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با نگاهی به آینده 
درست تربیت کنیم!

1( »باال رفتیم ماست بود، پایین اومدیم دوغ بود، 
قصه ما دروغ بود.« این جمله را روزهایی که 
والدین سرگرم دنیای فناوری نبودند و حال و 
حوصله قصه گویی برای بچه های خردسال شان را 
داستند، زیاد تکرار می کردند. به همین راحتی به 
بچه ها می گفتیم داستانی سر هم کرده ایم سراسر 

دروغ! هیچ مشکلی هم ندارد.
والدین مدرن امروز، دروغ آموزی را ممکن است 
متعددی  مثال های  از  باشند.  داشته  رفتارشان  در 
مثل »بگو من خانه نیستم« تا دروغ هایی که گاه 
و بی گاه در گفت وگوهای پشت تلفن به گوش 
بچه ها می رسد، بگذریم و برسیم به آموزش دروغ 
در دنیای دیجیتال؛ اینکه مادر یا پدر به جای فرزندش 
حضور در کالس می زند و فرزند نازنین سرخوش 
از دروغ والدین در رفتارشان، خواب  روزهای پر 

از موفقیت و کامیابی را می بیند.
هر دو نکته زجرآور است و تخریب کننده تربیت. 
وقتی دروغ به یک گفتار و رفتار عادی تبدیل شود و 
در روان فرزندان ما جا باز کند، چه امیدی به آینده 
این جامعه خواهیم داشت. در سخنی ارزشمند از 
امام حسن عسکری)ع( می خوانیم که همه بدی ها 

از دروغ آغاز می شود. 
جمع  خانه ای  در  بدی ها  »تمام  فرمودند:  ایشان 
شده که کلید ورود به این خانه، دروغ است.« در 
منع  دروغ هم  از شوخی  ما  اخالقی، حتی  نگاه 
شده ایم تا به گناه دروغ پردازی عادت نکنیم. گاهی 
فریب واژه هایی را می خوریم و مثال با گفتن اینکه 
خالی بندی کردم، به راحتی از یک دروغ می گذریم 
و گاهی با توجیه دروغ های خود و زدن برچسب 
دروغ مصلحتی، به خود اجازه بازگویی و دروغگویی 
می دهیم. زمانی که راه دروغ را بر خود ببندیم؛ 
یعنی راه خطا را بسته ایم زیرا اگر خطا به آسانی 
قابل انجام باشد و بعد با یک دروغ وارونه سازی 
شود، عمال رنجی از آن خطا و زشتی کار خود 

احساس نکرده ایم.
بخش دیگر دروغ می تواند در وعده هایی باشد که 
به فرزندان می دهیم و عمل نمی کنیم. با این کار، 
اعتماد فرزندان را نسبت به دیگران سلب کرده ایم، 
بدقولی را به نمایشی طبیعی تبدیل کرده و غمی را 
در وجود آنها کاشته ایم. همه این موارد متاسفانه 
در اکنون و آینده تربیت فرزندان ما نقش منفی 
خواهد داشت و از آنها شخصیت هایی توجیه کننده 

و ضعیف خواهد ساخت.

2( »فرزندم عصبانی است. مرا می زند. پدرش 
به این کار فرزندم می خندد ولی من هم ناراحتم 
که حرمت مادری ام حفظ نشده و هم نگرانم که 

آینده این فرزندم چه خواهد شد؟«
این ماجرا ممکن است در زندگی امروز که فرزندانی 
پرتنش برخاسته از نسل فناوری در خانه پرورش 
می دهیم، بارها اتفاق بیفتد. والدین معموال از کنار 
رفتارهای این گونه ای به راحتی عبور می کنند و آن 
را به پای بچگی فرزندان می گذارند و امید روزهایی 
پر از احترام را در سال های بعد دارند، در حالی که 
ماجرا چیز دیگری است. فرزندانی که جسارت به 
پدر و مادر را در خردسالی و کودکی عادی سازی 
کنند، در معرض خطرهای رفتاری بزرگ تری مثل 
طغیان علیه والدین و چارچوب های خانوادگی قرار 
دارند. روان شناسان تاکید دارند به هیچ عنوان اجازه 
جسارت بدنی را به کودک خود ندهید. اگر دستش 
را بر زدن شما بلند کرد، حتما دستش را بگیرید 
و مانعش شوید. اگر چنین اشتباهی کرد، به هیچ 
وجه با یک عذرخواهی ساده از ماجرا نگذرید چون 
کودکی که با پیامد رفتار نادرستش روبرو نشود، 
آن را تکرار خواهد کرد. به همین دلیل، تلخی بعد 
از رفتار مانند بی توجهی برنامه ریزی شده نسبت به 
کودک پرخاشگر از طرف والدی که این رفتار با او 
شده یا تعیین جریمه و محرومیت مشخص برای 
تا کنترل فرزندان بر  چنین رفتارهایی الزم است 

