
 بناي هستي بر نظم استوار است
همه مي دانيم كه بناي هستي بر نظم استوار 
است و محتواي بسياري از آيات الهي نيز بر 
نظم و انضباط در زندگي فردي و اجتماعي 
مسلمانان تأكيد مي كند. آيات قرآن نـشـان 
مي دهـد كه اسالم همواره پيروان خويش را به داشتن 
يك برنامه صحيح و منظم دعوت مي كـنـد و از آنـان 
مـي خـواهـد كه به اصول و موازين دين پايبند بوده و 
طبق برنامه اي كه خداوند برايشان تنظيم كرده است، 
زندگي كنند. اولياي بـزرگـوار اسـالم نيز، رعـايـت 
ــه  ــا را از جـمـل ــاط در كـارهـ ــم و انـضـبـ نـظـ
مـهـم تـريـن مسائل در زندگي انسان شمرده و آن را 

مورد تأكيد قرار داده اند. 
ــاب به دو  ــه اي خط ــن وصيتنام ــي )ع( در ضم عـل
ــين )ع(  ــن و امام حس ــوارش امام حس ــد بزرگ فرزن
مي فرمايد:»شـمـا و هـمـه فـرزنـدانم و هر كس كه 
نامه ام بدو رسد، به ترس از خدا و نظم در كارهايتان، 

سفارش مي كنم.«
ــوي ديگر، نگاهي گذرا به حجم انبوه كتاب هاي  از س
قوانين و مقررات و سرمايه گذاري عظيمي كـه در امر 
ــود و  ــده و مي ش قانونگذاري و تنظيم و اجراي آن ش
اهميتي كه ملت هاي جهان به اجراي نـظـم و قـانـون 
در كـارهـاي خـود مي دهند، ضرورت نظم و انضباط 
ــش از پيش  ــر را بي در زندگي فردي و اجتماعي بش

آشكار مي سازد. 

اصالح رفتار يا انتقال رفتار صحيح 
براي اينكه بتوانيم براي پياده كردن يك 
ــويم، بايد  قانون در محيط منزل موفق ش
بدانيم از هرگونه عجله و شتاب در نتيجه 
بايد دوري كنيم، چراكه مسائل تربيتي نياز 
به صبر و بردباري دارد؛ يعني اول بايد راه درست را نشان 
ــيم. براي  ــد مراقب روند اجراي آن باش فرزند دهيم بع
رسيدن به نتيجه عجله نكنيم. شايد موانعي است براي 
فرزند كه بعضي از اين موانع بايد به طور طبيعي در طول 
زندگي رفع شود و بعضي از موانع را بايد با سعه صدر از بين 
ببريم. يك رفتار صحيح را وقتي مي توانيم در فرزندمان 
ايجاد كنيم كه خودمان آن رفتار را در وجودمان ايجاد 
كرده و به آرامي بدون هيچ فشاري به او منتقل كنيم. به 
عنوان مثال اگر خواستيم فرزندمان نسبت به نماز اهميت 
ــم آن را انجام دهد، اول بايد  بدهد و بعد به صورت منظ
خودمان اين طور باشيم. بعد با مهرباني او را به نماز دعوت 
ــته هاي معقول او به خوبي  كنيم و در زندگي به خواس
ــائلي كه مهم  جواب دهيم. از تنگ نظري در بعضي مس
نيستند، دوري كنيم تا وقتي از او تقاضايي كرديم، او به ما 
جواب مثبت دهد. متأسفانه بعضي پدران و مادران انتظار 
دارند فرزندان در هر سني كه هستند به خواسته هاي آنان 
پاسخ مثبت بدهند و در صورت جواب ندادن او را مؤاخذه 
مي كنند. طبيعتاً فرزند نيز با آنان همين برخورد را خواهد 

كرد و نمي تواند طبق دستور والدين زندگي كند. 

