.
کــه این جملۀ آخر از زبان آقــای تربیت بیرون آمد، بعضی  همیــن 
کردند. آقای  از والدین زمزمه های آرامی را با بغل دستی شــان شــروع 
کــرد و ادامــه داد: مــن  تربیــت ایــن زمزمه هــا را بــا تــِه خــودکارش آرام 
گه بیشــتَرم می خواستید حرف بزنید، بازم  حرفای شــما رو شنیدم. ا
گوِش شــنوا داشــتم. حرفاتون برام تازه نبود؛ اّما احترامتون واجب و 
شــنیدن حرفاتون برام الزمه. اصــل حرفاتون قبول! بّچه نباید دروغ 
بگــه. اصــاًل چــرا بّچه ها بایــد تنبل باشــن؟ بّچۀ تنبــل، محبوب هیچ 
کــس نیســت. بلــه، حرفتون درســته. لوس بــازی در شــأن بّچه هایی 

ِگل در اومدن و دیگه بزرگ شد ن.  که از آب و  نیست 
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والدین آرام شده بودند. خیال می کردند آقای تربیت عوض شده 
که آنها رســیده اند ، پی برده اســت. آقای تربیت  و او هــم بــه حقایقی 
که لباســای پاره  می گفــت: منــم وقتی نوجوون یــا جوونی رو می بینم 
پــوره رو بــه اســم مــد روز، بــا افتخار می پوشــه و بــا غرور توی شــهر راه 
مــی ره، دلم می ســوزه. ترس هم تــوی بّچه ها چیز خوبی نیســت؛ اّما 

. ...
گوش والدیــن تیز شــد. برخی از  گفــت،  که  آقــای تربیــت »اّمــا« را 
والدین هم نیم خیز شدند. انگار منتظر یک »اّما«ی اعصاب ُخردکن 
بودنــد. آقــای تربیت ادامه داد: اّما می شــه از خودمون بپرســیم چی 
کار باید می کردیم  کــه بّچه هامون این طور شــد ن؟ و چــی  کرد یــم  کار 
کــه این طور نشــن؟ مگه خــدای نکــرده بّچه های ما دروغ گــو و تنبل 
که ترســو  کــه روی پیشونی شــون حک شــده  بــه دنیــا اومــدن یا این 
کمه نمی کنیم؟! یعنی شما همه  باشن؟! چرا یه بار خودمون رو محا
کی  خودتــون رو از هــر جور اّتهامــی تبرئه می کنید؟ وقتی قاضی و شــا
یکی می شه، نتیجۀ دادگاه از پیش معلومه. می خوام این جا از شما 

اجازه ای بگیرم. 
کت شــد تا پدر و مادرها از او بپرســند: »چه  کمی ســا آقای تربیت 
کســی چیــزی نگفت. آقــای تربیــت هم ادامــه داد:  اجــازه ای؟«؛ اّمــا 
کی باشــن و شــما جای مّتهم باشــید. من هم  اجازه بدید بّچه ها شــا

کنید. قاضی. من اّتهام رو بخونم و شما از خودتون دفاع 
تــا آقــای تربیــت ایــن حــرف را زد، خــون والدیــن به جــوش آمد و 
کالس، ُپــر شــد از همهمه. آقــای تربیت باز هم بــه حرف هایش ادامه 
کی می دونید و بّچه ها  که شــما خودتون رو شــا گفــت: تــا وقتی  داد و 



•   مـــــــــــــِن دیگــــــــــــــِر مــــــــــــــا/کتــــــــــاب نـــهـــــــــــم   •16

و زمیــن و زمان رو مّتهم می کنیــد، نمی تونید توی تربیت بّچه هاتون 
کنید. با همهمه هم مســئله ای حل نمی شــه.  اّتفاقــای خــوب تولید 

اجازه بدید من حرفام رو بزنم و شما جواب بدید.
والدیــن خیلی ناراحت بودنــد. برای همین هم چیزی از همهمۀ 
کالس بیــرون  گفــت: اصــاًل مــن از  کــم نمی شــد. آقــای تربیــت  کالس 
گه به نتیجه رســیدید، خبرم  می رم. شــما حرفاتون رو با هم بزنید و ا
که دوســت دارم از زبــون بّچه ها بزنم، با شــما در  کنیــد تــا حرفایی رو 
که  میــون بذارم و شــما هم جواب بدید. فقط قبــل از رفتن باید بگم 
گه ناراحتتون  کلمۀ »اّتهام« اســتفاده می کردم. ا فکــر می کنم نباید از 

کردم، من رو ببخشید. 
کالس بیــرون رفت. مبصــر از پدر و  گفــت و از  آقــای تربیــت ایــن را 
کرد.  کت شــوند. آرام آرام همهمــه فروکــش  کــه ســا مادرهــا خواســت 
کالس نشســته بــود و از اّول تــا  گوشــۀ  کــه در  پیرمــردی خوش چهــره 
کســی جــز لبخند چیز دیگــری از او ندیده بــود، از مبصر  همــان موقع 