خود افزایش یابد. 
می فرمایند:  این باره  در  عسکری)ع(  حسن  امام 
»جسارت فرزندان بر والدین در خردسالی، سبب 
طغیان آنها در بزرگسالی و به دنبال آن قرار گرفتن 

در قلمرو نارضایتی والدین شان می  شود.« 
پیام روایت این است که روش هایی برگزینیم تا 

از بروز و تکرار چنین مسائلی پیشگیری کنیم. 
یادمان باشد جسارت تنها به درگیری فیزیکی نیست، 
گاهی زبان، شالقی تندتر و زننده تر دارد و گاهی 
برخی رفتارهای فرزندان ما مثل بی اعتنایی هایی 
تلخکامی  می کنند،  ما  نثار  بی احترامی  از سر  که 
بیشتری برای ما خواهد داشت. نیز یادمان باشد 
که خودمان دروازه جسارت را نگشاییم. مراقب 
حرف ها و رفتارهای خود نسبت به فرزندان مان 
درستکار،  سالم،  شخصیت های  آنها  از  و  باشیم 

مفید و با رفتارهای شایسته بسازیم.

اشاره: همه ما دوره های گوناگونی را سپری می کنیم. 
در دوره ای ضعیف و ناتوانیم، پاره ای از زمان را در اوج 
به سر می بریم و در دوره ای دیگر، همچون هواپیمایی 
روی باند زندگی فرود می آییم. برخی از این تغییرات 
همپای دوره های سنی ماست و امری کامال طبیعی است 
اما تغییراتی هم هستند که برخاسته از شرایط زندگی، 
خانواده ای که در آن رشد کرده ایم، تالش هایی که برای 
ارتقای خود داشته ایم و مسائلی مانند آن است. با نگاهی 
به اطرافمان، افراد گوناگونی را در این زمینه می بینیم؛ 
کسانی که همیشه خوب و رو به رشد بوده اند؛ گروهی 
که هیچ گاه به بهتر شدن فکر نکرده اند یا سختی های 
پیشرفت را به جان نخریده اند و کسانی که دیروز، امروز 
و فردایشان، یکنواخت نبوده است. دیروزی سراسر تلخی 
و شکست و امروزی سرشار از موفقیت یا موقعیتی کامال 
عکس داشته اند: روزگاری در اوج بوده اند و امروز به 
دلیل بلند پروازی های بی حساب یا چپ کردن در جاده 
زندگی، مانند شیری در قفس آهنین گرفتار آمده اند. این 

نوشته را با داستانکی تأمل برانگیز آغاز می کنیم.

دانه 
دانه خیلي کوچک بود و ناراحت. دلش می خواست به 
چشم بیاید اما نمی دانست چگونه. گاهی سوار باد می شد، 
گاهی هم خودش را روی برگ هاي گیاهان می انداخت اما 
هیچ کس به جز پرنده هایي که قصد خوردنش را داشتند 
به او توجه نمی کرد. دانه از این زندگي، از این همه گم 
بودن و کوچکی خسته بود. یک روز رو به خدا کرد 
و گفت: »من به چشم هیچ کس نمي آیم، اي کاش مرا 

کمی بزرگ تر مي آفریدي.«
درخت بلند باغ که صدایش را مي شنید به او رو کرد 
و گفت: »دوست من! تو بزرگی، بزرگ تر از آنچه فکر 
می کنی اما حیف! تو هیچ وقت به خودت فرصت بزرگ 
شدن نداده ای. به من اعتماد کن و خودت را از چشم ها 
پنهان کن تا دیده شوی.« دانه کوچک معنی حرف های 
درخت را نفهمید اما از روي ناچاري و خستگي به زیر 
خاک رفت و خودش را پنهان کرد. سالیاني دراز گذشت، 
دیگر از دانه  کوچک خبري نبود. او حاال سپیداری بلند و 
باشکوه بود که هیچ کس نمي توانست نادیده اش بگیرد. 

