
   مسئوليت پذيري يعني چه؟
بي ترديد براي مسئوليت پذير كردن فرزندان ابتدا بايد اين 
مفهوم و ابعاد آن براي خودمان روش��ن شده باشد. هدي 
جعفري كارشناس ارشد روانشناسي در اين باره مي گويد: 
»اگر مي خواهيم درباره مسئوليت پذير بودن حرف بزنيم 
ابتدا بايد تعريفي از آن داشته باشيم. مسئوليت پذيري در 
واقع قابليت پذيرش و به عهده گرفتن كاري اس��ت كه از 
كسي خواسته شده و اينكه فرد قابليت پذيرش يك سري 

وظايف را در برابر خودش و ديگران داشته باشد.«
   چرا كارهاي فرزندان را خودمان انجام مي دهيم؟

با توجه به ش��رايط فعلي جامعه، تحصيالت پشت سر هم 
دانش آموزان و دانشجويان كه ممكن است تا سنين باالي 
25 سال هم به طول بينجامد، مشكالت مربوط به بيكاري، 
تك فرزندي و نگراني هاي افزوني كه ب��راي والدين ايجاد 
مي كند، شرايط كنوني انتشار بيماري ويروسي كه بسياري 
را در خانه نگه داشته است، مجموعه اين عوامل موجب بروز 
برخي بي مسئوليتی  ها در قشر كودك و نوجوان شده است. 
به نظر مي رس��د امروزه مادران و پدران كمتري به بچه ها 
اين فرصت را مي دهند كه كارهاي خ��ود را خود به عهده 
بگيرند. جعفري در اين  باره با طرح پرسشي ادامه مي دهد: 
»جامعه كنوني ما با اين پرس��ش روبه روست كه چه شده 
كه ك��ودكان و نوجوانان كه افراد بزرگس��ال آينده جامعه 

ما به ش��مار مي روند، دچار بي مس��ئوليتي و روحيه عدم 
مسئوليت پذيري شده اند؟«

   داليل مسئوليت ناپذيري كودكان 
اين كارشناس ريشه هاي مس��ئوليت پذيري و مسئول بار 
آمدن افراد را مربوط ب��ه دوران كودكي مي داند و توضيح 
مي دهد: »اگر بخواهي��م به صورت ريش��ه اي و اصولي به 
اين مقوله بپردازيم، شايد بهتر باش��د نگاهي به كودكي و 
شيوه فرزندپروري از همان نخس��تين سال هاي كودكي 
بيندازيم و به عبارتي روحيه مسئوليت پذيري را از كودكي 
بررسي كنيم.« هدي جعفري ادامه مي دهد: »نبود روحيه 
مس��ئوليت پذيري در كودكان و نوجوان��ان علل متعددي 
دارد. از اين داليل مي توان به انتظارات بيش از حد والدين 
از فرزندان كه ممكن است خارج از توان آنان باشد، اشاره 
كرد. شماتت و س��رزنش فرزند توس��ط والدين و ارزيابي 
نادرست فرزندان از سوي والدين يا  برچسب زدن والدين به 
آنان مانند اين جمالت كه تو نمي تواني، تو تنبلي و همين 
طور صبور نبودن والدين نس��بت به فرزندان نيز از داليل 

ديگر به شمار مي رود.«
   روبه رو كردن كودك با مسئوليت هايش

پيامده��اي  ب��ا  اف��راد  جعف��ری روب��ه رو ك��ردن 
بي مسئوليتي هايش��ان را نكته اي قابل تأمل برمي ش��مرد 
و يادآور مي ش��ود: »اگر بخواهيم درباره افزايش و پرورش 

