
تا 20 سال پيش، كاماًل عادي بود بچه اي پنج شش ساله، 
تنها در صف نانوايي ايستاده باشد يا بدون نظارت پدر 
و مادر، س�اعت ها در كوچه و خيابان ه�اي محله بازي 
كند. امروز حتي نمي توانيم تص�ور كنيم بچه كوچكي 
را بفرس�تيم خريد يا آزاد بگذاريم تا در محله بچرخد. 
دليل هاي موجهي ه�م داريم: بچه دزده�ا، زورگيرها، 
راننده هاي بي مالحظه، منحرفان و هزاران دسته خطرناك 
ديگر در كمين بچه ما نشسته اند، اما جامعه شناسي كه 
ت�رس را مطالعه مي كند، ن�گاه ديگري دارن�د. فرانك 
فوردي جامعه ش�ناس و پژوهشگر مس�ائل اجتماعي 
است كه آخرين كتاب او»طرز كار ترس« نام دارد. آنچه 
مي خوانيد مقاله اي از او درب�اره موضوع ترس در رابطه 
والدين با كودكان اس�ت. اين مطل�ب را محمدابراهيم 
باسط، ترجمه و در وب سايت ترجمان منتشر كرده و ما با 
اندكي پيرايش در صفحه سبك زندگي بازنشر می كنيم.

      
 ترس براي كودكان الزم است يا نه؟

كودكان چه ميزاني از ترس، اضطراب و خطر را 
مي توانند تحمل كنند؟ تا اواخر قرن 19ميالدي، 
اكثر مردم تصور مي كردند كه پاس��خ اين است: 
خيلي زياد. خود ارسطو مي گفت آموزش وپرورش 
را مي توان اينطور تعريف كرد: تعلي��م دادن ما براي اينكه 
درست بترس��يم. عموماً اين باور حاكم بود كه حس ترس 
نق��ش مثبتي در ش��كل گيري ش��خصيت ك��ودك دارد. 
اساس��ي بودن ترس در آموزش وپرورش كودكان از سوي 
انجمن مبلغان كليسا در 1۸19 تصريح شده بود، به طوري 
كه مي گفتند »ضروري اس��ت كودكان از معلمان مدرسه 
بترس��ند.« گاهي اوقات گفته مي شد كه تجربه ترس براي 
كودكان در پرورش قوه خيال و خالقيت آنان اساسي است. 
براي مثال، در 1۸۴۸ هفته نامه كريستين رجيستر به والدين 
توصيه كرده بود:»بچه اي كه هيچ ترسي نداشته باشد هيچ 
قوه خالقيتي نمي تواند داشته باشد؛ نمي تواند هيچ حيرتي، 
هيچ نشانه اي از زندگي، يا هيچ هيبت و حرمتي را احساس 
كند.« برعكس فرهنگ امروزي كه در آن براي هر گروه سني 
سرگرمي هاي مخصوص طراحي مي شود و مي گويند كلمات 
نامناسب )يا پرخاش هاي جزئی( آغازگر حمالت اضطراب 
هستند و تصور بر اين است كه آخرين حد ترس يعني ترس 
جدايي، چنان مخرب است كه اگر به درستي مديريت نشود 

كل زندگي كودك را به نابودي مي كشد. 

