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سخــــنآغازیــن

م»تربیت«اســـتو
َ
کارعال بـــاهمـــۀدشـــواریهاوظرافتهایش،شـــیرینترین

گر»خانواده«باشد،تربیتشیرین مهمترینبسترتربیت،»خانواده«.خانوادها
کهمـــانفسمیکشـــیم،درخانـــوادههمتربیت میشـــودوطبیعـــی.همانطـــور

کنیموبدانیمچهمیشود. میشویم؛بیآنکهبهآنفکر
تمرکـــزمابـــرتربیتوتعلیماســـت،آنهمبـــارویکرداســـالمیوعقالنیوبا
محوریِتمهارتآموزیبهخانوادهها.ازاینروطرح»مهرســــتان«راپایهریزی
کردیـــمتادرپیمودناینمســـیرمقدس،بتوانیممنظـــموهدفمندوبرنامهدار
پیشبرویم.»مهرسـتان«فقطمخفف»محصوالتهنریرسانهای«نیست؛
کانون گرمابخشیبه بلکهاسممکانیاستبرایآموختنمهرورزیدرخانهو

خانواده.
ازبیـــنهمۀراههـــایممکن،با»یارمهربـــان«بهیاریخانوادههـــاآمدهایم؛با
کهصدهانسِلبشررامعلموارپروردهوفروتنانهباذهن همانآشنایپرسخاوتی

وضمیرشاندرهمتنیدهاست.
بله،باکتابآمدهایموبراینباوریمکهباهمۀتنوعابزارهایدیجیتالوگرایش



کتابرانمیگیرد!خوشـــبختانه جنونآمیزانســـانامروزبهآنها،هیچچیزجای
اینیارمهربان،همچنانگنجینۀسرشاریبهشمارمیرودکهپاسخگوینیازهای

رنگارنگمخاطبانشاست.
کهحضورمـــاندراینعرصهرامعنا کارخیِرزمینمانـــدهایبودهایم بهدنبـــال
گذارد.ســـرانجاِمصدهانفرســـاعت ببخشـــدوجریانـــیپویـــاواثریمانابهجای
کهیکیاز پایشوپویش،بهمعماریطرحخانوادهمحوِر»مهرســــتان«انجامید

کنوندردستانشماست. میوههایشا
مشـــتاقانهمنتظریـــمتابـــادریافتدیدگاههایشـــماســـرورانعزیزبـــهآدرس

گردیم. mehr@mehrestan.irبیشازپیشمرهونمهربانیهایتان
کرد کهتوفیق،رفیقطریقمان برآســـتانجانانیســـِرســـپاسفرودمیآوریم
تـــادورۀامانتدادهشـــدهدرمزرعـــۀدنیارابـــهخوشـــهچینیازخرمناربابو
اصحابفرهنگواندیشـــهبگذرانیموآنگاهبالطفـــیدوچندان،ماراوامدار
کردتادرطرحپربرکت»مهرسـتان«بتوانیمبابتتولیدوترویج فضلبیکرانش
گـــردنبیاویزیم.ازتکبهتِک محصوالتـــیفرهنگیوتربیتی،مـــدالافتخاربر
کردندوگامبهگاِممسیرراهمشانۀماشدند، کهذرهپروری سرورانارجمندی

بهرسمادب،خاضعانهسپاسگزاریم.

مـݠهـرسـتان
اینجاخانۀشماست



درآمد

کودکی،واردمرحلۀجدیـــدیاززندگیبهنام کـــردندوران فرزندپسازســـپری
کهتاچندیپیش،مطیعپدرومادرشوســـربهراه دوراننوجوانیمیشـــود.او
گذشته کنون،با بودونهایتشـــرارتاودربازیوشـــیطنتخالصهمیشـــد،ا
گاهیپرخاشـــگروعصبیومهارنشدنیبهنظرمیرسد. مقایسهشـــدنینیست؛
گفتـــارشپدرومادراوبودنـــد،امروزباآنها کهتـــادیروز،مبنایرفتارو فرزنـــدی