روحيه مس��ئوليت پذيري در كودكان و نوجوانان صحبت 
كنيم، بهتر اس��ت ابتدا فرد را با حالت دوس��تانه، از نتايج 
منطقي كارش آشنا كنيم، يعني فرد را با پيامدهاي رفتارش 
مواجه و روب��ه رو كنيم. به اين صورت كه ب��ه فرزندان حق 
انتخاب بدهيم و تصميم آنان را قبول كنيم.« اين روانشناس 
با مثالي در اين باره توضيح مي ده��د: »به طور مثال قبل از 
برگزاري مهماني خانوادگي، به كودك مس��ئوليت مرتب 
كردن اتاقش را بدهيم. به اين صورت كه يك زمان سه ساعته 
به كودك بدهيم. به اين منظور مي توانيم به او يادآوري كنيم 
كه نيم ساعت قبل از آمدن مهمان ها زماني كه به او داده ايم 
به پايان مي رسد و انتخاب با اوست كه ديگران با اتاق مرتب 
او مواجه شوند يا  با اتاق نامرتب او. در واقع كودك بايد تبعات 

رفتارش را به عهده بگيرد.«
   توقعات مان بايد منطقي باشد

جعفري مي گوي��د: »يكي ديگ��ر از راهكاره��اي پرورش 
مسئوليت پذيري اين است كه به افراد، مسئوليت متناسب 
با سن و توانشان سپرده شود. راهكار ديگر نيز اين است كه 
افراد در هر سني كه هس��تند، با تقصيرات و اشتباهاتشان 
روبه رو ش��وند و درباره آن ها توجيه نيز بشوند.« »يكي از 
مهم ترين نكات اين اس��ت كه انتظارات واقع بينانه از افراد 
داشته باشيم.« جعفري با بيان اين نكته ادامه مي دهد: »به 
طور مثال انتظار درست كردن خورشت قورمه سبزي از يك 

كودك 10 ساله همان قدر عجيب است كه انتظار درآمد 
ماهانه چند ده ميليوني خانمي از همس��رش كه شغلي با 
درآمد محدود دارد. ش��ايد در بعضي موارد انتظارات ما از 
ديگران همين قدر عجيب و افراطي باشد. پس بهتر است 
از درست بودن و منطقي بودن توقع خود چه از فرزند، چه 
از همسر و چه از هر كس كه با ما در ارتباط است، مطمئن 
شويم. اين را در نظر داشته باشيم كه تشويق به روش هاي 
مختلف و متناسب با سن افراد و متناسب با نوع شخصيت 

افراد بسيار سازنده است و تأثير مثبت دارد.«
   مسئوليت پذيري آموختني است

اين كارشناس احساس مسئوليت را امري اكتسابي و قابل 
آموزش مي داند و مي گويد: »بزرگسالي متأثر از تجربه هاي 
كودكي است. احساسات كودكي، بزرگس��الي را به نوعي 
متأثر مي كند ولي در مورد مسئوليت پذيري اين را در نظر 
بگيريم كه مسئوليت پذيري امري اكتسابي و در هر سن و 
شرايطي بر حسب اينكه خودشان تصميم به تغيير بگيرند، 
قابل يادگيري و اجراست هر چند ممكن است در بزرگسالي 
به تمرين و مداومت بيشتري نياز داشته باشد.« جعفري در 
پايان به اين نكته اش��اره مي كند كه: »به ياد داشته باشيم 
پاداش مسئوليت پذيري براي افراد، احساس ارزشمندي 
بيشتر، اعتماد به نفس باالتر و همين طور اعتبار اجتماعي 

افزون تر خواهد بود.«
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قصه زندگي

سبك مراقبت

   ليال جعفري
فكرش را هم نمي كردم كه مشاور اين حرف را به 
من بزند. راست راست توي چشم هايم نگاه كرد 
و گفت اگر پسرت در سن 30 سالگي نمي تواند از 
پس زندگي و مشكالتش بربيايد، تقصير خودت 
اس��ت! فكرش را بكن، يك عمري نگذاشتم آب 
توي دلش تكان بخورد، خواستم كمكش باشم، 
هر وق��ت پولي كم م��ي آورد كمكش مي كردم، 
حتي بعد از 18 سالگي. مي خواستم خوشحال 
و شاد زندگي كند. ولي ببين حاال مشاور به من 
چه مي گويد! اصاًل اگر نتوانس��ته كار ثابتي پيدا 
كند و براي خودش مستقل باشد، تقصير بزرگ 
شدنش است؟ مگر نه اينكه مملكت كه هيچ، دنيا 

