
اشاره: اگر کمی به گذشته برگردیم، یادمان می آید که 
بخش زیادی از دانستنی ها و احساسات ما درباره ماه 
رمضان همراه تجربه هایی که از روزه داری به دست 
آورده ایم، به والدین ما مربوط می شود. آنهایی که با 
اشتیاق انتظار رسیدن این ماه زیبا را می کشند، لحظه هایی 
ناب از سحر و افطار این ماه به خاطر دارند که در آن 
افراد خانه در آرامش وصف نشدنی همراه با روحیه ای 
متفاوت، کنارشان بودند. مادری با لبخندی سرشار از 
رضایت و معنویت و پدری با جدیت فراوان برای 
برگزاری هرچه بهتر مناسک ماه. در مقابل، افرادی که 
این ماه را برای خود ریاضت دشوار تعریف کرده اند، 
خاطراتی شنیدنی از اجبارها و روش های پدر و مادر 
دارند که از نحوه بیدار کردن تا سرزنش های پی درپی 
دنباله دارد. بر اساس تحقیقات تربیتی، والدین سهم زیادی 
در انتخاب یا رد رفتارهای دینی فرزندان شان ایفا می کنند. 
از این رو، توجه به چند قانون می تواند راهگشا باشد:

1 قانون سطح توانمندی
تکلیف بر اساس توانایی ما تنظیم شده است. از این رو، 
نماز فردی که مشکل جسمی دارد، حتی به صورت 
درازکش هم پذیرفتنی است. نوجوانانی که برای اولین 
بار تجربه روزه را به دست می آورند، بیش از هر چیز 
دیگری نیاز دارند تا خانواده آنها تکالیف هماهنگ با 
توانمندی شان را پیشنهاد کنند. از این رو، دشوار کردن 
مساله می تواند باعث نوعی دلزدگی شود، مثال زمانی 
که شما از فرزندتان می خواهید 2ساعت قبل از سحری 
بیدار باشد تا به فیض معنوی آن برسد و فرزندتان قدرت 
آن را در خود نمی بیند، نوعی سختگیری را رقم می زنید. 
اصرار بر خواندن نماز اول وقت به ویژه در وعده افطار 
هم برای فرزندانی که آمادگی این کار را ندارند، خطای 
تربیتی است. به همین دلیل در فقه ما تاکید شده زمانی 
نماز مغرب ماه رمضان بر افطار مقدم می شود که کسی 
برای افطاری منتظر ما نباشد یا ضعف جسمی ما تمام 

حواس مان را به سمت غذای افطار نکشاند.

2 قانون تدریج
حرکت پلکانی به سمت زندگی آسمانی و متعالی، از 
راهبردهای جدی تربیت دینی است. فرزندانی که آرام آرام 
با فضای معنوی ماه رمضان و دیگر مناسک دینی خو 
می گیرند، ماندگاری بیشتری روی این رفتارها خواهند 
داشت تا آنهایی که بی مقدمه و تهی از هر نوع تجربه ای 
به این رفتارها کشانده می شوند. از این رو، در آموزه های 
تربیت دینی ما آمده که کودکان را پیش از وجوب روزه 
با تنظیم تغذیه در ساعت های مشخص از ماه رمضان، 
برای این کار آماده کنید. روزه کله گنجشکی، ریشه ای 
روایی دارد و پیشنهادی پیشرفته است که از کودکان ما 
عابدان عالقه مند به دین و مناسک آن می سازد. حتی 
پیشنهاد می شود برای نوجوانانی که قرار است جهت 
ماه رمضان آماده شوند، یک هفته مانده به این ماه، برنامه 

آماده سازی با تنظیم وعده های خواب و غذا و نیز زمینه 
تدارک دیده شود.