کالمی حرف بزند. مبصر هم به او اجازه داد.  که چند  گرفت  اجازه 
پیرمــرد بــه عصــای چوبــی اش تکیــه داد و بلنــد شــد. دســتی به 
که پشــت شیشۀ عینک  کشــید و با چشمانی  محاســن ابریشمی اش 
کــرده بودنــد،  قدیمــی و زیــر ابــروان ُپرپشــت و ســفیدش جــا خــوش 
گفــت: همــه آقــای تربیت رو  کالس انداخــت و  نگاهــی بــه دور تــا دور 
خــوب می شناســیم. جــز خیــر، چیز دیگــه ای بــرای مــا و بّچه هامون 
که به مذاق ما خوش  گه حرفی می زنه  نخواســته و نمی خواد. حاال ا
کنیــم. اآلن آقای تربیت  که این قدر همهمه  نمــی آد، دلیل نمی شــه 
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کالس بیرون بــره تا مــا آروم بگیریم. اصاًل  کــه از  بــه این نتیجه رســید 
کــه از زندگــی مــا و  بعیــد نیســت خــدای نکــرده روزی تصمیــم بگیــره 

کنیم؟  کار  بّچه هامون بیرون بره. اون وقت می خوایم چی 
کت بودند. حرف هــای پیرمرد از دل بر می آمد و  پدر و مادرها ســا
گفت:  الجرم بر دل می نشست. یکی از پدرها بلند شد و رو به پیرمرد 

که آقای تربیت نیست، دوست دارم اعترافی بکنم.  حاال 
که اعتراف  پیرمرد با لبخند دل نشین و نگاه نافذش از او خواست 
گفت: فریادهای ما برای نشــنیدن صدای آقای تربیت  کنــد. آن مــرد 
که از درونمون بلند شده بود  نبود، برای خاموش شدن صدایی بود 
کمه می کرد. حرف های آقای تربیت، اون صدا رو  و داشــت ما رو محا
که آقای تربیت، حرف نزنه تا صدای  کردیم  کرده بود. همهمه  بلندتر 

درونمون بلندتر نشه.
گفت  بعد از این حرف، همۀ ســرها پایین افتاد. پیرمرد به مبصر 
کالس بیرون رفت. سکوت  کند. مبصر از  که برود و آقای تربیت را خبر 
کســی حّتی به بغل دســتی اش هم نگاه  گرفته بود.  کالس را فرا  همۀ 

نمی کرد. انگار همه از هم خجالت می کشیدند.
چند لحظه ای گذشــت. دِر کالس باز شــد. مبصر وارد شــد. ســرها 
همچنــان پاییــن بــود. همــه منتظر صــدای پای آقــای تربیــت بودند. 
کالس شــد. لبخنــد  انتظارشــان بــه پایــان رســید و آقــای تربیــت وارد 
گفت: »بر پا!«. همه سر به زیر  ملیحش را هنوز روی لب داشت. مبصر 
کرد و  روی پا ایستادند. آقای تربیت نگاهی به جمع انداخت. سالمی 
گفت: »بر جا!«. همه نشستند؛  که بنشــینند. مبصر  از همه خواســت 
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اّما پیرمرد همچنان به عصایش تکیه داده و ایستاده بود. آقای تربیت 
از او هم خواست که بنشیند. او از آقای تربیت اجازۀ صحبت خواست. 
گفته و شــنیده بــود، برای  که  آقــای تربیــت اجــازه داد. پیرمــرد آنچه را 

گرفت و نشست.  که تمام شد، اجازه  گفت. حرفش  آقای تربیت 
کت بود. آقای تربیت هم حرفی نمی زد. چند دقیقه ای  کالس سا
گذشــت. آقای تربیــت به پدر و مادرها نــگاه می کرد. همه  به ســکوت 

کسی به او نگاه نمی کرد.  سرشان زیر بود و جز پیرمرد 
کــرد. آقای تربیت  گرفتن اجازه بلند  پیرمــرد دســتش را به نشــانۀ 
ســرش را بــه نشــانۀ تأیید تــکان داد. پیرمــرد به عصایــش تکیه داد و 
کســی  که حرفی بزند، به ســمت تخته به راه افتاد.  بلند شــد. بی آن 

هنوز سرش را بلند نکرده بود. 
کســی صدای  که قدم زد،  پیرمــرد از ســِر جایش تــا نزدیک تختــه 
کنار تخته ایســتاده بود. بــا نگاهی به آقای  پایــش را نشــنید. او حــاال 
گچــی را بــردارد و روی تخته چیزی  که تّکه  گرفــت  تربیــت از او اجــازه 
گچ  بنویســد. آقای تربیت این بار با لبخندش اجازه داد. پیرمرد تّکه 

سفیدی را برداشت و روی تابلو نوشت:
کت نکنید. سکوت من، انتهای زندگی است. مرا سا

امضا: وجدان

کالس بیــرون رفت. حاال صــدای پای  پیرمــرد ایــن را نوشــت و از 
کت بــود. پدر  پیرمــرد بلنــد و رســا شــنیده می شــد. آقــای تربیــت ســا
کت بودنــد. در ایــن ســکوت، بیشــتر از آن همهمه  و مادرهــا هــم ســا
می شد صداهای واضح و بلندی را شنید. صداها همه شبیه صدای 