درگير مشكل بيكاري است؟
 درست است كه پس��رخاله ها و پسرعمه هايش 
همگي سر كاري رفته اند و كار درست و حسابي 
براي خود پيدا كرده اند اما من مي دانم كه همه 
آنان با پارتي بازي رفته اند سر آن كارها، اگر نه در 
اين شرايط با اين همه بيكار، اين يك الف بچه ها 
از كجا براي خود اين كارها را دست و پا كرده اند. 
خانواده هاي شان مي گويند با زحمت خودشان 
كار دلخواهشان را پيدا كرده اند و براي خود برو 

بيايي به هم زده اند اما من كه باورم نمي شود!
 انگار من احمق و س��اده ام. اگ��ر كار پيدا كردن 
به اين راحتي ها اس��ت، چرا براي پسر قندعسل 
من كاري پيدا نمي شود؟ چرا او نمي تواند برود 
سر كار؟ هر چند مگر آن پس��رهاي فاميل هم 
كه كاري پي��دا كرده اند، چق��در درآمد دارند؟ 
هر كدام حقوق��ي مي گيرند ك��ه ارزش گرفتن 
هم ندارد. نصف آن را خ��رج هزينه راه مي كنند 
و نصف ديگرش را هم خرج خودشان، پس چه 
مي ماند ب��راي زندگي ش��ان؟ معلوم اس��ت كه 
نمي توانند تنهايي از پس زندگي شان بربيايند، 
همه مي گويند آنان به خانواده متكي نيستند و 
خودش��ان گليم خود را از آب مي كشند بيرون 

ولي مگر مي شود؟! 
اينها را مي گويند كه من كمتر كمك پسرم كنم، 
تا او در زندگي كم بياورد و كم كم خانواده اي را 

كه تش��كيل داده اس��ت، با يك بچه كوچك، از 
دست بدهد. از اولش هم فاميل چشم ديدن من 
را نداشتند، از اولش هم چش��م ديدن اين يك 
پسر يكي يك دانه ام را نداشتند. براي همين هم 
حتماً دروغ مي گويند، حتماً براي اينكه پسرشان 
جلوي زنشان خجالت زده و س��رافكنده نشود، 
دس��ت و بالش��ان را گرفته اند، اگرنه نمي شد با 
حقوق كارمندي و درآمدهاي پايين كه تازه در 
اين شرايط اقتصادي ناجور كه كرونا بدترش هم 

كرده است، زندگي را گذراند.
 آن هم با آن دبدبه و كبكبه اي كه زن هايش��ان 
دارند. بدون كمك خانواده هايشان مگر مي شود 
خرج قر و اطوار آن زن ها را داد؟ حاال مش��اور به 
من مي گويد اش��كال از پسر من است. مي گويد 
آن قدر بي مسئوليت بارش آورده ام كه نمي تواند 
از پس زندگي مشترك بربيايد، خانم نازنازي اش 
از اينكه پس��رم س��ر هر كاري كه مي رود دوام 
نمي آورد و مي نش��يند خانه تا او برود سر كار و 

مخارج زندگي را تأمين كند، ناراحت است.
 اين قدر بازي درآورد كه اين هم از كار آخرش. 
گذاش��ته و رفته خانه پدرش. مي گويد: »در آن 
جا دس��ت كم مجبور نيس��تم كه خرج يك نفر 
ديگر را هم بدهم و دخترم را هم در آن جا بزرگ 
مي كنم.« عروس��م هم نمي تواند درك كند كه 
كار كم پيدا مي شود! اين جور وقت ها مي گويد: 
»چرا من مي توانم بروم سر كار و درآمدي داشته 
باش��م؟ چرا همه مي توانن��د كاري پيدا كنند و 

زندگي خود را اداره كنند؟! 
اين فقط پس��ر شماس��ت كه كاري برايش پيدا 
نمي شود و بايد بنشيند خانه تا من به جاي او بروم 
س��ر كار؟ تازه در خانه هم كه هست به آشپزي و 
كارهاي خانه دست هم نمي زند. مي نشيند تا من 
از س��ر كار برگردم و كارها را انجام دهم.« عروسم 
مي گويد هم خانه دار است و رسيدگي به كارهاي 
خانه را به عهده دارد و هم شده است نان آور خانه! 
حاال نمي دانم با اين گرفتاري چه كنم؟ حرف مشاور 
را باور كنم، حرف عروس��م را، حرف خانواده هاي 