 هشدار به ترس هاي بيمارگونه و نامعقول
ترس هاي كودكي و ترسيدن از اين ترس ها، 
ظاهراً همه  جايي است: ترس از خفت گيري 
)ترس از تيران��دازي در مكان هاي عمومي را 
بگذاريم كنار( همين طور ت��رس از جنگ و 
تصادف به يمن تلويزيون در همه جا جاري است. اكثر والدين 
امروزي ديگر بچه ها را نمي ترس��انند، همان طور كه ديگر 
كس��ي بچه ها را فلك نمي كند يا به يك سال كار سخت در 
ناكجاآباد نمي فرس��تد، بلك��ه صرفاً در مقاب��ل حمله دنيا 
احس��اس درماندگي مي كنند. ما به ش��دت ب��ا ترس هاي 
كودكان همساز شده ايم و مي كوشيم به هر قيمتي از تيزي 
اين ترس ها كم كنيم. گذار از آن نگرش قديمي به اين نگرش 
جديد را مي ت��وان در انتهاي قرن نوزده��م و علم نوظهور 
روانشناسي ردگيري كرد. احساس ترس كه زماني به خاطر 
سازنده  بودنش تمجيد مي شد، از سوي روانشناس پيشگام 
آن دوره، گرانويل استنلي هال، براي كودكان مضر اعالم شد 
و تحت اين اتهام ق��رار گرفت كه اثري زيانب��ار در زندگي 
كودكان دارد. مطالعات او در دهه 1۸9۰ لزوم نوعي تغيير 
مس��ير را نش��ان مي داد. به جاي اينكه به ترس كودكان به 
عنوان يك ويژگي عادي زندگي ايشان نگاه و به قول ارسطو 
به  عنوان معلم روزگار قلمداد شود،  هال استدالل مي كرد كه 
ترس را بايد تهديدي براي س��المت به حس��اب آورد. هال 
درباره خطر »ترس ه��اي بيمارگونه يا فوبياها كه اس��ناد 
پزشكي موارد زيادي از آنها را ثبت كرده بودند« هشدار داد. 
هال در كتاب ابعاد زندگي و تربيت كودك1 )19۲1( گفت: 
مطالعات او نشان داده كه »بسياري از انواع درماندگي ها و 
حتي ناهنجاري هاي رواني به دليل ترس هاي نامعقول است« 
و نكته بعدي اي��ن »ترس هاي نامعق��ول« اغلب محصول 
فرزندپروري نامناسب هستند. ديدگاه هاي هال به طور وسيع 
مورد قب��ول روانشناس��ان، متخصص��ان فرزندپ��روري و 
آموزگاران قرار گرفت. در مجله مادران س��ال 191۷، يك 

نويسنده س��تون پاس��خ به مخاطبان، درخواست كرد كه 
مسئوالن »پا جلو بگذارند و اجازه ندهند ما كودكانمان را به 
انسان هايي تبديل كنيم كه از لحاظ ذهني ناقص و از لحاظ 
اخالقي معيوب هستند.« آن نويسنده بي نام مدعي شد كه 
»ترس نوعي بيماري اس��ت و معموالً به س��بب آموزش و 

برخورد نادرست ايجاد مي شود.« 

 محافظ�ت والدي�ن از ك�ودكان در براب�ر 
ترس هايشان

اين ادعا كه احس��اس ترس تهديدي براي 
سالمتي كودكان اس��ت تا رسيدن به آغاز 
فاجعه جنگ دوم جهاني كماكان ش��واهد 
بيش��تري پي��دا مي ك��رد. توصيه ه��اي 
فرزندپروري ديگر نقش والدين را اينطور تعريف مي كردند 
كه پدر و مادر بايد محافظ كودك خود در برابر ترس هايش 
باشند. جان واتسون، بنيانگذار روانشناسي رفتارگرا مي گفت 
كار اصلي والدين بايد جلوگيري از ترس ها باشد، چون درمان 
بعضي از ترس ها بي نهايت دش��وار اس��ت. دس��تورالعمل 
فرزندپروري مي گفت ترس يك عقده و مسئله جدي است 
و بزرگساالن را موظف به دور نگه داشتن كودكان از آن تحت 
هر ش��رايطي مي كرد. براي همين، يك س��تون پاس��خ به 
مخاطبان در س��ال 19۳۴ با عن��وان »پي��روزي بر ترس: 
روش هاي جديد پرستاري«، به »مادران و پرستاران« اصرار 
مي كرد كه »از هر عاملي كه ايج��اد ترس كند بپرهيزند.« 
مادراني ك��ه ت��وان فهميدن آس��يب تحميلي ت��رس بر 
كودكانشان را نداش��تند اغلب با هوچي گري و لحني مثاًل 
اخالقي محكوم مي شدند. يك تحليلگر در 19۲۲ در مجله 
مكلورز چنين نوشت: »شناخت مادر متوسط امروزي از اين 
دشمنان ذهني و روحي، اين ديوهاي روانشناختي كه براي 
ش��كار كودكش كمين كرده اند، همانقدر اندك اس��ت كه 
ش��ناخت مادربزرگش از خطر ميكروب كم بود.« برخي از 
متخصصان از ناتواني والدين در مديريت ترس در كودكانشان 
نگران بودند، كودكاني كه حاال نسبت به قبل بسيار شكننده تر 

