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سبك فرزندپروري

فرزندم از مستقل شدنت 
خوشحال و غمگينم!

دوست داريم فرزندمان 
روي پاي خودش بايستد اما... 

 تربيت فرزن�دي كه بتوان�د روي پاي خودش بايس�تد، هدف 
مش�ترك همه پدر و مادرهاس�ت. اولين باري كه او را به مهد 
كودك مي بريد و تنها برمي گرديد، اولين باري كه با دوستانش 
بيرون مي رود، اولين باري كه به سفر مي رود، همه اينها، يعني 
او در مسير اس�تقالل گام برمي دارد و با هر گام، همزمان، از تو 
دورتر مي ش�ود. ش�ايد معناي والدگري همين است؛ فرآيند 

تدريجي، آرام، غرورانگيز و البته كمي غمناك »رهاكردن«. 
    

چند هفته اي است دخترم مهدكودك مي رود، معلوم بود خيلي دوست 
دارد وقت بيش��تري با همسن و س��ال هايش بگذراند. من و همس��رم 
هم بدمان نمي آمد صبح هاي مان مال خودمان باش��د. روزهاي اولش 
است اما ظاهراً كه آنجا خوب جا افتاده اس��ت. خيلي راحت تر از برادر 
بزرگ ترش كه مجبور بوديم همه جور ش��گردي رويش پياده كنيم تا 
بتوانيم هر روز صبح او را از در خانه بيرون بكشانيم، از تطميع و تهديد 

و زبان بازي گرفته تا شست وشوي مغزي. 
از آنجا كه دخترم بيشتر به مادرش وابسته است تا به من، فكر كرديم 
اگر روز اول من او را به مهدكودك برس��انم كار راحت تر پيش خواهد 
رفت. وقتي داشتند بچه ها را به داخل راهنمايي مي كردند، او، برعكس 
برادرش، حتي نگاهي به پشت سرش نينداخت، البته اين موجب شد 
خاطرم آسوده شود ولي با خودم فكر كردم اگر حداقل در ظاهر نشان 
مي داد اتفاق مهمي در جريان اس��ت، به جايي برنمي خورد. احساسم 
تركيبي از ناراحتي و افتخار بود كه البته طرف افتخارش س��نگين تر 

بود. 
قباًل هيچ وقت فك��رش را نكرده بودم هل دادن س��ه چرخه خالي بچه 
تا خانه چه حسي دارد. يكي از دوس��تانم گفت اين تازه اول كار است 
و رش��ته اين جدايي ها س��ر درازي دارد. تا آن روز صب��ح، كل دنياي 
دخت��رم محدود ب��ه درون خانواده ب��ود. هر كاري كه مي ك��رد من يا 
مادرش يا هردومان باالي سرش بوديم، اما همين كه پا به مهد كودك 
مي گذاش��ت، بخش��ي از زندگي اش از نظ��ارت ما خارج مي ش��د و به 
تعبيري، تمام و كمال مال خودش مي شد. يك دفعه پي بردم اين هم 
معني پدرومادربودن است. كل برنامه پدرومادري كردن فرآيند طوالني 

و كنترل شده رهاكردن است. 
يكي از چيزهايي كه خيلي واض��ح از كودكي خودم به ي��اد دارم اين 
است كه وقتي دبستاني بودم، مادرم ش��ديداً كنجكاو بود بداند من در 
طول روز در مدرسه چه كارهايي كرده  ام. به  محض  اينكه سوار ماشين 
مي شدم و در را مي بستم، ش��روع مي كرد به سؤال كردن كه امروز چه 
چيزي ياد گرفت��م، زنگ ناهار چه ك��رده ام و كارم در اين يا آن كالس 
درس چطور بوده اس��ت. من هميشه از اين س��ؤال پيچ كردن ها كالفه 
مي ش��دم و جوابي سرس��ري مي دادم، چون تازه همان موقع يك روِز 
مدرسه را به سر رسانده بودم و يادم مي آيد فكر مي كردم كه چه توقعي 
است كه مادرم انتظار دارد فوراً همه  چيز را محض خاطر رضا و دلخوشي 