فاميل را يا  بيكاري رايج در جامعه را؟

  خاتون تهراني
فرزندان م��ان را در خانه رش��د مي دهيم يا در 
هتل؟ مح��ل زندگي ك��ه ب��راي فرزندان مان 
در نظر گرفته ايم، چگونه جايي اس��ت؟ خانه  
ما جايي اس��ت ك��ه فرزندان م��ان مي توانند 
مسئوليت هاي ش��خصي خود را انجام ندهند 
و انجام آنه��ا را به عهده ما بگذارن��د، يا  جايي 
اس��ت كه آن��ان را ب��ا احس��اس مس��ئوليت 
رش��د مي دهد؟ محيط خانه و خان��واده بايد 
چگونه باشد تا از بابت مس��ئوليت پذير شدن 
فرزندان مان خيالمان آس��وده باش��د؟ هر پدر 
يا مادر مس��ئوليت پذيري مي خواهد بهترين 
ش��رايط زندگي را براي ثمره زندگي اش يعني 
فرزند، فراهم كند. پدر و مادر اين شرايط را با 
تمام وجود، در حد توان خود و با امكاناتي كه در 

اختيار دارند، در اختيار فرزند قرار مي دهند.
 ولي نكته اينجاست كه گاه ما پدر و مادرها از 
روي دلسوزي رفتاري را از خود نشان مي دهيم 
كه تربيت نادرس��تي به همراه خواهد داشت. 
گاهي يادمان مي رود كه فراهم كردن راحتي 
فرزند، با جور او را كشيدن تفاوت دارد. در اين 
صورت ممكن است يادمان رفته باشد كه فرزند 

موجود مستقلي است.
 شايد نتوانسته باشيم استقالل او را به عنوان يك 
انسان درك كنيم و در اين صورت به جاي اينكه 
فكر كنيم كه فرزندم نياز دارد به كمك و حمايت 
من، به اين فكر كنيم كه فرزندم نياز دارد به كسي 
كه به جاي��ش عمل و رفتار كن��د. در اين صورت 
فكر مي كنيم بايد به ج��اي او فكر كنيم، به جاي 

او رفتار كنيم و از هم��ه مهم تر به جاي او زندگي 
كنيم. ش��ايد بايد زندگي كردن و مفاهيم آن را 
دوباره به ياد آوريم. در اين صورت به ياد مي آوريم 
كه خانه ب��راي فرزندان مان نه تنها جايي اس��ت 
براي پرورش و تربيت و بزرگ ش��دن، كه جايي 
است براي رش��د. در اين صورت ش��ايد بتوانيم 
به ش��رايط زندگي خود واقف ش��ويم و اين را در 
زندگي خود موشكافي كنيم كه چگونه جايي را 
براي فرزندان خود فراهم كرده ايم. در اين صورت 
مي توانيم بررس��ي كنيم كه كدام مفهوم با محل 
زندگي مان سازگارتر است، جايي براي آرميدن و 
استراحت و بزرگ  شدن، يا جايي براي آرميدن و 
استراحت و بزرگ شدن و رشد؟ در مورد نخست 
پيداست جايي فراهم كرده ايم شبيه هتل، حتي 
اگر امكاناتش محدود باشد، و در مورد دوم جايي 

فراهم كرده ايم براي رشد و بالندگي. 
در مورد دوم فضايي ساخته ايم كه همه افراد خانواده، 
متوجه مسئوليت هاي خود هستند. در اين صورت 
دس��ت كم اعضاي خانواده مي دانند كه وظايفي به 
عهده دارند كه كمترين آنها موارد ش��خصي است، 
مانند مرتب كردن لباس ها و وس��ايل ش��خصي يا  
كارهايي از اين دست. اين فضا كه به مسئوليت پذير 
شدن فرزند مي انجامد، فراهم نمي شود مگر با كنار 
گذاشتن برخي دلسوزي هاي بي جا در خانواده. اگر 
شاهد برخي رفتارهاي فرزندان هستيم كه از روي 
بي مسئوليتي رخ مي دهد، بايد به رفتار خود با آنان و 
همين طور فضايي كه خود برايشان فراهم كرده ايم 
مراجعه كنيم. شايد قصه دوس��تي خاله خرسه، در 

هتل محل زندگي مان در حال اجراست!