یک قانون ثابت
شنیده ایم که هر چه کشت کنیم، همان را درو خواهیم کرد. 
اتفاقات دیروز، امروز و فردای ما، محصوالتی از مزرعه 
زندگی ما هستند که خودمان آن را آباد یا ویران کرده ایم. 
آنچه مهم است، پذیرش این جمله است؛ همیشه راهی 
برای بهتر بودن هست. ممکن است طعم تلخ زمین خوردن 
را تجربه کرده  باشیم، ممکن است روزهای خوش زندگی 
را مانند پتکی بر سر خود بکوبیم و با سرزنش از دست  
دادن آن، روز به روز شرایط بدتری پیدا کنیم و ممکن 
است دیروز را یک خاطره پر از عبرت ببینیم و امروز 
را دریابیم تا فردایی نو بسازیم. همه اینها شدنی هستند. 

اگر باغبان خوبی برای مزرعه فعلی باشیم، آستین باال 
می زنیم و با هرس کردن علف های هرز زندگی، دانه های 
کوچک به جا مانده را به درختانی تنومند تبدیل می کنیم. 

تا فرصت هست، کاری باید کرد.

فرصت ها و فراست ها
یکی از معانی هوشمندی، استفاده از موقعیت ها و سازگار 
شدن با شرایط است. ما نگاه های متفاوتی به فرصت ها 
داریم. برخی نگاه شان فقط به گذشته خیره شده و حاضر 
نیستند از آن جدا شوند. عده ای دیگر نگران فردایی 
هستند که هنوز نیامده و در این میان گروهی فقط برای 
امروز و اکنون زندگی می کنند. هر کدام از این نگاه ها 
می تواند در سرنوشت و روحیات ما تاثیرات گوناگونی 
داشته باشد. حسرت مال کسانی است که از دیروزشان 
بهره خوبی نبرده اند. اضطراب محصول کسانی است که 
فقط و بدون برنامه در اندیشه فردا هستند و تالش از آن 
کسانی خواهد بود،  که در زمان حال زندگی می کنند و 
تالش می کنند از فرصت موجود بیشترین بهره و لذت را 

ببرند. با این حال نگاه به گذشته اگر به دلیل عبرت  آموزی 
باشد، می تواند بسیار سودمند واقع شود. نگاه به آینده هم 
به قصد برنامه ریزی درست و صحیح، کاری پسندیده 
است. مدیریت زمان حال هم مهارتی است که در نوع 

خود نیازمند آگاهی و توانایی است. 
نگاه به آینده، یعنی نگاه به روشنایی؛ نگاهی که در آن 

»امید«، »حرکت« و »تالش« نهفته است.
آینده نگری، در فرهنگ دینی، ویژگی مثبت معرفی شده 
و پیشوایان دین، هماره افراد را به توجه نسبت به آینده و 
گنجاندن آن در برنامه های زندگی خود، تشویق کرده  اند. 
همچنین در ادبیات دینی، آینده نگری از نشانه های ایمان، 
خرد و اراده شمرده شده و تاکید فراوانی بر آن شده است.
در علم روان شناسی نیز، آینده نگری مانند نسیم حرکت  
بخشی است که افراد را به تکاپو وا می دارد و روح تالش 

را در آنها زنده می کند.