تالش براي حفظ روحيه نظم
يكي از نكاتي كه بايد در نظم بخشي به 
ــي در برنامه ريزي ها مورد توجه  زندگ
قرار دهيم، عمل به برنامه ريزي و ادامه 
آن است تا تثبيت نظم در زندگي ايجاد 
شود. بعضي خانواده ها نسبت به نظم فرزندان گاليه 
دارند و از اينكه برنامه هاي آنان موقتي است و نمي تواند 
ثبات داشته باشد، گاليه مي كنند. به طور مثال مادر يا 

ــفارش مي كند اشياي  پدر مخصوصاً مادر به فرزند س
خود را در جاي خود قرار دهد. فرزند هم بعضي اوقات 
ــل نمي كند. در  ــد، بعضي اوقات هم عم گوش مي كن
ــا مراعات اخالق مواظبت و  حالي كه اگر پدر و مادر ب
مراقب برنامه ريزي با اصول آن باشند و تا مدتي بر اين 
ــن روحيه براي فرزند ثابت  كار تأكيد كنند، كم  كم اي
ــي نوراني براي  ــي)ع( در حديث مي ماند. حضرت عل
نگهداري از عمل و در خصوص برنامه ريزي در زندگي 
مي فرمايند: »عمل، عمل، سپس توجه به پايان كار، 
پايان كار، آنگاه استقامت، استقامت، سپس شكيبايي، 
ــكيبايي! كاري اندك كه بر آن مداومت شود، برتر  ش
است از كار بسيار كه خستگي آورد و توانايي دوامش 
از انسان سلب شود.« بي ترديد والديني كه خودشان از 
نظم و انضباط زندگي خسته باشند، فرزنداني شلخته 
خواهند داشت، پس نقطه آغاز نظم در بچه ها به منظم 

بودن والدين برمي گردد. 

دوري از دوگانگي در رفتار پدر و مادر
ــراي تربيت فرزند با  پدر و مادرها بايد ب
يكديگر هماهنگ باشند، يعني روش و 
ــبك تربيتي را با هماهنگي يكديگر  س
ــده و نظر و  پيش ببرند. اگر پدر يك اي
ــند، اين باعث  ــته باش ــده و نظري ديگر داش مادر اي
ــردرگمي گير كرده و دنبال  مي شود فرزند در يك س

ــد. چه بسا در رفتار  راهي براي فرار از اين مهلكه باش
خود با بي نظمي اين دوگانگي را به نمايش مي گذارد. 
ــت به معناي  ــدر و مادرها در تربي البته هماهنگي پ
هماهنگي در روش ها نيست، بلكه در هدف است. چه 
بسا همان هدف را مادر به طوري و پدر به راهي ديگر 
جلو مي رود. به طور مثال وظيفه مادر براي جلب توجه 
فرزند، مديريت نظم در او با استفاده از حربه احساسات 
ــت. وقتي مادر  ــات در فرزند اس ــت احساس و مديري
احساسات و عواطف خود را به صورت مديريت شده به 
ــد آماده گوش دادن و  ــت، يقيناً فرزن پاي فرزند ريخ
عمل كردن به دستورات مادر در مورد نظم مي شود و 
همين انتقال نظم را پدر با ايجاد فضاي آرام و مهربان 
در عين اقتدار به فرزند منتقل مي كند. يادمان باشد 
خشونت از طرف پدر براي اجبار فرزند به كاري، قطعاً 

نتيجه عكس دارد. 

 معرفي الگوي شايسته
ــخصيت انسان،  از عوامل اثرگذار بر ش
ــه  ــا ك ــت. از آنج ــت اس ــو و دوس الگ
تأثيرپذيري فرزندان از الگو و دوستان از 
افراد بزرگسال بيشتر است، از اين جهت 
بايد مواظب باشيم فرزندان چه دوستي را براي خود 
ــد، بر  ــت منظم باش ــاب مي كنند. اگر اين دوس انتخ
شخصيت فرزندمان اثر مثبت مي گذارد. گاهي اوقات 
ــت براي فرزند  ــم هر دو در يك جه پدر و مادر و معل
ــيم مي كنند، اما دوست او به خاطر  برنامه اي را ترس
نفوذي كه بر او دارد، تمام آن برنامه ها را از بين برده و 

طبق آنچه خود مي خواهد، ترسيم مي كند. 

