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 ●bayanmanavi.ir ●بيان معنويرسانيپايگاه اطالع

   در هفت سالگي»جشن ادب«برگزاري 
 بيان معنوي منتـشر شـده       راهكارهايدر  » گرفته شود » جشن ادب  «ي در هفت سالگ   دي با "فيجشن تكل "قبل از   «پيشتر پيشنهاد   : توضيح

تري بر اساس ديگر مباحث استاد پناهيان تنظيم شد كه خدمتتان تقـديم               بود، ليكن به دليل درخواست كاربران براي جزئيات بيشتر، متن كامل          
  .شود مي

  .  ارسال كنيد»بيان معنوي«فرزندانتان را براي انتشار در سايت » جشن ادب«هاي  هايتان از مراسم يا عكستوانيد گزارش و  ضمنا شما مي

 فراگيري مهارت مبارزه با نفس در كودكانة  اولين مرحل؛تمرين ادب

 »ها راه اصالح نفس را تن كه ما آنهاي نابجاي نفس است  ها و خواسته بخواهي  به معناي پاسخ منفي به برخي دل»مبارزه با نفس
 » و حياءفراگيري ادب« با ان در كودكمبارزه با نفس اولين مراحل .دانيم  زندگي و بندگي بهتر ميبراي رسيدن به» تنها مسير«يا 

  ) +.(شود آغاز مي

 ع(اميرالمؤمنين. شود  مبارزه با نفس دانست كه در صورت پايبندي به آن، موجب اصالح انسان مية بايد اولين برنامادب را (
ادب نيز مانند مبارزه با  )5520/غررالحكم(»األدبِ اخالق است؛ سبب تزكيةِ األخالقِ حسنُ ةتزكيادب خوب، عامل «: فرمايد مي

) ايستادن در برابر خواهش نفس(خويشتندارى«: فرمايد مي )ع( علياميرالمؤمنين. تنداري استنفس و تقوا، از جنس اجتناب و خويش
كَفاك أدبا لنفسِك ( و )5932/غررالحكم(»در بيم و اميد، از برترين ادبهاست؛ ضَبطُ النّفْسِ عند الرَّغَبِ و الرَّهبِ مِن أفضلِ األدبِ

مِن غيرِك هما تَكْره 412تمحك/بالغهنهج ال؛ اجتِناب( 

  م با نظم و مقررات باشدأاز هفت سالگي، زندگي كودكان در خانه بايد تو
  14 تا 7 ازبايد پدر و مادر . شود  سالگي آغاز ميهفتبا توجه به روايات، اولين دورة آموزشي مبارزه با نفس براي فرزندان از سن 

دلم « و بدانند كه بايد با كنندها اصل مبارزه با هواي نفس را درك  را به فرزندان خود آموزش بدهند تا بچه» ادب« رعايت سالگي،
  .گذاريم مي» دوران ادب«نام اين دوران را  لذا ما .هاي نابجاي خودشان مبارزه كنند»خواهد مي

  زي كه امروزه سربادوران  سالگي و در 18سالگي و در خانواده بايد ياد گرفت، نه از 14 تا 7طبق دستور اسالم، ادب و نظم را از
 . سالگي براي اين منظور خيلي دير است18كنند؛  برخي پسرها تنها در طول خدمت سربازي رعايت نظم و برخي آداب را تمرين مي

 أَفْلَح و إِلَّا فَإِنَّه مِمنْ لَا خَيرَ فِيهِ؛ دعِ ابنَك يلْعب سبع سِنِ ينَ و يؤَدب سبع سِنِينَ و أَلْزِمه نَفْسك سبع سِنِينَ فَإِنْ: قَالَ الصادِقُ ع(
 )493/ 3/الفقيه اليحضره  يرَبى الصبِي سبعاً و يؤَدب سبعاً و يستَخْدم سبعاً؛ من :قَالَ أَمِيرُ الْمؤْمِنِينَ ع(و ) 492 /3/الفقيه اليحضره من