آثار آینده نگرى 
الف(درستانديشى: یکی از نتایج سودمند توجه به 
آینده، درست  اندیشی و تشخیص درست راه و مسائل 
است. شخص آینده نگر، چون فراسوی امروز را به نظاره 
می نشیند، می تواند با ژرف نگری، از زوایای گوناگون یک 
پدیده، آگاهی یافته، درباره آن با دقت بیشتری رفتار کند. 
امام صادق)ع( در این باره می فرماید: »عاقبت اندیشی و 
توجه به پایان کارها، به عقل، یاری می رساند و به تشخیص 
درست امور، کمک می کند.« وقتی به فردایی می اندیشیم 
که می تواند با تالش ما، بهتر از امروز و حتی گذشته 

باشد، گام اول را برای تحول برداشته ایم.
ب(آمادگىرويارويىبامشكالت: آینده نگری و توجه به 
آنچه در آینده، احتمال وقوع آن می رود، موجب خواهد 

شد انسان، خود را برای روبرو شدن با دشواری های 
پیش رو، آماده کند. در مقابل، شخصی که هیچ گونه 
اهمیتی برای آینده قائل نیست یا بدون توجه به آن، گام 
برمی دارد، هنگام پدید آمدن برخی مشکالت، قافیه را 
باخته، دچار نابسامانی های فراوانی خواهد شد. در یکی 
از سخنان امام علی)ع( - که به عنوان نمونه ای از توجه 
به آینده ذکر شده - می خوانیم: »انسانی که در تمام 
شرایط زندگی، میانه  روی را ترک نکند و با توجه به 
آینده، از امکانات موجود به صورت متعادل بهره مند 
شود، خود را برای روزهای دشوار، آماده ساخته است«. 
امروز فرصت هایی اطراف ماست که شاید به خوبی 
روزهای اوج ما نباشند اما حداقل هایی هستند که ما را به 
اهداف مان نزدیک می کنند. بهره وری مناسب و معتدل از 
این امکانات موجود، مقدمه ای برای موفقیت در روزهای 

رهایی و تعالی است.
ج(پيشروىبهسوىهدف: انسان های آینده نگر، همواره 
در بزرگراه زندگی، به  سوی اهداف و برنامه هایی که 
پیشاپیش مشخص کرده  اند، حرکت می کنند؛ چنین افرادی، 
مانند کوه استواری اند که هیچ توفانی را یارای جابجا 
کردن آن نیست، برخالف انسان هایی که فقط و فقط به 
امروز خود می نگرند و برای فردای خود، هیچ برنامه ای 
ندارند، که احتمال لغزش و دورماندن از مسیر اصلی، 
برای این گروه، احتمال بیهوده ای نیست. بارها دیده ایم 
که در آسمان، تنها چیزهای سبک و بی ارزش و بدون 
هدف  اند که توسط کوچک ترین وزش، به هر جایی 
منتقل می شوند و بر بام هر خانه ای، لحظه ای می نشینند 
و دوباره سرگردانی! وقتی هدف مهمی را دنبال می کنیم، 
دیگر مهم نیست در چه شرایطی باشیم. در هر وضعیتی 

می توان قدمی برای رسیدن به هدف برداشت.
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یکی از معانی هوشمندی، استفاده از موقعیت ها 
و سازگار شدن با شرایط است. ما نگاه های 

متفاوتی به فرصت ها داریم. برخی نگاه شان 
فقط به گذشته خیره شده و حاضر نیستند از 

آن جدا شوند. عده ای دیگر نگران فردایی 
هستند که هنوز نیامده و در این میان گروهی 

فقط برای امروز و اکنون زندگی می کنند. هر 
کدام از این نگاه ها می تواند در سرنوشت و 