او برايش تعريف كنم. 
اما خاطراتم از كم حرفي خودم در بچگي مانع از اين نمي شود كه پسر 
خودم را بعد از مدرسه با سؤال بمباران نكنم. من هم مثل مادرم دنبال 
اين هستم كه به بخشي از زندگي پسرم كه از ديدم پنهان مانده نظري 
بيندازم و برخورد او هم با سؤال هاي من دقيقاً همان برخوردي است كه 
وقتي همسن او بودم، با سؤال هاي مادرم مي كردم. وقتي از او مي پرسم 
مدرسه چطور بود، مي گويد »خوب«. اتفاق جالبي نيفتاد؟ »نه«. مسئله 
اين نيست كه پسرم درباره اتفاقات مدرسه حرف نمي زند- معموالً كل 
گفت وگوها را با جزئيات زياد نقل مي كند- بلكه اين است كه خودش 

تصميم مي گيرد چه اطالعاتي را چطور ارائه دهد. 
بچه هاي من هنوز كم سن وس��الند، بنابراين حوزه هايي از زندگي شان 
كه فقط متعلق به خودش��ان اس��ت، فع��اًل كوچ��ك و محدودند، اما 
بزرگ ترشدن ناگزير اين منطقه هاي خصوصي بخش جدايي ناپذير از 
هر دو تجربه بزرگ شدن و پدرومادرشدن است. به دوران دانشجويي ام 
و س��ال هاي بعدش فكر مي كنم، به اينكه تقريب��اً كل زندگي ام از ديد 

پدر و مادرم پنهان بود. 
يادم مي آيد پدرم يك بار كه ب��ه خانه تلفن كرده ب��ودم )كه احتماالً 
دفعاتش كمتر از چيزي بود كه او دوست داشت( چيزي از من پرسيد. 
خوِد چيزي كه پرس��يد عجيب نبود، بلكه كلمه هايي ك��ه به كار برد، 
باعث شد در ذهنم بماند: »ُخب، زندگي ات چطوره؟«، نگفت »زندگي 
چطوره؟« گفت »زندگي ات چطوره؟«. حتي آن موقع هم تفاوت سراغ 
 گرفتن ساده را با به زبان آوردن مختصر فقدان و عشقي غم زده فهميدم، 
البته مطمئن نيستم پدرم در آن گفت وگو لزوماً به محتواي احساسي 
حرفش آگاه بوده باشد، اما روي من تأثير گذاشت، آن گفت وگو براي 
من ش��ّمه اي بود از وجه حزن انگيز دورترشدن و ناشناخته ترشدن هر 

روزه فرزندان. 
من در واقع دارم درباره مستقل بودن مي نويسم كه تقريباً تنها چيزي 
است كه همه پدر و مادرها از فرزندش��ان انتظار دارند، اما درد شديد 
غمي كه هر قدم دور ش��دن فرزند ايجاد مي كند، تا ب��ه  حال كمتر به 
رسميت شناخته شده است. وقتي آن روز صبح دخترم اولين بار وارد 
مهدكودك شد، در واقع داشت مطالبه مي كرد كه كمي از زندگي اش 
مال خودش باشد. فكر نمي كنم تصادفي باشد كه از وقتي به مهدكودك 
مي رود، فرآيند شناخت و پيدا كردن خودش را هم شروع كرده است. 
اگر بگويم كمي احس��اس باختن و جايگزين ش��دن ]با مهدكودك و 
آدم هاي آنجا[ نكردم، دروغ گفته ام، ام��ا احمقم اگر بابتش به دخترم 

افتخار نكنم. 
* نقل از: وب سايت ترجمان/ نوشته: مارك اكانل/ ترجمه: 
حسني سهرابي فر/ مرجع: اكونوميست 

سبك تربيت

   مرضيه باميري
در روش تربيت سهل گيرانه به فرزندان اجازه داده مي شود به 
خواسته هاي خود آن گونه كه دوست دارند عمل كنند و ميل 
و عالقه فرزند بر رفتارشان حاكم است. در اين سبك، كسي 
با كسي كاري ندارد و هر كسي حق دارد در خانه ساز خودش 
را بزند و مطابق ميل خودش عمل كند. شايد به گفته بسياري 
از روانشناسان سلب آزادي موجب عقده رواني در فرزندان 
شود و عواقب بدي در پي داشته باشد ولي آزادي بيش از حد 
نيز مي تواند به همان اندازه خطرناك باشد. دو ماجرايي كه 

مي خوانيد نتيجه تربيت سهل گيرانه است. 
   