  تا در اين محيط، رعايت نظم  باشد) و از اين لحاظ تا حدودي شبيه پادگان( نظم و مقررات م باأكودك بايد تودر دوران ادب، زندگي
 بايد كارهايي مثل مرتب كردن وسايل شخصي و محل زندگي، رعايت وقت خواب و بيدار شدن، احترام به او. و ادب را ياد بگيرد

  .مباالتي نيست طلبي و بي نيا جاي راحتها رعايت كند تا بفهمد كه د بزرگتر و خيلي از آداب را در اين سال

 جا و به خاطر اينكه رعايت كردن اين آداب، براي فرزندشان كمي سخت است، او را از اين  هاي بي پدر و مادرها نبايد از سر دلسوزي
اي رشد و تربيت  در ذات زندگي دنيا وجود دارد و اين مخالفت با هواي نفس بر ها بايد بدانند كه اين سختي. كارها معاف كنند
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و براي اينكه . م با مهرباني و نشاط باشدأالبته آموختن مقررات و الزام كودكان به نظم بايد تو .فرزندشان الزم و ضروري است
 . در اين زمينه الگو باشندشان خود،پذيري براي فرزندان آسان شود بايد پدر و مادر نظم

  دوران ادب، زمان بارش دستورهاي مهربانانه است
 ؛ و هفت سال عبد است. كنديي آقا آقاي شماست و بايد هفت سالتافرزند شما « :نقل شده است) ص(امبر اكرم ي از پيتيدر روا  

هستيم ولي عبد ديگران نيستيم، شه عبد خدا يما هم درست است كه )1/476/الشيعه وسائل(»الْولَد سيد سبع سِنِينَ و عبد سبع سِنِينَ
مانند يك هم بايد پدر و مادر البته . مانند يك عبد در مقابل ارباب قرار بگيرد  يعني بايدبچه هفت سال عبد پدر و مادر است منتها

طور كه يك سرباز از فرماندة خودش  ، ولي بچه بايد همانبگويند و دستوراتشان را با نرمش و مهرباني به بچه باشندارباب مهربان 
 .طاعت كندكند، از آنها ا اطاعت مي

 د از ي پدر و مادر بايبعد از چهارده سالگو  . استفرزند ي و مهربانانه بر روي منطقي دوران بارش دستورهااز هفت تا چهارده سالگي
؛ فرزند در هفت سال بعدي، وزير و وزِيرٌ سبع سِنِينَ«: فرمايد مي حضرت در ادامة روايت فوق .ن دستور دادن دست بردارنديا

 يعني پدر و مادر .د به او مشورت بدهنديبادهند بلكه  سوم، پدر و مادر ديگر به فرزند خود دستور نميهفت سال در  )انهم(»است
  .نقش مشاور را دارند و اگر هم بر رفتارهاي فرزند خود نظارت دارند، اين نظارت هم حالتِ مشورتي دارد

 ه شودگرفت» جشن ادب«بايد در هفت سالگي » جشن تكليف«قبل از 

 ي قرار دهيمزياد نبايد ،تا قبل از هفت سالگيالبته نصيحت و توصيه خوب است ولي نبايد يك فشار  بچه را زير بار امر و نهيِ جد ،
 سالگي، هفت قبل از اما كمي. رواني به بچه وارد كنيم، بلكه بيشتر بايد با رفتار و اعمال خودمان او را به كارهاي خوب سوق دهيم

هاي  يم؛ دوراني كه بچه بايد دستورها يا برنامهفرزند خودمان را براي آغاز يك دوران جديد از زندگي آماده كنريج بايد به تد
اينجا را ! ببين«: را مرتب نكرده است، به او بگوييم) مثل اتاق يا وسايل شخصي خودش( مثالً اگر يك جايي.مشخصي را اجرا كند

خودت مرتب  را اتاقبايد ) ماه ديگرچند از (كنم، ولي از هفت سالگي  مرتب ميالً خودمفعاي، ولي اشكالي ندارد،  مرتب نكرده
 »...كني