مخالفتمیکند.
کهدرنوجـــوانرخمیدهد، کنـــارهمـــۀتغییروتحوالتاخالقـــیورفتاری در
کـــهبیشازهرچیـــز،پدرو تحـــوالتدینـــیومذهبینوجوانمســـئلهایاســـت
مـــادرشرانگرانمیکند.پرســـشهایمکـــرروالدیندراینزمینهوســـردرگمی
آنهادرنحوۀمواجههبااینمسائل،نشاندهندۀحساسیتهاوپیچیدگیهای
خاصایندوراناست.برخیپرسشهاونگرانیهایمشترکوالدیننوجوان

ازاینقراراست:
گـــــذشته، کوتاهیمــــیکـــــند.در -مدتیاســــــتفرزندمدرخــــوانــــدننماز
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گاهیحتینمازهمنمیخواند.هرچقدر نمازاولوقتشترکنمیشد؛امااالن
کهبهاوتذکردادهایم،فایدهاینداشتهاست. هم

که -فرزنـــدمدربارۀدینوخداســـؤاالتیمیپرســـدومســـائلیمطرحمیکند
باعثنگرانیماشدهاست.

کاماًلعوضشدهاست.مثلسابقبهمااحترامنمیگذاردو.... -اخالقاو
کهنکندفرزندشانازنظردینیمنحرفیاسست والدیننگراناینهســـتند
کهدر کارهاییدستبزنند کهآنهابه شدهباشد.ایننگرانیباعثمیشود
کارهایآنها کارهانمیگیرند،بلکه کثرمواقعنهتنهانتیجۀموردانتظارراازاین ا
تأثیرمعکوسمیگذارد.هرچهاصراروتذکراتپدرومادربیشترشده،لجاجت
که نوجواننیزبیشـــترمیشود؛اماازســـویدیگر،پدرومادرنگراناینهستند
سکوتوبیتوجهیدربرابراینمسائل،باعثتداوماینمشکالتدرفرزند
شـــود.درواقـــع،پدرومـــادربهقصداینکههرچهســـریعتروپیشازدیرشـــدن،
کژیوبهگمانخودشـــانانحـــرافرابگیرند،تصمیماتیمیگیرندو جلویاین
کهمشکالترادوچندانمیکند.بهنظرمیرسد، رفتارهاییازآنهاسرمیزند
کهوالدیناز کهباعثبروزاینمشکلمیشود،ایناست دلیلبسیارمهمی
کاملی تحوالتروحیوجســـمیوفکرینوجوانشـــناختودرکدرســـتو
ندارند؛لذاهمینمسئلهباعثسردرگمیوالدینوتصمیمگیریهاورفتارهای

نادرستآنانمیشود.
کودکی،نوجوانی،جوانی، انساندرزندگیخودمراحلمختلفیرامیگذراند:
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که کهنسالی.هریکازایندورانویژگیهایخاصخودرادارد میانســـالیو
بدوندرنظرگرفتناینویژگیهانمیتوانتصمیمیدرستگرفتورفتارمناسبی
کـــردودرنتیجه،تربیـــتراانتظارداشـــت.دوراننوجوانیحســـاستریندوران
کهتحوالتجســـمی،فکری،اخالقیورفتاریدرایندورانســـریع اســـت؛چرا
وجهشـــیاستوبهطبع،دشـــواریهاوپیچیدگیهایتربیتیایندورهبیشاز

سایرمراحلاست.
کانونتربیت گفتخانـــوادهبهعنواناولیـــنواصلیترین بهجرئـــتمیتوان
فرزند،وظیفۀاصلیرادرتربیتفرزندبرعهدهدارد.بسیاریازمشکالتنوجوان
درایندورانبهرفتارهاینادرســـتوالدینباآنهابازمیگردد.اغلب،والدین
بـــدونتوجهبهظرافتهاوحساســـیتهایایـــندوران،ازهمـــانروشهایی
کودکیفرزندخودازآنهااستفادهمیکردند کهقباًلدردوران اســـتفادهمیکنند
کنارایندشواریها،آمادگیهاو وانتظاردارندبازخوردمناسببگیرند؛البتهدر
گیرند کانونتوجهقرار کهبایـــد قابلیتهایـــینیزدروجودنوجوانفراهماســـت
تـــاوالدینهمبهترینتصمیمـــاترابگیرندوهمتمامظرفیتهایرشـــدفرزند
گرفتهشـــود.حضرتعلـــی؟ع؟میفرمایند:»قلبنوجـــوانچونانزمین بهکار

