
راه درمان عقده حقارت
عق��ده حق��ارت یک درد ب��ی عالج نیس��ت. عده ای 
توانس��ته اند بر این بیماری که از ضعف و نقص بدنی آنها 
و یا دیگر کمبودهای اجتماعی ناش��ی می شود، غلبه کنند 
و خ��ود را به پیروزی و س��عادت برس��انند.پاره ای از عقده 
های حقارت از کودکی سرچش��مه می گیرد و بعضی دیگر 
در بزرگس��الی بر اثر شکستها، ناکامیها، تحقیرها و حوادث 

گوناگون بوجود می آیند.
یکی از راههای درمان عقده حقارت، محاسبه نفس و 
تجزیه و تحلیل حاالت روحی بیمار و شناختن علل واقعی 
آن اس��ت. از این رو همیش��ه باید علت احساس حقارت را 
بررس��ی کرد، آیا شخص از معلولیت جسمی رنج می برد و 
یا عقب ماندگی اجتماعی؟ آیا از سوء تربیت دوران کودکی 
خود سرخورده اس��ت؟ و یا اینکه از تحقیرها و بی توجهی 
های آن دوران نگران اس��ت؟ او می تواند در باره هر یک 
از این ریش��ه ها به گونه ای بیندیش��د و تمام سؤاالتی که 
پیرامون آنها برایش مطرح اس��ت، روی کاغذ آورده و برای 
ی��ک یک آنها پاس��خی پیدا کرده، و ی��ا از دیگران کمک 

بگیرد مثاًل با خود بگوید:
1� آیا از اجتماع و اطرافیان انتظار دارم که با من مثل 
پ��در و مادرم رفتار کنند؟ اگر چنین انتظاری دارم، اش��تباه 

است.
2� من که در خانه عزیز دردانه پدر و مادرم بودم و به 
تمام خواسته هایم پاس��خ مثبت می دادند، آیا دیگران هم 
بای��د مرا عزیز و مافوق خود بدانند؟ این کار را هم کس��ی 

نخواهد کرد.
3� آیا برای جبران نفس بدنی خویش، اس��تعدادهای 
دیگ��رم را پرورش داده ام؟ تا خ��ود را در زمینه های دیگر 

نشان دهم؟
4� ح��ال که مردم مرا احترام نمی کنند، آیا باید نومید 

شوم؟ و خود را شکست خورده بدانم؟
5� آی��ا زندگی روحی من آمیخته ب��ا ترس و هیجان 

است؟ پس باید آن را برطرف کنم.
6� اگر پدر و م��ادرم از روی نادانی و جهالت در مورد 
من س��ختگیری کردند و موجب س��رخوردگی ام شدند، آیا 
بای��د تا آخر عمر بس��وزم؟ چرا خودم قدم��ی برندارم و آن 

سرخوردگیها و کمبودها را جبران نکنم؟
علی)ع( می فرماید:

»الزم است انسان عاقل به حساب خود رسیدگی کند 
و تمام عیوب خویش را در امور دینی خود، در نظرها و آراء 
خود، در خلقیات، آداب و طرز معاشرت خود، شمارش کرده 
و آنه��ا را به ذهن خود بس��پارد یا آنک��ه بر صفحه کاغذی 

بنویسید و برای برطرف کردن آن عیوب فعالیت کند.«)4(
برای جبران احساس حقارت باید روح شکست خورده 
افراد را تقویت کرد و آنها را به کوشش و فعالیت واداشت تا 

تالش کنند و عزت از دست رفته خود را به دست آورند.
و خالصه بحث اینکه:

درمان همه عقده های روحی دو راه دارد:
1� خودشناسی و محاسبه نفس و بررسی علل و ریشه 

های احساس حقارت.
2� ع��الج عقده با واقع بین��ی و کمک عقل و منطبق 

نمودن خویش با واقعیتهای موجود اجتماعی.

پاورقی ها:
1 � روانشناس��ی نوجوانان و جوانان، س��ید احمد احمدی، 

ص54.
2 � ناسخ التواریخ، حاالت علی)ع(، ص869.