3 قانون پاسخگویی
کودکان سواالت متعددی درباره تفاوت های ماه مبارک 
رمضان با دیگر ماه های سال دارند که چشم به راه دریافت 
جواب مناسب هستند. آگاه کردن فرزندان از چرایی 
وجوب روزه با منافعی که برای این کار برمی شمرید، 
گام اساسی برای شکل گیری شناخت درست درباره 
تصمیم های خداوند برای ماست. زمانی که یک ماه 
رمضان به عنوان یک اردوی یک ماهه سالمت جسمی، 
معنوی، روانی و دوره تقویت اراده و توجه به دیگران 
تعریف می شود، برای همیشه عظمتی زیبا و تصویر به 
یادماندنی در ذهن کودکان ایجاد می کند و پذیرش سایر 

دستورات خداوند را آسان تر خواهد کرد.

4 قانون خوشایندسازی
برای انجام کارهای بزرگ، از پیش نیازمند تدارک روحیه 
مناسب هستیم. اگر می توانید برای قبل و بعد از ماه مبارک 
رمضان، مسافرت یا برنامه تفریحی مناسبی تدارک ببینید 
تا ضمن زدودن خستگی روزهای امتحان، آمادگی ورود 
به یک ماه متفاوت را ایجاد کنید. در روزهای روزه داری 
نیز با در نظر گرفتن شرایط دشواری که ممکن است 
نوجوان روزه دار شما با آن مواجه شود، از فشرده سازی 
برنامه های اوقات فراغت بپرهیزید. نوجوانی که در هوای 
گرم تابستانی و شرایط روزه داری به دلیل برنامه ریزی 
نادرست ناچار به رفت وآمد در مسیر کالس های تابستانی 
است، از نظر قوای جسمی ممکن است با کمبودهایی 
روبرو شود و تشنگی ناشی از این تردد، اذیتش کند. اگر 
شرایط خانگی شما اجازه می دهد، بیداری فرزندان تا زمان 
صرف سحری، پیشنهاد مناسبی است که دریافت کالری 
مورد نیاز را بهتر می کند و چرخه خواب را موقت به سوی 
روزهای داغ می برد که به کاهش فشار روزه داری کمک 

می کند. برای عصرهای فرزندان نیز برنامه های مناسب 
خانگی تنظیم کنید تا ماه رمضان برای آنها به ماهی شاد و 
متنوع تبدیل شود. نکته قابل توجه در این بخش، رویارویی 
ما با دشواری های روزه داری است. والدینی که دائم از 
سختی روزه داری در طول ماه رمضان شکایت می کنند 
و انتظار پایان آن را می کشند و نیز کسانی که روزه داری 
را بهانه ای برای تندی و پرخاشگری در منزل کرده اند، 
نمی توانند احساس مذهبی خوشایندی را برای فرزندان 

درباره روزه و دیگر آداب معنوی ایجاد کنند.

5 قانون پس انداز معنوی
مهمانی خدا به معنای کامل آن همگام با جهش معنوی 
که فرزندانتان به دلیل عصمت فطری شان با آن روبرو 
می شوند، سبب می شود آنها توجه بیشتری نسبت به 
کشاننده های معنوی داشته باشند. برای پاسخ به این نیاز،  
الزم است ضمن رعایت اعتدال و شرایط سنی فرزندان، 
از رفتن آنها به برنامه هایی که در مسجد محل برگزار 
می شود، حضور در مراسم شب های قدر، خواندن جمعی 
دعاهای این ماه و نیز همراهی با دوستان معنوی، استقبال 
کرده و فرصت تجربه های معنوی را در آنها تقویت کنید. 
مطالعه کتاب هایی درباره خداشناسی، زندگی مردان 
الهی و نیز آگاه شدن از شیوه زندگی اسالمی، می تواند 
این تشنگی معنوی را دوچندان کند. انس با قرآن در 
چارچوب ذهنی یک نوجوان نیز لذتبخش است. از این 
رو، ضمن تشویق فرزندان خود به تالوت روزانه برخی 
از آیات، از آنها بخواهید درباره معنای آیات و دلیل نازل 
شدن شان کنجکاوی نشان دهند و جواب سواالتی را 
که در این باره از طرف شما ایجاد شده با جستجو 

در نرم  افزارها و کتاب های تفسیری به دست بیاورند.