تصور مي شدند. 

 آموزگاران هم به محافظان كودك پيوستند
ايده در حال رش��د ش��كنندگي كودكان در 
دهه هاي 19۲۰ و 19۳۰ ب��ه موازات ظهور 
فرهنگ فرزندپروري كودك-  محور، به ويژه 
در طبقه متوس��ط رش��د كرد. به والدين و 
همچنين آموزگاران هشدار داده مي شد كه مسئول حفاظت 
از كودكان در مقابل چيزهايي هستند كه سالمت رواني آنان 
را تهديد مي كند. يك مفسر، والدين را به خاطر اينكه فشار 
زيادي بر كودكان وارد مي كنند، نقد مي كرد و هشدار مي داد 
كه »در نقاط مختلفي در اين مسير پر از خار كه از مهدكودك 
به دانشگاه مي رس��د، كودكان و نوجوانان زير اين فشارها 
باالخره درهم  مي شكنند.« تحميل انضباط و فشار  واردكردن 
والدين مس��بب ايجاد ترس و اضطراب در كودكان دانسته 
مي شد. به والدين گفته مي شد كه كودكانشان را تأييد كنند، 
آنها را به جاي سرزنش كردن تشويق كنند و دست از تحميل 
اين همه فش��ار بر آنه��ا بردارند. در دهه 19۳۰ خواس��ت 
محافظت از كودكان در مقابل ترس از سوي آموزگاران نيز 

پذيرفته شد. چنان كه يك معلم در مجله آموزش وپرورش 
در 19۳9 نوشت: »بسياري از دختران و پسران از ترس رنج 
مي كشند« و »من شرمسارم از اينكه بگويم مدرسه اغلب اين 
موقعيت را بدتر هم مي كند.« ديگران مي گفتند كه مشق و 
امتحان ممكن است كودكان را تحت فشار و استرس بي دليل 
قرار دهد. مكرراً ادعا مي ش��د كه مش��ق نوش��تن موجب 
»كج شدن ستون فقرات، هراس هاي شبانه و حمالت عصبي 
در كودكان« مي ش��ود. در واكنش به اين گفته ها، مدارس 
دولتي در نيويورك مشق نوشتن را تا كالس چهارم ممنوع 
كردند و در سن ديگو تا كالس هشتم. در ابتدا، فقط اقليتي 
از والدين عمدتاً متعلق به طبقه متوسط بودند كه به خواست 
كاهش انضباط و قوت قلب دادن دائمي به كودكان پاس��خ 
مثبت دادند، اما به تدريج، اتخاذ فنون برگرفته از روانشناسي 
براي مديريت ترس هاي كودكان مت��رادف با فرزندپروري 

مسئوالنه شد. 