کهدرآنپاشیدهشود.«1 کاشتهنشده،آمادۀپذیرشهربذرىاست
دراینمختصر،کهمخاطبآنوالدیننوجوانهستند،تالشکردهایمنکات
کنیم.رویکردمادراین بسیارمهموالزمخانوادهدرتربیتدینینوجوانرابیان

ْتُه«، نهج البالغه، ترجمۀ دشتی، نامۀ ۳۱، ص۵۲۳. 
َ
ِقَي ِفيَها ِمْن َشْي ٍء َقِبل

ْ
ل

ُ
َخاِلَيِة َما أ

ْ
ْرِض ال

َ
أ

ْ
َحَدِث َكال

ْ
ُب ال

ْ
َما َقل

َ
۱. »َو ِإّن
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کتاب،توجهبهمسائلکاربردیبراساسپرسشهایمستقیمخانوادهدرتربیت
نظریپرهیز

ً
کردهایمازورودبهمسائِلصرفا دینینوجواناست؛1بنابراینسعی

کنیم. کتفا کردهودرصورتلزوم،بهحداقلا
کتاب،بهمســـائلرامشـــترکواصلیتربیتدرهمۀ دربخشهـــایابتدایی
ابعاد،اعمازاعتقادیواخالقیوعبادیپرداختهوپسازآنمســـائلمختص
کهبیندخترانوپسران بهتربیتدرهریکازابعادرامطرحساختهایم.مسائلی
کلیبیانومسائلخاصمربوطبهدخترانیا نوجوانمشـــترکبوده،بهصورت
کردهایم.فصل اول: ݡکــلیات پسراننوجوانرابهطورمجزابررسی

کز و نهادهای پاسخ گویی  که مرا گنجینۀ پرسش هایی است  کتاب،  ۱. مستند نیازهای خانواده در تربیت دینی در این 
دینی در دسترس مؤلف قرار داده اند. 
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فـصل اول: کـلیات

1۳

ت
لیا
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ل
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مـــزرعــه آفتابݡگـردان

دریچهایبهمباحثاینفصل

1.تربیتدینیچیست؟
2.مـــابهعنوانپدرومادرچهنقشـــیدرتربیتفرزند

خودداریم؟
۳.باشروعنوجوانی،چهتحوالتواتفاقاتیدرفرزند

گذشته،رخدادهاست؟ مانسبتبه
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فـصل اول: کـلیات

تربیتدینی

واژۀتربیتبهمعنایپرورشورشدونمواست.دراصطالح،تربیتعبارتاست
از:»فراهمکردنزمینههاوعواملبرایبهفعلیترساندناستعدادهایانساندر

جهتمطلوب.«1
شهیدمطهری؟هر؟تربیترااینگونهتعریفمیکند:

تربیـــتعبـــارتاســـتازپـــرورشدادن؛یعنـــیاســـتعدادهاىدرونـــیاى
کـــهبالقوهدریکشـــیءموجوداســـت،بهفعلیـــتدرآوردنوپروردن. را
آن درونـــی اســـتعدادهاى شـــکوفاکردن بهمعنـــی پرورشدادنهـــا ایـــن
کهفقطدرموردموجودهاىزندهصادقاست،وازهمین موجودهاست
کـــهتربیتبایـــدتابعوپیروفطـــرت،یعنیتابـــعوپیرو جـــامعلوممیشـــود

طبیعتوسرشتشیءباشد.2

کیشوآیینوطریقتاســـتودراصطالح،عبارتاســـت واژۀدینبهمعنی
کهخداوندبهانســـانهاداده ازمجموعۀاصول،قواعد،احکامودســـتورهایی

۱. نعمت اهلل یوسفیان، تربیت دینی فرزندان، ص۱۲. 
۲. استاد شهید مطهرى، مجموعه آثار، ج ۲۲، ص۵۵۱و۵۵۲. 
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مـــزرعــه آفتابݡگـردان

