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 چكيده
نيرل بره سرالمت معنروي مسرهي    ری       . ها، بعد معنویت است که مورد توجه اندیشمندان قراار راتهره اسرت    یکی از ابعاد سالمت در انسان :زمينه و هدف

کودکان همواره با اثا تعامرل برا   . 1ها و باورهاي آنان به سوي معنویت است ها بااي تحقق سالمت معنوي در کودکان، هدایت بينش از جميه را . هایی است را 

هراي معنروي سروا داده شروند،      بااي آن که کودکان هفت ترا دوازده سراله، بره سرمت بيرنش     . باشند ي مخهيف میها والدین و محيط در حال رشد در جنبه

 .پادازد ها به کودکان می هاي معنوي مهناسب با این سن و نحوه انهقال این بينش این نوشهار به بارسی بينش. ری ي مناسب باید صورت رياد انامهب

 .اسهفاده شده است یفيو توص یفيک ،ياسناد ،يا مطالعه از انواع مطالعات کهابخانه نیدر ا :روش کار

هرایی از سروي والردین در     هاي معنوي هسهند که باید مهناسب با ظاتيت کرود،، ررا    تاین بينش شناسی از مهمخداشناسی، راه و راهنما :ها يافته

ها با مدیایت رفهگوهراي خرانوادری و    آن. والدین باید در راسهاي تبدیل بينش به باور معنوي حاکت کنند. ها باداشهه شود راسهاي انهقال این بينش

ترا و   موزشی یادرياي را آسانآهاي  اسهفاده از اب ارها و قالب. بينی معنوي را به کود، منهقل کنند توانند جهان ی میهاي آموزش زبان پاهي  از آسيب

 . سازد عميی معنویت آشنا می آثارکند و اجااي عميی سبک زندری معنوي کود، را با   تا می دلنشين

هاي نابی باشند که یادرياي، یادسپاري و باورپذیاي کود، در  ال لحظههاي معنوي باید به دنب والدین بااي انهقال بينش :گيری نتيجه

 .باالتاین سطح قاار دارد
 

 آموزش و پاورش دوران اوليه کودکی، رشد اخالقی، سبک زندری، تعنویم :ها کليد واژه
 
 

 مقدمه

ریر ي   تابيت معنوي کودکان تاایندي است کره حاصرل بانامره   

مهصرردیان تابيررت کررود،، . مسررهما والرردین در ایررن زمينرره اسررت

توانند به اقداماتی که در نوزادي و سنين اوليره کرودکی انمرا      نمی

زا در تمرا    زا و بيمراري  وقهری عوامرل آسريب   . اند بسنده کنند داده

ها خطاآتراین اسرت و هميشره احهمرال انحراا  از       ها و مکان زمان

ني   زا دارد، اقدامات سالمهی بخش و بيماري سالمت را زنده نگه می

از این . هاي تابيت کود، پيگياي شود باید پيوسهه و در تما  دوران

ری ي  رو والدین باید بااي دوره هفت تا دوازده سال کود، ني  بانامه

از آنما که کود، در حال رشد است و در  ول . الز  را داشهه باشند

دهرد،   ها و روحياتش روي مری  رشدش تغييااتی در صفات و توانایی

ری ي والدین ني  همواره باید به روز رسانی شود و مهناسب با  بانامه

 . شودوضعيت تعيی کود، تنظيم 

هراي وجرودي کرود،، ازجميره      تابيت معنوي کودکان باید تما  سراحت 

در ایرن نوشرهار تماکر  اصريی برا      . ها و عادات او را درباريراد  ها، راایش بينش

ه در اواسرط کرودکی ر    با توجه به تحوالتی ک. هاي کود، است ساحت بينش

ي کرود،، بانامره   هرا  دهد، در این مقاله سعی شده است معطو  به ویژری می

 . ها و باورهاي معنوي کود،، به والدین ارائه شود مناسب بااي تقویت بينش

آنچه در ادامه مطاح می شود مشهمل با تعردادي از اهردا  بينشری    

دوازده ساله باید در  است که با توجه به ظاتيت و اسهعداد کود، هفت تا

هرایی   شود و شماري از راهکارها و روش جویی  ری ي معنوي پی یک بانامه

ذکا اهدا  به این معنی نيست . سازد که رسيدن به این اهدا  را آسان می

ایرن اهردا  در   . رسند ها در سن کودکی به تعييت و کمال می که تما  آن

در سرنين  . کنند شخص میرياي و سورياي بانامه معنوي را م واقع جهت

هاي الز  از آن صورت رياد و  شود که ارا مااقبت کودکی نهالی کاشهه می

آب و خا، و آتهابش همواره تااهم باشند، اميد است که در آینده درخهی 

 . تنومند با ميوه معنویت به بار آرد
 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 دکهااي دانشگاه تهاان پژوهشگا حوزوي و دانشموي*  .1

 (ره)اسهاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی اما  خمينی  .2
هاي سالمت معنوي خارج از ظاتيت این مقاله اسرت و در   لفهؤبحث تفصييی از چيسهی و م .3

تعایف اجمالی مورد نظا نگارنرده در ایرن براب    . خواهد شد ها مقاله دیگاي به زودي عاضه
که در آن، بيرنش، رراایش و کرنش ترادي و     سالمت معنوي وضعيهی است »: چنين است

اجهماعی انسان در راسهاي قاب و رضاي الهی قاار رياد و عالوه با سرعادت اخراوي، برااي    
 «.وي اميد، نشاط، آرامش و رضایت از زندری را در پی داشهه باشد
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هرایی   هاي بينشری کرود،، چره بيرنش     با توجه به اسهعداد و ظاتيت

که او را به سمت سالمت معنوي سوا دهد؟  توان به کود، انهقال داد می

هاي معنوي را چگونه و با چه راهکاري باید بره کرود، منهقرل     این بينش

 .پادازیم ها سؤاالتی است که در ادامه به آن می کاد؟ این

 

 های کودک اعطای بينش معنوی متناسب با ظرفيت
هایی است که در تحقق سرالمت معنروي    منظور از بينش معنوي شناخت

 يساز ارتقا یی را پيدا کند که زمينهها کود، باید آراهی. الز  است کسب شوند

هایی باید به  بخش حاضا به این اخهصاص دارد که چه بينش. معنوي وي باشد

ها چگونه با سالمت معنوي کود، در آینده  کود، انهقال داده شود و این بينش

ها بایرد   د،، این بينشما بهند و بااي رعایت تناسب با ظاتيت و روحيات کو

پرادازیم کره ایرن     و در بخش بعدي به این بحث می. در چه حدي مطاح شوند

 . هایی باید به کود، انهقال یابد ها چگونه و با چه روش بينش

 

 دهی باورسازی به جای اطالعات
هاي معنوي را باشماریم، بایرد بره ایرن     از اینکه مصادیق بينش پيش

اي معنوي در صورتی موجب سالمت معنروي  ه نکهه توجه کنيم که بينش

در سطح ا العات ذهنی باقی نمانند و تبدیل به باورهاي  تنهاشوند که  می

هاي سرطحی، اعمرال و    باورهاي قيبی باخال  شناخت. قيبی راسخ بشوند

البهه ایرن  . دهند خود قاار می تأثيارتهار انسان و سبک زندری او را تحت 

شوند، اما والدین باید سعی کننرد،   تا حاصل میباورها بيشها در سنين باال

چينری برااي ایمراد     ها در اعطاي بيرنش معنروي، مقدمره    رياي آن جهت

. اي از ا العرات  باورهاي معنوي باشد نه پا کادن ذهن کود، از ممموعه

تواند مانع ناهنماري رتهاري شرود و   نمیا العاتی که تبدیل به باور نشود 

سوره  11جودي تاد ت ریق کند، چنانکه در آیه هاي و معنویت را در ساحت

کند که با وجرود یقرين بره آیرات      نمل خداي مهعال کسانی را توصيف می

وَ جَحَررداوا باهررا وَ »:  يبرری دوري نکادنررد الهری، از ظيررم و تسرراد و باترراي 