روايت اول: رضا / كانون اصالح و تربيت 
  پدر و مادرم فقط كليد خواسته هاي من بودند

او به جرم نزاع با همكالس��ي اش در كانون به سر مي برد؛ نزاعي كه 
خيلي تلخ به قتل منجر شده است و حاال بايد تا رسيدن به سن قانوني 
قصاص در محبس بماند؛ پسري جذاب و باهوش. مددكار بارها با او 
به گفت وگو نشسته است و تقريباً تمام زيروبم زندگي رضا را مي داند. 
رضا مي گويد: من در خانه آزادي مطلق داشتم. تك فرزند بودم و هر 
كاري دلم مي خواست مي كردم. هر چه مي خواستم برايم مي پختند 
و هر چه اراده مي كردم برايم مي خريدند. كافي بود غذايي باب ميلم 
نباشد. غرولند مي كردم و با قهر از كنار سفره مي رفتم. آنقدر كه پدرم 
براي گرس��نه نماندن من مادرم را مجبور مي كرد غذاي دلخواهم 
را بپزد. روزهاي كودك��ي و نوجواني من اينگونه گذش��ت. هر چه 
مي خواستم برايم مهيا بود. پدر و مادرم معتقد بودند قوانين دست 
و پاي مرا براي خالق شدن و رشد فكري مي گيرد. اين بود كه براي 
هر كاري اختيار تام داشتم. اگر با دوستم تا ديروقت در كوچه بازي 
مي كردم، كس��ي اعتراض نمي كرد و اگر هم مادر گاهي چشم غره 
مي رفت، پدرم مي گفت رضا كه بچه نيست، نياز به بازي و هم بازي 
دارد. وقتي ميهماني مي رفتند من همراه ش��ان نمي رفتم. حوصله 
بچه هاي فاميل را نداشتم و در خانه به تماشاي فيلم يا بازي رايانه اي 
مشغول بودم. اگر هم كسي ميهمان ما بود، وسايلم را در اختيارشان 
نمي گذاشتم و كسي بر من خرده نمي گرفت. اسمش را مي گذاشتند 

استقالل شخصيت. 
مددكار مي پرس��د كه آيا رفتار پ��در و مادرش را قب��ول دارد و او با 
بغض مي گويد: »اوايل وقتي كوچك تر بودم، دوستانم به من غبطه 

مي خوردند. آنها با والدين شان به مدرسه مي آمدند، ولي من مستقل 
بودم. اگر مي خواستيم س��ر راه كمي فوتبال بازي كنيم، آنها اجازه 
نداشتند ولي من آزاد بودم و مجبور نبودم جواب پس بدهم يا وقتي 
سوپرماركت مي رفتيم من اصاًل محدوديت خريد نداشتم. هر چند 
وضع مالي متوسطي داشتيم ولي پدر و مادرم نمي گذاشتند كمبودي 
حس كنم. براي همين عاشق خريد بودم، حتي كسي براي انتخاب 
نوشيدني اعتراض نمي كرد و فقط گاهي مادرم مي گفت فالن نوشابه 
قند دارد براي رضا خوب نيس��ت، اما در كل آزاد بودم، ولي اين آزاد 
بودن و استقالل فكري تا يك جايي حال آدم را خوب مي كند. از يك 
جايي به بعد بالي جان مي شود. نمي تواني راحت با دوستانت ارتباط 
بگيري. نمي تواني سر كالس يك جا بنش��يني و تابع قانون باشي. 
نمي تواني از ديگران نه بشنوي و مخالفت با نظر و اعتقادت مساوي 
است با جدال. انگار همه وظيفه دارند دربست در اختيار من باشند. 

من در مدرسه آزاد بودم. كس��ي جرئت نداشت تنبيهم كند، چون 
پدري داش��تم كه با كوچك ترين برخورد كادر مدرس��ه با من، به 
مدرسه مي  آمد و آنها را تهديد به شكايت مي كرد. به خيال خودش از 
من محافظت مي كرد، ولي در واقع من را نابود كرد. شدم رضايي كه 
مي بينيد؛ شخصيتي متزلزل و هميشه تنها كه قدرت ريسك نداشت. 
نمي شود و ناممكن و نداريم، حالي اش نبود. وقتي آن تصادف لعنتي 
جان پدرم را گرفت، تازه كوهي از واقعيت هاي تلخ روي س��رم آوار 
شد. تازه فهميدم در پر قو بودن هم خوب نيست. مادرم در كما بود 
و مدتي مجبور شدم با خاله ام زندگي كنم. آنجا تازه دانستم زندگي 
حساب و كتاب دارد و همه ناز من را نمي كشند. اولين بار وقتي خاله ام 
قرمه سبزي پخت و من دوست نداشتنم و بهانه آوردم، شوهرخاله ام با 

