ث ــواب این اث ــر را ب ــه روح مطهر مرحوم حجتاالس ــام
محمدتقی فلسفی هدیه میکنیم.
او ک ــه عا ِلم ــی وارس ــته و متخل ــق ،خطیب ــی ماه ــر و
مجاهدی خستگیناپذیر بود و کالمش بانفوذ و تأثیرگذار.
هنوز پس از گذش ــت س ــالهای طوالنی از رحلتش،
ً
تازگی ،طراوت و نفوذ کالمش در البهالی آثار وی کامال
حس و درک میشود.
سخنان عالمانه و دقیقش روشنگر راه طالبان حقیقت
و سالکان طریقت و متولیان تربیت است.
از خداوند برای ایش ــان علو درجات را خواس ــتاریم و
امیدواریم که این اثر مقبول و مرضی حقتعالی باشد.

سخــــنآغازیــن

َ
ب ــا هم ــۀ دش ــواریها و ظرافتهای ــش ،ش ــیرینترین کار عالم «تربیت» اس ــت و
مهمترین بس ــتر تربیت« ،خانواده» .خانواده ا گر «خانواده» باشد ،تربیت شیرین
نط ــور ک ــه ما نف ــس میکش ــیم ،در خانواده ه ــم تربیت
یش ــود و طبیع ــی .هما 
م 
میشویم؛ بیآنکه به آن فکر کنیم و بدانیم چه میشود.
ی اس ــت مردمنهاد و خدمتگزار
مرکز «احیاء اندیش ــه و سیرۀ علوی» مجموعها 
در کارهای خیر .تمرکز این مرکز بر تربیت و تعلیم است ،آنهم با رویکرد اسالمی و
محوریت زیربناییترین نهاد تربیت ،یعنی خانواده.
عقالنی و با
ِ
وجه ــۀ هم ــت ما مهارتآم ــوزی به خانوادههاس ــت و مایۀ حرکت ما اس ــتفادۀ
هوشمندانه از ابزارهای حمایتی؛ ازاینرو ،طرح «مهرسـ ــتان» را پایهریزی کردیم تا
در پیمودن این مس ــیر مقدس ،بتوانیم منظم و هدفمند و برنامهدار پیش برویم.
«مهرسـتان» فقط مخفف «محصوالت هنریرسانهای» نیست ،بلکه اسممکانی
است برای آموختن مهرورزی در خانه و گرمابخشی به کانون خانواده.
ابزار ما در این راه پرفراز و بینشیب چیست؟ از بین همۀ راههای ممکن ،با «یار
نسل
مهربان» به یاری خانوادهها آمدهایم؛ با همان آش ــنای پرسخاوتی که صدها ِ
بشر را معلموار پرورده و فروتنانه با ذهن و ضمیرشان در هم تنیده است.

بله ،با کتاب آمدهایم و بر این باوریم که با همۀ تنوع ابزارهای دیجیتال و گرایش
جنونآمیز انسان امروز به آنها ،هیچچیز جای کتاب را نمیگیرد! اثبات سادۀ این
مدعا را در رشد کتابهای کاغذی ،در همین سالها و حتی در کشورهای صنعتی،
میتوان سراغ گرفت .خوشبختانه این یار مهربان ،هنوز هم به آدمها وفادار مانده
و همچنان گنجینۀ سرش ــاری ب هش ــمار مـ ـیرود که پاسـ ـخگوی نیازه ــای رنگارنگ
مخاطبانش است؛ بماند که مدتی است با این یار مهربان نامهربانی میکنیم!
بهدنب ــال کار خی ـ ِـر زمینماندهای بودهای ــم که حضورم ــان را در این عرصه معنا

سرانجام صدها نفرساعت پایش و
ببخشد و جریانی پویا و اثری مانا بهجای گذارد.
ِ
محور «مهرسـتان» انجامید که یکی از میوههایش
پویش ،به معماری طرح خانواده ِ
ا کنون در دستان شماست.