ايجاد فضايي مناسب در منزل
پدر و مادرها سعي كنند فضاي منزل را 
فضايي آرام و دلپذير براي فرزندان خود 
قرار دهند، چراكه وقتي فرزندان احساس 
آرامش و امنيت در محيط منزل كنند، 
راحت تر زير بار برنامه هايي كه به آنان مي دهيم، قرار 

ــات فرزند در منزل  مي گيرند. وقتي مادر به احساس
جواب مثبت و منطقي بدهد، در اين موقع وقتي به او 
گفت نظم و انضباط داشته باش يا برنامه اي را براي او 
ــات مادر را  ــواب احساس ــيم كرد، به راحتي ج ترس
مي دهد و احساس تكليف در او تقويت مي شود. پدر و 
ــند تا  ــب رفتارهاي خود در منزل باش مادر بايد مراق
خودشان بي نظمي را به فرزندان شان منتقل نكنند. به 
طور مثال وقتي پدر و مادر وسايل شخصي خود را سر 
ــامان ندهند، چه انتظاري دارند فرزند در زندگي  و س
ــد، چه  ــد؟ وقتي معلم و مربي منظم نباش منظم باش
انتظاري است محيط منزل و مدرسه براي دانش آموز 
محيط نظم و ترتيب باشد؟ يكي از راه هاي انتقال نظم، 
ــراي فرزندان يا  ــت. ب مطالعه كتاب در اين زمينه اس
كتاب بخوانيم يا كتابي متناسب با سن آنان بخريم تا 
خودشان مطالعه كنند و از آنها بخواهيم همان داستان 

را براي ما بگويند و نتيجه اش را از زبان آنها بشنويم. 

تشويق را فراموش نكنيم
ــم در گرايش  ــاي مه ــي از روش ه يك
انسان ها به خوبي ها، تشويق است. اين 
راهكاري قرآني است كه خداي متعال 
ــه كارهاي  ــويق بندگانش ب براي تش
ــته به آنان وعده پاداش دنيايي و اخروي داده  شايس
ــويق بر روح و روان و فطرت انسان  ــت، چراكه تش اس
اثري عجيب مي گذارد. از اين جهت چون انسان فطرتاً 
ــتقبال  ــويق اس از توجه و محبت آن هم در قالب تش
مي كند. خوب است فرزندانمان را براي انجام كارهاي 
ــويق به اين كارها بكشانيم. نقل است كه  خوب با تش
اديسون همه موفقيت هايش را در تشويق و كمك مادر 
ــته اند زماني كه  ــت. درباره او نوش به دست آورده اس
اديسون به مدرسه مي رفت، معلم نامه اي به اديسون 
داد كه به مادرش بدهد و گفت اين نامه را فقط مادرت 

بخواند.
 اديسون نامه را به مادرش داد و گفت اين نامه را معلم 
به من داده، مادر اديسون نامه را خواند و در نامه نوشته 
شده بود: »با كمال تأسف بايد بگويم فرزندتان كودن 
است و هيچ گونه استعدادي براي ادامه  تحصيل و درس 
ــه  ما نيز جاي افراد ابله و كودن   خواندن ندارد. مدرس
ــه راه نمي دهيم«؛ ولي  نيست و از فردا او را به مدرس
ــون كار عجيبي كرد و نامه را جور ديگري  مادر اديس
براي فرزندش خواند. او نامه را اينگونه خواند:»فرزند 
شما نابغه و باهوش است و مدرسه  ما توان آموزش به 
فرزندتان را به خاطر داشتن هوش باال ندارد. شما بايد 