پیرمرد بود؛ دل نشین و نافذ. 
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آقــای تربیــت دوســت داشــت حــرف بزنــد؛ اّمــا ترجیــح داد چنــد 
و  والدیــن  خلــوت  تــا  دهــد  ادامــه  خویــش  ســکوت  بــه  دقیقــه ای 

وجدانشان به هم نریزد.
•••

کتــاب از مجموعۀ مــِن دیگــِر ما را  که هشــت  شــکر خــدای مهربــان 
کتاب هشتم  کتاب ُنهم رسیده ایم. از  گذاشــتیم و حاال به  پشــت سر 
کرامــت در شــهر زیبــای تربیــت شــدیم. در آن جــا از آثــار  وارد محّلــۀ 
کرامت حرف زدیم و معلوم شــد بســیاری از دغدغه های تربیتی ما با 
که  گفت  کتاب هشــتم به مــا  کریمانه پاســخ داده می شــوند.  تربیــت 
ریشــۀ بســیاری از ناهنجاری هــای تربیتــی برخوردار نبــودن از تربیت 

کریمانه است.
کتاب هشــتم ســؤالی ذهــن خواننــده را به خود  از ابتــدا تــا انتهای 
کرامت چه  مشــغول می کرد: برای بهره مند شــدن از میوه های شیرین 
کرامت  که توصیــف میوه های  کــرد؟ از آن جایی  کــرد و چــه نباید  بایــد 
حجــم قابــل توّجهــی از اوراق را بــه خــود اختصاص داد، پاســخ به این 
که این  کشیده شد؛ اّما از همین حاال باید بگویم  کتاب ُنهم  سؤال به 
کریمانه، از  کتــاب ُنهم به انتها نمی رســد. روش های تربیــت  پاســخ در 

کتاب به پایان رساند.  که بتوان آن را در یک  موضوعاتی نیست 
کریمانه  کتاب با دو بخش، عهده دار بیان روش های تربیت  ایــن 
که عّکاس می شوند« و بخش  شــده است. بخش یکم: »چشم هایی 

که سنگ یا الماس می شوند«.  دوم: »رفتارهایی 
کریمانــه  گزاره هــای تصویــری را در تربیــت  در بخــش یکــم نقــش 
کرده ایــم. در ایــن بخــش به صــورت نمونــه چهار مــورد از آثار  بررســی 
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گزاره های  کتاب هشــتم آمده بــود، در قالب  که در  کریمانــه را  تربیــت 
که  کرده ایم. این چهار نمونه در چهار فصل ارائه شده  تصویری بیان 

به ترتیب عبارت اند از:
باران شویم روی بدی های دیگران! )جواب دادن بدی با خوبی(

ما بر َمدار حق، چه به سود و چه بر زیان! )حق پذیری(
خدمت به خلق، راه رسیدن به آسمان! )کمک به دیگران(

کمال تو ُمدارا ُبَود، بدان! )ُمدارا(. راز 
گزاره های رفتــاری رفته ایم و در  کتاب به ســراغ  در بخــش دوم این 

که به ترتیب عبارت اند از: گزاره ها پرداخته ایم  دو فصل به بررسی این 
روشن کنیم خوان َکَرم را به هر بیان! )تربیت کریمانه در محدودۀ گفتار(
در باغ کاِر خویش، نهال َکَرم ِنشان! )تربیت کریمانه در محدودۀ عمل(.
کاغذ اســت  کریمانه در محدودۀ عمل، مثنوِی هفتاد من  تربیت 

کتاب های بعدی پی بگیریم. که باقی ماندۀ آن را باید در 
گیــری این  کار  کتــاب دهــم، با بــه  کــه تــا رســیدن به  امیــد اســت 

کریمانه را پیِش پای فرزندانمان بگشاییم.  روش ها راه تربیت 
که بدون  کرده ایــم، ُپر پیــچ و َخم تــر از آن اســت  کــه آغــاز  راهــی را 
دعــای صاحــب دالن بــه پایــان برســد. مِن دیگــِر مــا همچنــان محتاج 

دعاهای خیر شماست. او را از دعای خیرتان محروم نکنید.
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



درآمد

کریمانه به دنبال آن بودیم  کتاب هشــتم با بر شــمردن آثار تربیت  در 
کــه اهّمیــت و جایــگاه آن را نشــان دهیــم. توّجــه بــه ایــن آثار نشــان 
می دهد بســیاری از مشــکالت پیش آمده در تربیت فرزندان  به دلیل 
که به ســراغ  کریمانه اســت. حاال وقت آن رســیده  نقص ما در تربیت 

قسمت اصلی این بحث برویم.
کریمانه را فراموش نکنید تا  در قدم به قدم این بخش آثار تربیت 
کردن به آنچه در این بخش می آید، داشــته  کافــی برای عمل  انگیــزۀ 

باشید.
کریمانه سخن می گوییم، یادمان  وقتی در بارۀ روش های تربیت 
کــه در بــارۀ یکــی از ارکان اصلــی تربیــت حرف می زنیم. دســِت  باشــد 
کریمانه، بســیاری از تالش های ما را در  گرفتن روش هــای تربیت  کــم 
کم نتیجه یا بی نتیجه می کند و حّتی ممکن است  تربیت فرزندانمان 
که به  تالش هــای ما در مســیر تربیــت فرزندانمان را به عکــِس چیزی 