با وسواس ــی خاص ،اصول ِکیفی کار را تعیین کردیم تا شاخص ارزیابی باشند و
بازتاب دغدغهمندی ما:
 .۱ت ــاش فع ــاالن ای ــن ط ــرح و هم ــۀ تولی ــدات آن ،تماموق ــت و تمامقد ،در
خدم ــت خانوادههاس ــت و تم ــام آث ــار مکتوب بر مح ــور نیازه ــای اعضای
خانواده شکل میگیرد.
ً
 .۲گا مه ــای اجرای ــی را کامال علم ــی و منطقی طراحی کردهایم تا از پش ــتوانههای
محکم بهرهمند باشد؛ برای نمونه ،نرمافزار قدرتمند و جامع مدیریت سیستمی
سازی تصمیمگیران و آمادهسازی آثار ،بهکار گرفتهایم.
را در مسیر تصمیم ِ
ً
 .۳آث ــاری بای ــد تولی ــد و تروی ــج ش ــوند ک ــه حقیقت ــا موردنی ــاز باش ــند و نوآوران ــه و
مشکلگشایانه به طرح مسائل بپردازند؛ ازاینرو ،هم به درونمایههایی عالمانه
و مبتنی بر آموزههای دین اسالم توجه داریم و هم به قالبهایی شیوا و جذاب

در انتقال آنها .انتظارمان تا بدان حد است که معادل و مشابهی برای آن آثار،
بش ــده ،برای انس ــان عصر حاضر بهویژه نس ــل جوان
بر اس ــاس رویکرد انتخا 
وجود نداش ــته باشد .در این راستا و برای دستیابی به گنجینۀ اطالعات جامع
در این موضوع ،طرح «اطلس سواد خانواده» در دست تدوین است.
 .۴ف ــارغ از ش ــهرت اس ــمی اف ــراد ،از نویس ــندگانی دعوت به هم ــکاری کردیم که
نهتنها از استانداردهای تعریفشده در طرح برخوردار باشند ،بلکه توصیههای
نکت هس ــنجانه و موش ــکافانه درب ــارۀ موضوع مدنظ ــر را در انب ــان دانش و تجربۀ
خویش انباشته باشند؛ البته از قلم جوانترهای خوشآتیه نیز غافل نماندیم.
 .۵غنای زیربنا و کیفیت روبنای «مهرسـتان» چنین اقتضا میکرد که متخصصان
ممت ــاز در حوز هه ــای مختلف را در زنجیرۀ تولید مش ــارکت دهیم:بهرهمندی از
علمی بصیر برای انتخاب موضوع
اطالعات طرح جامع اطلس خانواده و هیئت ِ

و نویس ــنده ،ارزیابان کاربلد و انتخاب افراد زی ــادی از میان جامعۀ مخاطب هر
آثار رس ــیده بر اس ــاس ش ــاخصهای تعریفشده،
یک از کتابها برای ارزیابی ِ

ـتاران فعالترین نهاد
هنرمندان طب عش ــناس ب ــرای یافتن نام کتا 
به ــا ،ویراس ـ ِ

ویرایش ــی ایران ،طراحان و صفحهآراهای خوشقریحه ،نمونهخوانی چندباره

آثار به منظور اص ــاح ایرادهای احتمالی در مراحل پایانی ،نیروهای متخصص
ُ
در صنعت چاپ ،چاپخانههای کارکش ــته و مجه ــز ،فعاالن حرفهای در تبلیغ و
اطالعرسانی و مدیریت فروش ،متفکران دلسوز برای انگیزهآفرینی و امکانسازی
برای مطالعۀ کتاب و. ...
 .۶گوشهچش ــمی هم داری ــم به میراث مکتوب گرانبهای گذش ــتگان با موضوع
خانواده ،از راه بازآفرینی و بازنویسی آنها متناسب با نیازها و اقتضائات انسان