 بگيريم؛ چيزي شبيه به جشن تكليف ادب،ورود فرزندمان به دوران آغاز كنم كه يك جشني در هفت سالگي براي  بنده پيشنهاد مي 
شود، ولي  ها در مدرسه برگزار مي در اولين روز حضور بچه كهود دارد البته االن جشن آغاز مدرسه هم وج. شود كه معموالً گرفته مي

 . ها در خانه متوجه شوند كه يك مرحلة جديدي در زندگي آنها شروع شده است  بچهتا. بايد در خانه اتفاق بيفتد» جشن ادب«اين 

  ًخُب، از اين به بعد «: را بياوريم و به او بگوييم بچه  در حضور آنها،،اند اين جشن كه احتماالً چند نفر هم دعوت شدهبعد از مثال
بايد بچه را با رعايت ادب و اجراي يك باالخره » ... وخواهي مرتب كني؟  را چگونه مي، يا رخت و لباس خودتوسايل خودت

به  رباني و مهينيري شباسخت و خشك را اين رفتارهاي د يبا آشنا كنيم، منتها ها ها و آسودگي  سختينامة مشخص در آيين
 و آن را با شيرينيبايد ممكن است خودِ ادب ماهيت تلخي داشته باشد ولي ما  . نه با تلخي و خشونت؛ميشنهاد بدهيپفرزندمان 

  .دهيمب به فرزند خودمان ياد لطافت
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 بچه از هفت سالگي فطرتاً آمادگي پذيرش دستور را دارد

 ته باشيم و حتي نيازي هم نيست كه براي امر و نهي خودمان دليل بياوريم، ها به بچه داش سري امر و نهي از هفت سالگي بايد يك
 . توأم باشد پدر و مادر بايد با مهربانياوامر و دستورها،البته اين » اين يك دستور است«: گوييم بلكه مي

 ،تصور ماستبچه از هفت سالگي فطرتاً آمادگي پذيرش دستور را دارد پذيرد بلكه از  تنها دستور را مي  نه. و اين آمادگي بيش از حد
بچه در اين سن، فطرتاً دنبال . كند شود و خودش را گم مي هويت مي اگر به او دستور ندهي، بي به حدي كه. برد دستور لذت مي

ها در اين   بچهكهدهند  ها گواهي مي بينيد و حتي معلم آموزان دبستاني نگاه كنيد اين واقعيت را مي شما اگر به دانش. گردد دستور مي
چرا به «: بگوينداعتراض كنند و مثالً پدر و مادر . سنين، استعداد دستورپذيري بااليي دارند، مگر اينكه يك كسي آنها را خراب كند

  »!؟ددهي بچة من دستور مي

  ،مندي را دوست دارد  مند شود، يعني فطرتاً ضابطه وقتي كه گفته است بچه از هفت سالگي بايد ضابطهلذا دين مطابق فطرت است
هايي كه دستورات  بچه روش درست به دستورپذيري ترغيب كنيد يا با را بار بچه اگر يكشما . و ما فقط بايد فطرت او را بيدار كنيم

چون آن حس .  دليل بياوريد در مقابل بچه،كنند را تشويق كنيد، ديگر الزم نيست براي دستورات خودتان اجرا ميرا دقيق 
بايد بدانيم كه اين دوران، دوراني . شود و خودش طبق فطرت خودش به دنبال دستور خواهد بود ري در بچه بيدار ميدستورپذي

 .براي بچه دليل بياوريمزياد خاطر دستورات خودمان  نيست كه بخواهيم به

 ندگي بچه را طوري كوك كنيم كه او بايد آهنگ زما . خواهد با نوع دستور آشنا شود  ميبچه خيلي از اوقات دنبال دليل نيست، بلكه
را هم » نماز«ايم، بچة ما دستوري مثل  آهنگ با اين فضايي كه ايجاد كرده  همآمادگي دستورپذيري را داشته باشد، در اين صورت