کند. دنبالش هستیم تبدیل 
کار  گــر در بــارۀ نتیجــۀ عکــس تردیــد دارید،  یک بــار بحث ســاز و  ا



•   مـــــــــــــِن دیگــــــــــــــِر مــــــــــــــا/کتــــــــــاب نـــهـــــــــــم   •22

گفته ایم:  کتــاب اّول همین مجموعــه بخوانید. در آن جا  تربیــت را در 
کار، اجــزای به هم  کار )سیســتم( اســت. ســاز و  »تربیــت، یــک ســاز و 
کــه در یک ارتبــاِط تعریف شــده، نتیجۀ  پیوســته و هماهنگــی اســت 
کار، موجب  مشــّخصی را ایجاد می کند. اختالل در قســمتی از ســاز و 
کار تعریف  که برای آن ســاز و  اختــالل در رســیدن بــه هدفی می شــود 

شده است«.1
کریمانه یکی از ارکان اصلی تربیت فرزند  وقتــی می گوییم »تربیت 
که »ارکان« جمع »ُرکن« اســت و ُرکن، به  اســت«، حواســمان هســت 
کــه بــدون آن نمی توان بــه ســاختمان تربیت  معنــای پایــه ای اســت 
گر ترک شــود،  که ا کــرد. در نمــاز هــم ُرکن به جزئــی می گویند  اعتمــاد 

نماز باطل می شود؛ چه عمدی باشد و چه سهوی.
که در مســیر تربیت فرزنــدان وجود  یکــی از بزرگ تریــن مشــکالتی 
اســت.  والدیــن  وســیلۀ  بــه  تربیتــی  مســائل  نگرفتــن  جــّدی  دارد، 
کریمانه داشتیم،  بتواند  که در بارۀ آثار تربیت  امیدوارم بحث مفّصلی 
کند  گرامی را نسبت به این ُرکن تربیت، حّساس  همۀ شما مخاطبان 

کافی را برای عمل به شما بدهد. و انگیزۀ 
کریمانه  یک نکتۀ دیگر را هم بگویم و وارد بحث روش های تربیت 
کید  که در فرهنگ دینی بر آن تأ شــوم. هیچ یک از مســائل تربیتی را 
کوزه گری  کم نگیرید. برخــی از این روش ها مثل فــوت  شــده، دســِت 
هســتند: به ظاهر ســاده و پیش پا افتاده، ولی در واقع بســیار تعیین 

کننده و اساسی. 

کتــاب اّول از همیــن مجموعــه بــا عنوان  کار تربیــت را در  کامــل ســاز و  1. بحــث 
جوجه های رنگی و بّچه های فرنگی )ص 73 - 81( بخوانید.
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یادمان باشد که ما در تربیت دینی بر سِر کالس خدا و اهل بیت؟مهع؟ 
که واژه به واژۀ درسشان، سرشار از حکمت است. نشسته ایم 

گر کسی آنچه را خدا و اهل بیت؟مهع؟ در تربیت به ما یاد داده اند،  ا
که دلش می خواست نگرفت، خیالش آسوده  کرد و نتیجه ای را  اجرا 

که در محضر خدا و اهل بیت؟مهع؟ روسفید و سر بلند است.1 است 
که همۀ مــا عزم راســخ برای در  بــا همیــن مقّدمــه و بــه امید ایــن 
کریمانه را داشته باشیم،  به سراغ این  گرفتن روش های تربیت  پیش 

موضوع مهم می رویم.

ٌد َســبَع ِســنیَن َو َعبٌد َســبَع ِســنیَن َو َوزیٌر  کرم؟لص؟ فرمود: »الَوَلُد َســّیِ 1. پیامبر ا
 َفاضِرب َعلٰی َجنِبِه َفَقد 

ّ
َســبَع ِســنیَن. َفإن َرضیَت اَخالَقُه إلحدٰی َو ِعشریَن َو ِإال

أعَذرَت إلی اهلِل َتعالٰی؛ فرزند هفت ســال موال، هفت ســال بنده و هفت سال وزیر 
گر در سال بیست و یکم از اخالق او راضی بودی ]که خدا را شکر[، و  است. پس ا

که در پیشگاه خدا معذوری« )مکارم األخالق، ص 222(. گذار  گر نه او را وا 





•بخــشاّول•

ــای تصویری ــزاره  هـ گـ و  کــریــمــانــه  تــربــیــت 

چشمهاییکهعّکاسمیشوند





جایگاه گزاره های تصویری در تربیت  

کریمانه،  که اّولین و اصلی ترین موضوع در روش  تربیت  تردید نکنید 
کریمانۀ والدین با دیگران است.  رفتار 

گزاره هــای تصویــری در  کتــاب اّول از ایــن مجموعــه نقــش  مــا در 
گزاره هــای تصویری  که  کرده ایــم. از آن جا  تربیــت فرزنــدان را تبییــن 
کریمانۀ فرزند دارد، یک بار  نقشــی اساسی در شکل گیری شــخصیت 
گزاره های تصویری و نقــش آن در تربیت فرزند را  کتاب  دیگــر در ایــن 