 ؛ و آن سَردین اسْهَيْقَنَهْها أَنْفُساهامْ ظُيْماً وَ عايُوًّا تَانْظُاْ کَيْرفَ کرانَ عاقَبَراُ الْمافْ   

که به  را از روي سهمکاري و باتاي جویی انکار کادند درحالی( آیات الهی)

بره  « .آن یقين داشهند، حال نگاه کن سراانما  تسرادراان چگونره اسرت    

اسرت کره از   « ایمان»اصيی با روي  تأکيدهمين دليل است که در اسال  

 101ر آیره  تعبيا مرذکور د . مقوله باور قيبی است نه صا  شناخت ذهنی

؛  ماطْمَئَنٌّ باالْإیمان  قَيْباها »: سوره نحل این مطيب را به خوبی نشان می دهد

حَبَّبَ إالَيْکُما الْإیمانَ وَ زَیَّنَها »تعبيا « قيب او در ایمان، ثابت و مطمئن است

هایهان زیبا  ؛ ایمان را بااي شما دوست داشهنی کاد و آن را دل قُيُوباکُمْ  تی

؛ هنروز ایمران وارد    قُيُوباکُم  لَمَّا یَدْخُلا الْإیمانُ تی»، (7:حماات) «جيوه داد

لَرمْ تُرؤْمَنْ قُيُروباهام؛ دلشران ایمران      »، (11:حماات) «دلهایهان نشده است

الْإیمران؛ خداونرد در     قُيُوباهاما  أُولئَکَ کَهَبَ تی»و ( 11مائده) «نياورده است

نير  همرين مطيرب را    ( 22:مادلره م) « ها ایمران را ثبرت کراد    هاي آن دل

دارد و  تأکيرد تهم، بصيات، شنوایی و هدایهی که قراآن برا آن   . رساند می

ایرن نکهره از آیرات    . اي قيبی اسرت  کاتاان از آن محاو  هسهند ني  مقوله

، 21:، محمرد 37:، ا11:، حر  11:تغابن: ،.ر) .بسياري قابل باداشت است

، 87:، توبرره100:، اعرراا 25:، انعررا 88و7:، بقرراه5: ، تصرريت171: اعرراا 

هایی که در ادامه بره   در مورد تما  شناختبنابااین ( 3:، مناتقون11:اسااء

آن پاداخهه می شود، رعایت این نکهه مهم است، یعنی والردین بره جراي    

باشند باید هد  خود را ... شناسی و  آنکه دنبال انهقال خداشناسی، تاجا 

 . قاار دهند. ..ایماد خداباوري، تاجا  باوري و 

 

 و محور معنويت اسالمی أخداشناسی مبد
از آنما کره معنویرت اسرالمی، حرول محرور خرداباوري و خرداخواهی        

. شود، خداشناسی صحيح از مقدمات مهم سالمت معنوي است ری ي می پایه

هرایی کره کرود، از والردین و      این شناخت از همان کودکی و با اثا دریاتت

 . شود و در ب ررسالی تقویت و تکميل میرياد  محيط دارد، شکل می

اميد داشهن به خدا در مشکالت زندری کره نشرانه سرالمت معنروي     

این اميد تنهرا  . انسان است ریشه در شناخهی عميق از صفات خداوند دارد

شود که خدا را عرالم، قرادر و رحريم بردانيم، یعنری       در صورتی حاصل می

هرا آرراه    تک انسران  ندری تکمعهقد باشيم که او به مشکالت و وضعيت ز

است و هم قادر با رتع این مشکالت است و هم خواهان آسایش و سعادت 

در . شرود  چنين شناخهی از سنين کودکی به تدری  سراخهه مری  . بندران

دوره دو  کودکی، ات ایش ظاتيت تماکر  ذهنری کرود، و تقویرت نگراه      

و را قرادر  ر ینشی او به امور و بيشرها شردن قردرت پرادازش ا العرات ا     

وتحييرل   تاي بهواند سخنان والدین خود را تم یه سازد تا با در، عميق می

، 1، ج1310برا،،   ؛Halford, 1993, p 205. )ها پی ببراد  کند و به عقاید آن

 تأثيابنابااین سخنان والدین با یکدیگا و با کود، ( 525و  515-513ص

نان، برره ارررا والرردین در ایررن سررخ. مسررهقيم بررا شررناخت کررود، دارد

این در، را   ور حهم بههاي رونارون به صفات الهی اشاره کنند،  مناسبت

باید توجه داشت که تحول کارباد واژران . به کود، ني  انهقال خواهند داد

به کار بادن الفاظ  بناباایندینی یکی از خصوصيات این دوره سنی است و 

يرنش بره امرور    مذهبی در توصيف خدا از سوي کود،، به معنی انهقرال ب 

معنوي در این زمينه نيست، چاا که او معنری ایرن الفراظ را بره درسرهی      

 ورکيی کود، که از نظا شرناخهی در   به( Goldman, 1964, p71) .داند نمی

تواند صفات انه اعی ماتبط با خردا را   ماحيه عميياتی عينی قاار دارد، نمی

به کرود، بایرد بره     بنابااین انهقال بينش و باورهاي  توحيدي. در، کند

وقهی در یک داسهان،  به عنوان نمونهعينی و عميياتی باشد،  صورت کامالً

ها  کند یاري رساندن به کودکان و نمات دادن آن نقشی که خداوند ایفا می

از دست ظالمان باشد، کود، خداوند را به عنروان موجرود قرادر و رحريم     

در مطيق برودن و رحريم   در، خواهد کاد بدون اینکه از صفات انه اعی قا

هد  این اسرت کره کرود،    . مطيق بودن خداوند سخنی رفهه شده باشد
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نسبت به ظاتيت شناخهی خود، خداوند را در صفات پسرندیده و دوسرت   