ما ( ستوري وجود نداشته باشد هيچ ددگي بچه را درست شكل نداده باشيم و در اين فضاولي اگر فضاي زن. به راحتي اجرا خواهد كرد
تواند به راحتي اين دستور را  آيد و بچه نمي مي» نماز«يك دستور الهي به نام اي  دفعه يك) از قبل هيچ دستوري به بچه نداده باشيم

قرار داديم،  ولي اگر در هفت سالگي، جشن ادب گرفتيم، و او را در اين فضا .تناسب نداردهاي زندگي او  بپذيرد، چون با ساير بخش
 .پذيرش دستور الهي هم برايش راحت خواهد بود

 نباشد» خواهد دلم مي«مند؛ رفتاري كه بر اساس  ادب يعني رفتار ضابطه

 ثَگذارند، ادب است؛  بهترين چيزي كه پدران براي فرزندان خود به ارث مي«: فرمايد مي) ع(امام صادقرا ورَ منَائِ إِنَّ خَيلِأَب اءبĤْال  هِم
كه بر است يك رفتار قشنگ ادب . نباشد» خواهد دلم مي«بر اساس  رفتاري كه مند؛ ادب يعني رفتار ضابطه  )8/150/كافي(»الْأَدب

 . نامه باشد اساس ضابطه و آيين

 مثالً در نحوة .كنيم  ادب است، آن را رعايت ميبدانيمكه  كنيم، دليلي نداريم، همين خيلي از اوقات ما براي آدابي كه رعايت مي 
اين . گذارد كند و به آن احترام مي اي، يك آدابي دارد كه آن را رعايت مي  با ديگران، هر كسي در هر قوم و قبيله»سالم و عليك«

نماز، ادب ايستادن «: توان به اين بچه گفت لذا خيلي راحت مي. نوع رفتارهاي مؤدبانه را بچه از هفت سالگي آمادگي دارد كه بپذيرد
 »ر مقابل خداوند استد
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 ن استيري شها  بچهيت ادب برايرعا

 د ابتدا ي آنها جشن ادب نگرفته باشند باي پدر و مادرها برايكرده باشند و در هفت سالگن درك يادب را در زندگة فلسفها   بچهاگر
ت ادب ي رعا.رود يش نميپ» خواهد دلم مي«و  با دوست داشتن يزندگة هم بايد به آنها گفت كه .ت ادب را به آنها گفتيرعاة فلسف

  .كند  ميانسان را بزرگ

 از ابتدا دوست دارند به سمت آن ها   كه بچهي از مشاغليكياصالً  .برند  مينند حتماً لذتي را ببينظامة ك رژيون يزياز تلوها  اگر بچه
م يتوان ي مينظامة  با نشان دادن رژ.برند ينمبودن لذت و رها له ياز ها   بچه. نظم آن را دوست دارندچون .س بودن استي پل،بروند

 بچه يت ادب براي رعا.ت ادب استيم كه نماز خواندن مقابل خداوند رعاييبعد از آن بگو .ميشكوه ادب را به فرزندان خود منتقل كن
د نواقص موجود را ي باهيم،انجام دن كار را يم اي اگر بعداً هم خواستي حت.مين كار را شروع كني ايد از هفت سالگين است و بايريش

ن صورت بچه دوست دارد به صورت ي در ا.ميجاد كنيم كه محبت خدا را در دل بچه ايكني  سع همگري از طرف د.ميجبران كن
ن كار ي با ا.ميا نداختهت ادب را در دل او اي حداقل رعا،جاد نشدي اگر محبت خدا در دل بچه ا.ت كنديمضاعف در برابر خدا ادب را رعا

 رِينند كه معلم در برابر مديب ها مي  بچهيوقتمثالً  .ت كنديد ادب را رعاي باييها  در چه مكان،يزندگجريان م كه در يده  مياديه او ب
 .ن صورت استيز به هميرند كه نماز خواندن نيگ  ميزها الهامين چي از هم.برند  ميستد لذتيا  ميدبانهمؤ مدرسه،