کلیاعتقاداتواخالقیات کهمعارفدیناسالمدرســـهمقولۀ اســـت.1ازآنجا
که گفت:فرایندیاست واحکامقرارمیگیرند،درتعریفتربیتدینیمیتوان
ازطریقاعطایبینشوالتزامقلبیوعملیبهفرد،هماهنگبافطرتوبهدوراز

جبروفشاربهمنظورنیلبهسعادتدنیویواخرویانجاممیگیرد.2
کهاز کنند بنابراینوظیفۀوالدیندرتربیتدینیایناســـت:فرزندیتربیت
لحاظاعتقادی،بهآموزههایاعتقادیدینمبیناســـالممعتقدبودهودرُبعد
اخالقی،آراستهبهاخالقاسالمیوازنظرعملینیزبهاحکاماسالمپایبندباشد.

نقشخانوادهدرتربیت
عواملمختلفدرتربیتانسانمؤثراست؛مانندخانواده،مدرسه،دوستانو
اجتماع؛ولیباقاطعیتمیتوانگفتخانوادهمهمترینواصلیترینومؤثرترین
کانـــوناثرگذاردرتربیتاســـتوهیچچیـــزدیگرینمیتواندجـــایآنرابگیرد.
هیچگونهتشـــکیالتاجتماعیدرتربیتفرزندانمؤثرترازخانوادهنیســـت؛زیرا
درآن،اولینپیریزیاخالقانجاممیشـــود.درخانۀخوبوشایسته،وسایل
که کمکمیشود کمالفرزندزودتروسریعترآمادهشـــدهوبهفرزند رســـیدنبه

کند.۳ قدمبهقدمدرراهرشدورسیدنبهسعادتپیشرفت
کهتأثیر درواقـــع،خانـــوادهاولینمحیطاثرگـــذاردرفرایندتربیتفرزنداســـت

۱.نعمت اهلل یوسفیان، تربیت دینی فرزندان، ص۱۲.
۲. نعمت اهلل یوسفیان، تربیت دینی فرزندان، ص۱۲. 

۳. مجید محمدیان، روش های تربیت نوجوانان و جوانان در اسالم، ص۳9، به نقل از: محمدتقی فلسفی، جوان ازنظر 
عقل و احساسات، ج۱، ص۲70. 
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فـصل اول: کـلیات

آنحتیشـــاملزمـــانقبلازانعقادنطفهوتولدنیزمیشـــود.انســـانبهمحض

گرفتهوبیشـــتریناثرپذیریرااز کانونخانـــوادهقرار گذاشـــتندرایـــندنیا،در پا

خانوادهدارد.انسانبادقتدرعاداتافراددرامورمختلف،ازقبیلخوردن،

که آشـــامیدن،راهرفتن،خوابیدن،لباسپوشـــیدنورفتاربادیگـــرانپیمیبرد

خانوادهعاملیبســـیارمهمدرشـــکلگیریشـــخصیتفرزندانوعاداتورفتار

کودکرفتاروعاداتخـــودراازخانوادهمیآمـــوزدوازاعضای آنهاســـت؛زیـــرا

گرانســـاندربســـیاریازاعمالورفتارروزمرۀخوددقت خانوادهتقلیدمیکند.ا

کهبیشـــتِرآناعمالو کند،درمییابد کردهوآنهاراتجزیهوتحلیلوریشـــهیابی
رفتارهاازتربیتخانوادگیسرچشمهمیگیرد.1

برهمیناســـاسازنگاهدیناســـالمنیزخانوادهمسئولتربیتفرزندشناخته

ْهِليکْم نارا<2 )اى
َ
ْنُفَسکْم َو أ

َ
ِذیَن آَمُنوا ُقوا أ

َّ
یَها ال

َ
شدهاست.قرآنکریممیفرماید:>یا أ

کسانیکهایمانآوردهاید،خودوخانوادۀخویشراازآتشیکههیزمآنانسانها

وسنگهاست،دورنگهدارید.(

درروایـــات،تربیـــتنیکوحقفرزنداســـتوبرعهدۀوالدینقراردادهشـــده.

