
بنده پیشنهاد می کنم که یک جشنی در هفت سالگی برای آغاز ورود فرزندمان به دوران ادب، بگیریم؛ 
چیزی شبیه به جشن تکلیف که معمواًل گرفته می شود. قبل از اینکه در چهارده سالگی برای بچه ها 
»جشن تکلیف« گرفته بشود که سّنت خوبی است، باید در هفت سالگی »جشن ادب« گرفته بشود.

اگر ما بدون اینکه در هفت سالگی و در آغاز دوران ادب، برای 
فرزندمان جشن ادب بگیریم)بدون اینکه او را مؤدب بار بیاوریم( 

در آغاز سن تکلیف مستقیم به سراغ برگزاری »جشن تکلیف«  
برویم، ممکن است این کار با موفقیت روبرو نشود. چون با این 

کار، یکباره فرزنِد خود را با دستورات الهی مواجه می کنیم.

باید این رفتارهای سخت و خشک را با شیرینی و مهربانی 
به فرزندمان پیشنهاد بدهیم؛ نه با تلخی و خشونت. ممکن 

است خوِد ادب ماهیت تلخی داشته باشد ولی ما باید آن را با 
شیرینی و لطافت به فرزند خودمان یاد بدهیم.

مثاًل بعد از این جشن که احتمااًل چند نفر هم دعوت شده اند، 
در حضور آنها، بچه را بیاوریم و به او بگوییم: »ُخب، از این به 

بعد وسایل خودت، یا رخت و لباس خودت را چگونه می خواهی 
مرتب کنی؟ و...« باالخره باید بچه را با رعایت ادب و اجرای یک 

آیین نامۀ مشخص در سختی ها و آسودگی ها آشنا کنیم.

از هفت سالگی باید یک سری امر و نهی ها به بچه داشته باشیم و 
حتی نیازی هم نیست که برای آنها دلیل بیاوریم، بلکه می گوییم: 
»این یک دستور است« البته این کار، باید با مهربانی پدر و مادر 
توأم باشد. بچه از هفت سالگی فطرتًا آمادگی پذیرش دستور را 
دارد، نه تنها دستور را می پذیرد بلکه از دستور لذت می برد.

اگر ما در سن هفت سالگی برای او جشن ادب بگیریم، متوجه 
می شود که وارد فضای زندگی مؤدبانه و ُپر از دستور شده است. 
آن وقت به راحتی می پذیرد که یکی از این دستورات، »نماز« است 
که ما برای آن جشن تکلیف می گیریم. جشن ادب می تواند تا 
حدود 50 درصد، موفقیت جشن تکلیف را افزایش دهد.

این »جشن ادب« باید در خانه اتفاق بیفتد. تا بچه ها در خانه 
متوجه شوند که یک مرحلۀ جدیدی در زندگی آنها شروع شده 
است. پدر و مادر مسئولیت هایی را به بچه بدهند. از آن راحتِی 
قبل از هفت سالگی بچه را با منطق و محّبت خارج کنند.
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