3 � کافی، ج2، ص312.
4 � بحاراالنوار، ج17، ص116.
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قم از بزرگترين شهرهاى مذهبى جهان تشيع به شمار مى آيد 
كه از روزگاران نخس��ت تولد تش��يع در ايران به مركزيت شيعه 
ش��هرت داش��ته و تا كنون نيز مركزيت خود را در دانش و بينش 
اسالمى وتصميم گيرى درباره جريانات سياسى و اجتماعى حفظ 
كرده است لذا تاريخ قم سابقه درخشانى در خصوص برپايى حوزه 
علميه و پايگاه دينى مردم دارد اولين كس��انى كه در اين ش��هر 
براى تاسيس حوزه علميه قيام كردند محدثين قبيله اشعرى بودند 

كه از ياران امامان معصوم عليهم السالم به شمار مى رفتند. 
در زمان حجاج بن يوس��ف ثقفى گروهى از شيعيان مشهور 
به اش��عريين از كوفه به سوى قم هجرت نموده و در آنجا اقامت 
جستند و س��پس عبداهلل بن سعد اشعرى كه عالم و دانشمند آنها 
بود به ترويج و تبليغ اس��الم و تش��يع پرداخت و فرزندان او نيز 
به نش��ر و تعليم قرآن و احكام اسالم اشتغال يافته و در نتيجه نه 
تنها گسترش اسالم و تشيع در شهر قم مرهون خدمات اين عالم 
بزرگوار و فرزندان او مى باشد بلكه اولين گام حركت علمى در 
قم نيز به وس��يله او برداشته شده است به دنبال آن حركت علمى 
ابراهيم بن هاشم قمى كه از اصحاب امام هشتم عليه السالم است 
و در محض��ر عالم ب��زرگ يونس بن عبد الرحمن كس��ب فيض 
نموده به قم آمد و براى اولين بار احاديث كوفيين را در قم نشر 
داد و گام بزرگى در تحول و تكامل علمى در حوزه قم برداشت 

و در رشد محيط علمى قم به توفيق بزرگى دست يافت. 
با توجه به مطالب ياد شده بايد گفت كه سابقه تشيع و فرهنگ 
جعفرى به قبل از ورود حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل عليها به قم 
بر مى گردد ولى از آن هنگام كه آن بانوى بزرگوار به قم آمد و در قم 
مدفون گرديد مرقد او شمعى شد كه پروانه ها رابه سوى خود كشيد 
و ش��هر قم مركزيت بيشترى يافت و علمايى كه به قصد زيارت آن 
حضرت به قم مى آمدند گاهى در اين شهر سكنى مى گزيدند و همين 
باعث تشكيل يك اجتماع علمى قوى متشكل از عالقمندان به فرهنگ 

و مكتب جعفرى گرديد. 
نقطه تحول 

حوزه قم درمسير تاريخ همچنان به سير خود ادامه داد اما در 

اواخر قرن سيزدهم نقطه تحولى در آن ايجاد شد كه باعث تثبيت 
اين ش��هر به عن��وان مركز اصلى تحصيل عل��وم دينى و موجب 
روى آوردن علم��ا و ب��زرگان و طالب و دان��ش پژوهان به اين 

شهر مقدس گرديد. 
اي��ن نقطه تحول از زمانى كه حضرت آيه اهلل العظمى ش��يخ 
عبد الكريم حائرى يزدى در اين حوزه مس��كن گزيد و با انفاس 
قدسيه خويش حوزه قم را جانى تازه بخشيد و به آيه اهلل مؤسس 

شهرت بافت. 
شيخ عبد الکریم حائرى مؤسس حوزه علميه قم 

مرحوم شيخ عبد الكريم حائرى يزدى در سال 1276 هجرى 
قم��رى در روس��تاى مهرجرد يزد ديده به جهان گش��ود و اهالى 
روس��تاى مهرجرد را كه از فرزنددار ش��دن پدرش محمد جعفر 