امامسجاد؟ع؟میفرمایند:
ْنیا ِبَخیِرِه َو  يک فِی َعاِجِل الّدُ

َ
ُه ِمْنک َو ُمَضاٌف ِإل

َ
ّن

َ
َم أ

َ
ْن َتْعل

َ
ِدک َفأ

َ
»َو اما َحّقُ َول

ِه َعّزَ َو َجّلَ  ی َرّبِ
َ
ِة َعل

َ
ال

َ
ل َدِب َو الّدَ

َ
أ

ْ
ا َوِليَتُه ِبِه ِمْن ُحْسِن ال  َعّمَ

ٌ
ک َمْسُئول

َ
ّن

َ
ِه َو أ َشّرِ

۱. مصطفی دلشاد تهرانی، سیری در تربیت اسالمی، ص۱08و۱09، به نقل از: التربیة و طرق التدریس، ج۱، ص۱۲8. 
۲. تحریم، 6. 
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مـــزرعــه آفتابݡگـردان

ِإْحَساِن 
ْ
ی ال

َ
ُه ُمَثاٌب َعل

َ
ّن

َ
ُم أ

َ
ْمِرِه َعَمَل َمْن یْعل

َ
ی َطاَعِتِه َفاْعَمْل فِی أ

َ
ُه َعل

َ
َمُعوَنِة ل

ْ
َو ال

يِه«
َ
ِإَساَءِة ِإل

ْ
ی ال

َ
يِه ُمَعاَقٌب َعل

َ
ِإل

کهبدانیاوازتوستودرآیندۀدنیا،نیکیوبدى حقفرزندتایناســـت
اوبهتونســـبتدادهمیشـــودوتومســـئولتربیتنیکوىاووراهنماییاو
کهبایداورادراطاعتپروردگارشیارى بهسوىپروردگارشهستی.تویی
کهمیدانیبااحســـانکردنبهاو، کن کســـیرفتار کنی.پسبااوهمچون

کیفرخواهیدید.1 گرفتوبابدىکردنبهاو پاداشخواهی

درمسیرتربیتدینیهم،خانوادهاستکهمیتواندموجبفالحورستگاری
وٍد 

ُ
گمراهیفرزندشـــود.امامصادق؟ع؟میفرمایند:»َما ِمْن َمْول وحتیضاللتو

َساِنِه«)هیچمولودیبهدنیانمیآید َراِنِه َو یَمّجِ َداِنِه َو یَنّصِ َبَواُه یَهّوِ
َ
ِفْطَرِة َفأ

ْ
ی ال

َ
ا َعل

َّ
ُوِلَد ِإل

کهآنهارایهودىیانصرانییا مگربرفطرتاسالمی؛ولیاینپدرومادرهستند
مجوسی)زرتشتی(میکنند.(2

گفتهشده،ازاشتباهاتخانوادهدرمسیرتربیتایناست باتوجهبهمطالب
کهمسئولیتاصلیتربیترابردوشمدرسهیانهادهایفرهنگیتربیتیبگذارد؛
درحالیکـــهخانـــوادهدرانتقالباورهایدینیبهفرزنـــداننقشتعیینکنندهایفا
کمککننده نقشثانویو

ً
کنمذهبیوتربیتیصرفا میکندونقشمدرسهواما

وتأثیرگذاراست.۳
کوتاهیخانوادهدرانجاموظیفۀتربیترابهشدت ازسویدیگر،اولیایدین

۱. خصال، ترجمۀ جعفرى، ج ۲، ص۳67.
۲. علل الشرایع، ترجمۀ ذهنی تهرانی، ج ۲، ص۲۲۳.

کریمی، نکته های روان شناختی در تربیت دینی فرزندان، ص۵۵.  ۳. نک: عبدالعظیم 
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فـصل اول: کـلیات

گرفتهاست.درروایتیآمدهاست: کردهاند.اولیایدینقرار مذمت
َماِن ِمـــْن آَباِئِهْم! َفِقيَل: یا  اِد آِخِر الّزَ