معاصر ،تا عطر نام و یادشان و خوشهچینی از خرمن معرفتشان ،ذائقۀ مشتاقان
را ُپرحالوت کند.
 .۷درس ــت اس ــت که این طرح برای امکان تداوم بلندمدت ــش ،باید از نظر منابع
مالی مس ــتقل و خودگردان باش ــد ،اما بهپش ــتوانۀ خیراندیش ــانی که چراغ این
ً
ً
راه را روش ــن کردهاند ،کام ــا غیرانتفاعی خواهد ماند و عوای ــدی را که احتماال
بهدست میآید ،در فرایند تولید و ترویج آثار فاخر فرهنگی بازهزینه میکنیم .به
این موضوع ،در طرح مصوب و تمامی قراردادها تصریح شده است.
 .8بزرگتری ــن معضل امروز م ــا در حوزۀ کتاب و کتابخوانی ،نب ــودن آثار فاخر و
مناسب نیست؛ بلکه ضعیفبودن فرهنگ مطالعه در بین اقشار جامعه بهویژه
پیکان تمامی فعالیتهایمان تنها به این سمت نشانه میرود
خانوادههاست.
ِ

مهارتی خانواد هه ــا را در زندگی افزایش دهند.
ک ــه این آثار خوانده ش ــوند و تراز
ِ
بههمی ــن منظ ــور ،ط ــرح «مطالعۀ آث ــار» با توجه ب ــه راهبردهای عملی در بس ــتر
خانواده ،تهیه شده و در حال پیگیری است.

 .9توجه داریم که بیاعتنایی به ابزارهای غیرکتابی ،راهبرد درستی نیست :تولید
کتابهای صوتی ،محصوالت تصوی ــری ،نرمافزارهای رایانهای و تلفنهمراه،
حضور در شبکههای مجازی و اینترنتی ،ترجمۀ آثار و ...نیز مدنظر خواهد بود.
نهال نوپا ،نظارت مستمر و ارزیابی همهجانبه نیاز است.
 .10برای تنومندشدن این ِ
موقع مشکالت
از ابتدا تا انتهای این طرح ،بازخوردگیری و اصالح مناسب و به ِ
احتمالی در دستور کار خواهد بود.

موفق دیگر فعاالن در این عرص هه ــا را برای الگوگیری و
 .11طر 
حه ــا و برنام هه ــای ِ
مقایس ــه ،رصد کرده و میکنیم .خود نیز یافتهها و برس ــاختههایمان را حاضریم

وادی کرانهناب ــردار کنیم تا ضمن همافزایی در
ـکش رهروان این ِ
بهرایگان پیش ـ ِ

بینشها و دانشها ،بتوانیم با موجآفرینی ،خیراندیشان فرهنگی را متقاعد کنیم
که پا به این عرصه بگذارند.

آنچه خواندید ،همۀ حرفهایی نبود که گفتنی بود؛ بهقدر دقیقههای چندین
س ــال ،حرف و تجربه و خاطره و نکته هس ــت؛ اما نباید و نشاید که سخنآغازین
را بهدرازا بکش ــیم .فقط اینکه حساس ــیت موضوع و فرهیختگ ــی خواننده ،به ما
انگیزه میدهد که بارها و بارها درونمایه ،قالب ،مراحل تولید و توزیع را بازبینی
نگرش بلند ش ــما گرامیان نماییم
کنی ــم ت ــا اثری فاخر و ارزش ــمند را تقدیم نگاه و
ِ
و مش ــتاقانه منتظری ــم تا ب ــا دریافت دیدگاههای ش ــما س ــروران عزی ــز به آدرس
 mehr@mehrestan.irبیش از پیش مرهون مهربانیهایتان گردیم.
بر آس ــتان جانانی س ـ ِـر س ــپاس فرود میآوریم که توفیق ،رفی ــق طریقمان کرد تا