6 قانون همدلی
یکی از فرصت های زیبای ماه رمضان، همدلی با تمام 
کسانی است که ممکن است محرومیت شان سبب شده 

باشد تمام سال را با محدودیت هایی در زندگی روبرو 
باشند. درک شرایط کسانی که دسترسی کافی به تغذیه 
خوب ندارند و نیز زندگی همراه با مشقت، سبب می شود 
فرزندانتان نگاه کامل تری به زندگی و فرازونشیب های 
آن داشته باشند. انتخاب زندگی به سبک ماه رمضان،  
عاملی است تا بچه ها از داشتن نعمت های اطراف خود 
احساس شکرگزاری و رضایت کنند و به ازای آن، 
بخشی از اندوخته های مالی و غذایی شان را با دیگران 
به اشتراک بگذارند. مشارکت در طرح های ماه رمضان 
مثل افطاری محله یا طرح اهدای نان به محرومان که 
در نیمه این ماه برگزار می شود، موقعیت خوبی برای 

رشد همدلی اجتماعی فراهم می کند.

7 قانون پایبندی اجتماعی
در ماه مبارک رمضان، روزه خواری رفتاری غیرقانونی 
است و بیشتر مردم سعی می کنند این احترام اجتماعی 
را در خود ایجاد کنند. به فرزندانتان بیاموزید اگر به 
هر دلیلی روزه نمی گیرند، از خوردن و نوشیدن در 
جایی که روزه دارن نظاره گر آنها هستند،  بپرهیزند و 
آن را  رفتار مترقی بدانند. زمانی که خودشان شاهد 
هنجارشکنی برخی افراد جامعه اند، فرصت مناسبی است 
تا زشتی این کار را به خوبی احساس کنند و خود را 
در زمره همراهان این ماه بدانند، نه در گروهی که به 
دالیل گوناگون مناسبتی با این فضای معنوی در خود 
فراهم نکرده اند. تمرین رفتارهای اجتماعی هماهنگ با 
ماه خدا، زمینه ای است تا کودکان و نوجوانان پایبندی 
به دیگر قانون های اجتماعی را در خود بیافرینند و به 
انسان هایی با رفتارهای اجتماعی شایسته تبدیل شوند.

سخن آخر
باور کنیم رفتار ما در سرنوشت معنوی فرزندانمان تاثیر 
مستقیم دارد پس با مهارت و ظرافت ماه رمضان خوبی 

برای خود و فرزندانمان بیافرینیم.

کسانی است 
که ممکن است 
محرومیت شان 
سبب شده باشد 
تمام سال را با 
محدودیت هایی 
در زندگی روبرو 
باشند. درک 
شرایط کسانی که 
دسترسی کافی به 
تغذیه خوب ندارند 
و نیز زندگی 
همراه با مشقت، 
سبب می شود 
فرزندانتان نگاه 
کامل تری به زندگی 
و فرازونشیب های 
آن داشته باشند

 ابراهیم اخوی
 روان شناس و مدیر مرکز مشاوره مأوا

راهکارهای پیشنهادی به والدین  برای انتخاب رفتارهای دینی سالم در فرزندان

ما و روزه داران خانه

15دین و سالمت شماره هفتصدوده بیست ویک اردیبهشت نودوهشت

توصیه های مرحوم 
آیت ا... کشمیري)ره( براي  

بهره مندی هرچه بیشتر از ضیافت ا...