مايوس بودند به شگفتى واداشت. 
دوران كودك��ى او در دامان پر مهر مادرى مهربان س��پرى 
گش��ت تا اينكه پا به ش��ش سالگى گذاش��ت و اكنون كه وقت 
تحصيل او فرارس��يده بود محمد جعفر ش��ور شعف خاصى براى 
تحصيل پسرش نش��ان مى داد عبد الكريم نيز همواره عالقه خود 
را ب��ه خواندن و نوش��تن ابراز مى كرد اما در روس��تاى محروم 
آنان مكتب و مدرس��ه نبود لذا پس از مدتى عبدالكريم توس��ط 
يكى از بستگانش كه در كسوت روحانيت بود به مكتب خانه اى 
در شهر اردكان سپرده ش��د او مدتها در اردكان به تحصيل علوم 
ابتدايى و ادبى و قرائت قرآن مش��غول ب��ود كه در همان دوران 
جوانى از س��ايه پر مهر پدر بى نصيب گش��ت و عبد الكريم كه 
مادر غمديده اش را تنها يافت به س��وى او شتافت و مدتى آتش 
عش��ق به دانش اندوزى را در خود خاموش نگهداش��ت. پس از 
چن��دى بار ديگر عش��ق به معارف قرآن در دل��ش جوانه زد و با 
موافقت مادر كوله بار س��فر به س��وى حوزه علميه يزد را بست 
و در مدرس��ه محمد تقى خان سكنى گزيد و مدتى نگذشت كه 
به عنوان يك دانش پژوه اس��المى با انديش��ه هاى بلند در ميان 

علماى بزرگ شناخته شد. 
در هجده س��الگى راهى كربال ش��د و ب��ا اينكه در آن زمان 

تاسيس 
حوزه علميه قم 
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حوزه سامرا رونق بيشترى داشت اما او نزديك دو سال درجوار 
حرم قدس حس��ينى به تهذيب و تحصيل پرداخت. كربال دوران 
آرام��ش خود را طى مى كرد و او همانند دهها نفر ديگر هر روز 
راه حج��ره تا حرم امام حس��ين)ع( را در فض��اى آرام و دور از 
هياهو طى مى كرد و خود را به س��الح علم و تقوى مى آراس��ت 
در مدت دو س��الى كه در كربال ب��ود علم و نبوغ او بر فضالى 
ديگر خصوصا استادش آية اهلل فاضل اردكانى ظاهر شد و استاد 
دريافت كه حوزه كربال براى پرورش و ش��كوفايى خالقيتهاى 
علمى عبدالكريم بود به س��وى ميرزاى بزرگ شيرازى )مرجع 

تقليد وقت( فرستاد. 
آية اهلل حائرى در سامرا مورد عنايت ميرزاى شيرازى قرار 

گرفت و پس از چندى در شمار علما و فضالى 
مشهور آن س��امان درآمددر سال 1333 بنا به 
دعوتى كه از ايشان شده بود به اراك مهاجرت 
كرد و در همانجا حوزه تدريس علوم اس��المى 

را تشكيل داد. 
مهاجرت به اراك 

آي��ة اهلل حائرى در س��ال 1333 به خواهش 
آقاى حاج ميرزاى محمود فرزند حاج آقا محسن 
اراكى به اراك آمد و بيش از هشت س��ال در آن 
ش��هر عهده دار اداره حوزه علميه و تربيت طالب 
و علما ش��دند تا جايى كه ع��دد طالب در حوزه 
عليمه اراك از سيصد نفر تجاوز كرد و اراك يك 
مركز عظيم علمى و تحقيقى ش��د در س��ال 1340 
در ماه رجب به همراه مرحوم آيت اهلل س��يد محمد 
تقى خوانس��ارى به قم آمدند انگيزه سفر ايشان به 
قم زيارت حضرت فاطمه معصومه س��الم اهلل عليها 
بوده اس��ت گر چه در عب��ارات بخش��ى از ناقلين، 
مسافرت ايش��ان را به دليل دعوت بعضى از رجال 
علم��ى قم دانس��ته اند ولى ظاهرا منافات��ى بين اين 
كلمات نيست چون ممكن است كه ايشان را دعوت 
كرده باشند ولى ايشان براى زيارت به قم آمده اند و 
عالوه بر آن خواس��ته اند كه در آن س��فر وضع قم را 

هم بدست بياورند. 
ورود آیة اهلل حائرى به قم 

اواخ��ر زمس��تان 1300 ه ش)مطابق با 22 رجب 
1430 ه.ق( بود كه آي��ة اهلل حائرى و فرزند بزرگش 
آي��ه اهلل مرتض��ى حائرى به همراه آي��ة اهلل محمد تقى 
خوانس��ارى به قصد اجابت دعوت م��ردم از اراك به 
سمت قم حركت كردند شهر قم كه به خاطر بزگداشت 
عيد مبعث پيامبر اكرم)ص( آزين بندى شده بود خود را 