شخصاً خودتان به او آموزش دهيد.«
ــون شروع به درس دادن به  اينطور شد كه مادر اديس
ــون در سن ۱۳سالگي  فرزندش در منزل كرد. اديس
ــي پس از فوت  ــود را ثبت كرد. مدت اولين اختراع خ
ــاز كرد و  ــه  مادرش را ب ــون صندوقچ مادرش، اديس
ــت آن نامه را براي همه بخواند تا به همه ثابت   خواس
كند از كودكي نابغه بوده و معلمش اولين كسي بوده 
كه اين مسئله را فهميده است، ولي با ديدن اصل نامه 
شروع به گريه كرد و تازه فهميد كه نامه معلمش چيز 

ديگري بوده است!
اديسون تازه فهميد كه چطور مادرش از يك اديسون 
ــاخت! اديسون بعدها در  كودن، يك اديسون نابغه س
خاطراتش نوشت: توماس اديسون، فرد كودني كه از 

سوی يك مادر قهرمان، به نابغه  قرن تبديل شد!
ــك مي تواند از يك  ــويق و كم آري والدين عزيز، تش
ــه تحويل  ــه به جامع ــودن، يك نابغ ــان حتي ك انس
ــتعداد و  ــس، تنبيه و تحقير مي تواند اس دهد و برعك
ظرفيت هاي باالي آدم ها را نابود كرده و نوابغ آينده را 

به كودن ها و عقده اي ها تبديل كند!

استفاده از اصل تغافل
گاهي اوقات با اينكه فرزند تا اندازه اي 
منظم شده، با ديدن يك كار بي نظم از 
او برآشفته شده و او را به شدت مؤاخذه 
مي كنيم، در حالي كه غافليم فرزندمان 
اصل نظم را ياد گرفته، فقط در اجراي آن گاهي اوقات 

سرباز مي زند.
ــل تغافل برخورد  ــه جاي تندي با اص  در اين موارد ب
ــه غفلت مي زنيم  ــي گاهي اوقات خود را ب كنيم؛ يعن
ــتباهش شود. البته اصل  تا فرزند خودش متوجه اش
ــت كه فرزند نمي خواهد شما او را  تغافل در جايي اس
ــبت به  بي نظم قلمداد كنيد و اگر در موارد خاص نس
بي نظمي او خود را به غفلت زديد، براي دفعات بعد با 
اين نوع برخورد سعي مي كند خودش را اصالح كند. 
گاهي وسايلش را جايي جمع مي كند و نمي خواهد به 
او بگوييد، بي نظم. اينجا بايد به تغافل بزنيم خودمان 
را و بعد در فرصت مناسبت غيرمستقيم به او گوشزد 

كنيم كه بايد نظم را رعايت كند.
ــت دائماً تذكر دهيم تا بچه به لجبازي   پس نياز نيس
ــخت  روي آورده و زندگي هم براي او و هم براي ما س

شود. 
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سبك رفتار

مصرف كنندگان تا كجا  مي توانند
 قوانين سازمان ها و شركت ها را تغيير دهند؟

آيامنميتوانم
بزرگراههاراتحريمكنم؟!

ــاره خطراتي كه  ــت درب ــه هروق ــدارد ك تعجبي ن
فيس بوك، آمازون يا گوگل براي مردم ساالري دارند 
صحبت مي كنيم، مردم هميشه شروع مي كنند به 
دم زدن از حق انتخابي كه به عنوان يك مصرف كننده 
ــت مدارانه رفتار كنند  ــاي اينكه سياس دارند و به ج
ــي و قوانين محرمانگي  ــن ضدانحصارطلب )به قواني
ــوند يا اقامه دعوا كنند(، سريع  ــل ش داده ها متوس
ــت  موضوع را حيثيتي مي كنند. خانمي نگران اس
ــد زندگي  ــد، بايد قي ــوك را رها كن كه اگر فيس ب
ــرمندگي  اجتماعي اش را هم بزند. مرد ديگري با ش
مي گويد فيس بوك را براي چند هفته كنار گذاشته 
ــتانش را از دست  داده، دست   و وقتي ديده كه دوس
ــته است. كسي كه  از پا درازتر به فيس بوك بازگش
جسارت تحريم كردن ندارد، چطور مي تواند جلوي 
قانون گذاران بايستد و از آنها بخواهد كه رفتارشان 