داشهنی در باالتاین حالهی که باایش قابل تصور است قاار دهد، راچه این 

 .تصور بسيار محدودتا از واقعيت صفات الهی باشد

عييت مطيق خداوند چگونه با نقش اسرباب مرادي قابرل جمرع     اینکه تا

ها در ب ررسالی ني  با آن درريرا هسرهند و چره     الی است که انسانؤاست، س

اراده الهی غاتل بشوند  تأثياعوامل  بيعی از  تأثيابسا باخی اتااد با تکيه با 

بنرابااین تصرویا کرادن    . ها کم رنگ شرود  و در نهيمه معنویت در زندری آن

تروان   مری . نحوه جمع بين این دو سبب، بااي سالمت معنوي ضاوري است

روانشناسرانی  . ری ي کراد  هاي اوليه چنين نگاه جامعی را از کودکی پی زمينه

. انرد  مثل پياژه و ريدمن تحقيقاتی روي تفکا کود، در این زمينه انما  داده

ین دوره برين  ها معهقدند کود، در ا راچه اخهالتاتی بينشان وجود دارد، آن

. در نوسرانند  1پنرداري  پنرداري تنری و ناسراخهه    پنداري الهی، ساخهه ساخهه

(Goldman, 1964, p27-52 ،15 و 11، ص1388؛ باهنا )   دهرد   ایرن نشران مری

بينری خرود و کشرف عوامرل مرادي و       کودکان در حال شرکل دادن جهران  

هراي   تهاي دینری و دریاتر   موزشآبنابااین . ثا در جهان هسهندؤتاامادي م

بينری صرحيح یرا غيرط      دهی جهان کود، از ب ررساالن، می توانند در شکل

هراي سرالمت معنروي     مندي از زندری از جميه شاخص رضایت. باشند مؤثا

مندي، شناخت عميرق از خرالق ایرن     در دیدراه اسالمی ریشه رضایت. است

باخال  دیدراه سکوالر که خشنودي از زندری را محصول نوعی . عالم است

دانرد در   هاي موجود مری  انگاري مشکالت و تيخی ی خيالی و مهارت نادیدهب

دیدراه اسالمی خشنودي از این جهت است که وقایع عالم تحرت نظرارت و   

در مقابرل  « واقعراً »مدیایت پاوردراري عادل و حکيم است و لذا مشرکالت  

ت به بنابااین معات. هاي عالم، کوچکند نه اینکه کوچک انگاشهه شوند زیبایی

هاي معنوي است که بایرد بره کرود،     حکمت و عدالت الهی از جميه بينش

در اواسط کودکی، درکی از عدالت مبهنی برا باابراي در کرود،    . انهقال یابد

رياد، البهه او هنوز به دليل خرامی اجهمراعی توانرایی در، کامرل      شکل می

 & Grusec)هاي باخرورد خداونرد برا انسران را نردارد       مفهو  عدالت و مال،

, 2012, p344Lytton  بنرابااین انهقرال ایرن    (221و ص 13، ص1388باهنا، ؛ ،

بيررنش نيرر  بایررد برره صررورت مصررداقی و عينرری باشررد تررا مهناسررب بررا    

و  "عرردالت"هرراي کيرری  شررناخهی کررود، باشررد، نرره اینکرره از واژه ظاتيررت

 .اسهفاده شود "حکمت"

 

 شناخت الگوهای دينی
. شناسی اسرت  در معنویت اسالمی اما  هاي الز  و مؤثا از دیگا شناخت

هراي رونرارون زنردری،     در سراحت ( ع)شناخت جایگاه و نقش اهرل بيرت   

 تأکيرد چنانکه در منابع دینی . باشد پاسخگوي نياز کود، به داشهن الگو می

به تاموده اما  . شناسی خود مقدمه خداشناسی صحيح است شده است، اما 

قمری،  : ،.ر. )دهرد  ان رنگ الهری مری  شناخت اما  به زندری انس (ع)صادا 

، 1، ج1380عياشری،  ؛ 123، ص1ا، ج1107؛ کيينی، 155، ص2، ج1101

در ( ع)بنابااین والدین باید بااي ایماد شناخت صحيح از معصرومين  ( 12ص

هرا بره    معاتی آن. ری ي الز  را داشهه باشد حد ظاتيت و تهم کود،، بانامه

يروب انسرانی در براالتاین سرطح     هاي کامل کره در صرفات مط   عنوان انسان

هرا هسرهند، بایرد در     را و دسرهگيا و الگروي سرایا انسران     هسهند و هدایت

دهرد کره در اواسرط     تحقيقرات نشران مری   . هاي رونارون صورت رياد قالب

تا از بقيه مراد  و بره    اخالا تا و خوش ها پيامبا را تادي مهابان کودکی، آن

خرا دبسرهان بره نقرش     آهراي   سرال شناسرند و در   دور از خطا و اشهباه می

( 11 و 17و ص 211، ص1388براهنا،  . )پيامباي و الگو بودن او توجه دارند

در کرود،  ( ع)بنابااین ظاتيت نسربی در، ویژرری و جایگراه معصرومين     

و  يتوانرد بره ارتقرا    موزش معنوي کودکان از سوي والدین میآوجود دارد و 

ارررا . کمررک کنرردعمررق بخشرريدن برره ایررن بيررنش معنرروي در کودکرران  

حاصرل شرود زمينره بسرياري از     ( ع)شناخهی نسربت بره معصرومين    چنين

پرذیاي نسربت بره دسرهورات      هاي سالمت معنوي، از جميه ا اعت شاخص

 يبری از   و اسهمداد و یاري( ع)دینی، الگو قاار دادن سبک زندری اهل بيت 

انسران  ( ع)با اثا شناخت صحيح از خداوند و اهل بيرت  . شود آنان تااهم می

رسد که قاآن که کال  خداست و سپس کال   سالم معنوي به این نهيمه می

نقش هدایهگاي بااي انسان در شئون مخهيرف زنردری را ایفرا    ( ع)اهل بيت 

 . ها تطبيق دهد انسان باید اعمال و رتهار خود را با آن بنابااینکنند و  می

ص معنروي  آشنایی اجمالی با سبک زندری عالمان دینی و اتااد شاخ

راچره الگروي اصريی و ترا  زنردری      . ني  از اهميت واالیی باخوردار است

جسهمو کاد امرا الگوهراي ماتبره    ( ع)معنوي را باید در زندری اهل بيت 

تابيهی خاص خود را دارند، چاا که انسران هم ادپنرداري    آثارتا ني   پایين

دهد  ن در، را میها به انسان ای آشنایی با زندری آن. ها دارد بيشهاي با آن

هاي عادي ني  مری تواننرد مااترب عرالی معنویرت را بپيماینرد،        که انسان

. بنابااین محاکی قوي بااي انسان به سوي سرالمت معنروي خواهرد برود    

هایی که از زندری اتااد معنوي مانند عالمان  ها و داسهان بسياري از حکایت

شرود برااي کودکران    دینی و شهدا وجود دارد ارا با زبان کودکانره بيران   

در ایرن زمينره آشرنا کرادن کرود، برا       . جذاب، قابل تهم و معنادار است

کودکان یا نوجوانانی که از نظا معنوي شاخص بوده اند و یا آشرنا کرادن   

ها با دوره کودکی اتااد معنوي شاخص، از اولویرت بيشرهاي باخروردار     آن

 .ار می دهدقا تأثيااست زیاا حس هم ادپنداري کود، را بيشها تحت 
 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
پنداري این است که کود، اصل وجود اشيا را به بشرا یرا منبعری روحرانی      اصل ساخهه .1

پنداري تنی این است که کود، در تبيين یرک پدیرده بره توضريح      ساخهه. نسبت دهد
آورد، مثرل اینکره     بيعی و تي یکی آن همااه با یک راه حل سراخهه پندارانره روي مری   

کود، مطاح کند که خورشيد و ماه در اثا به هم آميخهن اباها به وجود آمده اند و خود 
پنرداري   ناسراخهه . اند ها پدیدار کاده هاي انسان اباها را خدا یا دودهاي باخواسهه از خانه

هرا نسربت داده شروند و     هاي  بيعری و تمابری آن   اشيا تنها به عيت أاین است که منش
ساخهه پنداري الهی نوع تصفيه شده اي . رتبا ی با کارهاي الهی یا بشاي نداشهه باشندا

کره قروانين او    شرود  از ساخهه پنداري است که خدا به عنوان نخسهين عيت منظور مری 
 .کند داخل هسهی مطابق با قوانين  بيعی عمل می
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 شناسی شناسی و راه فرجام
تحقق سالمت معنوي تازندان یکی از اقدامات ضاوري والدین در مسيا 

ازجميره  . شناسری اسرت   نران در تاجرا   آسازي بسها رشرد شرناخهی    تااهم

هاي ایمان یا همان سالمت معنوي، شناخت عالم آخات و رابطه آن  شاخص

اندیشری و اعهقراد بره عواقرب اخراوي اعمرال، یکری از         عاقبرت . با دنياسرت 

اندیشری و   قبرت در احادیرث مهعرددي، عا  . هاي انسان معنروي اسرت   ویژری

. اخاوي اعمال، نشانه ایمان و سالمت معنوي معاتی شده است آثارمالحظه 

یَا ابْنَ آدَ َ »: شود اکهفا می (ع)منين ؤبااي نمونه به ذکا یک حدیث از امياالم

کَ إانَّکَ لَمْ تَ َلْ تَی هَدْ ا عامااا،َ مانْذُ سَقَطْتَ مَنْ بَطْنا أُمِّکَ، تَخُذْ مَمَّا تَی یَدَیْ

اي تازند آد ، تو همواره از  یَهَ َوَّدا، وَ الْکَاتَاَ یَهَمَهَّعا؛  ، تَإانَّ الْماؤْمَنَ لَمَا بَيْنَ یَدَیْکَ