»كودك آسيب پذير« وارد بحث ها شد!
به رغم ترس از ترس، تا دهه ها اكثر افراد باور 
داشتند كه مقدار كمي ناماليمت مي تواند 
انعطاف پذيري را تقويت كند. متخصصان 
مي گفتند كودكاني كه از فجايع جان سالم 
به در برده اند انسان هاي انعطاف پذيرتري هستند، به  ويژه 
اگر خانواده ش��ان منبع حمايت عاطفي بوده باشد، اما در 
ميانه دهه 19۷۰ اين لحن رفته رفته شروع به تغيير كرد: 
پژوهشگران شروع به موشكافي دقيق تر در موضوع كردند، 
ميزان انعطاف پذيري كودكان را زير سؤال بردند و به جاي 
آن بر آسيب پذيري آنان انگشت تأكيد گذاشتند. در دهه 
19۸۰، اصطالح »كودك آسيب پذير« كاربرد عام پيدا كرد 
و ديگر آن را فقط يك مشكل خاص و منحصر در بعضي از 
كودكان نمي ديدند، بلكه ي��ك وضعيت وجودي در همه 
كودكان دانسته مي شد. بررس��ي ورود اصطالح »كودك 
آس��يب پذير« به زب��ان روزم��ره خالي از فايده نيس��ت. 
جست وجويي در پايگاه داده نكسيس تنها 9 مورد اشاره به 
اين اصطالح را در دهه 19۷۰ نشان مي دهد. اولين كاربرد 
ثبت شده آن در 19 نوامبر 19۷۲ در نيويورك تايمز است 

كه در آنجا از اين اصطالح براي اشاره به كودكان آسيب پذير 
نسبت به »خطرهاي ذهني و عاطفي« استفاده شده است. 
در دهه 19۸۰، اش��اره به »كودك آسيب پذير« به 1۴1 
مورد افزايش مي يابد. در دهه 199۰ به ۳هزار و ۲66 مورد، 
اما در اولين دهه قرن ۲1، اشاره ها به اين اصطالح به صورت 
انفجاري به ۳۳ هزار و 566  مورد مي رس��د. فقط در سال 
۲۰16 - آخرين س��الي كه اطالعاتش را كامل كرده ايم-  
1۷هزار و ۷۸1 بار به اصطالح »كودك آسيب پذير« اشاره 
شده است. مطالعه اي روي اين مفهوم نشان مي دهد كه در 
اكثر اين نوشته ها، با آسيب پذيري كودك به عنوان يكي از 
ويژگي هاي نسبتاً بديهي كودكي برخورد مي شود؛ يعني 
ايده مفروضي اس��ت ك��ه به ندرت كس��ي روي آن دقت 
مي كند؛ فرد فرد كودكان بنا به تعريف آسيب پذير لحاظ 
مي ش��وند هم از حي��ث جس��ماني و هم از حيث س��اير 
نابالغي هاي متصور. به  عالوه، اين حالت آسيب پذيري يك 
ويژگي ذاتي معرفي مي ش��ود. باور به اينك��ه كودكان با 
آسيب پذيري شان تعريف مي شوند موجب تقويت گرايشي 
شديد به بزرگ نمايي تهديدهاي روبه روي آنان شده است. 

آنچه من »بيماري سازي از كودكي« مي نامم منطق دروني 
خودش را به دست آورده است. اهميت اين روند، در آثار 
نيك هسلم، روانشناس در دانشگاه ملبورن، مورد تأكيد قرار 
گرفته اس��ت. او گزارش مي كند كه از دهه 19۸۰ به بعد، 
اصطالحات كليدي مورد استفاده روانشناسان اجتماعي 
مانند »سوءاس��تفاده«، »قلدربازي« و »تروما« در مورد 
طيف فزاينده اي از تجربيات ب��ه كار رفته اند. به ويژه اين 
اصطالحات به نحوي فزاينده در مورد موقعيت هايي به كار 
رفته اند كه در گذشته صرفاً ناخوشايند تفسير مي شدند نه 
سازنده تروما. اين ديدگاه جديد روند جاري را كه تقريباً 
همه ابعاد كودك��ي را از عينك ت��رس مي بيند منعكس 
مي كند، اما اين ترس ها به ندرت مستقيماً از تجربه خود 

كودكان پديد مي آيند.
  