َ
ْول

َ
: َویٌل ِلأ

َ
ْطَفاِل َفَقـــال

َ
أ

ْ
ی َبْعِض ال

َ
ـــُه َنَظـــَر ِإل

َ
ّن

َ
»أ

ُموَنُهْم  ِ
ّ
ا یَعل

َ
ُمْؤِمِنیَن ل

ْ
ا، ِمْن آَباِئِهـــُم ال

َ
: ل

َ
ُمْشـــِرکیَن؟ َفَقال

ْ
ِه، ِمْن آَباِئِهُم ال  الّلَ

َ
َرُســـول

اُدُهْم َمَنُعوُهْم َو َرُضوا َعْنُهْم ِبَعَرٍض یِســـیٍر ِمَن 
َ
ْول

َ
ُموا أ

َّ
َفَراِئِض َو ِإَذا َتَعل

ْ
 ِمَن ال

ً
َشـــیئا

ی ِبَراء«1 ِ
َنا ِمْنُهْم َبِری ٌء َو ُهْم ِمنّ

َ
ْنیا َفأ الّدُ

کودکانرادرحال کوچهایبعضیاز روزیرســـولخدا؟ص؟درحینعبوراز
بازیدیدوفرمود:»وایبرفرزندانآخرالزمانازدســـتپدرانشان!«عرض
شـــد:»یارســـولاهلل،ازدســـتپدرانمشـــرکآنها؟«فرمود:»نه،بلکهاز
کههیچچیزازفرایضواحکاممذهبیرابه دســـتپدرانمسلمانایشان
گیریپارهایازمسائلدینی گرخودفرزندانبهدنبالفرا آناننمیآموزندوا
بروند،والدینشـــانآنهـــاراازادایایـــنوظیفۀمقـــدسبازمیدارندوتنها
کســـبوتجارتروندومتاع کهفرزندانشانبهدنبال بهاینقانعهســـتند
ناچیزیازدنیابهدســـتآورند.بدانیدمنازاینقبیلپدرانبیزارهســـتمو

آنهانیزازبستگیبهمنبریاند.

کودکی،ازخانوادهبیشترفاصله نوجواندردوراننوجوانی،نسبتبهدوران
میگیردوبهدوستانخودنزدیکترمیشود؛ولیبازهمپناهگاهوتکیهگاهاصلی
گرخانوادهبتواندنیازهاواحساساتنوجوانخودرادرک کها اوخانوادهاســـت
کندوارتباطدرســـتیبافرزندخودبرقرارســـازد،همچناننقشاصلیرادرمسیر

کرد. تربیتفرزندخودایفاخواهد

۱. تاج الدین شعیری، جامع االخبار، ص۱06. 
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مـــزرعــه آفتابݡگـردان

نوجوانیچیست؟

حســـاسترینوپیچیدهتریـــنمرحلـــۀزندگیانســـان،دوراننوجوانیاوســـت.
کودک کودکیوبزرگســـالی.درواقع،نوجواننه نوجوانیمرحلهایاســـتبین
کودک اســـتونهبزرگســـال.اوازســـوییدوســـتدارددیگراناورابهچشـــم
کهاوبزرگشدهاست؛اماازسویدیگرتجربهو کنند گذشـــتهنگاهنکنندودرک
شناختدورانبزرگسالیرانیزندارد.دوراننوجوانیباتحوالتوانقالبهای
ســـریعوهمهجانبۀجسمانی،جنسی،روانی،شناختی،عاطفی،اجتماعیو...
همراهاست.سرنوشتآیندۀفردباتصمیماتدرستومنطقیاینمقطعِسنی

گرهخوردهاست.1
دربارۀبازۀِســـنیایندوراندیدگاههایمختلفیبیانشدهاستونمیتوان
کردوحتیبســـتهبه ســـندقیقومعّینیبرایآغازوپایانایندورانمشـــخص
مناطـــقمختلـــِفزندگـــیوجنســـیتتفـــاوتمیکنـــد.ایـــندوراندردختران
زودترازپســـرانشـــروعمیشود.روانشناساندربســـیاریمتونعلمی

ً
معموال

وروانشناســـی،دورۀنوجوانیرااز12تا20ســـالگیمیدانند.2درمنابعدینی،
مراحلتربیتبهسهدورهتقسیمشدهاست:
1.هفتسالاول:دورانسیادتوآقایی؛
2.ازهفتتاچهاردهسال:دورانتأدیب؛

۱. نک: حسین نجاتی، روان شناسی نوجوانی، ص۱4. 
کرباسی و منوچهر وکیلیان، مسائل نوجوانان و جوانان در ایران معاصر، ص۱.  ۲. منیژه 
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