اي، پرس از   زمان تولدت، در حال رذران و از بين بادن لحظات عمات بروده 

نچه در دست توست، بااي آنچه پيش روي توست، توشه باريرا، چراا کره    آ

« .مدت است ريا است و کاتا مشغول لذات کوتاه یش و توشهاند من عاقبتؤم

البهرره کررود، ( 551، ص1ا، ج1381و اربيرری،  71ا، ص1108حيرروانی، )

تواند تهم عميقی از حقيقت عالم آخات داشهه باشد، اما مفهو  پاداش و  نمی

تحقيقات نشان داده اسرت کره کودکران    . قابل تهم است تنبيه بااي او کامالً

هاي بهشهی و آتش جهنم  هاي خود تصوري ابهدایی از نعمت هبااساس شنيد

کند و به  ن راهی کود، را به خود مشغول میآمل در أاي که ت دارند به رونه

. خا ا رسيدن به بهشت و دوري از جهنم حاضا است کارهایی انمرا  دهرد  

کننرد کره    هایی را تصور مری  همچنين کودکان در بهشت خيالی خود، نعمت

( 222و220، ص1388باهنا، ... . )بازي و شکالت و  مثل اسباب دوست دارند

نباید با این تصور کود، مخالفت کاد چاا که هد  اصيی ایرن اسرت کره او    

تاین کارها بشناسد، راچه تصور او  بخش بهشت را به عنوان مکانی بااي لذت

البهه بسياري از توصيفاتی کره در منرابع دینری    . از مصداا آن صحيح نباشد

باره بهشت و جهنم شده است، بااي کود، ميموس و محسروس اسرت و   در

 . ها را به کود، انهقال داد توان آن می

هاي دینی جنبه رحمانيت الهی مقد  با جنبه غضب الهی   بق آموزه

بااي نمونه در بسياري از ادعيه، خطاب به خداوند مهعال، این تعبيا . است

ي کسی که رحمهش با غضبش یا من سبقت رحمهه غضبه؛ ا»: امده است

، 2ا، ج1111؛  وسری،  111ا، ص1113مفيرد،  )« .پيشی راتهره اسرت  

بنرابااین بایرد در   ( 11ا، ص1111؛ سيد بن  اووس، 111و ص  112ص

پایان بهشهی باشرد و عرذاب    هاي بی با نعمت تأکيدتوصيف آخات، بيشها 

معاتری   الهی به عنوان یک وضعيت ثانویه بااي اتااد بسيار بردکار و ظرالم  

 . اي که کود، خود را در زماه اهل بهشت احساس کند رونه شود به

هاي دنيوي در  اي باشد که لذت هاي بهشهی باید به رونه توصيف لذت

. مقایسه با آن به لحاظ کميت و کيفيرت، انرد، و نراچي  محسروب شرود     

انسان معنوي به این نهيمه رسيده است که مطيروب و خواسرهه او بسريار    

داند کره دنيرا محرل     او می. ا از آن است که در دنيا باآورده شودت رسهاده

بنرابااین  . شرود  هاسرت و لرذت مطيرق در آن یاترت نمری      ت احم بين لذت

راایری و کوچرک دیردن دنيرا در مقابرل ظاتيرت انسران ازجميره          آخات

 (ص)رسرول خردا   در همين راسها  .هاي انسان سالم معنوي است شاخص

ا، 1101اسرکاتی،  ) .من و بهشرت کراتا اسرت   ؤدنيا زندان مر : تامایند می

و ماگ، هدیه او  مؤمندنيا زندان : ين ع ني  می تامایندمؤمنامياال( 18ص

مقردمات  ( 10، ص1311تميمی آمردي،  .)و بهشت جایگاه و ماواي اوست

ری ي تابيهی والردین   چنين نگاشی باید از کودکی تااهم شود و در بانامه

رسيدن به پاداش الهی، باید به یک اميد  از سوي دیگا اميد. مالحظه شود

 . شودزنده و نياوبخش در زندری تبدیل 

رابطه بين عمل و نهيمه، منحصا به نهای  اخاوي نيست، بيکره  برق   

خود را  آثارموازین اسالمی، بسياري از اعمال نيک و بد در همين دنيا ني  

ونه در روایهری  بااي نم. روایات بسياري با این مطيب داللت دارند .داراست

نَعْمَاٍ مَنْ عَريْشٍ    مَا کَانَ قَوْ ٌ قَطُّ تَی غَضا»: آمده است( ع)ينمؤمناز امياال

تَ َالَ عَنْهامْ إالَّا باذُنُوبٍ اجْهَاَحاوهَا لَأَنَّ اليَّهَ لَريْسَ باظَيَّرا ٍ لَيْعَبايرد؛ زنردری در     

انی کره  شود مگا به خرا ا رناهر   هاي روارا از هيچ قومی سيب نمی نعمت

سريد  ) «.اند چاا که خداوند نسبت به بندرانش جفاکار نيست ماتکب شده

ني  در عبارتی بسريار مخهصرا و    (ع)اما  صادا ( 257ا، ص1111رضی، 

کما تدین تدان؛ ها رونه رتهار کنی، با ترو همران رونره    »: تامایند رویا می

بودن اعهقاد به اخالقی ( 107، ص1ا، ج1371باقی، ) «.رتهار خواهد شد

توانرد   العميی مهناسب با آن دارد، مری  نظا  عالم و این که ها عميی، عکس

بااي سرالمت معنروي   . قاار دهد تأثيا سبک زندری انسان را به کيی تحت

 .سازي شود تازندان، باید از کودکی بااي تحقق این بينش، زمينه

یک تاد سالم معنوي، شایعت و احکا  شاعی را به عنروان امراي در   

بيند بيکه آن را مسياي  ااحی شرده برااي    هاي انسانی نمی ل با لذتتقاب

بينرد همرانطور کره دسرهورات      هرا مری   رسيدن به بيشهاین و بههاین لذت

هاي انسان نيست بيکه  پ شک و باید و نبایدهاي او بااي محدود کادن لذت

هاي این نگاه ایمابی و مثبت به  زمينه. سایش و سالمت اوستآبااي حفظ 

بنابااین باید وي را به  ور اجمالی .   شاعی باید از کودکی تااهم شوداحکا

شنا کاد و نشان داد که این احکرا  برااي   آبا تيسفه و هد  احکا  شاعی 

 .حفظ سالمت و مصيحت خود انسان است

 

 چگونگی انتقال بينش معنوی و باورسازی
 مديريت گفتگوهای خانوادگی

یکی از . هاي رونارونی دارد د، راهرفهه به کو هاي پيش انهقال آراهی

روینرد،   وقهی والدین با هم سخن می. عوامل مهم انهقال اراهی، زبان است

اي از اعهقرادات و نروعی    ادبيات و نحروه رفهمانشران، باآمرده از ممموعره    

شنود، به  ور ناخودآرراه   کود، وقهی این سخنان را می. بينی است جهان

به عنوان مثال والدین معنوي هنگرامی  . دکن بينی را دریاتت می این جهان

خواهند به همدیگا اعال  کنند کاري را تادا انمرا  خواهنرد داد، از    که می

این تعبيرا سراده   . کنند اسهفاده می« ارا خدا بخواهد»یا « اهلل انشاء»تعبيا 
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دهنده یک نگاه توحيدي تااريا در زندری است به نحوي که انسان  انعکاس