مهياى استقبال از آية اهلل حائرى نمود. 
ب��ا پيچيدن زمزمه ورود آية اهلل حائرى به ش��هر، فوج فوج 
مردم دلباخته مرجعيت براى استقبال از او به خارج شهر شتافتند 
آية اهللهّ حائرى در ميان انبوه جمعيت استقبال كننده وارد شهر قم 
مى شود و در مجالس جشن و سرور عيد مبعث در نقاط مختلف 

قم شركت مى كند. 
تقارن عيد مبعث و نيمه شعبان و عيد نوروز جمعيت زيادى 

را از 
تهران و ش��هرهاى ديگر كشور بسوى قم كشانده بود واعظان 
و كس��انى كه آية اهللهّ حائرى را از دوران حضور او در س��امرا 
ونجف مى شناختند بر منابر و مجالس وعط و خطابه ار كماالت 
معنوى و علمى ايش��ان براى مردم سخنها گفتند واهالى را براى 

نگهداشتن آية اهلل حائرى در قم تشويق كردند. 
تاسيس حوزه علميه قم 

تاس��يس حوزه علميه ق��م چيزى بود كه زمزم��ه آن قرنها 
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پيش در حوزه علميه نجف ش��روع ش��ده بود و ريش��ه در روايات امامان 
معصوم)ع( داش��ت. امام صادق)ع( در قرن دوم هجرى قمرى براى ياران 
خود از شهر قم سخن رانده بود و در جهت مركزيت اين شهر براى دانش 

اسالمى چنين گفته بود: 
كوفه  كه  باشد  »زود 
مؤمن��ان  از  روزگارى 
خالى گردد و علم ودانش 
در آن ناپديد شود... و به 
شهرى كه آن را قم گويند 
ظاهر شود و روشن گردد 
و مع��دن اهل علم و فضل 

شود...« 
و در طول اين قرنها اين 
نويد امامان بزرگوار شيعه 

بود كه همواره زبان به زبان نقل مى شد و در ذهن شيعيان جاى مى گرفت. 
جلسه تاريخ ساز 

اوايل بهار 1301 ه.ش درس��ت پ��س از 2 ماه اقامت آية اهلل حائرى 
در ش��هر قم منزل آية اهلل پايين ش��هرى جلسه اى از طرف علما، بازاريان 
و كس��به تهران تشكيل شد كه بزرگانى از فقهاى قم چون آية اهلل بافقى، 
آية اهلل كبير و آية اهلل فيض در آن ش��ركت داش��تند در اين جلسه گفتگو 
پيرامون تاس��يس حوزه علميه قم س��اعتها به درازا كش��يد سرانجام نظر 
نهاي��ى به آية اهلل حائرى محول ش��د همه علما و ب��زرگان علم و معرفت 
به آية اهلل حائرى اصرار كردند و نيز بس��يارى از بازاريان و كس��به در 
تامين مالى حوزه اعالم آمادگى كردند آية اهلل حائرى ابتدا بر اين عقيده 
ب��ود كه ب��زرگان قم خود اين كار را انجام دهند و از عهده اين امر خطير 
نيز برخواهند آمد اما چون اصرار بى حد علما را مش��اهده نمود تكليف را 
ب��ر عهده خود ثاب��ت ديد و با بيان اين نكته كه: »اس��تخاره خواهيم كرد 
كه آيا صالح اس��ت در قم مانده و به فض��ال و محصلين حوزه اراك كه 
انتظار بازگش��ت مرا دارند بنويس��م به قم بيايند« تصميم خود را به بعد 

موكول كرد. 
صب��ح روز بع��د پس از آنكه نماز صبح را به پايان رس��اند در حرم 
حضرت معصومه به دعا و نيايش ايس��تاد و به اس��تخاره روى آورد نقل 
است كه آية اهلل حائرى به قرآن استخاره نمى كرد و مى فرمود من درست 
نمى فهمم مثال »يس��بح ما فى الس��موات و االرض « نس��بت به موضوع 