را تغيير دهند. 
مبناي اين اعتقاد طرز فكر سردرگمي است كه نسبت 
به وظايفمان به عنوان يك مصرف كننده داريم. اين 
اعتقاد نه تنها به تحريم بيشتر منجر نمي شود، بلكه 
اساساً كنشگري را هم تضعيف مي كند: كار اشتباه 
يك شركت باعث ايجاد اعتراضات مي شود و زنجيره 
ــاي زنجيره  ــق  به  جانب بودن ها ج پيچيده اي از ح
ــاالرانه را مي گيرد.  ــات مردم س ــاده اي از مطالب س
ــازمان هاي انحصاري در  ــاي بزرگ ترين س وقتي پ
ــدل از مصرف كننده بودن بيش   ــد، اين م ميان باش
ــد. براي بيشتر مردم  از پيش مشكل ساز خواهد ش
تحريم كردن اين سازمان ها ممكن نيست، دقيقاً به 
 اين  دليل كه اين سازمان ها دولتي هستند و خدمات 
ــم از مردم  ــم مي كنند. نمي تواني زيربنايي را فراه
ــا، آنها را  ــر قوانين كتابخانه ه بخواهيم، براي تغيي
تحريم كنند؛ نمي توانيم از مردم بخواهيم بزرگراه ها 
را تحريم كنند تا دولت ايمني راه ها را افزايش دهد؛ 
يا بگوييم همه فقط آب معدني استفاده كنند تا اداره 

آب به خودش بيايد. 
ــي به  صورت شخصي هر كجا  ايرادي ندارد اگر كس
ــتفاده از محصولي را ترك كند،  ــيد، اس زورش رس
ــي اخالقي )رعايت  هرچند تاكنون مصرف كنندگ
ــي در تفكر  ــد( نقش مهم ــي در خري اصول اخالق
ترقي خواهانه داشته است، اما ما نمي توانيم از مردم 
ــي مهمي چون  ــاخت هاي ارتباط ــم زيرس بخواهي
فيس بوك و گوگل را تحريم كنند، چون خواهان از 

بين  رفتن انحصار آنها هستند. 
ــركت ها را تغيير خواهد  آيا اين تحريم ها رفتار ش
ــت  ــردن، به  خودي  خود ممكن اس داد؟ تحريم ك
منجر به ايجاد تغييرات كوچك شود يا اينكه منجر 

به ارائه مجموعه اي از وعده هاي بي ربط كه درنتيجه 
ــت اجتماعي  ــود نوع ديگري از حماي باعث مي ش
ــم همخواني  ــدف اوليه تحري ــود كه با ه ايجاد ش
ــازمان هاي  ندارد. زماني  كه مصرف كنندگان و س
ــتي خواسته هايشان درباره  مردم نهاد محيط زيس
ــت محيطي را به سمت شركت سرازير  عدالت زيس
مي كنند، شركت خواسته ها را مي گيرد و از آن در 
تدوين استراتژي هاي رشد و توسعه خود استفاده 
مي كند. بنابراين، مصرف كنندگي اخالقي به شدت 
بستگي دارد به اينكه با شركت ها براي ايجاد تغيير 
ــه آنها در اين  ــاركت كنيم، نه اينكه نفوذي ك مش