قرائت از ترس كاماًل تغيير كرده است
آنچه در روايت قرن بيست ويكمي ترس مورد 
تأكيد قرار مي گي��رد، ديگر آن نگراني هاي 
سنتي كودكان، مانند ترس از تاريكي يا ترس 
از ترك والدين نيس��ت. به  ج��اي  آن، اين 
ترس هاي كودكان به واسطه تخيل بزرگساالن شناسايي 
مي ش��وند و اغلب اضطرابي را بيان مي كنند كه در ذهن 
والدين كمين كرده اس��ت. ترس از داش��تن شخصيتي 
شكننده، ترس از شكست، ترس از عزت نفس پايين، ترس 
از پايين تر از استاندارد بودن، ترس از آثار مخرب امتحان ها 
بر سالمت روان دانش آموزان، ترس از رقابت و ورزش هاي 
رقابتي و ترس از انضباط، همه مضمون هاي تكرارشونده 
در بحث هاي مربوط به آموزش وپرورش هس��تند. اغلب 
شبح اين ترس ها بزرگ نمايي مي ش��ود و اضطراب هاي 
مربوط به كودك شكننده راه مستقل خودشان را مي روند. 
با اين حساب، آيا كودكان نسبت به قبل ترسوتر شده اند؟ 
متأسفانه اين پرسشي نيست كه بشود با دقت علمي بدان 
پاسخ داد، ولي مشهود اس��ت كه امروزه سخن از ترس و 
آسيب پذيري بس��يار بيش��تر از زمان هاي قديم بيان و با 
كودكي همراه مي ش��ود. ترس ه��اي ك��ودكان و ترس 
بزرگساالن براي كودكانشان اغلب با هم مترادف گرفته 
مي ش��ود و بيش��تر از هر وقت ديگري در گذشته درباره 
اين جور مس��ائل فكر مي كنيم. در واقع، االن نوشته هايي 
واقعي داريم ك��ه ترس ه��اي والدين را ب��ه خاطر اينكه 
كودكانشان را ترسو بار مي آورد، سرزنش مي كنند. والديني 
كه دهه ها به آنها توصيه مي شد براي كودكانشان سپري 
در مقابل ترس باشند، امروز متهم به اين هستند كه مسئول 

ترسيدن كودكانشان هم هستند. 

 والدين هليكوپتري نباشيم
»والدين هليكوپتري«)1( ترسو اغلب به دليل 
جلوگيري از رش��د س��الم كودكشان نقد 
مي شوند. مطالعه اي كه در مجله ديپلوپمنت 
سايكولوژي در ژوئن امس��ال منتشر شده، 
چنين نتيجه مي گي��رد كه »كودك داراي والدين بس��يار 
كنترلگر ممكن است كمتر بتواند مقتضيات چالش برانگيز 
ورود به محيط مدرسه را مديريت كند.« ديگران مي گويند 
والدين هليكوپتري »نياز روانش��ناختي مبنايي كودك به 
خودمختاري و توانش« را عقيم مي گذارند. بعضي ها آنقدر 
پيش رفته اند كه بحران سالمت روان در كالج ها و دانشگاه ها 
را به گردن نسلي از والدين كه »پر از ترس« بودند، مي اندازند. 
منتقدان فرزندپروري هليكوپتري توجه كافي به فشارهاي 
فرهنگي قدرتمندي ندارند كه بسياري از پدرها و مادرها را 
به اتخاذ اين روال وادار مي كنند. به جاي بمباران والدين با 
جريان دائم هشدار و نصيحت، اين به  اصطالح متخصصان 
بايد كمي آس��ان بگيرن��د و روي پيامدهاي ناخوش��ايند 
نصيحت هاي متضادش��ان فكر كنند. دنياي كودكي جاي 
بس��يار بهتري بود اگر جامعه ياد مي گرف��ت كه به والدين 
اعتماد كند و تالش براي اينكه اين قدر آنها را بترساند، متوقف 

مي كرد. 
پي نوشت:

1- والدين هليكوپتري به والديني گفته مي شود كه بيش 
از حد درگير زندگي فرزندانش��ان هس��تند و اجازه انجام 
كاري را به آنها نمي دهند، مخصوصاً در دوران تحصيل. واژه 
هليكوپتر به دليل اينكه والدين همانند هليكوپتري باالي 
سر فرزندانش��ان پرواز مي كنند و اعمال او را زير نظر دارد، 