به صورت خالصه مرور می کنیم.
مرّبــی در ارتبــاط بــا محیــط اطــراف خویــش رفتارهایــی را انجــام 
از آن عکس بــرداری  بــوده و  کــه مخاطــب، تماشــاچی آن  می دهــد 
می کنــد. بــه ایــن رفتارهــا »گزاره هــای تصویــری« می گوییــم. در ایــن 
گزاره هــا مرّبــی بــه صــورت مســتقیم بــا مخاطــب در ارتباط نیســت و 

مخاطب، تنها بینندۀ رفتار اوست.
گزاره های تصویری از قصد و نّیت ما پیروی نمی کند.  انتقال پیام 

گزاره های تأثیرگذار در تربیت فرزند است. گزاره ها از اّولین  این 
گزاره های تصویری منفی برای تأثیرگذاری نیازی به تکرار و تداوم 
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گزاره هــای تصویــری مثبــت معمــواًل بــرای تأثیرگــذاری،  ندارنــد؛ اّمــا 
نیازمند  تکرار هستند.

ارزش گذاری اعمال در تربیت بسیار اهّمیت دارد. ما باید بتوانیم 
کارهای بد را به  میــزان ارزش اعمــال خوب و میزان ضّد ارزش بــودن 
کارها  کنیم. بدون درک زشتی و زیبایِی  خوبی به فرزندانمان منتقل 
کــرد و از  کارهــای خــوب دعوت  نمی تــوان بّچه  هــا را بــه انجــام دادن 
گزاره های  گزاره هــای تربیتی، این  کارهــای زشــت دور نمود. در میان 
کــه بــه خوبــی می توانند میــزان زشــتی و زیبایی و  تصویــری هســتند 

کنند. کارها را به بّچه  ها منتقل  اهّمیت 
گزاره های تصویــری پایۀ اصلی تربیت  بــدون تردید بایــد پذیرفت 
گزاره ها راه تربیت فرزند را بیش از  فرزنــد را بنــا می کنند. توّجه به ایــن 
گزاره ها  حّد تصّورمان هموار می کند. از سوی دیگر بی توّجهی به این 
کار تربیت را دشــوار می کند. این سختی به اندازه ای است  به شــّدت 
کــه برخــی از والدیــن عطای تربیت را به لقای آن می بخشــند و از خیر 

آن می گذرند.1

_ می شه از طرف من یه چیزی به پدر مادرا بگی؟

_ چی بگم؟

گزاره های تصویری رد نشن. کنار این  _ بهشون بگو به راحتی از 

گزاره های تصویری به راحتی رد نشید. کنار  _ پدر مادرا! از 

کارای  _ بهشــون بگــو من از یه راه طی شــده حرف می زنــم. خیلی از 

کــه جلــوی بّچه هام انجــام می دادم، شــده معضــل امروز  نادرســتی 

که حتمًا  گزاره های تصویری بود؛ اّما پیشنهاد می کنیم  1. این خالصه ای از بحث 
کنید. کتاب اّول از همین مجموعه )ص 85 - 108( مطالعه  این بحث را در 
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تربیت اونا.

_ می شه یه مقدار بیشتر توضیح بدی؟

کــه خــودم انجــام مــی دادم، بّچه هــام  کارایــی رو  _ درســت همــون 

کارا زشــته، انگار  دارن انجــام مــی دن. هــر چــی بهشــون می گم ایــن 

که انگیزه ای بــرای ترک اون  نمی فهمــن. می فهمنــا؛ اّمــا نه اون قــدر 

کارا داشته باشن.

_ نگــران نشــو. ماهــی رو هــر وقــت از آب بگیری، تازه ســت. خدا هم 

کمک به بنده هاشه. هیچ وقت ناامید نشو. همیشه مهّیای 

که  کارای قشــنگی رو  _ باشــه، ناامید نمی شــم؛ ولی به پدر مادرا بگو 

 
ً
دوســت دارن بّچه هاشون انجام بدن، خودشون انجام بدن. واقعا

کارای خوب  بــه این راحتی نمی شــه بّچه ها رو با حرف و دســتور بــه 

وا داشت.

_ پدر مادرا خودشون شنیدن. توصیۀ دیگه ای نداری؟

گفته چون نیم کردار نیست«. _ بهشون بگو: »دو صد 

گزاره هــای تصویــری، حــاال می تــوان نقــش  بــا توّجــه بــه جایــگاه 
کریمانۀ فرزندان را به  کریمانۀ والدین در شکل گیری شخصیت  رفتار 

کرد. خوبی دریافت 
در کتاب هشتم قسمت عمده ای از آثار تربیت کریمانه را بر شمردیم. 
توّجه به گزاره های تصویری در تربیت کریمانه، یعنی این که والدین باید 
همۀ آنچه را که در کتاب هشتم آمد، در رفتارهای خویش نشان دهند.