. کنرد  فاقات را منوط و مشاوط به خواست و اراده الهی مری تما  وقایع و ات

در  بنرابااین کنرد و   بينی را به کود، منهقل می ادبيات والدین، این جهان

خواهرد خبرا از انمرا       قاآن و احادیث توصيه شده است هاراه انسان مری 

در نقطره مقابرل، اررا    . 1کاري در آینده بدهد، از این تعبيا اسرهفاده کنرد  

بينری   ز الفاظی چون شانس و اقبال اسهفاده کند، ناخودآراه جهانوالدین ا

کنند  کنند و این مفهو  را به او منهقل می مشاکانه را به کود، تيقين می

تاهراي   والردین و بر رگ  . که حوادث عالم تصادتی و بدون مدیایت اسرت 

در حال ارائه نروعی تحييرل از    خانواده در صحبت کادن با یک دیگا، دائماً

ها ارا خود از دید معنوي و توحيدي باخروردار   آن. ایع پياامون هسهندوق

هاي مادي و دنيوي که در جاي خود صرحيح اسرت،    باشند در پس تحييل

ارا اتفاا  به عنوان نمونهرياند و  دست باتا اسباب الهی را ني  در نظا می

خوشایند و پامنفعهی باایشان روي دهد آن را بره لطرف و حکمرت الهری     

 . دهند و در نهيمه این نگاه را به کود، انهقال می دهند ت مینسب

شرود   به همين صورت سخنانی که بين والدین و کود، رد و بدل می

هاي  کودکان در مورد عيت پدیده. بينی است دهنده نوعی جهان ني  انعکاس

االت زمينره مناسربی اسرت ترا     ؤاین س. پاسند االت زیادي میؤپياامون س

ند دادن بين اسباب مرادي و  بيعری و اسرباب الهری، نگراه      والدین با پيو

وقهی کود، بپاسرد چراا    مثالً. توحيدي صحيح را به کود، انهقال دهند

 :توانند به سه نحو پاسخ دهند بارد، پدر یا مادر می باران می

 شوند و در نهایت به سرمت زمرين    چون قطاات آب در اباها جمع می

 .شوند ساازیا می

 اهدخو چون خدا می. 

      خداوند بااي اینکه درخهان را ساسرب  نگره دارد، اباهرایی را درسرت

 .دهد ها، بارندری ر  می کند که با جمع شدن قطاات آب در آن می

تنها به اسباب مادي و  بيعی این پدیده اشاره دارد و نگاه توحيدي را  .1

 .دهد انعکاس نمی

يعی پدیده راچه دربادارنده نگاه توحيدي است اما چون به اسباب  ب .2

اشاره نشده است، کود، را در جمع بين اسباب مادي و اسباب الهری  

کند و ممکن است یک تعارض درونی در بينش کود، بين  یاري نمی

 . این دو شکل رياد

این حسن را دارد که هم نگاه توحيدي را شامل شده است و هم نحوه  .3

دهد و  ن میجمع این نگاه با اسباب و تاایندهاي  بيعی روزماه را نشا

والدین در . تواند کود، را در کسب دید عميق توحيدي یاري کند می

ت سرؤاال هنگا  صحبت کادن با هم و همچنين هنگا  پاسخ دادن به 

هاي خرود برا    رياي کود،، مکارا در مقا  توجيه و بيان عيت تصميم

پدر ممکن است در حضور تازند از مادر بپاسد که چاا اماوز . آیند می

توانرد بره یرک     مری  سؤالتالن کار را انما  دادي؟ مادر در جواب این 

تواند به رضایت الهی و  غاض و ميل شخصی و دنيوي اشاره کند و می

مرادر برا جرواب دو  بره کرود،      . ي آن عمل اشاره کنرد پاداش اخاو

دهد که اوال باید رضایت الهی را در کارهاي روزانه مرال،   آموزش می

عمل به رضاي الهی، بدون پاداش و هدیه الهری براقی    قاار داد و ثانياً

ماند و بدین تاتيب رابطه بين عمل در دنيرا و نهيمره اخراوي را     نمی

یه آ، به یک سؤالتواند در جواب این  می همچنين مادر. دهد نشان می

اشاره کند و بدین تاتيرب   (ع)قاان یا به یک توصيه یا رتهار اهل بيت 

ن و الگو بودن اهل بيت ع را در زندری نشان دهد و یا به آمحوریت قا

اندیشری و   عواقب دنيوي و اخاوي ان اشاره کند و در نهيمره، عاقبرت  

این نکهره بسريار   . ه کود، القا کندوجود رابطه بين عمل و نهيمه را ب

مهم است که رعایت کادن اصول تابيهی در هنگا  سرخن رفرهن برا    

کود، کاتی نيست بيکه این اصول باید با سخنان خود والدین با هرم  

تا  تا، صادقانه تاها با هم را واقعی کود، سخنان ب رگ. ني  رعایت شود

هرا   ااي تهرم آن بينرد و بر   ها برا خرودش مری    نآتا از سخنان  و جدي

 .کنمکاوي بيشهاي دارد

 

 های آموزش زبانی آسيب
آموزش زبانی راچه نقش مهمی در انهقال معار  معنوي بره کرود،   

تواند به یرک   دارد در عين حال ارا نکات تابيهی در آن مالحظه نشود می

از این رو به چند آسيب مهم که در آموزش . عامل ضد تابيهی تبدیل شود

 .شود روي دهد اشاره می زبانی ممکن است

 

 استفاده ابزاری از دستورات الهی
کنند بایرد سرعی    والدین ارا دسهورات الهی را به کود، یادآوري می

هاي پشهوانه آن دسهور ني  اشاره کنند و بدین تاتيب این  کنند به حکمت

ها  ذهنيت را القا کنند که دسهورات الهی همواره بااساس مناتع خود انسان

اما در مواقع تشن  . ها به نفع انسان است ده است و تبعيت از آن ااحی ش

ها نباید از دسهورات الهی به عنوان اب اري  نآروابط بين والدین و تازندان، 

هایی که از نظا کود،  بااي محدود کادن تازند اسهفاده کنند و محدودیت

هاي  از روشبسيار سنگين است را نباید مسهند به اما الهی بکنند بيکه باید 

ها اسهفاده کنند تا ذهنيت سخهگياانه و  دیگاي بااي اعمال این محدودیت

 .محدودکننده بودن دسهورات دینی در کود، شکل نگياد
 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
ء إنی  و ال تقولن لشی»قال اهلل ع  و جل لنبيه ص تی الکهاب »: می تامایند( ع)اما  باقا .1

أن ال أتعيه تهسبق مشيئا اهلل تی أن ال أتعيه ترال أقردر     «ذلک غدا إال أن یشاء اهلل تاعل
أي اسهثن مشريئا    «و اذکا ربک إذا نسيت»عيى أن أتعيه قال تيذلک قال اهلل ع  و جل 

درباره هيچ کاري نگو »: تاماید اهلل تی تعيک؛ خداي ع  وجل در کهابش به پيامباش می
یعنی مگرا اینکره   « خدا بخواهد[ بگویی ارا]دهم، مگا اینکه  ما  میکه من آن را تادا ان

بااي همين خداي مهعال . اراده خدا با کار من سبقت بگياد و نهوانم آن کار را انما  دهم
یعنی اراده خردا را در  « و آنگاه که تااموش کادي، پاوردرار خود را یاد کن»: تاماید می

 و 117و همچنين امثال ایرن روایرت در ص    118، ص7کاتی، ج. )کار خود اسهثناء کن
 .( همين کهاب وجود دارد 111
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 آموزش بدون ايجاد عالقه
 ورکيی، غيا از مواقعی که خود کود، سائل و  الب تهم مطيبری   به

 موزش زبانی مسهقيم باید به حداقل باسد، چاا کره اوالً آباشد، اسهفاده از 

 رور  بيعری    شراوندان بره  کود، در ارتباط با مدرسره و دوسرهان و خوی  

اررا والردین زیراد     تواند کسب کنرد و ثانيراً   ها را می بسياري از این بينش

بخواهند به  ور مسهقيم درباره امور مذهبی و معنوي سخن بگویند، بااي 

ینده هم آتواند در  کننده می شود و این ذهنيت می کود، تکااري و کسل

 . بين بباد هاي معنوي از ها را در شنيدن حا  نآرغبت 

دهنرد   هاي دینی بها می موزش مهارتآباخی والدین ني  بيش از حد به 

کودکانی که به مدارس خاص با . کنند موزش میآو در واقع پاورش را تداي 

موزشی تشاده در زمينه امور مذهبی مثل حفظ قراان تاسرهاده   آهاي  بانامه

ا احسراس تشرار کننرد    ها باال است، ار نآشوند و انهظارات والدین ني  از  می

لرذا اینگونره   .  ورکيی از امرور معنروي بير ار شروند     ینده بهآممکن است در 

 .بااساس عالقه و انگي ه خود کود،  ااحی شود باید کامالً ها بانامه

 