لبخند گفت: اشكال نداره رضا جون. مي خواهي نون ماست يا سبزي 
بخور يا هر روز برايم خوراكي مشخصي در كيف مي گذاشت و ديگر 
خبري از بريز و بپاش هاي هر روز نبود. آنقدر خانه ش��ان قانون هاي 
خاص داشت كه من احساس مي كردم نفسم را گرفته اند و يك روز 
همين خشم و تضاد در قوانين و كنار نيامدن با شرايط تازه كار دستم 

داد و در يك دعواي مسخره با دوستم از كوره در رفتم و تمام. 
حاال كه خوب فكر مي كنم، والدينم برايم حساب بانكي و كليد من 
براي رسيدن به خواسته هايم بودند نه تربيت كننده و والدين دلسوزي 

كه شخصيت من براي شان مهم باشد. 

روايت دوم: فاطمه /دادگاه
  مي خواهد طالق بگيرد و پدرش حق را به او مي دهد

فاطمه براي طالق به دادگاه آمده اس��ت. دليل روشن و مشخصي 
براي تصميمش ندارد، ولي پدرش گفته همه جوره پش��تش است 
و هم طالقش را مي گيرد و هم مهريه اش را ت��ا ريال آخر از حلقوم 
داماد چند ماهه اش بيرون مي كش��د. پدرش ب��ا او حرف نمي زند و 
نصيحتش نمي كند كه به زندگي برگردد. نمي گويد به همس��رت 
فرصت جبران بده و با زندگي بساز. نمي گويد زندگي مشترك باال 
و پايين و سختي هاي خودش را دارد و مثل خانه پدر هميشه همه 
چيز مهيا نيست. نه تنها اينها را نمي گويد بلكه در مقابل قاضي حق 
را به دخترش مي دهد و مي گويد: آقاي قاضي بيست وچند سال تمام 
دخترم در خانه پدرش آب در دلش تكان نخورده، كسي از گل نازك تر 
به او نگفته. هميشه هر چه خواسته برايش مهيا بوده است، ولي حاال 
در اين چند ماه مدام درگير مشكالت ريز و درشت است. يك بار با 
پولي كه دارند خانه مناسب گير نمي آورند. يك بار باهم دعوا مي كنند. 
براي يك تاالر ساده هم به تفاهم نمي رسند. آقاي قاضي! اين زندگي 

بعيد است دوام بياورد، پس لطفاً حكم طالق دخترم را بدهيد.«

  تربيت سهل گيرانه را بشناسيم
دو روايت را خوانديد. هر دو مش��كالت جدي فرزنداني بودند كه از 
حمايت بيش از حد والدين برخوردار بودند. آنها در خانه پدري مطابق 
ميل شان عمل مي كردند و كسي نمي گفت باالي چشمتان ابروست. 
اين افراد در جامعه بزرگ تر تحمل شنيدن حرفي خالف ميل شان را 

نداشتند و تصميم هاي نادرستي گرفتند. 
حاال بياييد اين نوع تربيت نادرس��ت را به اس��م تربيت سهلگيرانه 
كمي علمي تر بشناسيم. در اين روش تربيتي، به فرزندان اجازه داده 

مي شود به خواسته هاي خود آنگونه كه دوست دارند، عمل كنند و 
ميل و عالقه فرزند بر رفتارشان حاكم است. در اين سبك، كسي با 
كسي كاري ندارد و هر كسي حق دارد در خانه ساز خودش را بزند و 
مطابق ميل خودش عمل كند. شايد به گفته بسياري از روانشناسان 
س��لب آزادي موجب عقده رواني در فرزندان شود و عواقب بدي در 
پي داشته باشد، ولي آزادي بيش از حد نيز مي تواند به همان اندازه 
خطرناك باشد. در اين ش��يوه افراد رفتارهاي اجتماعي درست را 
آموزش نمي بينند و در آينده نزديك كه مجبور به جدايي از كانون 
خانه مي شوند، به مش��كالت جدي برمي خورند، زيرا همه هميشه 
مطابق ميل آنها عمل نمي كنند و باالخره با قانون روبه رو مي شوند. 
اين گونه والدين اغلب ميان مشاجرات فرزندان مداخله نمي كنند و 
معتقدند بچه بايد ياد بگيرد خودش از حق خودش دفاع كند. حاال 
با هر شيوه اي كه بلد است. اين بچه در خيابان آشغال مي ريزد، چون 
دوس��ت دارد. حيوانات را آزار مي دهد، چون دلش مي خواهد و در 
اتوبوس و مترو يادگاري مي نويسد چون »نه شنيدن« را بلد نيست. 
وقتي بچه ها سهل گيرانه بزرگ مي ش��وند، اغلب روابط خانوادگي 
ضعيف و سستي دارند. اين افراد اغلب در عالم خيال به سر مي برند و 
نمي توانند با واقعيت هاي زندگي اجتماعي كنار بيايند. اين فرزندان 
اغلب الابالي، سهل انگار و بي مسئوليت بار مي آيند، چون هيچ وقت 
از قانون خاصي پيروي نكرده اند و حاال هم نمي توانند تابع قانون هاي 