پسرم كار نمي كند

بچه ها را تنبل و مصرف كننده بار نياوريم

فرزندم! اينجا خانه است نه هتل

چگونه كودكان و نوجوانان را مسئوليت پذير بار بياوريم؟ 

برچسب بي مسئوليتي به فرزندان نزنيم

سبك آموزش

   هما ايراني
در طول تاريخ و در تمام جوامع همواره افرادي وجود داشته اند كه احساس 
مسئوليت كمتري نسبت به س�ايرين از خود نش�ان داده اند. اين نكته در 

داستان ها و ضرب المثل هاي به جا مانده از گذشته نيز ديده مي شود. احساس 
مسئوليت پايين نسبت به اموري كه به عهده داريم مي تواند مشكالت بسياري 
را براي ما و آناني كه با ما زندگي مي كنند يا  به نوعي با آنان سر و كار داريم، 

ايجاد كند. اين مشكل وقتي بزرگ تر مي شود كه افراد بيشتري از جامعه به 
اين سمت و سو رو آورند. در اين ميان دوران كودكي و نوجواني، مقطعي بسيار 

مهم محسوب مي شود و نقشي بنيادين در مراحل بعدي زندگي دارد.

نبود روحيه مس�ئوليت پذيري در كودكان و 
نوجوانان عل�ل متع�ددي دارد. از اين داليل 
مي توان به انتظ�ارات بيش از ح�د والدين از 
فرزندان كه ممكن اس�ت خ�ارج از توان آنان 
باشد، اش�اره كرد. شماتت و س�رزنش فرزند 
توس�ط والدين و ارزيابي نادرست فرزندان از 
سوي والدين يا  برچسب زدن والدين به آنان 
مانند اين جمالت كه ت�و نمي تواني، تو تنبلي 
و همين ط�ور صبور نبودن والدين نس�بت به 
فرزندان ني�ز از داليل ديگر به ش�مار مي رود

   مينا راهي
»بهترين ارث�ي كه پدر و م�ادر مي توانند ب�ه فرزندان 
بدهند، ادب و تربيت صحيح است.« اين را امام نخست 
ش�يعيان مي فرمايد. مصداق اي�ن كالم را مي توان در 
بزرگس�الي افراد جس�ت، هنگامي كه به مرحله اي از 
رشد رسيده اند كه هر آن چه در كودكي آموخته اند را در 
زندگي خود بازتاب مي دهند. يكي در زندگي مشترك، 
يكي در برخورد با محيط زيس�ت، يك�ي در برخورد با 
همكاران و ديگري در امتحان درس�ي دانش�كده و ...

ش��ايد يك��ي از اي��ن آداب و تربي��ت صحي��ح احس��اس 
مسئوليت پذيري باش��د كه در زندگي ما ابعاد گسترده اي 
خواهد داشت. اديان مختلف در اين باره توصيه هاي مختلف 
داشته اند. حضرت عيسي تنبلي را از گناهان بزرگ برشمرده 
و آن را منفور دانسته اس��ت. ولي به راستي اين تنبلي كه تا 
اين اندازه مورد شماتت قرار گرفته، از چه رو در افراد شكل 
مي گيرد؟ تجربه نشان داده اين تمايل از كودكي و خردسالي 
در خانه و خانواده اي كه در آن پا به دنيا گذاشته ايم، شروع به 
شكل گيري مي كند. حال اگر بنا بر فرموده حضرت علي)ع( 
بتوانيم از ابتدا ادب و تربيت صحيح را به فرزندانمان آموزش 
دهيم، آيا در به وجود نيامدن اين خصوصيت مؤثر نيستيم؟ 
در اين جا بايد به اين نكته توجه داشت كه اين ادب و تربيت 
صحيح در جايي مهم تر و مؤثرتر از خانه نيست كه به فرزندان 
منتقل مي شود. خانه اي كه به طور كلي براي خود و خانواده و 
فرزندان خود فراهم مي كنيم بستر آموزش اين تربيت است. 
مكان و فضايي كه اگر با اه��داف ما براي آينده فرزندان مان 
متناسب نباشد، آينده و سرنوشتش��ان را به طور كل تحت 