1. حتما دقایقی از ساعات رازآمیز روزه داری خود را به برترین 
عبادت اختصاص دهید و آن هم چیزی نیست جز » تفکر«. 
با خود و خدای خود خلوت کنید. خصوصا به نوع رابطه 
حضرتش با خودتان بیندیشد. امید است ابوابی از معرفت 

به رویتان باز شود.
در  خصوصا  بندگی  حالت های  مهم ترین  از  یکی   .2
رمضان المبارک حالتی است که توصیه موکد نبی مکرم)ص( 
است و آن »سجده طوالنی« است. فقط خدا و اولیای الهی 
می دانند هنگام سجده عبودیت چه بارانی از ابر رحمت و چه 
برکاتی از عالم ربوبیت بر سر شما می بارد. حتما در روز یک 

سجده طوالنی داشته باشید.
3. آغاز ماه رمضان حتما نیت کنید که برای ا... روزه بگیرید، 
فقط ا...؛ آداب روزه داری را تا آنجا که نشاط دارید، انجام دهید.
کمیت گرا نباشید، کیفیت جو باشید. دنبال ختم آیات و ادعیه 
نباشید. درپی هضم آنها باشید. غذای اندک را خوب بجوید تا 
جزو جانتان شود. بزرگ ترین مشکل ما قشری نگری به دین و 
شریعت است. با خود فکر کنید آنقدر در سال های قبل با ولع 

زیادخوانی اعمال انجام دادید، به کجا رسیدید؟
4. حتی المقدور بر سفره خانه خود افطار کنید، حتی در مساجد 
افطار نکنید. بگذارید برکت افطار و دعای مستجاب لحظه 
افطار به خانواده و خانه شما تعلق بگیرد. در ضمن هنگام 

افطار داِلل کنید.
دالل چیست؟ در اول دعای افتتاح عرض می کنیم »مدال علیک«
دالل با کسر دال یعنی ناز کردن. هنگام افطار برای خدا ناز کنید 
چون برایش روزه  گرفته اید و حضرتش خوان کرم گسترده 
است. لقمه اول را نزدیک دهان ببرید اما نخورید و دعاکنید؛ 
یعنی به خدا عرض می کنید اگر حاجتم را بدهی افطار می کنم. 

به این حالت »دالل« می گویند. معجزه می کند.
5. رمز ماندگاری در ضیافت الهی رمضان کیمیای»حسن خلق« 
است. با فرزندان؛ خویشان و دوستان خود با اکسیر حسن 
خلق و مهربانی برخورد  کنید. همیشه خصوصا در این ماه 
خوش برخورد باشید. لحظه عصبانیت و خشم شما همان 

لحظه اخراج شما از این مهمانی الهی است.
6. کشتی رویایی رمضان سوار بر امواج دریای »اشک« به 
ساحل نجات می رسد. از خدای سبحان در این ماه خصوصا 
اسحار سحرآمیز آن اشک و گریه درخواست کنید. البته شرط 

سحرخیزی و اشک ریزی دل شکسته داشتن است.
اشک را کز بهر حق بارند خلق

گوهر است و اشک پندارند خلق
7. از ابتدای ماه رمضان باید هدف گذاری شما »لیله القدر« باشد 
که جان جان رمضان است. در این خصوص سخن زیاد است 
اما »مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز«. فقط سعی کنیم 

شب قدر در ما واقع شود، نه در ماه.
8. این ماه ماه »ربیع القرآن« ماست.  در این بهار قرآنی هر روز 
یک آیه را انتخاب کنید و تا افطار به طور متناوب تالوت و 
در پیرامون آن تدبر کنید. امید است دم دمای افطار آن آیه برای 

شما پرده از رخسار بردارد.
معنی قرآن ز قرآن پرس و بس
وزکسی کآتش زده اندر هوس

9. باالمام تمام الصاله والصیام. در سراسر ماه رمضان توجه 
شما به روزه دار حقیقی و انسان کامل؛ یعنی وجود ذی جود 
حجه بن الحجج البالغه )عج( نباید منقطع شود. روزه و نماز و 
بندگی شما از کانال آن حضرت به بارگاه باری تعالی بار می یابد.