گذاشته شده است.
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سبك تربيت

 حسين گل محمدي
دين اسالم به عنوان مكتب جامع زندگي براي 
تمام ابعاد فردي و اجتماعي زندگي انس�ان 
داراي برنامه هايي روشن و راهبردي است كه 
نه تنها ريشه در فطرت آدمي دارد، بلكه واجد 
ويژگي هاي الزم براي روزآمدكردن اس�ت. 
يكي از مباحثي كه هم در قرآن كريم و هم در 
روايات و احاديث به آن پرداخته شده، تربيت 
كودك اس�ت. از نگاه مكتب تربيتي اسالم، 
سال هاي نخس�تين زندگي دوراني حساس 
در رش�د كودك محسوب مي ش�ود كه بايد 
همراه با فراغ بال، نشاط و تفريح و ماالمال از 
محبت باشد. در احاديث و روايات تأكيد شده 
است كه در هر مرحله از رشد بايد به گونه اي 
خاص و متناسب با سن فرزند با او رفتار كرد.

      
هر س��ني مقتضياتي براي خودش دارد و بايد 
طب��ق آن برنامه ريزي ك��رد. در كت��ب روايت 
براس��اس فرموده اميرالمؤمني��ن)ع( دوره اي 
۲1 س��اله براي فرزندپروري تعيين ش��ده كه 
به سه دوره هفت ساله تقس��يم مي شود. البته 
هر يك از اين دوره ها ب��ه دوره هاي جزئي تري 
قابل تقس��يم اس��ت و مالحظات خاص خود را 
دارد.  اميرالمؤمنين حضرت عل��ي)ع( كه پدر 
شايس��ته ترين فرزندان هستي بود، مي فرمايد: 
»كودك هفت سال آزاد است و هفت سال مورد 
ادب و توجه و هفت س��ال ديگر مورد خدمت و 
ياور است«، اين فرمايش كوتاه و نغز نه تنها در 
تربيت حسنين و ديگر فرزندان موالي متقيان 
به خوبي به كار گرفته شد، بلكه حاوي مهم ترين 
نكاتي است كه امروزه روانشناسان و پژوهشگران 

علوم تربيتي را مشغول ساخته است. 
امام صادق )ع( نيز تأكي��دي دوباره بر فرمايش 
حضرت علي)ع( داشته و فرموده است: »كودك 
هفت سال بازي مي كند و هفت سال خواندن و 
نوشتن مي آموزد و هفت س��ال حالل و حرام را 
ياد مي گيرد.« از نگاه اصول تربيتي اسالم هفت 
سال نخس��ت دوره تكوين است كه بايد تفاوت 
كودكان به لحاظ رش��د و نمو عقلي و هوش��ي 
ارزيابي شود. هفت ساله دوم دوره پرورش ديني 
و اخالقي و هفت سال سوم دوره تمرين و عمل 
به آموخته هاس��ت تا آمادگي كامل براي ايفاي 
نقش در زندگي اجتماعي ايجاد شود.  همان طور 
كه در مقدمه اشاره شد، اسالم نگاهي روزآمد به 
تربيت دارد. نكته اي كه بايد در همه مراحل در 
نظر گرفته شود، اين است كه محتواي آموزشي 
و تعليم بايد با مسائل روز و مورد نياز فراگيران و 
نيز شرايط محيطي و اجتماعي آنها مرتبط باشد. 
علي )ع( در اين زمينه مي فرمايد: »فرزندان خود 
را به عادات و آداب خود مجبور نكنيد؛ زيرا آنها 

براي زماني غير از زمان شما خلق شده اند.«
نگاهي به چالش هاي ميان فرزن��دان و والدين 
نشانگر آن است كه پدر و مادرها اصرار به تربيت 
فرزندان دقيقاً براس��اس معيارهاي خود دارند، 
همان اصول و معيارهايي كه بر اساس آن تربيت 
ش��ده اند. البت��ه بي ترديد بنيان ه��اي تربيتي 
اسالم مشخص و معين اس��ت، اما شيوه ها بايد 
به روز ش��ود تا پاس��خگوي نياز امروز نس��ل ها 
باش��د. در اين زمينه والدين خودشان هم بايد 