تأثير قرار خواهد داد.
اين نكته را معلمان و آموزگاران به خوبي درك و تش��ريح 
مي كنند. حتماً شما هم در مدرسه اين را از معلمان شنيده ايد 
كه دانش آموزان در كالس، تربيت خانوادگي خود را به خوبي 
نشان مي دهند و اين در بين همساالن و همكالسي هايشان 
بهتر و واضح تر هم ديده و مشخص مي شود. به راستي نيز هر 
فرد در بين همساالن خود به خوبي مي تواند آنچه را كه به 
عنوان تربيت به همراه دارد، در رفتار، كردار، گفتار و نيت و 
منظور كالمش به خوبي آشكار كند. از اين رو خانه و محل 
زندگي مان مهم ترين جايي است كه مي توان براي پيدا كردن 
خصوصيات و ويژگي هاي صحيح تربيتي نام برد. براي همين 
يكي از رحمت هايي كه پدر و مادر به فرزند خود دارند، تربيت 
است. خداوند در قرآن مي فرمايد: »بگو خدايا! والدينم را مورد 
رحمت خود قرار ده، همان طور كه آنان مرا در كودكي مورد 

لطف و رحمت خويش قرار داده اند.«
حديث��ي از پيامب��ر اس��الم نق��ل ش��ده ك��ه مي فرمايد: 
»ب��ه فرزن��دان خ��ود احت��رام كني��د و ب��ا آداب و روش 
 پس��نديده با آنها معاش��رت نماييد.« )بحاراالنوار، ج 23، 
ص 114(. مقوله تربيت و محبت در خانواده به قدري مهم 
اس��ت كه روايتي در اين باره اهميتش را مشخص مي كند. 
گفته مي شود حضرت محمد )ص( مردم را به نماز دعوت كرد 
در حالي كه حضرت حسن بن علي)ع( كه طفل خردسالي 
بود، همراهش��ان بود. پيغمبر طفل را كنار خود نشاند و به 
نماز ايس��تاد. يكي از س��جده هاي نماز را خيلي طول داد. 
راوي حديث مي گويد: من س��ر از س��جده برداشتم، ديدم 
حضرت حسن  بن علي)ع( از جاي خود برخاسته و روي كتف 
پيغمبر نشسته است. وقتي نماز تمام شد مأمومين گفتند: يا 
رسول اهلل چنين سجده اي از شما نديده بوديم، گمان كرديم 

وحي به شما رسيده است. 
پيامبر اس��الم فرمودند: وحي نرس��يده بود، فرزندم حسن 
در حال سجده بر دوشم سوار ش��د، نخواستم تعجيل كنم 
و كودك را به زمين بگذارم، آن قدر صب��ر كردم تا خودش 
از كتفم پايين آمد. )بحاراالنوار، ج 10، ص 82(. اين روايت، 
پيام هاي متعددي به همراه دارد. پيامي كه متناسب با اين 
نوشته مي توان از آن برداشت كرد، اهميت باال بردن عزت 
نفس كودك اس��ت. اگر پيامبر)ص(، حس��ن بن علي را از 
دوش خود به گونه اي پايين مي كش��يد تا زودتر از سجده 

برخيزد، چه بسا كودك در جمعي كه آن هم در حال نيايش 
و نماز بودند، احس��اس حقارت پيدا مي كرد و اين احساس 
تأثير منفي بر تربيت ايش��ان مي گذاش��ت. اي��ن ظرافت و 
دقت در برخورد با كودك آن هم در حال انجام كاري مهم، 
اهميت توجه و رفتار با كودك و همين طور اهميت تربيت 

غيرمستقيم او را نشان مي دهد.
 از سويي بهترين فرصت براي پيامبر فراهم شده بوده تا به 
ديگران در عمل نشان دهد كه بايد با كودكان مهربان بود و 
برايش��ان وقت و انرژي صرف كرد. كاري كه بسياري از ما 

والدين امروزه در زندگي انجام نمي دهيم و ايشان به روشني 
به ما آموخته است. از امام علي)ع( در اين باره حديثي نقل 
شده اس��ت، كه در اين مبحث چه خوش مي نشيند: كسي 
كه كودكي دارد بايد )در راه تربيت او( كودكانه رفتار نمايد. 