تو  مگو ما را بدان شه بار نیست
با کریمان کارها دشوار نیست.

فرار بی هدف
وقتی چیدمان خانه را تغییر می دهیم، چند روزی طول می کشد تا خودمان را با آن وفق دهیم. جای ساعت که عوض 
می شود برای اطالع از گذر زمان، بی اختیار سر را می چرخانیم و با جای خالی اش مواجه می شویم. این حالت به دلیل 
انسی است که با محیط گرفته ایم. انسان خیلی زود با اطرافیان خود، دوستان، مکان، حتی زمان و وسیله نقلیه خود 
انس و الفت می گیرد و به آنها عادت می کند، به طوری که برخی موارد، بخشی از وجودش می شود و جدا شدن از 
آنها برایش سخت و طاقت فرسا جلوه می کند. اعمال و رفتار انسان و کارهای زشت و زیبای او نیز همین حالت را 
دارد. انس با خوبی ها و مداومت بر انجام کارهای شایسته، ظرفیت او را چنان باال می برد که میل و کشش او به انجام کارهای زشت 
به پایین ترین حد ممکن می رسد. پیامبر گرامی اسالم)ص( می فرمایند: »از مداومت بر کارهای خوب، بیزاری از کارهای بد نشأت 
می گیرد.« چه بسا راز نمازهای روزانه، سفارش به پرداخت صدقه و پرداختن به تالوت روزانه قرآن کریم را بتوان از این منظر ارزیابی 
کرد. البته کنار مداومت بر عمل و استمرار آن که ناظر بر کمیت عمل است، محافظت بر آن نیز الزم است که ناظر بر کیفیت عمل است؛ 
یعنی مراقبت و مراعات شرایط و ضوابط آن، اعم از ظاهری و باطنی بنابراین برخی صفات زشت و همچنین ناهنجاری ها را می توان 
با مداومت بر کارهای خوب و هنجارمند درمان کرد، مثال برای کمرنگ شدن بخل، مداومت بر صدقه روزانه، گرچه خیلی کم، داشت. 
اگر دوست داریم بعضی چیزها را دوست نداشته باشیم اما در عوض اطرافیان خود را بیش ازپیش دوست داشته باشیم، از خوبی هایشان 
بگوییم و رابطه خود را با آنها پررنگ تر کنیم. فرار بی هدف و بی مقصد، انسان را به جایی نمی رساند. اگر بخواهیم از زشتی ها فرار 

کنیم، نیازمند پناهگاه هستیم، محتاج موقعیت های مثبت و شرایط مطلوب هستیم. موقعیت ها را باید ایجاد کرد. باید به سمتشان رفت.

یکی بگی، 10 تا می شنوی
می گوییم  »اینکه  می گفت:   بزرگی 
فالن »فراز« از دعا یا حدیث، واژه 
مناسبی را انتخاب نکرده ایم چراکه 
در برابر هر فرازی، فرودی هست 
و حال آنکه کالم پرنور اهل بیت)ع( 

تمامش فراز است و فرود ندارد.« 
قبیل است. حدیثی  از همین  حدیث عنوان بصری 
است که از زبان مبارک امام صادق)ع( برای یکی 
از ارادتمندان جاری شد و سراسر این حدیث در 

فراز و اوج بندگی است. 
صادق)ع(  امام  نورانی،  حدیث  این  از  بخشی  در 
اگر خط مشی  که  دارند  عنوان بصری  به  توصیه ای 
دعوای  و  مشاجره  روی  و  رنگ  شود،  زندگی مان 
به  را  و...  دوستان  مادر،  و  پدر  همسر،  با  لفظی 
لفظی  دعوای  وقتی  دید.  نخواهیم  خود  زندگی 
داریم  غالبا سعی  دیگری شکل می گیرد،  و  ما  بین 
آخرین کالم و زهر را ما جاری کنیم. اغلب تالش 
با  شد،  نصیبمان  ناخوشایندی  حرف  اگر  می کنیم 
حرف هایی بدتر و به مراتب تلخ تر پاسخ بدهیم و 