آموزش هاي الزم را ببينند، چراكه براي تربيت 
فرزند مهارت هايي الزم اس��ت كه بايد آموخته 
ش��ود؛ يكي از اين مهارت ه��ا چگونگي گفتار و 
رفتار با فرزند است. بايد به گونه اي با آنان رفتار 
كرد و سخن گفت كه برايشان جذابيت داشته 
باشد وگرنه هيچ آموزشي به صورت عمقي اتفاق 
نمي افتد. بي ترديد در اين زمينه محبت كردن 
به عنوان نس��خه اي مؤثر س��فارش مي ش��ود. 
محبت بي قيد و شرط به كودكان مثل آب و غذا 
براي زندگي كودك ضرورت دارد. انسان فطرتاً 
خداجوس��ت و خداجويي همانا محبت جويي 
است. همانگونه كه حضرت موسي)ع( به خداوند 
عرض كرد: »پروردگارا! كدام يك از اعمال نزد 
تو برتر است؟ خطاب رسيد: محبت به كودكان؛ 
چراكه من فطرت آنها را بر پايه اعتماد به يگانگي 

خود قرار دادم.«
محبت سرش��ار بي دريغ به كودكان را در سيره 
پيامبر مهرباني حض��رت محمد)ص( به خوبي 
مي توان ديد. در بحاراالنوار آمده اس��ت: روزي 
پيامبر )ص( آهنگ نماز ك��رد در حالي كه امام 
حسن )ع( همراهشان بود. رس��ول خدا)ص(، 
امام حس��ن را در مقابل خود بر زمي��ن نهاد و 
ش��روع به نماز كرد. پس وقتي كه به س��جده 
رف��ت آن را طوالني نمود. راوي مي گويد: س��ر 
خود را از سجده برداش��تم تا ببينم چرا سجده 
پيامبر طوالني ش��ده اس��ت؟ ناگاه چشمم به 
امام حسن افتاد كه بر شانه پيامبر نشسته بود. 
هنگامي كه آن حضرت س��الم را گفت مردم به 
آن حضرت عرض كردند:  اي رسول خدا در اين 
نماز س��جده اي كردي كه پي��ش از اين چنين 
سجده اي نكرده بودي، گويي بر شما وحي نازل 
مي ش��د. پيامبر)ص( در پاس��خ فرمود: بر من 
وحي نازل نشد، اما پسرم بر دوشم نشسته بود و 
دوست نداشتم كه او را شتابزده كنم، صبر كردم 

تا اينكه از دوشم پايين آمد. 
س��يدمهدي ش��مس در كتاب اخالق اسالمي 
روايتي را از سيره رسول گرامي اسالم در محبت 
به كودكان روايت مي كند كه مي تواند همچون 
چراغي فروزان براي همه پيروان راس��تين آن 
حضرت به ويژه پدر و مادرها باشد. روايت از اين 
قرار است كه: روزي پيامبر )ص( همراه اصحاب 
از كوچه هاي مدينه عبور مي كردند، در يكي از 
كوچه ها چند كودك مش��غول بازي بودند و در 
كنار آنها كودكي خود را روي زمين مي كشيد و 
گريه مي كرد. حضرت متوجه آن كودك شده، 
پهلوي او روي زمين نشستند، سپس آن طفل را 
از زمين بلند كرده و علت گريه او را جويا شدند. 
كودك گفت: من پس��ر رفاعه انصاري هستم، 
پدرم در جنگ احد كشته شد. خواهري داشتم 
كه ازدواج كرد و مادرم نيز ش��وهر كرد و مرا از 
خود راند. اكنون بي كس و تنها مانده ام. بچه ها 
مرا س��رزنش مي كنند و به ب��ازي نمي گيرند. 
حضرت بسيار ناراحت شد و اشك از چشمانش 
جاري گردي��د و س��پس او را روي زانوي خود 
نش��اند و فرمود: ناراحت مباش، م��ن از امروز 
پدر تو و دخترم فاطمه خواهر توس��ت. كودك 
شادمان شد و برخاس��ت و فرياد زد:  اي بچه ها، 
ديگر مرا سرزنش نكنيد كه پدرم از پدرهاي شما 
بهتر است. آنگاه پيامبر )ص( دست او را گرفت 
و به خانه دخترشان فاطمه)س( بردند و گفتند: 
دخترم! اين كودك فرزند ما و برادر توست. از او 
نگهداري كن. فاطمه نيز جام��ه اي پاكيزه بر او 
نشاند. سرش را روغن زد و ظرف خرمايي پيش 
روي او گذاشت و فرمود: حسن و حسينم بياييد 
و با هم غذا بخوريد. بعد از رحلت حضرت رسول 
اكرم )ص(او بر سر خود خاك مي ريخت و فرياد 
ميزد: »وا ابتاه امروز من يتيم شدم« و همه مردم 