اجتماعي باشند. 
آنها اگر چه استقالل فكري و رفتاري دارند، ولي اغلب زندگي متزلزلي 
دارند و روح ناآرام ش��ان به شكس��ت در زندگي فردي و اجتماعي 
مي انجامد. بزهكارهاي زيادي در اين دس��ته تربيتي قرار دارند. از 
آنجا كه آنها طبق تمايالت ش��خصي رفتار كرده ان��د، نمي توانند با 
ديگران سازش كنند و اغلب در روابط به مشاجره و دعوا مي رسند. 
اين فرزندان در تأمين و گذران زندگي شخصي خود ناتوان هستند و 

هرگز سختي كار يا مشكالت عادي زندگي را درك نمي كنند. 
اين افراد اغلب پرتوقع، منفعت طلب، لوس ب��ا بلوغ عاطفي پايين 
هستند. انتقادپذير نيستند و كمتر از بقيه در درس و مدرسه پيشرفت 
مي كنند. آنها همچنين آستانه تحمل پاييني دارند و زودتر از ديگران 

خشمگين مي شوند. 
ميان مهرباني هاي بي من��ت پدرانه و مادرانه خ��ود مراقب افراط و 
تفريط  هاي مان باشيم، مبادا دوست داشتن و رها كردن بچه به حال 
خودش حكايت دوستي خاله خرسه ش��ود و از سر خيرخواهي به 

فرزندان دلبندمان آسيب بزنيم. 

وقتي بچه ها س�هل گيرانه بزرگ مي ش�وند، 
اغل�ب رواب�ط خانوادگي ضعيف و سس�تي 
دارن�د. اي�ن اف�راد اغل�ب نمي توانن�د ب�ا 
واقعيت ه�اي زندگي اجتماعي كن�ار بيايند. 
اي�ن فرزن�دان اغل�ب الابالي، س�هل انگار و 
بي مس�ئوليت بار می آيند، چ�ون هيچ وقت 
از قان�ون خاصي پيروي نكرده ان�د و حاال هم 
نمي توانند تابع قانون هاي اجتماعي باش�ند 

ميان مهرباني هاي بي منت پدرانه و مادرانه خود 
مراقب افراط و تفريط  ها ي مان باش�يم، مبادا 
دوست داشتن و رها كردن بچه به حال خودش 
حكايت دوس�تي خاله خرسه ش�ود و از سر 
خيرخواهي به فرزندان دلبندمان آسيب بزنيم

آزادي بچه ها هم حد و مرزی دارد
2 روايت از آسيب شناسي تربيت سهل گيرانه 

راهنما

اسالم دامنه س�ني آموزش را از مهد تا لحد 
قرار داده است. در خصوص تربيت نيز اسالم 
گرچه تا قبل از 40س�الگي را مهم ش�مرده، 
اما محدوديتي قائل نشده است. با اين  همه، 
اس�الم به همه مراحل رش�د و تكامل انسان 
به يك چشم ننگريس�ته است. برخي دوران 
را بر برخي مقدم داشته و آن را از نظر تعليم و 
تربيت حائز اهميت ويژه دانسته است. در اين 
ميان، دوران جواني براي تعليم و تربيت ديني 

حساب جداگانه اي دارد. 
   

