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درآمد
فرزند پس از س ــپری ک ــردن دوران کودکی ،وارد مرحلۀ جدی ــدی از زندگی بهنام
یش ــود .او که تا چندی پیش ،مطیع پدر و مادرش و س ــربهراه
دوران نوجوانی م 
یش ــد ،ا کنون ،با گذشته
بود و نهایت ش ــرارت او در بازی و ش ــیطنت خالصه م 
مقایس هش ــدنی نیست؛ گاهی پرخاش ــگر و عصبی و مهارنشدنی بهنظر میرسد.
فرزن ــدی که ت ــا دیروز ،مبنای رفتار و گفت ــارش پدر و مادر او بودن ــد ،امروز با آنها
مخالفتمیکند.
در کن ــار هم ــۀ تغییر و تحوالت اخالق ــی و رفتاری که در نوج ــوان رخ میدهد،
تح ــوالت دین ــی و مذهبی نوجوان مس ــئلهای اس ــت ک ــه بیش از هر چی ــز ،پدر و
م ــادرش را نگران میکند .پرسـ ـشهای مک ــرر والدین در این زمینه و س ــردرگمی
آنها در نحوۀ مواجهه با این مسائل ،نشاندهندۀ حساسیتها و پیچیدگیهای
خاص این دوران است .برخی پرسشها و نگرانیهای مشترک والدین نوجوان
از این قرار است:
یک ـ ــند .در گ ـ ــذشته،
 -مدتی اسـ ـ ــت فرزندم در خـ ــوانـ ــدن نماز کوتاهی م ـ ـ 

18

نماز اول وقتش ترک نمیشد؛ اما االن گاهی حتی نماز هم نمیخواند .هر چقدر
هم که به او تذکر دادهایم ،فایدهای نداشته است.
 فرزن ــدم دربارۀ دین و خدا س ــؤاالتی میپرس ــد و مس ــائلی مطرح میکند کهباعث نگرانی ما شده است.
ً
 اخالق او کامال عوض شده است .مثل سابق به ما احترام نمیگذارد و. ...والدین نگران این هس ــتند که نکند فرزندشان ازنظر دینی منحرف یا سست
شده باشد .این نگرانی باعث میشود که آنها به کارهایی دست بزنند که در
ا کثر مواقع نهتنها نتیجۀ موردانتظار را از این کارها نمیگیرند ،بلکه کارهای آنها
تأثیر معکوس میگذارد .هرچه اصرار و تذکرات پدر و مادر بیشتر شده ،لجاجت
نوجوان نیز بیش ــتر میشود؛ اما ازس ــویدیگر ،پدر و مادر نگران این هستند که
س ــکوت و بیتوجهی در برابر این مس ــائل ،باعث تداوم این مش ــکالت فرزند
ش ــود .درواق ــع ،پدر و م ــادر بهقصد اینکه هرچه س ــریعتر و پیش از دیرش ــدن،
جلوی این کژی و بهگمان خودش ــان انح ــراف را بگیرند ،تصمیماتی میگیرند و
رفتارهایی از آنها سر میزند که مشکالت را دوچندان میکند .بهنظر میرسد،
دلیل بسیار مهمی که باعث بروز این مشکل میشود ،این است که والدین از
تحوالت روحی و جس ــمی و فکری نوجوان ش ــناخت و درک درس ــت و کاملی
ندارند؛ لذا همین مسئله باعث سردرگمی والدین و تصمیمگیریها و رفتارهای
نادرست آنان میشود.
انسان در زندگی خود مراحل مختلفی را میگذراند :کودکی ،نوجوانی ،جوانی،
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نس ــالی و کهنسالی .هریک از این دوران ویژگیهای خاص خود را دارد که
میا 
بدون درنظرگرفتن این ویژگیها نمیتوان تصمیمی درست گرفت و رفتار مناسبی
ک ــرد و درنتیجه ،تربی ــت را انتظار داش ــت .دوران نوجوانی حس ــاسترین دوران
اس ــت؛ چرا که تحوالت جس ــمی ،فکری ،اخالقی و رفتاری در این دوران س ــریع
و جهش ــی است و بهطبع ،دش ــواریها و پیچیدگیهای تربیتی این دوره بیش از
سایر مراحل است.
بهجرئ ــت میتوان گفت خان ــواده بهعنوان اولی ــن و اصلیترین کانون تربیت
فرزند ،وظیفۀ اصلی را در تربیت فرزند برعهده دارد .بسیاری از مشکالت نوجوان
در این دوران به رفتارهای نادرس ــت والدین با آنها بازمیگردد .اغلب ،والدین
ب ــدون توجه به ظرافتها و حساس ــیتهای ای ــن دوران ،از هم ــان روشهایی
ً
اس ــتفاده میکنند که قبال در دوران کودکی فرزند خود از آنها استفاده میکردند
و انتظار دارند بازخورد مناسب بگیرند؛ البته در کنار این دشواریها ،آمادگیها و
قابلیتهای ــی نیز در وجود نوجوان فراهم اس ــت که بای ــد کانون توجه قرار گیرند
ت ــا والدین هم بهترین تصمیم ــات را بگیرند و هم تمام ظرفیتهای رش ــد فرزند
بهکار گرفته ش ــود .حضرت عل ــی؟ع؟ میفرمایند« :قلب نوج ــوان چونان زمین
کاشتهنشده ،آمادۀ پذیرش هر بذرى است که در آن پاشیده شود».
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در این مختصر ،که مخاطب آن والدین نوجوان هستند ،تالش کردهایم نکات
بسیار مهم و الزم خانواده در تربیت دینی نوجوان را بیان کنیم .رویکرد ما در این
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َ « .1و ِإن َما قل ُب ال َح َد ِث

20

کتاب ،توجه به مسائل کاربردی براساس پرسشهای مستقیم خانواده در تربیت
ً
مسائل صرفا نظری پرهیز
دینی نوجوان است؛ 1بنابراین سعی کردهایم از ورود به
ِ
کرده و در صورت لزوم ،به حداقل ا کتفا کنیم.
شه ــای ابتدایی کتاب ،به مس ــائل را مش ــترک و اصلی تربیت در همۀ
در بخ 
ابعاد ،اعم از اعتقادی و اخالقی و عبادی پرداخته و پس از آن مس ــائل مختص
به تربیت در هریک از ابعاد را مطرح ساختهایم .مسائلی که بین دختران و پسران
نوجوان مش ــترک بوده ،بهصورت کلی بیان و مسائل خاص مربوطبه دختران یا
پسران نوجوان را بهطور مجزا بررسی کردهایم.

 .1مستند نیازهای خانواده در تربیت دینی در این کتاب ،گنجینۀ پرسشهایی است که مرا کز و نهادهای پاسخگویی
دینی در دسترس مؤلف قرار دادهاند.
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