اقتصاد انحصاري شده دارند را به چالش بكشيم. 
ــاوندان نزديكش،  مصرف كنندگي اخالقي و خويش
ــركتي و مسئوليت اجتماعي  يعني جوابگوبودن ش
ــبي با اقتصادهاي انحصاري  شركتي- خيلي تناس
 شده ندارد و براي واداركردن شركت هايي با جايگاه 
ــبه دولتي به رعايت قانون هم بسيار ناتوان است،  ش
اما اگر شركت هاي بزرگ را به  چشم شريك ببينيم 
ــان به عنوان قانون گذاران بازار را به  و مشروعيت ش
ــيم، آنگاه خواهيم ديد كه مدل تحريم  چالش نكش
ــتري هرچند در كوتاه مدت مي تواند  به وسيله مش
پيروزي هايي ترقي خواهانه را به  دنبال داشته باشد، 
ــت كه  ــركت ها آنقدر باال هس اما قدرت اين گونه ش

بتواند از آنها در برابر تحريم محافظت كند. 
ــوك عناصر  ــزي مثل فيس ب ــردن چي در تحريم ك
ــي دارند. مردي را  اجتماعي و طبقاتي نقش پررنگ
ــط  به  باال كه  ــد از طبقه اجتماعي متوس تصور كني
شبكه مستحكمي از دوستان دارد و دوستانش هم 

قدر اين خاص بودنش را مي دانند.
ــتفاده كردن يا  ــخصي احتماالً اس ــراي چنين ش  ب
ــويه  ــتاگرام علي الس ــردن از فيس بوك يا اينس نك
ــت، اما جواني كه به  دنبال كار مي گردد و رفيق  اس
ــابي هم ندارد، احتماالً برايش سخت  درست وحس
ــه متعلق به  ــام فضاهايي ك ــود كه قيد تم خواهد ب
ــن ابزارها محور  ــت را بزند، چراكه اي فيس بوك اس
ــات كاري او را  ــبكه ارتباط ــي اجتماعي و ش زندگ
ــكيل مي دهند. انزواي اجتماعي هزينه انساني  تش
ــنگيني در پي دارد و اگرچه ممكن است برخي  س
افراد شبكه هاي اجتماعي محكمي خارج از فضاي 
مجازي براي خودشان داشته باشند، اما بسياري از 

مردم اينطور نيستند. 
با اين  حال، ما به  طريقي باورمان شده است كه كسي 
كه از پس تحريم كردن يك شركت برنمي آيد، پس 
ــي انتقاد كند يا  چطور مي تواند به رفتارهاي سياس

مجلس را براي تغيير تحت فشار قرار دهد. 
ــان را تغيير  ــا عادت هاي اعتراضي م ما نياز داريم ت
ــت هاي عمومي و  ــه سياس ــوي ك ــه  نح ــم، ب دهي
ــت هاي انتخاباتي تبديل شود به محور نحوه  سياس
برخورد ما با انحصارطلبي شركت ها. اگر پيتزافروشي 
ــش بدرفتاري مي كند، بي درنگ  محلتان با كاركنان
ــركت انحصاري  ــر يك ش ــد، اما اگ تحريمش كني
ــر جالوت  ــش داد يا اگ ــا را افزاي ــي قيمت ه داروي
ــبكه هاي اجتماعي دروغ هاي سياسي را ترويج  ش
ــد، به جاي اينكه  ــتري به جيب بزن كرد تا پول بيش
كاسه گدايي تان را جلوي خود گوگل و فيس بوك به 
دست بگيريد، واكنش درست اين است كه تا جلوي 
ــتتان اين باشد  مجلس راهپيمايي كنيد و درخواس
كه كارهاي اين شركت ها بايد مورد تحقيق  و تفحص 
قرار بگيرد و قدرت انحصاري شان هم بايد شكسته 
ــود و اگر نماينده تان موفق به انجام اين كار نشد،  ش