 ناسازگاری آموزش با رفتار والدين
و تماک  والردین بایرد بيشرها بره ذهنيراتی باشرد کره در ضرمن          تأکيد

 مرثالً . کنند نره محهرواي مسرهقيم کالمشران     نهقل میتکيمشان به کود، م

دهند و  رویند اما خود، ان کار را انما  می وقهی والدین عواقب بدکاري را می

کننرد کره ذکرا     آورند، این ذهنيرت را القرا مری    بااي کار خود توجيهاتی می

جنبه اب اري بااي محدود کادن اتااد را دارد نه اینکه  عواقب بد آن کار صاتاً

در نهيمه کود، این سخن والردین را براور   . چنين عواقبی در کار باشد اقعاًو

 .تالش والدین باید در ایماد باور باشد نه انهقال ا العات. نخواهند کاد

 

 استفاده نابجا از باورپذيری کودک
سيب دیگاي که ذکا ان ضاوري است این است که کرود، در ایرن   آ

خصوص والردینش دارد و   تاها و به سن هم به خا ا اعهمادي که به ب رگ

پادازي، سخنان والدین خرود را بره راحهری     هم به خا ا راایش به تخيل

پادازانه باشد؛ اما این  پذیاد حهی ارا سخنانی غياعيمی، خااتی و خيال می

اعهماد و باورپذیاي باالي کود، نباید باعث شود والدین در بيران اسرباب   

ااتره ررویی و  راح کرادن مطالرب      نامحسوس و امرور مرا ورایری، بره خ    

غيامنطقی روي بياورند، چاا که تازند وقهی به سن نوجوانی رسيد و رشد 

عقالنی بيشهاي پيدا کاد، به خااتی بودن این مطالب پی خواهد باد و در 

 .نهيمه اعهمادش به سایا سخنان درباره امور معنوي ني  از بين خواهد رتت

 

 موزشی مناسبآ های کارگيری ابزارها و قالب به
هاي روزماه خانوادری، بسهاهاي دیگراي نير  برااي     عالوه با صحبت

هرا زمينره مناسربی     ها و داسهان قصه. هاي معنوي وجود دارد انهقال بينش

قاآن کایم ني  بسرياري از  . بينی و بينش معنوي است بااي آموزش جهان

ذشرت  هاي معنوي و توحيدي خود را در قالرب داسرهان و بيران سار    پيا 

توان بسياري از معار  معنوي را  از  ایق داسهان می. کند ها بيان می انسان

به صورت عينی و عميياتی و مهناسب با ظاتيرت شرناخهی کرود، بره او     

دهند و  شنوند اهميت زیادي می هایی که می کودکان به داسهان. انهقال داد

ذا دقت والدین کنند معناي زندری را دریابند و ل ها سعی می نآمل در أبا ت

نروذري،  . )کنند، اماي ضاوري است ها القا می هایی که این داسهان در پيا 

ي هرا  هرا، بانامره   هرا و انيميشرن   هرا، کرارتون   اماوزه تييم( 111، ص1317

این . هایی است اي اب اري مهم در چنين آموزش ي رایانهها تيوی یونی و بازي

حيدي و معنروي را بره تصرویا    بينی تو توانند جهان اب ارها همانطور که می

آلود و ضدمعنویت را  بينی شا،  ور نامحسوس، جهان توانند به بکشند می

لذا الز  است والدین با هوشياري کامل بره انهخراب اینگونره    . تاوی  دهند

هرا و   هراي ترييم   از آنما که در بسياري از موارد پيرا  . دست ب نند ها بانامه

دارد و به راحهی قابل کشف نيست، رجروع   هاي پنهان قاار ها در الیه بازي

ها در این زمينه بسيار ضاوري  ن این تن و مشورت کادن با آنابه مهخصص

اي یرا یرک انيميشرن در ظراها      است، زیاا ممکن است یرک برازي رایانره   

محهواي منفی و ضد معنروي نداشرهه باشرد امرا در تحييرل کارشناسرانه،       

 .ي باشدهاي غيامسهقيم ضد معنو مشهمل با پيا 

 

 محور سبک زندگی معنويت
این تنها رفهار والدین نيست کره منبرع ا العراتی کرود، محسروب      

 أها و تفسيا رتهارشران از سروي کرود، نير  منشر      شود، بيکه رتهار آن می

شده است که به جاي  تأکيددر روایات  بنابااین. شود هاي کود، می بينش

. ین و معنویت جذب کنيرد دعوت با زبان، با عمل خود اتااد را به سمت د

بأعمرالکم، و ال    کونوا دعاة النراس »: تامایند در این باره می (ع)اما  صادا 

تراا بخوانيرد نره    ( به دین حرق )؛ ماد  را با اعمالهان  تکونوا دعاة بألسنهکم

و  77ا، ص1113حميرراي، ) «هررا را دعرروت کنيررد نآاینکرره بررا زبانهرران 

کنرد و   ن را به دقت بارسی میکود، رتهار والدی( 11، ص1311 باسی، 

او . هاي درونی این رتهارهرا را کشرف کنرد    این توانایی را داراست که ریشه

تواند بين قصد و عمل تفکيک کند و با در، دیدراه دیگاان، به انگي ه  می

او ( 50، ص1381؛ کردیور،  517، ص1310برا،،  . )ها پری ببراد   رتهار آن

اش بره کرود،،    هراي اخالقری   وقهی ببيند که پدرش خود باخال  توصيه

بردي کره عمرل     آثرار کند ممکن است به این نهيمه باسرد کره    عمل می

بد و مخابی  آثارهاي اخالقی در پی دارد، ان چنان هم  ن توصيهآباخال  

ارا پدر یا مرادر بره کرود، بگوینرد بخشريدن و       به عنوان نمونه. نيسهند

شود  ویژه الهی می رذشهن از اشهباه دیگاان باعث خشنودي خدا و پاداش

ولی خود حاضا به رذشهن از اشهباه هم دیگا و یا دیگاان نباشند، کود، 

شود خييی صحت  ي که بااي بخشش رفهه میآثاریا این : روید با خود می

همچنرين  . مهم و درخور توجهی نيسهند آثارخييی  آثارندارد یا اینکه این 

اسرالمی را رعایرت نکننرد،    ارا والدین اهل نماز و روزه باشند امرا اخرالا   
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 مؤثاکود، دینداري را به عنوان عنصاي کارامد در بهبود روابط زندری و 

ارا والدین بخواهند این ذهنيرت و  . در سالمت و بهداشت روانی نمی بيند

ها و رعایت احکا  دینی، موجب  بينش را به کود، انهقال دهند که عبادت

هاین راه این است که خرود در  شود، به آرامش و لذت بيشها از زندری می

 .عمل و در زندری خود مصداا واقعی این ر اره را به نمایش بگذارد

 

 يابی موقعيت
ررذار  تأثياهراي مانردرار و    در تابيت معنوي، تماک  باید با ایمراد بيرنش  