 دهدش يف را افزايت جشن تكلي موفقدتوان مي  تا حد زياديجشن ادب

  در ) بدون اينكه او را مؤدب بار بياوريم( بگيريمجشن ادباگر ما بدون اينكه در هفت سالگي و در آغاز دوران ادب، براي فرزندمان
 .و نشودت روبري با موفق اين كارممكن است، رويمبمان  براي فرزندان» فيجشن تكل«برگزاري به سراغ  ميمستقآغاز سن تكليف 

 ي اگر ما در سن هفت سالگ.ميكن  مي مواجهي با دستورات اله- يا چهارده سالگيدر سن نه - باره فرزند خود را  كي ،ن كاريبا اچون 
پذيرد كه  راحتي مي بهوقت  آن .دستور شده استاز ر  مودبانه و پي زندگيشود كه وارد فضا  مي متوجه،ميري او جشن ادب بگيبرا
ت جشن ي، موفقدرصد 50ا حدود تواند ت مي  جشن ادب.ميريگ  ميفي آن جشن تكلي است كه ما برا»نماز« ،وراتن دستي از ايكي

 .دهدش يف را افزايتكل

   شنوي ندارد  ولي او ديگر حرفخواهند به فرزند خود دستور بدهند  ميتازه ي سالگ14 ها بعد از بعضي

  لي فرزند ديگر خواهند به فرزند خود دستور بدهند و  ميتازه ي چهارده سالگعد ازباين مشكل را دارند كه ها   از خانوادهيليخاالن
با كودك  در هفت سال اول،  پدر و مادريعني .اند  نكردهي طيدرستبه  ارتربيت فرزند ر يسِها اين  ؛ چون خانوادهرديپذ ي نمدستور

 و بارش اند  خود آموزش ندادهفرزند مودبانه را به يز زندگيوم ندر هفت سال د. اند طور كه بايد، مهربانانه برخورد نكرده خودشان آن
ديگر  اما فرزند آنها ،له را جبران كنندأن مسيخواهند ا ي مي بعد از چهارده سالگ حاال.اند انجام ندادهخود  بر روي فرزندرا دستورها 

 مشورت داده آنهابلكه دوست دارند به . ه باشندشنوي داشت  سالگي به بعد دوست ندارند حرف14ها از   چون بچه. ندارديشنو حرف
 .شود

 يعني از همان  .د مشخص باشدي با همن دوراني اي انتها.هم آغاز دارد و هم انتها ) سالگي14 تا 7يعني از (ت خاصين دوران تربيا
به او صريحاً است اگر ديديم كه اين دوران براي بچه سخت مخصوصاً . فقط هفت سال استاول بايد بگوييم كه اين دوران 

 كه خواهد شدقدر بچه متعادل   آن)درستي طي شود اگر به(ن هفت سالي بعد از ايول» اين دوران هفت سال بيشتر نيست«: بگوييم
 .كند  مي اجراشم، خودي به او دستور هم نده اگريحت
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 طلبي است دوران ادب، دوران مقابله با راحت

 ،دنيا نميان را اهها خودش  جوانبسياري از اوقات مال« :گويند مي و دانند ل حب جاه  يا ما حب اصالً ما !نداريمحبالدنيا   حب
ها هستند، ولي يكي از  نفسه، باصفاتر از مسن ها في بله، واقعاً جوان. دانند ها را باصفا مي  جوان هستند كهها هم  خيليو» !اريمند

بند و باري  خوب كه اهل بيهاي به ظاهر  حتي در جوان- ا رواج داشته باشده اند در جوانتو مهمترين صفات بد دنياطلبانه، كه مي
 . طلبي است راحت - نيستند

  ند كه بي داند، و مي ران نمي وقتي خودش را شهوت. داند  بچة خوبي مي لذا خودش راداند، پرست نمي  خودش را لذّتوقتي كهجوان
  .زند طلبي در او موج مي ني راحتبي كني، مي اما وقتي دقت مي. داند خودش را بچة خيلي خوبي مي  لذارود، دنبال هرزگي نمي