از سوز او مي گريستند. 
در مكتبي كه چنين پيامبري دارد-  پيامبري 
كه در تم��ام لحظه هاي عم��ر پربركت خويش 
يك دم از مه��ر و محب��ت به امت��ش فروگذار 
نكرد-  بي ترديد در صورت عمل به سفارش هاي 
متعالي اش فرزنداني شايس��ته تربيت و تقديم 
جامعه خواهد ش��د. باش��د كه براي يادگيري 
اصول فرزندپ��روري راه دوري نرويم و با تأمل 
و تعمق در س��يره و گفتار معصومي��ن)ع( راه 
روشن تربيت فرزندان خويش را بر مبناي مهر و 
عطوفت پيدا كنيم تا در آغوش محبت مان جان 

بگيرند و بالنده شوند.

نگاهي به جلوه هاي تربيت مهرورزانه در سيره معصومين
 فرزندان مكتب نبوي

در آغوش مهر و محبت اوج مي گيرند

بچه هاي ديروز كمتر مي ترسيدند، چون والدين ترس كمتري داشتند

والدين هليكوپتري ترس را به جان فرزندان انداخته اند!

سبك تربيت

آنچ�ه در رواي�ت ق�رن بيس�ت ويكمي 
ترس م�ورد تأكي�د قرار مي گي�رد، ديگر 
آن نگراني ه�اي س�نتي ك�ودكان، مانند 
ت�رس از تاريكي يا ترس از ت�رك والدين 
نيس�ت. ب�ه  ج�اي  آن، اي�ن ترس ه�اي 
كودكان ب�ه واس�طه تخيل بزرگس�االن 
شناسايي مي ش�وند و اغلب اضطرابي را 
بيان مي كنند كه در ذه�ن والدين كمين 
كرده اس�ت. ترس از داش�تن شخصيتي 
شكننده، ترس از شكست، ترس از عزت 
نفس پايين، ترس از پايين تر از استاندارد 
بودن، ت�رس از آثار مخ�رب امتحان ها بر 
سالمت روان دانش آموزان، ترس از رقابت 
و ورزش ه�اي رقابتي و ت�رس از انضباط

اميرالمؤمنين حضرت علي)ع(  
مي فرمايد: »كودك هفت س�ال 
آزاد اس�ت و هف�ت س�ال مورد 
ادب و توجه و هفت س�ال ديگر 
مورد خدمت و ياور اس�ت«، اين 
فرمايش كوتاه و نغز ن�ه تنها در 
تربيت حسنين و ديگر فرزندان 
م�والي متقي�ان ب�ه خوب�ي به 
كار گرفت�ه ش�د، بلك�ه ح�اوي 
مهم ترين نكاتي است كه امروزه 
روانشناسان و پژوهشگران علوم 
تربيتي را مشغول ساخته است