روحیات ما تاثیرات گوناگونی داشته باشد

حقه های شیطان
وقتی نام شیطان را می بریم، بعضی ها آن را در کتاب های 
دینی خودشان جستجو می کنند. نه، نیاز نیست راه دوری 
بروید. یک لحظه تمرکز کنید. پیشنهادهایی که امروز وارد 
سیستم پیغام گیر شما یعنی دل و ذهن تان شده است را یک 
بار دیگر مرور کنید: »نمی خواد بری مسجد، هوا گرمه«، 
»مگه هر چی بابا و مامان گفتند باید گوش کنی«، »یک نگاه 
که به جایی بر نمی خوره«، »اگه همین جوری سخت گیری 
کنی، به زودی همه دوستانت رو از دست می دی، یک کم 
مثل اونا باش«، »حال داداشت رو بگیر، خیلی روش زیاد 
شده«. این پیام ها برای شما آشناست؟ این ها همان نقل و 
نبات های سمی شیطانند که به ظاهر خیرخواهانه است، 
ولی با پذیرفتن آنها، دردسرهای زیادی شروع می شوند. 
کمی فکر کنید. اگر به هر کدام از این سیگنال های مخفی، 
جواب مثبت می دادید، االن چه کارنامه ای داشتید؟ از این 
حرف ها قبال هم زده. به گزارش قرآن در این باره گوش 
یْطاُن قاَل یا آَدُم َهْل أَُدلَُّک َعلی   کنید: »َفَوْسَوَس إِلَیْهِ الشَّ
َشَجَرةِ الُْخْلِد َو ُمْلٍک ال یَبْلی؛ شیطان او را وسوسه کرد 
و گفت: ای آدم آیا تو را به لباس جاودانگی و سلطنتی 

که کهنه نمی شود راهبری بکنم؟!«.  

باتمامقوابهپيش!
شیطان، وسیله ای برای امتحان ماست. زمانی که شما از 
آمادگی خودتان برای امتحان خاطر جمع باشید، می گویید: 
از هر جای کتاب که خواستی، بپرس. هر چند تا سوال 

که دلت می خواهد، داشته باش.
زمانی که شیطان قدبازی در آورد و تصمیم گرفت 
از  از مسیر خارج کند، خداوند هم  را  بندگان خدا 
بندگان خوبش خاطر جمع بود و به او گفت: »با آواز 
خود هر چه توانستی از ایشان بفریبی بفریب و از مدارج 

کمال پایین بیاور و تا آنجا که می توانی لشگر سوار و 
پیاده ات را بر سرشان بتازان و احاطه شان کن و در اموال 
و اوالدشان شرکت کن و وعده های دروغیشان بده، آری 
شیطان چیزی جز دروغ و فریب وعده شان نمی دهد«.  
این آیه، پیام دیگری هم دارد. مراقب باش؛ زیرا شیطان 
ممکن است در خصوصی ترین بخش زندگی ات و با 
جذاب ترین روش ها به سراغ تو بیاید. گاهی دوستت 
پیشنهاد گوش دادن به یک موسیقی آنچنانی را می دهد، 
ممکن است بسته اهدایی شیطان باشد که قرار است 
با آواز خود ما را فریب دهد، یا با وعده هایی روبرو 
می شوی، که ممکن است نهایت آن دوستی با شیطان 

و دوری از خدا و خوبی باشد.

وعدههاىهولناک
شیطان مهارت دیگری هم دارد؛ گاهی ته دل ما را 
خالی می کند تا ما را از تصمیم های درستی که گرفته ایم، 
منصرف کند. زمانی که دست به جیب می بری تا به 
نیازمندی کمک کنی، سیگنال می رسد که بابا بذار توی 
جیبت، خودت به آن نیاز داری. یا آن وقت که تصمیم 
کنی،  منصرف  بد،  کار  از یک  را  می گیری دوستت 
پیامک می دهد که ولش کن، ممکن است از دست 
تو ناراحت شود. خداوند شیطان را این گونه معرفی 
 ُ یْطاُن یَعُِدُکُم الَْفْقَر َو یَْأُمُرُکْم بِالَْفْحشاءِ َو اللَّ می کند: الشَّ
ُ واِسٌع َعلیٌم؛ شیطان به  یَعُِدُکْم َمْغفَِرًة مِنُْه َو َفْضاًل َو اللَّ
شما وعده تنگدستی می دهد و به بدکاری وا می دارد، 
و خدا از جانب خود آمرزش و فزونی به شما وعده 
می دهد، که خدا وسعت بخش و دانا است«.   هدف 
او ترساندن و دور کردن است. یادت باشد که :»إِنَّما 
ُف أَْولِیاَءُه َفال تَخاُفوُهْم َو خاُفوِن  یْطاُن یَُخوِّ ذلُِکُم الشَّ
إِْن ُکنْتُْم ُمْؤمِنیَن؛ این سخنان شیطان است که به وسیله 
آن دوستانش را می ترساند. شما مسلمانان از آن بیم و 
اندیشه نکنید و از من بترسید اگر اهل ایمان هستید«.  