کنیم.  »مقابله به مثل«  اصطالحا 
توصیه ظریف و تأمل برانگیز حضرت برای رهروان 
»مقابله به مثل«،  جای  به  که  است  این  بندگی  مسیر 
لََک  َقاَل  »َفَمْن  برگزینند:  را  خیر«  به  »مقابله  راه 
َعْشرا  ُقْلَت  إِْن  َفُقْل  َعْشرا  َسِمْعَت  َواِحَدًة  ُقْلَت  إِْن 
ایستاد  مقابلت  کسی  اگر  یعنی  َواِحَدًة؛  تَْسَمْع  لَْم 
کنی،  نثارم  ناسزا  و  تلخ  کالم  یک  »اگر  گفت:  و 

می شنوی.«  10تا 
تو در جواب بگو: »اگر 10 تا بگویی، یکی هم از 

نمی شنوی.«  من 
می شود، هم یک  برچیده  دعوا  بساط  هم  این گونه 

قدم مثبت در مسیر سلوک معنوی خود برداشته اید.

سالم به روي ماهت
تو، سر زدي و به ما نگاهي داري

در خانه اهل عشق راهي داري
قربان تو و هالل ابروي تو، من

اي ماه خدا چه روي ماهي داري
سالم بر تو اي ماه امیدها و آرزوها، سالم بر تو اي دوست 
و همنشین شادي آفرین، سالم بر تو اي آرامبخش دل ها، سالم بر تو اي 

همراه و همسایه اي که قلب ها با تو نرم شد و نبود تو اسباب وحشت.
چون آمدي، دیگر شیطان از ما فاصله گرفت، اي عزیز! تو آمدي جان ها 
پاک شد و طراوت و حیاتي دوباره یافت، تو که آمدي معناي مهر و عاطفه، 
دلدادگي و عشق، روشن شد، تو آمدي و صفا و صمیمیت را معنا کردي، 

تو که آمدي سرود آزادي نواخته شد.
چقدر انتظار تو را کشیدیم، اي عزیز! نبود تو ما را پژمرده و افسرده کرد، 
بر ما سرازیر شد. تو که آمدي چه  تو که آمدي آب حیات و شادابي 
بدي ها و ناپاکي ها را از ما شستي و در پایان بار دیگر به این ماه دوباره 

سالم مي دهیم.
سالم بر تو اي عشق دیروز ما که چشم به راه تو بودیم و سالم بر تو 
اي عشق امروزمان، که تو را در آغوش گرفته ایم یا بهتر بگویم تو ما را 
در آغوش پرمهر خود گرفته اي و اي عشق فرداي ما که چون مي روي، 

عشق مي رود، حیات و شادابي و امید مي رود.
در فرهنگ اسالمي ما همه عیدها یک روزه اند، مگر ماه رمضان که عیدي 

است یک ماهه.
یک ماه جشن و سرور، شادباش و تبریک؛ شادي از رحمت بیکران و 
لحظه هاي ناب خداوندي، جشن برکت و سالمت، جشن آمرزش و مغفرت، 
بندگي مقبول، جشن انس و دلدادگي، جشن قرب و  جشن عبادت و 

لقاءا... و باالخره جشن خانه خوبان، خانه اهل عشق و صفا.
اي کاش همه ماه ها تو بودي و نام تو بر همه ماه ها مي نهادند ولي تو نه 
یک ماهي و نه یک  سالي تو یک عمري اي عزیز، تو برتر از هزار ماهي 
اي همه چیز ما، بي تو آرام نباشم هرگز، مرا رها نکن. اي عصاره همه 

خوبي ها و سالمي دوباره به روي ماهت.

* ترجمه اي آزاد از فرازهاي دعاي 45 صحيفه مباركه سجاديه
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