تحريمش نكنيد؛ عوضش كنيد. 
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   تلخيص: سلما سلطاني
بعضي ها وقت�ي رفتار ب�دي از يك ش�ركت س�ر مي زند، اولي�ن واكنش ش�ان تصمي�م به قطع 
رابطه با آن ش�ركت اس�ت. پس تعجب�ي ندارد ك�ه هروقت درب�اره خطرات ش�ركت هاي بزرگ 
و انحصارگر صحبت مي ش�ود، بي�ش از هر چي�ز از حق انتخابش�ان به عن�وان مصرف كننده دم 
مي زنن�د، س�ريع موض�وع را حيثيتي مي كنن�د و خواس�تار تحري�م محص�والت و خدمات آن 
شركت مي ش�وند، اما آيا تحريم كردن عملي مؤثر و اخالقي براي دس�تيابي به اهدافمان است؟

نمي تواني�م از م�ردم بخواهيم براي 
تغيير قواني�ن كتابخانه ه�ا، آنها را 
تحريم كنن�د؛ نمي تواني�م از مردم 
بخواهيم بزرگراه ها را تحريم كنند تا 
دولت ايمني راه ها را افزايش دهد؛ يا 
بگوييم همه فقط آب معدني استفاده 
كنند ت�ا اداره آب به خ�ودش بيايد. 
ايرادي ن�دارد اگر كس�ي به صورت 
ش�خصي ه�ر كج�ا زورش رس�يد 
اس�تفاده از محصول�ي را ترك كند، 
اما م�ا نمي توانيم از م�ردم بخواهيم 
زيرساخت هاي ارتباطي را تحريم كنند

يك رفتار صحيح را وقتي مي توانيم 
در فرزندم�ان ايج�اد كني�م ك�ه 
خودمان آن رفت�ار را در وجودمان 
ايجاد كرده و به آرام�ي بدون هيچ 
فشاري به او منتقل كنيم. به عنوان 
مثال اگر خواستيم فرزندمان نسبت 
به نماز اهميت بدهد و بعد به صورت 
منظ�م آن را انجام ده�د، اول بايد 
خودم�ان اين ط�ور باش�يم. بعد با 
مهربان�ي او را به نم�از دعوت كنيم

چند راهكار براي داشتن فرزنداني منظم

والدين خسته و بچه هاي شلخته!

سبك تربيت

   حجت االسالم عليرضا فرهنگ*
بعضي پدرها و مادرها از اينكه فرزندان خود كمي سختي تحمل كنند، نگران هستند و فكر مي كنند 
س�ختي براي فرزند مايه دلزدگ�ي او از زندگي مي ش�ود، در حالي كه برعكس اس�ت. اگ�ر فرزند را 
نازپرورده و لوس بار آوريم و او را در معرض سختي ها قرار ندهيم، حتماً در زندگي با مشكالتي از جمله 
راحت طلبي، بي نظمي و عدم مس�ئوليت پذيري روبه رو خواهد شد. اگر نگران آينده او هستيم، بايد 
در عين مهرباني با قاطعيت قوانين زندگي را برايش گفته و به او در اجراي آنها كمك كنيم تا در سنين 
باالتر به راحتي و آرامش دست پيدا كند. موالي متقيان، حضرت علي )ع( معتقد بودند: كسي كه در 
راه ادب، رنج برد، بدي هايش كم گردد. پس انضباط، ارجمندي و بزرگي، با دشواري ها به دست مي آيد. 

گاه�ي اوقات ب�ا اينك�ه فرزن�د تا 
اندازه اي منظم ش�ده، با ديدن يك 
كار بي نظم از او برآش�فته شده و او 
را به ش�دت مؤاخ�ذه مي كنيم. در 
حالي ك�ه غافليم فرزندم�ان اصل 
نظم را ي�اد گرفته، فق�ط در اجراي 
آن گاه�ي اوقات س�ر ب�از مي زند. 
در اي�ن م�وارد به ج�اي تن�دي با 
اصل تغاف�ل برخورد كني�م، يعني 
گاه�ي اوق�ات خ�ود را ب�ه غفلت 
مي زنيم ت�ا فرزند خ�ودش متوجه 
اشتباهش ش�ود. البته اصل تغافل 
در جايي است كه فرزند نمي خواهد 
ش�ما او را بي نظ�م قلم�داد كني�د