•••

ما در تربیت، حســابی زورگو هســتیم. به بّچه ها زور می گوییم، به خدا 

زور می گوییــم و به خود تربیت هــم زور می گوییم. انگار قبول نکرده ایم 

که تربیت قاعده هایی دارد که باید آنها را یاد گرفت و به آنها عمل کرد. 
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بــه بّچــه زور می گوییم و می گوییم: »من هر طور که هســتم، ربطی به تو 

که من می گویم«. به خدا هم زور می گوییم و  ندارد. تو همان طور باش 

کاری نداشته باش. تو مراقب  که هســتم،  می گوییم: »حاال من هر طور 

کــه می توانــی! نمی توانــی؟«. بــه تربیــت هــم زور  بّچــه ام بــاش. ایــن را 

می گوییــم و می گوییم: »قاعده هایت را نگه  دار برای کالس های درس. 

من کاری به قاعده های تو ندارم. هر جا که می روی، برو؛ اّما به دِر خانۀ 

که می رسی، چند متری فاصله بگیر و رد شو«. من 

•••

کنند  کریمانه توّجهی ندارند، نباید دل خوش  که به رفتار  والدینی 
که می توانند ُخلق و خوی کریمانه را با دستور و نصیحت به فرزندانشان 
کننــد. آنها بایــد یک بار بــرای همیشــه تکلیف خودشــان را با  منتقــل 
چگونگی رابطۀ میان رفتار و تربیت مشّخص کنند. آیا قبول دارند تأثیر 

گفتار و هم بر آن مقّدم است؟ رفتار در تربیت فرزندان، هم بیشتر از 
کریمانه رفتــار نمی کند،  کــه  کســی  کنیم:  گوشــمان  ایــن را آویــزۀ 

کند.  کریمانه تربیت  نمی تواند 
امیر المؤمنین علی؟ع؟ فرمود: 

کسی که خویشتن را پیشوای مردم ساخته، باید پیش از ادب 
که  کردن خویش بپردازد. او پیش از آن  کردن دیگران به ادب 
کند، باید با رفتار خود  بخواهد مردم را با زبان خویش ادب 
م خویش است و 

ّ
که معل کسی  کند.  کردن آنها اقدام  به ادب 

خود را ادب می کند، به تعظیم و بزرگ  داشتن سزاوارتر است 
ِم مردم است و آنها را ادب می کند.1

ّ
که معل کسی  تا 

1. »َمــن َنَصَب َنفَســُه ِللّناِس ِإمامًا َفلَیبَدأ ِبَتعلیِم َنفِســِه َقبــَل َتعلیِم َغیِرِه َو لَیُکن 
َحــّقُ ِباإِلجالِل ِمن 

َ
ُبها أ ُم َنفِســِه َو ُمَؤّدِ َتأدیُبــُه ِبســیَرِتِه َقبَل َتأدیِبِه ِبِلســاِنِه َو ُمَعّلِ

ِبِهم « )نهج البالغة، حکمت73(.  ِم الّناِس َو ُمَؤّدِ ُمَعّلِ
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کردار است.  گفتار،  این را هم فراموش نکنید: راز تأثیرگذاری 
باز هم امیر المؤمنین علی؟ع؟ فرمودند:

با آن  را پس نمی زند و هیچ سودى  گوش، آن  که  موعظه اى 
برابرى نمی کند، آن است که زبان گفتار در آن خاموش بماَند 

کردار با آن سخن بگوید.1 و زبان 

حّتــی اهــل بیت؟مهع؟ هــم از ایــن قاعــده مســتثنا نیســتند. رفتار 
گفتارشــان اثربخــش اســت. چه قــدر برخــی از  کریمانــۀ آنهــا بیــش از 
کــه در بــارۀ محبوب تریــن  کــه می خواهیــم از قانونــی  مــا زورگوییــم 

مخلوق های الهی هم اجرا می شود، مستثنا بشویم.
کالم  خداونــد در بــارۀ رســول خــدا؟لص؟ بــا آن همــه معجــزه و 

گونه می فرماید: که داشتند، این  ُپرنفوذی 

 
ً
نــَت َفّظــا

ُ
ــو ݡک

َ
ُهــم  َو ل

َ
َفِبمــا َرحَمــٍة ِمــَن اهلِل ِلنــَت ل

انَفّضوا ِمن َحوِلَک  َفاعُف َعنُهم 
َ
َغلیَظ الَقلِب ل

مِر  َفــِإذا َعَزمَت 
َ
ُهــم َو شــاِورُهم فِــى الأ

َ
َو اســَتغِفر ل

لیَن.2
ّ
ى اهلِل  ِإّنَ اهلَل ُیِحّبُ الُمَتَوک

َ
ل َعل

َّ
َفَتَوک

بــه ]برکــت[ رحمــت الهــی در برابــر آنــان )مــردم(، نــرم 
گــر خشــن و ســنگ دل بــودى، از  ]و مهربــان[ شــدى و ا
اطراف تو پراکنده می شــدند. پــس آنها را ببخش و براى 
کارهــا با آنان مشــورت کن؛ اّما  آنهــا آمرزش بطلــب و در 
هنگامی که تصمیم گرفتی، ]قاطع باش و[ بر خدا توّکل 

کن؛ زیرا خداوند توّکل کنندگان را دوست دارد.