باشد و صا  داشهن ا العات زیاد در این زمينه، بااي رشرد معنروي تازنردان    

رسد، تنها بخش انردکی   ه سن نوجوانی و جوانی میوقهی انسان ب. کاتی نيست

هراي   والدین و معيرم . ها و تمابياتش در ذهنش حضور دارند ها و دیده از شنيده

اند، اما شاید جمالت معردودي باشرد    او در کودکی سخنان زیادي را به او رفهه

در واقع ذهن او در کرودکی  . شوند که تا نوجوانی و جوانی در روش او تکاار می

هنگا  دریاتت این جميه یا تمابه، ان را بسريار مهرم تيقری کراده اسرت زیراا       

ها و نيازهاي خود دیده اسرت و از ایرن    ارتباط شدیدي بين ان تمابه و خواسهه

بنرابااین والردین برااي    . رو ان را در ذهن خود به نيکی نگهرداري کراده اسرت   

موقعيرت  . ب باشرند هاي نرا  انهقال مطالب مهم و کييدي باید به دنبال موقعيت

انگير  و بره یراد     ناب زمانی است که کود، در مواجهه برا یرک تمابره خرا اه    

 .ماندنی قاار دارد و با تما  حواسش به در، یک واقعيت می پادازد

هاي خاص و به یادماندنی برااي القرا    پيشوایان دینی ما ني  از موقعيت

در حدیثی نقل شده  مثالً. اند معار  دینی به صورت ماندرار اسهفاده کاده

مرد  آکنار یارانش بود که مادي بره سرمت او    (ص)است که روزي پيامبا 

آن ماد رفت اي رسول خردا  . که چي ي را در لباسش پيچيده بود درحالی

اي را  هاي یرک پانرده   آمد  که صداي جوجه من داشهم به سمت شما می

مرادر  . اشهمها را باداشهم و در لباس خود رذ آن. در ميان درخهان شنيد 

چاخيد، لذا من لباسم را براز کراد  و    مد و باالي سا من میآها  آن جوجه

و [ شرود  دانست راتهار مری  با اینکه می]ها نشست  آن پانده آمد و کنار آن

ها را  آن: پيامبا ص تامود. من همگی را در لباس پيچيد  و به اینما آمد 

ها به هيچ  ت و دید مادر آنها را با زمين رذاش آن ماد آن. با زمين بگذارد

آیرا از  : به اصحابش تامود (ص)پس پيامبا . شود ها جدا نمی وجه از جوجه

زده  مهابرانی و شرفقت مررادر ایرن جوجرره نسربت برره تازنردانش شررگفت     

قسم به کسری  : حضات تامود. (ص)شوید؟ رفهند آري اي رسول خدا  می

ترا و   بران که ماا به حق مبعوث کراده اسرت، خداونرد بره بنردرانش مها     

هرا را همرااه    اي ماد این. ها به تازندانش است دلسوزتا از مادر این جوجه

و  111، ص3سمسهانی، بی تا، ج) .شان بارادان مادرشان به مکان ابهدایی

 (112، ص1ا، ج1101الب ار، : مانند آن

بااي اینکه مهابانی بی حد و حصا خداوند  (ص)در این روایت پيامبا 

انگي   ا ااتيان نشان دهد، مهاصد موقعيهی ناب و خا اهبه بندرانش را به 

هرا،   موقعيهی که اصحاب همگی از شدت مهابانی مرادر آن جوجره  . شدند

ها خواهد مانرد و   ها در یاد آن این شگفهی تا مدت زده بودند و  بعاً شگفت

در سرخن رفرهن برا    . ها تداعی خواهد شد ني  بااي آن (ص)سخن پيامبا 

اررا والردین    بره عنروان مثرال   . صل باید رعایرت شرود  کود، ني  همين ا

تواننرد مهاصرد مروقعيهی     خواهند قدرت خدا را به کود، بفهمانند می می

مسرهقيم ان را   رور   بره باشند که کود، از عظمت یک پدیده  بيعی که 

ور آن موقعيت، به او یادآمشاهده کاده است، به تعمب وا داشهه شود و در 

ایرن روش نقرش   . ناشری از قردرت خداسرت    شوند که این پدیده شرگا  

 .مهمی در تبدیل ا العات به باور و اعهقاد پایدار دارد

 

 سازی موقعيت
توانند عالوه با پيدا کادن موقعيههاي مناسب، خرود نير  خيرق     والدین می

بره کرار راتهره شرده      (ع)این روش ني  در سياه ائمه  راهاین  . موقعيت کنند

کراد،   هنگامی که ماه رمضان حيول می (ع)ابدین بااي مثال اما  زین الع. است

کاد و  زد، او را تنبيه نمی ارا از خدمهکاران و ا ااتيانشان خطا یا رناهی سا می

حضات . نوشت که تالنی در تالن روز خطایی کاده است اي می در یک دتهاچه

خراین شرب مراه    آکاد تا اینکره   ها را تنبيه نمی کاد و آن این موارد را جمع می

کاد و  خواند و دور خود جمع می ها را تاامی نآرسيد و حضات همه  رمضان می

اي و من تنبيهت  تالنی تو این کارها را کاده: تامود دتهاچه را باز می کاد و می

ترک   را از ترک  سؤالایشان همين . رفت بيه آیا این را به یاد داري؟ او می. نکاد 

ایسرهاد و   هرا مری   سپس در ميران آن  .راتت پاسيد و از همه اقاار می ها می آن

الحسين، پاوردررار   بن اي عيی: تامود با صداي بيند این مطيب را تکاار کنيد می

اي با شماده است همانگونه کره ترو تمرا  اعمرال مرا را       تو ها آنچه عمل کاده

روید و هيچ عمل کوچرک   باشمادي و ن د او کهابی است که به حق سخن می

اي در آن حاضرا خرواهی    کند و ها آنچه عمرل کراده   یو ب رری را تاورذار نم

یاتت همانطور که همه اعمال ما را ن د خود حاضا یاتهی، پس ببخش و در رذر 

، 11 ا، ج1103مميسری،  ) ...همانگونه که اميدواري پادشاه عالم تو را ببخشراید 

بره   به جاي اینکره صراتاً   (ع)العابدین  در این روایت اما  زین( 101و  103ص 

دمهکاران و ا ااتيان خرود بگویرد خداونرد در قيامرت تمرا  اعمرال شرما را        خ

دقيق آن شراایط   ور  بهدهد که  ها را در موقعيهی قاار می کند، آن محاسبه می

ها از تنبيه شدن باعث شود این منظاه  را در، کنند و چه بسا تاس ابهدایی آن

 . نکنندبااي هميشه در ذهنشان بماند و این موقعيت را تااموش 

سازي، ایفراي نقرش در تئاتاهراي     هاي عميی بااي موقعيت یکی از راه

ارا والدین کودکران را تشرویق کننرد ترا در ایرن      . مذهبی و معنوي است

هراي   ها بره خروبی در موقعيرت    نآتئاتاها شاکت کنند و نقش ایفا کنند، 

ترا دریاترت    هاي معنروي را بههرا و دلنشرين    رياند و پيا  مخهيف قاار می

هراي   هاي تاهنگری و مردارس رراوه    در باخی از مساجد، کانون. کنند می

تواننرد برا    والدین مری . کنند تاهنگی مخهيف این رونه تئاتاها را بار ار می

ها ماتبط کننرد و   هاي مطمئن، تازندان خود را با این راوه شناسایی راوه

 . ها را تااهم کنند زمينه مداخيه تازندشان در این بانامه
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 های فوق در باورسازی روشنقش 
تواننرد بسرها ایمراد     مری اي  رونره  هاي توا ها یک بره  کاررياي روش هب

از جميه راهکارهاي تبدیل شرناخت  . باورهاي دینی را درکودکان تااهم کنند

هاي مخهيف از سروي   سخن در موقعيت مؤثابه باور، تکاار به جا، دلنشين و 

بسهاسرازي  . ه تازند به سخن اسرت والدین یا ا ااتيان کود،، همااه با توج

سرخن رفرهن نير     . تواند از  ایق سخن یا رتهار باشد بااي انهقال بينش می

زمينره   هاي توا کاررياي روش هب. تواند مسهقيم یا غيامسهقيم انما  شود می

دهری در شراایط رونرارون را ترااهم      اي بااي تکاار سرخن و بيرنش   شایسهه

مشاهده نهای  عينری سرخن     شناخت به باور،هاي تبدیل  از دیگا راه. کند می

ارا ارتباط والدین برا خداونرد زنردری را بره کرا  تازنرد       . توسط تازند است

هاي خدا و دین و الگوهاي دینی را به وي نشران   شياین کند و در، زیبایی

کراررياي سربک زنردری     هب. شود میدهد باورهاي دینی در کودکان تقویت 

توانرد بره    میموزش زبانی، آهاي  سيبآاجهناب از معنوي محور در خانواده و 

 .سازي دین در کا  تازند و در نهيمه به باورسازي منههی شود شياین

 