دورۀ امانتدادهشده در مزرعۀ دنیا را به خوشهچینی از خرمن ارباب و اصحاب
فرهنگ و اندیشه بگذرانیم و آنگاه با لطفی دوچندان ،ما را وامدار فضل بیکرانش
کرد تا در طرح پربرکت «مهرسـتان» بتوانیم بابت تولید و ترویج محصوالتی فرهنگی
اصلی
و تربیت ــی ،مدال افتخار بر گ ــردن بیاویزیم .آری« ،تربی ــت و تعلیم» هدف ِ
ّ
َ ّ
ك ِیه ْم َو َیع ِل ُم ُهم>و
آمدن پیامبران و جانمایۀ کتابهای آسمانی بوده است<:یز ِ

تک سروران
ما نیز به راهپیمایی و نفسکش ــیدن در این وادی مفتخریم .از تکبه ِ

مش ــانۀ ما شدند ،بهرسم
گام مسیــر را ه 
ارجمـ ــندی که ذرهپروری کردند و گامبه ِ
ادب ،خاضعانه سپاسگزاریم.
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 .1شناخت ارزش حقیقی کودک
 .2توجه به غریزۀ تمایل به بازی در کودک
 .3شرکت در بازی کودک
 .4راهنمایی کودک

143
143
145
147
149
149
150
151
152
155
156
156
157
158
159
160
162
163
164
165
166
167
168
168
168
169
170
172
173
173

 .5سرزنشنکردن مداوم کودک
 .6ایجاد عزت نفس در کودک
 .7سالمکردن به کودک
 .8رفتار عادالنه با کودکان
سیرۀ پیشوایان دین
پیامبر؟ص؟ و امام حسن؟ع؟
پیامبر؟ص؟ و امام حسین؟ع؟
پیامبر؟ص؟ و سایر کودکان
نکات کاربردی :عوامل تضعیف اعتمادبهنفس و عزت نفس کودک
احساس حقارت و عقدۀ حقارت
عوامل ایجادکنندۀ عقدۀ حقارت
 .1رفتار خشن و تنبیه بدنی
نکات کاربردی :تنبیه کودک
 .2نارساییهای طبیعی و عضوی
 .3محرومیت و فقر
 .4زیادهروی در محبت
 .5اسم و لقب ناپسند
 .6گناهکاری و عصیان
 .7بدنامی خانوادگی
نکات کاربردی :تحسین کودک
وا کنشها به عقدۀ حقارت
 .1کینهتوزی
 .2انتقاد
 .3انتقام
 .4نفاق
 .5تکبر
 .6تواضع ذلیالنه
 .7تمسخر و بدزبانی
 .8نشر عیوب دیگران
 .9انزوا

174
175
176
177
178
178
183
184
185
186

 .10اعتیاد
احساس حقارت؛ منشأ حرکت
راه درمان عقدۀ حقارت
تأثیر متقابل نفس و بدن
درمانپذیری عقدههای روانی
اولین راه درمان
درمان بیماریهای روانی
تأثیر ایمان در درمان
مقایسۀ علم و دین در درمان
نقش ایمان از دیدگاه دانشمندان

189

فصل سوم :تربیت جنسی (شکلدادن حیا و عفت در کودک)

191
192
193
195
196
197
198
199
200
201
201
202
204
205
206
207
209
210

انسان و تمایالت جنسی
مالک فضیلت انسان
عفت و غریزۀ جنسی
لزوم تعدیل غرایز
آزادیهای جنسی در غرب
دیدگاه دانشمندان دربارۀ غریزۀ جنسی
هماهنگی تربیت جنسی با فطرت
دورۀ اختفای غریزۀ جنسی

اسالم و تربیت جنسی کودک
بستر خواب کودک
بوسیدن کودک
صحنههای شهوتانگیز

آسیبهای تحریک جنسی
 .1بلوغ زودرس
 .2انحراف جنسی
 .3نا کامی روانی

نقش حیا در تربیت کودک
بیماری کمرویی و ضعف نفس

212
212
215
216
217
219
221

حیای عاقالنه و حیای احمقانه
آثار روانی و اجتماعی حیا
حیای پسندیده از دیدگاه روایات
قانونشکنی و تظاهر به گناه
بیپروایی از گناه؛ عامل سقوط جامعه
نکات کاربردی :تربیت جنسی کودک
کتابنامه