)وسائل الشيعه، ج5، ص 126(.
از پيامبر)ص( همچنين منقول است كه درباره تربيت فرزند 
فرموده اند: خداوند رحمت كند پدري را كه با نيكي نمودن 
و مهرباني به فرزندش و با آموزش دادن و ادب كردنش او را 
 در نيكي به خود ياري مي كند. )مستدرك الوس��ائل، ج 2، 
ص 626(. شايد اگر هنگامي كه خانه و زندگي خود را براي 
ورود فرزند يا  تربي��ت او آماده مي كنيم، بي��ش از هر چيز 
توجه مان به تربيت درست او باش��د، آمار و ارقام بسياري از 
آسيب هاي اجتماعي نيز پايين بيايد. آمار و اطالعات نشان 
مي دهد بسياري از تخلفات و جرائم مربوط به اشخاصي است 
كه در كودكي هرچند از زندگي مرفه و راحت ولي از تربيت 

نادرستي برخوردار بوده اند. 
چه بس��ا خانواده هايي ك��ه بيش از ه��ر چيز ب��ه اين فكر 
مي كرده اند كه بهترين زندگي براي فرزندش��ان، راحتي و 
آسودگي اس��ت و در اين راه ايثار هاي بسيار نيز كرده اند اما 
در واقع با منفعل نگه داش��تن آنان مانع رش��د تربيتي كه 

مسئوليت پذيري يكي از آنهاست، شده اند.
از رواياتي كه به جا مانده اس��ت، مي توان برداشت كرد كه 
پيامبر اس��الم نه تنها به تربيت ك��ودكان خانواده خود كه 
به كودكان جامعه اهميت م��ي داده و اين نكته را در موارد 
مناسب به پيروانشان گوشزد مي كرده اند. به طور مثال در 
حديثي از امام صادق)ع( آمده است: حضرت محمد)ع( نماز 
ظهر را با مردم به جماعت گذارد و دو ركعت آخر را به سرعت 
و با اسقاط مستحبات برگزار كرد. پس از نماز مردم گفتند 
يا رس��ول اهلل آيا در نماز پيش آمدي شد؟ حضرت پرسيد 
مگر چه ش��ده؟ عرض كردند دو ركعت آخر را به سرعت، 
ادا كرديد. فرمود: مگر صداي ش��يون و استغاثه كودك را 
نش��نيديد. )الكافي، ج 6، ص 48(. با توجه به مواردي كه 
گفته شد، مي توان اين برداشت را كرد كه اسالم به تربيت 
نگاهي بنيادي دارد و آن را از خردسالي براي افراد ضروري 
مي داند. آنچه از روايات برمي آيد، تربيت صحيح را مي توان 
از خردسالي آموزش داد. از سوي ديگر والدين بايد بيش از 
اينكه به فكر فراهم كردن مال و دارايي در قالب ارث براي 
فرزندان خود باشند كه چه بسا در آينده نيازي هم به آن پيدا 
نكنند، به تربيت درست و مناسب او بپردازند كه در هر حالتي 

و در هر سن و موقعيتي به آن نياز خواهند داشت.

تربيت، بهترين ميراث براي فرزندان
ابعاد و اهميت تربيت از منظر آيات و روايات سبك تربيت

ادب و تربي�ت صحيح در جاي�ي مهم تر و 
مؤثرتر از خانه نيست كه به فرزندان منتقل 
مي شود. خانه اي كه به طور كلي براي خود و 
خانواده و فرزندان خود فراهم مي كنيم بستر 
آموزش اين تربيت است. مكان و فضايي كه 
اگر با اه�داف ما براي آين�ده فرزندان مان 
متناس�ب نباش�د، آينده و سرنوشتشان 
را به ط�ور كل تحت تأثير ق�رار خواهد داد