ُه َســمٌع َو ال َیعِدُلُه َنفٌع ما َســَکَت َعنُه ِلســاُن الَقوِل َو  ذی ال َیُمّجُ
َ
1. »إّنَ الَوعَظ اّل

َنَطَق ِبِه ِلساُن الِفعِل« )غرر الحکم و درر الکلم، ص 231(.
2. سورۀ آل عمران )3(، آیۀ 159.
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خــدا بــه پیامبــر خویــش می گویــد: آنچــه موجــب شــده مــردم در 
که با آنها نرم و مهربان هســتی و با  اطراف تو جمع شــوند، این اســت 

آنها خشن نیستی و سنگ دالنه برخورد نکرده ای. 
کنید. آیا خوش اخالقــی و مهربانی از  کریمانه نــگاه  بــه آثــار تربیت 

کریمانه نیست؟ فرو خوردن خشم چه طور؟ مصادیق رفتار 
کرد؛ زیرا خداوند  کید  کریمانه تأ گویی باز هم باید روی رفتــار  اّمــا 
در ادامۀ  تعریفی که از پیامبرش می کند، دستورهایی را به او می دهد:
گــر در حــّق تــو  کــه از ایــن مــردم بگــذر: »َفاعــُف َعنُهــم«. ا  اّول آن 
کینه توزی  گر بحث  کن. ا گذشت  کرده اند، از آنها  که  کرد ه اند  جفایی 
گذشــت از مصادیــق  کــه  کنیــد،  خواهیــد دیــد  را یــک بــار دیگــر مــرور 

کریمانه است.  رفتارهای 
کــه: ای  کــه بــه ایشــان می دهــد، ایــن اســت  دومیــن آمــوزه ای 
کن:  گذشــتی، از خدا هم برایشــان طلب بخشش  که  پیامبر! از آنها 

»َو اسَتغِفر َلُهم«.
مِر«. 

َ
کن: »َو شــاِورُهم ِفی األ کارها با آنها مشــورت  که در  ســوم آن 

که  که مشــورت، یکی از رفتارهایی اســت  گفت  مــا در آینــده خواهیم 
کرامت و شخصیت را به طرف مقابل منتقل می کند.

گفته شده و آنچه  همۀ آنچه در این آیه از رفتار پیامبر خدا؟لص؟ 
کریمانه اســت. بــا توّجه به  کیــد می کند، رفتــار  خــدا بــه پیامبــرش تأ
گــر پیامبر خدا؟لص؟ رفتار  که  ا کرد  ایــن آیه، چه راحــت می توان اّدعا 
که تقدیــم مردمانش  کالم هایی  کریمانــه نداشــت، با وجــود بهتریــن 
ُکنَت َفّظًا  کرد، باز هم در مســیر تبلیغ دین خدا موّفق نمی شــد: »َو َلو 

َغلیَظ الَقلِب اَلنَفّضوا ِمن َحوِلَک«.
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کــرد؟  کنــار ایــن جملــه عبــور  مگــر می تــوان بــه همیــن راحتــی از 
کنار  کریمانه نداشــت، مــردم از دور و َبــِر او  گــر پیامبــر عزیزمــان رفتار  ا
می رفتند. این قضاوِت یک مفّسر نیست، قضاوت خداست؛ خدایی 
گونه  که خدا در بارۀ پیامبرش این  که خالق این انســان اســت. حاال 

می گوید، آیا تکلیف ما معلوم نیست؟

کــه ایشــون پیغمبر بــودن و ما نمی تونیم عیِن ایشــون  _ قبــول داری 

باشیم؟

که خدا، پیامبرش رو الگوی  _ آره، قبول دارم؛ ولی تو هم قبول داری 

ما قرار داده؟

که معنای الگو بودن ایشــون، این  _ آره، قبول دارم؛ ولی قبول داری 

که ما می تونیم عیِن ایشون باشیم؟ نیست 

که ما نمی تونیم عیِن ایشــون  _ آره، قبول دارم؛ ولی قبول داری این 

که باید مخالف ایشون باشیم؟ باشیم، معناش این نیست 

_ آره، قبول دارم؛ ولی ... .

_ دیگــه »ولــی« نــداره. مــا عیــِن ایشــون نمی شــیم؛ ولــی می تونیم تو 

که »ِکی می شه  کنیم. متأّسفانه ما با این جمله  مسیر ایشون حرکت 

مثــل پیغمبــر؟لص؟ بــود؟« و »ِکی می شــه مثل اهل بیت؟مهع؟ شــد؟«، 

خیال خودمون رو راحت می کنیم.