اساساً جواني در اسالم، به  طور ويژه مورد توجه قرار 
گرفته و براي جوان در زمينه هاي گوناگون،  احكام 
و دستورهاي ويژه و مستقيم قرار داده شده است. 
به  عنوان نمون��ه در باب نيكي به جوان��ان، پيامبر 
اكرم)ص( مي فرمايند: اوصيكم بالّشّبان خيرا؛ »من 
به همه شما مسلمانان توصيه مي كنم با جوانان با 

نيكي و نيكوكاري رفتار كنيد.«
يك��ي از زمينه هايي كه جوان��ي در آن مورد توجه 
خاص قرار گرفته اس��ت، تعليم و تربيت است. در 
اين دوره درباره تعليم و تربيت سفارش ويژه شده 
اس��ت. امام ص��ادق)ع( در مقام اهمي��ت آموزش 

ابَّ ِمْنكْم  جوانان مي فرمايد: لَْسُت أُِحبُّ أَْن أََري الشَّ
ا َعالِماً أَْو ُمَتَعلِّماً...؛»دوس��ت  إاِل َغاِدياً فِي َحالَْيِن إِمَّ
ندارم از شما مس��لمانان جواني را ببينم كه به غير 
از يكي از اين دو حالت صبح كند: يا عالم باش��د يا 

جوينده علم.«
»جواني« در اصطالح رايج حدود 14 تا 29سالگي 

را دربرمي گي��رد، ول��ي در اين مبح��ث، در مقابل 
پيري اس��تعمال شده اس��ت و دامنه وسيع تري از 
سال هاي عمر را شامل مي شود و در حقيقت بخشي 
از بزرگس��الي و به  خصوص قس��متي از كودكي را 

شامل مي شود. 
به هر روي، جوان��ان ارزش س��رمايه گذاري ويژه 

ب��راي تربيت دارن��د؛ آنان ب��ه دليل آنك��ه ذهني 
خالي و نامشوش دارند، س��ريع فرامي گيرند و نيز 
آموخته ها ي شان پايدارتر است. پيامبر گرامي)ص( 
ْسِم  فرموده است: َمْن تََعلََّم فِي َشَبابِِه كاَن بَِمْنِزلَه الرَّ
فِي الَْحَجِر َوَمْن تََعلََّم َوُهَو كِبيٌر كاَن بَِمْنِزلَه الْكَتاِب 
َعلَي َوْجِه الَْماِء؛»آن  كس ك��ه در جواني بياموزد، 
آموزشش به منزله نقش در س��نگ است )ثابت و 
پايدار مي ماند( و آن  كس كه در بزرگسالي بياموزد، 

آموزشش به منزله نوشتن روي آب است.«

تربيت پذيري جوانان، استثنايي است. آنان آمادگي 
فراوان براي تربي��ت دارند. امام عل��ي)ع( در نامه 
ََّما َقلُْب  31 نهج البالغه به فرزند خود مي فرمايد: إِن
الَْحَدِث كالَأْْرِض الَْخالَِيه َما أُلِْقَي فِيَها ِمْن َشيْ ءٍ َقِبلَْتُه 
َفَباَدْرتُك بِالَأَْدِب َقْبَل أَْن يَْقُسَو َقلُْبك؛»دل جوان 
نوخاسته، مانند زمين خالي از گياه و درخت است، 
هر بذري در آن افشانده شود، مي پذيرد و در خود 
مي پرورد. من در آغاز جواني ات به ادب و تربيت تو 
مبادرت كردم، پيش از آنكه عمرت به درازا بكشد و 

دلت سخت شود.«
رهبران دين��ي توجه مربي��ان و دس��ت اندركاران 
تربيت ديني را به  اين نكته مه��م جلب كرده اند كه 
در فعاليت خ��ود، جوانان را محور ق��رار داده و براي 
آنان سرمايه گذاري ويژه انجام دهند و نيز سياست و 
برنامه ای مخصوص آنان تدارك ببينند. آن بزرگواران 
اين نكته اصولي را به ش��كل  هاي گوناگون به گوش 
متوليان رسانده اند؛ گاهي مستقيماً به تربيت ديني 
جوانان سفارش كرده اند، گاهي از تجربه خود در اين 
زمينه سخن گفته اند و گاهي حضور چشمگير جوانان 

را در عرصه هاي ايماني برشمرده اند. 
* گزيده اي از اصول تربيت ديني از منظر 
آيات و روايات/ تأليف علي اكبر زهره كاشاني

تو را پروراندم، پيش از آنكه دلت سخت شود

رفتار نيك با جوانان در سيره معصومان)ع(

رهب�ران دين�ي توج�ه مربي�ان و 
دس�ت اندركاران تربيت ديني را به  
اين نكته مهم جلب كرده اند كه در 
فعاليت خود، جوان�ان را محور قرار 
داده  و براي آنان سرمايه گذاري ويژه 
انجام دهند و نيز سياست و برنامه ای 
مخص�وص آن�ان ت�دارك ببينند