 هاي مذهبي،  بسياري از خانواده. گيريم را هم نميخودمان پرستي   را نگرفتيم، جلوي شهوت خودمانطلبي وقتي ما جلوي راحت
نه تنها خيلي از رفتارهاي ناخوب . خواند ز ميبچة ما تا چهارده سالگي كم و زياد بچة خوبي بود، و حتي نما«: مند هستند از اينكه گله

جنبد، كم كم دنبال رفقاي ناباب است، از لذّت حرام  اما كم كم سر و گوشش دارد مي. را نداشت، بلكه رفتارهاي خوب هم داشت
، گي تا چهارده سالپدر و مادر از هفت  در اين خانوادهمبيني  ميمكني  بررسي مي وقتي»...كند پوشد و دارد بداخالقي مي چشم نمي

 !باشد» راحت«ام  بچهفعالً بگذار : دنگوي د، ميناما چون بچه را دوست دار. طلبي جدا كنند اند كه اين بچه را از راحت فرصت داشته
طلبي بچه  راحتيعني با  »...بگذار جورابش را دربياورم، بگذار غذايش را برايش آماده كنم«گويد  ميمادر از مدرسه آمده، بچه 

  . استشدهحاال چهارده سالش شده است، و ديگر با شهوات آشنا .  استخالفت نكردهم

 طلبي، مقدمة مخالفت با شهوات است مخالفت با راحت

 طلبي بيشتر برايش   راحتطلبي خودش مخالفت نكرده باشد، بلكه  باشد و با راحت ادب نشدهگي، هفت تا چهارده سالازاي كه  بچه
  يا وقتي كه.كند قبول نمي او طبيعتاً خُب» !كنمخالفت   خودتبا شهوات«د بگوييد به او خواهي اي مي يك دفعه، االن  باشدجا افتاده

و اولياء خدا ندارد؟ ) ع(بيت آيا محبت به اهل.  ايمان دارد؛ايمان ندارد؟ نهچرا؟ آيا . كند قبول نمياو  »بيا نماز بخوان« دگويي ميبه او 
درازي   به سوي گناه دستيا. كند نمازي مي ، اما كاهلگذارد  كم نمي)ع(براي امام حسين ها كه محرمد بيني  ميمثالً. چرا، دارد

  .كند مي

  ه با براي خود جوان هم سخت شده است ك االن ديگر بايد كنترل كرد؟ ورط چهرا  )طلبي جوان گرايي يا شهوت لذت(مسألهاين حاال
احتماالً .  استاش اين است كه از هفت تا چهارده سال، كسي او را ادب نكرده ل اساسي يكي از دالي؛گناه و با شهوات مبارزه كند

جنايت گناه يا هد، د  انجام نمي بدي كارفعالً كهكند،  است، بگذار طبق ميل خودش رفتار حاال بچة خوبي«: ندا هگفتپدر و مادرش 
 » ...دهد خاصي كه انجام نمي

 براي   در هفت سالگي-  سنّت خوبي است البتهكه- گرفته شود» جشن تكليف«ها   براي بچهقبل از اينكه در چهارده سالگي بايد
 را با او  و را به بچه بدهند و دستوراتيها  مسئوليت) سالگي14 تا7از (ها در اين دوران پدر و مادر وشودگرفته » جشن ادب «ها بچه

  .جدا كنند از آن راحتيِ قبل از هفت سالگي ،منطق و محبت
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  در ،بچة خوبحتي يك   و االنيستها   راحتيآنديگر زندگي به   و بداند كه شودطلبي رزة با راحت بايد اهل مبادر اين دورانبچه 
 تواند جلوي شهوات خودش را بگيرد  نمي ديگربعد از چهارده سالگي ،ب، با ايمان نسبتاً خوب و معموليخانوادة خوب، با عالئق خو

 . نكرده است مقابلهش خودطلبي  با راحتچون قبالً

  ابعمن
 مهارت مبارزه با نفس در كودكانيري مرحله از فراگني ادب، اولنيتمر :ها ديدگاه  
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