حرف زدن در بارۀ کرامت   
و کریمانه رفتار کردن

گفته اند، در  کرامت ســخن  چنــد برابــر آنچه اهل بیــت؟مهع؟ در بارۀ 
کریمانــه دیــده می شــود. اصــاًل وقتی به ســیرۀ  ســیرۀ ایشــان رفتــار 
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َکَرم نگاه می کنید، همۀ زندگی آن بزرگواران را  اهــل بیــت؟مهع؟ از زاویۀ 
کریمانه می بینید. به رنگ 

کرامت  که مــا از شــنیدن احادیث اهــل بیت؟مهع؟ در بــارۀ  حّســی 
کرامت ایشان به ما دست  که از شنیدن داستان های  داریم، با حّسی 
می دهــد، متفــاوت اســت. ایــن حــّس دوم، انگیــزۀ مــا را بــرای رفتــار 
کریمانــه دو چنــدان می کنــد. معنــای تفاوت این دو حس چیســت؟ 

که رفتار روی انگیزۀ ما تأثیر ویژه تری می گذارد. این 
در احادیثی که پیش از این خواندیم، به ما گفته شد: »فرو خوردن 
کریمــان اســت«؛ اّما حــاال این داســتان را  گذشــت، از اخــالق  خشــم و 
که پس از خواندن آن احادیث پیدا می کنید، با  بخوانید و احساسی را 

کنید. که پیش از آن داشتید، مقایسه  حّسی 

آب  ایشان  دستان  به  سّجاد؟ع؟  امام  کنیزان  از  یکی  روزی 
و  گرفت  را  او  ُچرتی  اّما  آماده شوند؛  نماز  برای  تا  یخت  می ر
امام؟ع؟  شکست.  امام؟ع؟  سِر  و  افتاد  دستش  از  ظرف 
خدا  همانا  گفت:  کنیز   کرد.  بلند  کنیز  طرف  به  را  سرش 
را  خویش  خشم  که  کسانی  الَغیَظ؛  الکاِظمیَن  »َو  می گوید: 
خوردم«.  فرو  را  »خشمم  فرمودند:  امام؟ع؟  می خورند«.  فرو 
مردم  از  که  کسانی  و  الّناِس؛  َعِن  العافیَن  »َو  گفت:  کنیز 
گفت:  کنیز  می گذرند«. امام؟ع؟ فرمود: »خدا از تو بگذرد«. 
»َو اهلُل ُیِحّبُ الُمحِسنیَن؛ و خدا، نیکوکاران را دوست دارد«.1 

که تو در راه خدا آزادی«.2 امام؟ع؟ فرمود: »برو 

1. »َو الکاِظمیــَن الَغیــَظ َو العافیَن َعِن الّناِس َو اهلُل ُیِحّبُ الُمحِســنیَن« ســورۀ 
آل عمران )3(، آیۀ 134.

ــالِة   ِللّصَ
َ
ــأ 2. »َجَعَلــت جارَیــٌة ِلَعلــّیِ بــِن الُحَســیِن؟ع؟ َتســُکُب َعَلیــِه المــاَء ِلَیَتَهّیَ
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کــه مجموعــۀ مــِن دیگــِر مــا، بنــا دارد حرف هایــش را به  از آن جــا 
کّلیات رها نکند، در این  کاربــردی بزند و مخاطب را در میان  صــورت 
کریمانه  جا می خواهیم به مدد معارف دینی به بخشــی از رفتارهای 

کنیم.  اشاره 
کریمانــه برویــم، ایــن نکتــه را  قبــل از اینکــه به ســراغ رفتارهــای 
کردن  گر برای عمل  که این، یک ســّنت الهی اســت: ا فراموش نکنیم 
کنیــم، خدای مهربان راه های خودش را در  بــه آنچه می دانیم تالش 

که نمی دانیم، به ما یاد می دهد. برابِر ما می گشاید و آنچه را 

نا َو ِإّنَ اهلَل 
َ
ُهم ُســُبل َنهدَیّنَ

َ
ذیـــَن جاَهدوا فینا ل

َّ
َو ال

َمَع الُمحِسنیَن.1
َ
ل

کنند، حتمًا و بدون شک  که در راه ما تالش  کسانی  و 
آنهــا را بــه ســوی راه هــای خویــش رهنمــون می شــویم و 

بدون تردید خداوند با نیکوکاران است.

رسول خدا؟لص؟ نیز فرموده اند:

که  را  آنچه  علم  خدا  کند،  عمل  می داند  آنچه  به  کسی  هر 
نمی داند، به او می رساند.۲

کریمانه یاد  کــه از رفتارهــای  بیاییــد بــا هــم عهــد ببندیم آنچــه را 

ُه َفَرَفــَع َرأَســُه ِإَلیهــا َفقاَلــت َلُه  َفَنَعَســت َفَســَقَط اإِلبریــُق ِمــن َیــِد الجارَیــِة َفَشــّجَ
َکَظمُت َغیظی، قاَلت: "َو  الجارَیــُة: ِإّنَ اهلَل َیقــوُل: "َو الکاِظمیَن الَغیَظ"، قاَل: َقــد 
العافیــَن َعــِن الّناِس"، قاَل َلها: َعَفــا اهلُل َعنِک، قاَلت: "َو اهلُل ُیِحّبُ الُمحِســنیَن"، 

ٌة« ) اإلرشاد، ج 2، ص 146(. نِت ُحّرَ
َ
قاَل: اذَهبی َفأ

1. سورۀ عنکبوت )29(،  آیۀ  69.

، ص 107(. َثُه اهلُل ِعلَم ما َلم َیعَلم« ) الفصول المختارهݑ 2. »َمن  َعِمَل  ِبما َیعَلُم َوّرَ
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