 گيری نتيجه
بااي تحقق اهدا  سالمت معنوي باید به بعد بينشی کودکران هفرت   

هاي معنروي بایرد بره عنروان      اعطاي بينش. تا دوازده ساله ني  توجه شود

 . اي باورهاي معنوي در سنين باالتا مد نظا قاار ريادري مقدمه بااي شکل

. در سالمت معنروي اسرت   مؤثاهاي  خداشناسی و خداباوري از بينش

ها به  در، عيم، قدرت، رحمت و عدالت خداوند نقش مهمی در اميد انسان

ایرن بيرنش در   . ها نسبت به حرال و رذشرهه دارد   آینده و رضایهمندي آن

تدری   رياد و به هاي محيطی کود، شکل می اتتاواسط کودکی با اثا دری

ات ایش قدرت تماک  و پادازش ا العات کرود، را قرادر   . تقویت می شود

او  بنرابااین تاي از سرخنان والردین خرود باسرد و      سازد به تهم عميق می

او همچنرين  . بينی والدین خود ن دیرک شرود   تواند تا حدودي به جهان می

انهقال شناخت خداوند به کود، باید به . ارددرکی نسبی از مفهو  عدالت د

صورت عميياتی و عينی باشد چاا کره او قردرت در، صرفات انه اعری را     

بينی خرود و کشرف    دهی جهان کود، در این سنين در حال شکل. ندارد

هراي دینری    مروزش آدر جهران اسرت و لرذا     مؤثاعوامل مادي و تاامادي 

 .نی نقش داشهه باشدبي رياي درست این جهان تواند در شکل می

نقررش مهمرری در تحقررق ( ع)شررناخت صررفات و جایگرراه معصررومين

. هاي سالمت معنوي دارد و برا خداشناسری ارتبرا ی وثيرق دارد     شاخص

وردن ایرن شرناخت را   آدست  هکود، در این سنين ظاتيت نسبی بااي ب

تا ني  محاکی قروي   آشنایی با سبک زندری الگوهاي ماتبه پایين. داراست

سالمت معنوي است چاا که حس هم ادپنداري کود، را بيشها  به سوي

 .دهد قاار می تأثياتحت 

هراي   اندیشی و اعهقاد به عواقب اخاوي اعمال از دیگرا ویژرری   عاقبت

. ریر ي شرود   ن از کودکی بانامره آانسان معنوي است که باید بااي تحقق 

بيره در،  توانند بهشت و جهنم را در قالب مفهو  پاداش و تن کودکان می

. ها نسربت بره کارهراي نيرک باشرد      تواند محا، آن کنند و این در، می

کنند مهناسب با ظاتيت شناخهی  هاي بهشهی که کودکان تصور می نعمت

با توجه به . هاست و ل ومی ندارد که با این تصور کودکان مخالفهی شود نآ

یرد  مقد  بودن جنبه رحمانيت خدا با جنبه غضب او، در توصيف آخات با

هاي بهشهی  توصيف لذت. پایان بهشهی باشد هاي بی بيشها با نعمت تأکيد

ن اند، و نراچي   آهاي دنيوي در مقابل  اي باشد که لذت رونه الز  است به

شایعت و احکا  شاعی مسياي بااي رسيدن به بيشهاین و . شماده شوند

. هراي انسرانی   ها است نه اب اري برااي محردود کرادن لرذت     بههاین لذت

 . ری ي شود ي نگاه مثبت به احکا  شاعی باید در کودکی پایهها زمينه

روینرد بره صرورت     وقهی والدین با یکدیگا و یا با کرود، سرخن مری   

بينری را   دهند و کود، این جهان بينی خود را انعکاس می راه جهانآناخود

کند و لذا این سخنان به صورت نامحسوس کود، را به سمت  دریاتت می

بنرابااین والردین بایرد در    . دهرد  دي یا نگاه مشاکانه سروا مری  نگاه توحي

 . انهخاب الفاظ و جمالت خود دقت کاتی را داشهه باشند

هرایی کره    اسهفاده اب اري از دسهورات الهری، انهقرال نردادن حکمرت    

پشهوانه این دسهورات است، اموزش زبرانی مسرهقيم بردون ایمراد شروا      

هرا و   لدین با عمل و رتهار خود آنشنيدن در کود،، ناسازراري سخنان وا

موزش زبرانی  آهاي  سوء اسهفاده از باورپذیاي باالي کود، از جميه آسيب

 .هاي معنوي به کودکان است بينش

... موزشی مهنوع مثل داسهان و تييم و آهاي  کاررياي اب ارها و قالب به

هرا در ماحيره    هاي دینی کودکان بسيار مهم است چراا کره آن   موزشآدر 

هاي  ها و بازي ها، کارتون بسياري از تييم. عينی هسهندر   ناخهی عميياتیش

آلرود و ضردمعنویت را بره     بينری شرا،    ور نامحسوس جهران  اي به رایانه

کنند که والدین باید نسبت به آن هوشيار باشرند و   ن خود القا میامخا ب

 .ن مااجعه کنندادر این زمينه به مهخصص

ي هرا  توانرد بره انگير ه    کند و می دقت بارسی میکود، رتهار والدین را به 

پشهوانه رتهار ني  پی بباد، از این رو رتهار والدین منبع ا العاتی بسريار مهمری   

مثبرت   آثرار توانند  والدین با سبک زندری معنویت محور می. بااي کود، است

 .دسهورات دینی را به صورت عميی بااي کود، خود نمایش دهند

ررذار والردین بایرد بره دنبرال      تأثيااي مانردرار و  ه بااي ایماد بينش

انگي  مواجه شرده   هاي نابی باشند که کود، با یک تمابه شگفت موقعيت

ا العرات و  . پرادازد  است و برا تمرا  حواسرش بره در، ان واقعيرت مری      

ها در ذهن  شود سال توضيحات معنوي که در آن لحظه به کود، داده می

هراي   توانند عالوه با رصد کرادن موقعيرت   والدین می. او باقی خواهد ماند

یررابی و  موقعيررت. هررا را خيررق کننررد نرراب، خررود نيرر  اینگونرره موقعيررت 

. نير  مشرهود اسرت   ( ع)سازي در سياه تعييم و تابيت معصرومين  موقعيت

کنرد در   ایفاي نقش در تئاتاهاي مذهبی و معنوي به کودکان کمرک مری  

 .هاي معنوي به یادماندنی قاار رياند موقعيت
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Spiritual Health of 7-12 Year Old Children through Strengthening Insight and Belief 
 
Hamed Sajedi*1, Abolfazl Sajedi2 

 
Abstract 
Background: Spiritual health is an aspect of human health. Achieving spiritual health requires training.  In children 

it may suffice to guide their insights and beliefs toward spirituality. Appropriate planning must be done for children 

7-12 years=old afor them to achieve spiritual insight.. In this article, approppriate spiritual insights for this age group 

and transmitted methods (of this insight) to children, are reviewed. 

Methods: Different library documents, qualitative and descriptive studies were used. 

Results: Theology and guidance are the most important spiritual insights that should be taken by parents to the 

children. Parents have to change the childrens' insights to spiritual beliefs. Using educational tools and templates 

makes learning easier and more enjoyable, and improves the practical application of the child's spiritual lifestyle to 

the practical effects of spirituality. 

Conclusion: Parents have to detect the time for transmitting spiritual insights in which the child's learning, 

memorization and beliefs are at the highest level.  
 
Keywords: Adolescent, Belief, Childhood, Language Education, Spiritual Insight, Spiritual Lifestyle 
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