چکبىمحل
بعضی ها بدون آنکه پول در حسابشان باشد، چک می کشند 
و طرف مقابل خود را دلخوش به یک معامله می کنند. زمان 
دریافت مبلغ چک که می رسد، تازه حساب دست طرف 
می آید که یک کاله گشاد سرش رفته است. شیطان هم در 
کشیدن چک بی محل برای ما، استاد است. جوری وانمود 
می کند که انگار همه کاری از دستش برمی آید و می تواند تمام 
مشکالت ما را حل کند، ولی همین که ما را راه انداخت و 
افتادیم تو مسیر خالف، یک گوشه ای می نشیند و به انتخاب 
ما می خندد.  وعده های شیطان، چک های بی محل اند: »یَعُِدُهْم 
یْطاُن إاِلَّ ُغُروراً؛ وعده شان می دهد،  َو یَُمنِّیهِْم َو ما یَعُِدُهُم الشَّ
آرزومندشان می کند، و جز فریب به ایشان وعده نمی دهد«.   
به مثال دیگر خدا در این زمینه گوش دهید: »درست مثل 
شیطان که به انسان گفت: کافر شو و چون کافر شد، گفت: 
من از تو بیزارم من از خدا می ترسم که رب العالمین است«.  

ويترينسازى
بعضی ها ماشین اوراق و خراب را چنان آب و رنگی می زنند 
که شما دلتان می خواهد مال خودتان باشد. وقتی می خرید، 
روز اول که گذشت، از روزهای بعد باید دنبال چند نفر 
بگردید تا این ابوقراضه را هل بدهند که روشن شود. زمانی 

هم از کنار فروشگاه ها رد می شوید، چنان آب و تابی به 
ویترین های مغازه ها می دهند که جذب بشوید و بعد شلوار، 
پیراهن، تی شرت و تمام چیزهای مورد عالقه شما را با 
قیمت های آنچنانی به شما بفروشند. اول خوشحالید که 
به یک مغازه باکالس و شیک وارد شدید ولی زمانی که 
متوجه می شوید دو برابر قیمت پول داده اید و لباس بدی را 
خریدید، از خشم به خودتان بد و بی راه می گویید. ممکن 
است فروشنده سودجویی که شما را با ویترین زیبایش 
جذب کرده، چنان از شما یا جنسش تعریف کند که هنوز 
هم باور نکنید سرتان کاله رفته است. تخصص شیطان هم 
یه چیزی توی این فازهاست. کارهای بد ما را با توجیهی 

که به ما یاد می دهد، زیبا جلوه می دهد.  

درگوشى
یکی از حقه های شیطان، استفاده از تکنیک درگوشی است. 
زمانی که چند نفر با هم درگوشی صحبت می کنند، خود 
این می تواند ما یک تفرقه و اختالف شود. نمونه ای از آن 
در قرآن آمده است. خداوند می فرماید: »نجوا و درگوشی 
صحبت کردن، تنها و تنها از ناحیه شیطان است تا کسانی 
که ایمان آورده اند اندوهگین شوند ولی هیچ ضرری به 
ایشان نمی زند مگر به اذن خدا و مؤمنین باید بر خدا توکل 
کنند«.  منظور از نجوایی که در این آیه از آن یاد شده، 
این است که آن روز در بین منافقین و بیماردالن جریان 
داشته؛ نجوایی که از ناحیه شیطان بود. شیطان این عمل 
را در دل هایشان جلوه داده بود و تشویق شان کرده بود که 
با یکدیگر نجوا کنند تا مسلمانان را اندوهگین و پریشان 
خاطر کنند، تا خیال کنند می خواهد بالیی بر سرشان بیاید. 
خداوند مؤمنین را دلگرم و خاطر جمع کرد که این توطئه ها 
نمی تواند به شما گزندی برساند، مگر به اذن خدا، چون 
زمام امور همه به دست خدا است، پس بر خدا توکل کنید، 
و از ضرر نجوای منافقین اندوهگین نشوید که هر کس بر 

او توکل کند خدا برایش کافی است .

پیشنهادهای آسمانی
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