اس��تخاره خوب اس��ت يا بد اما در مورد ماندن در قم به 
قرآن اس��تخاره كرد و خود را به مش��يت الهى سپرد كه 
آيه اى زيبا و مناس��ب حالش »... اتونى باهلكم اجمعين « 
خط مش��ى آينده او را ترس��يم نمود و آية اهلل حائرى را 
مصمم س��اخت حوزه علميه قم را س��امان داد و شاگردان 

خود را از اراك به اين شهر فراخواند. 
بازسازى مدارس 

با اقامت گزيدن آية اهلل حائرى در قم در سال 1340ه 
ق. مطاب��ق با 1301 ه ش بنيان حوزه علميه قم نيز نهاده 
ش��د و با گامه��اى بزرگى كه آيت اهلل حائرى برداش��ت 
اي��ن حوزه به تدريج رش��دكرد و در ردي��ف بزرگترين 

حوزه هاى علميه جهان تشيع درآمد. 
اساسى ترين گامى كه آية اهلل حائرى پس از تاسيس 
حوزه برداش��ت تعمير مدارس دينى بود و با تغيير روش 
آموزش��ى نيز تحول��ى عظيم را در آنه��ا ايجاد كرد وى 
در اين راه همت و تجربه تدريس س��ى س��اله خود را به 
كار بس��ت به گونه اى كه با اين روش برنامه هاى درسى 
حوزه علميه نجف اش��رف ب��ا همه ابعاد و وس��عتش در 
حوزه علميه قم رايج ش��د و دوران نابسامان حوزه علميه 

قم ك��ه پس از ميرزاى قمى وض��ع رقت بارى يافته بود 
پايان گرفت اساس��ى ترين ابت��كار آية اهلل حائرى پس از 
توج��ه دادن محصلين علوم علوى به ژرفنگرى در درس 
و بحث علمى گزينش »هيئ��ت ممتحنه « براى گرفتن از 
درس حوزوى بود كه امروز چنين روشى در آموزش و 

پرورش دنيا از ضروريات كار محسوب مى شود. 
ش��كوه و عظمت حوزه علميه قم از آغ��از تا امروز 
كه بيش از هفتاد س��ال از ش��كل گيرى آن مى گذرد هر 
س��ال چشمگير تر از گذش��ته در عرصه هاى مختلف نمو 
داشته اس��ت و پرتو آث��ار وجوديش افقه��اى جديدى از 
دورترين نقاط اين عالم را درنورديده است اين حوزه با 
شكوه گذشته از اينكه بزرگترين دانشگاه علوم اسالمى 
است در رشته هاى اعتقادات، فقه و حقوق عرفان و فلسفه 
اقتصاد تفس��ير كالم و ... پاس��خگوى نيازهاى اجتماعى 
فرهنگى و فكرى جامعه نيز بوده و هس��ت كه در اين راه 

انديشمندان فراوانى را در دامن خود پرورانده است.
 اقتباس از كتابهاى: 

نگهبان بيدار 
تاريخ علماى اسالمى و فقهاى نامدار شيعه 

آيت اهلل مؤسس
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   گفتیم نفس انسان در آغاز آفرینش سالم، صاف و بي آالیش 
است و تحت هر نوع تعلیم و تربیتي که قرار بگیرد به همان سرشت 
درمي آید. اگر تعلیم و تربیت و بر اساس فطرت پاك و استعدادهاي 
دروني انسان باشد، او انساني پاك، وارسته و با اخالق دیني پرورش 
مي یابد و اگر تربیت ش��خص بر فساد اخالقي و معیارهاي غیرالهي 

مبتني باشد، وي به فردي فاسد و بي ایمان تبدیل مي شود. 
در می��ان مکتب هاي مختلف تربیتي که روش هاي متفاوتي از 
شیوه هاي تربیتي را ارائه مي کنند، دین مبین اسالم روش خاصي را 
در راس��تاي تربیت انسان ها ارائه مي کند در این روش که در قرآن 
و احادیث هم بیان ش��ده سعي مي شود با آگاه ساختن افراد از خود 
و جهان اطراف به تربیت همه جانبه شخصیت آنان پرداخته شود و 

جامعه اي بر اساس برادري و برابري به وجود آید.
در ای��ن رابطه به ده نکته تربیتی ک��ه دارای اهمّیت ویژه ای 
است اشاره کردیم ،در این شماره ادامه آن نکات را پی می گیریم:

11-پرورش قواى ذهنی
بهتری��ن راه پرورش قوای ذهنی کودك این اس��ت 
ک��ه هرکاری که به آن رغبت دارد و ش��خصا می تواند 
از عهده اجرای آن برآید، انجام دهد تا در توس��عه تفکر 

و خالقی��ت او مؤث��ر باش��د. پس اگر م��ی خواهیم 
فرزندانم��ان مطال��ب و مفاهیم��ی را ک��ه در پی 
آموزش آنها هس��تیم بهتر فرا بگیرن��د، باید در 
موقعیتی آنها را مطرح کنیم که با آمادگی روانی 

� عاطفی آنان همراه باشد.
12-آینده کودکان

سرنوش��ت ک��ودکان به نوع تفک��ر آنان به 
زندگی و آینده بستگی دارد. اگر خواهان آینده ای 

پربار برای فرزندان خود هس��تید، به جای اندوختن 
ثروت های مادی، اندیش��ه های آنان را بارور سازید. به 

جای آن که وس��ایل و ابزارهای خوش��بختی را از بیرون برایش��ان 
فراهم س��ازید، سعی کنید آنان اکسیر خوشبختی را در درون خود و 

از طریق خدمت و محبت ورزیدن به دیگران بجویند.
13-پذیرش و احترام

محترم ش��مردن نوجوان، احترام به حقوق او، توّجه به نیازهای 
همه جانبه او و پذیرش او همان طور که هست، از مهم ترین اصول 
برقراری رابطه انسانی است. فرزند یا فرزندان شما بیش از هرچیز، 

وجود ش��ما را می خواهند و حضور شما در خانه برای آنها ارزشمند 
و حیاتی است. با دقت گوش دادن به حرف های نوجوان، پذیرفتن 
و تش��ویق رفتارهای مطلوب او، فراهم ک��ردن فرصت هایی برای 
ابراز وجود و خودنمایی و عدم تمس��خر و سرزنش او از نشانه های 

برقراری رابطه انسانی سالم با نوجوان است.
14-کمک به تصميم گيرى

گاهی اوقات پدران و مادران نظرها، رغبت ها و عالیق خود را 
به فرزندان تحمیل می کنند و حتی بدون توّجه به س��ن و موقعیت 
آن��ان، برای آنها رنگ و م��دل لباس انتخاب م��ی کنند. در چنین 

پنجاه و پنج نکته ارزشمند
 در تربیت کودکان

قسمت دوم
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موقعیتی، بروز رفتارهایی از قبیل لجبازی، مقاومت منفی و 
سرکشی طبیعی است. باید به نوجوان اعتماد کرد و به وی 
اجازه داد که به تدریج پس از کسب آگاهی های الزم، خود 
تصمی��م بگیرد و تصمیم گیری در امور زندگی، تحصیلی و 

شغلی را تمرین کند.
15-توقعات و انتظارات

پی��ش از آن که ک��ودك را ب��ه کاری وادار کنیم، باید 
توانایی و ظرفیت او را نسبت به انجام دادن آن کار بسنجیم 
تا تکالیفی که بر او تحمیل می شود، خارج از توان او نباشد. 
تجربه نشان داده اس��ت توقعات و انتظارات بیش از حد نه 
تنه��ا نتایج وارون��ه ای را به دنبال می آورد، بلکه کودك را 
نس��بت به انجام وظایف اصلی و تکالی��ف طبیعی اش نیز 
بیزار می کند، تا آن جا که از انجام حداقل وظایف و توقعات 

نیز شانه خالی می کند.
16- مشورت کردن

بسیاری از مش��کالت خانواده هایی که فرزند نوجوان 
دارند، نتیجه عدم مش��ورت با آنهاس��ت. برخی از پدران و 
م��ادران در تصمیم گیری های خانوادگی یا در امور مربوط 
به تحصیل، ش��غل و ازدواِج فرزندشان با وی مشورت نمی 
کنند. در حالی که مشارکت دادن نوجوان در این گونه امور 
موجب می شود احساس مسئولیت و توانایی تصمیم گیری 

در او ایجاد ش��ود. به فرزند نوجوان خود اعتماد کنید و پس 
از دادن آگاه��ی های الزم، ب��ه او اجازه دهید که به تدریج 
در ام��ور گوناگون تصمیم بگی��رد و تصمیم گیری در امور 

زندگی، تحصیلی و شغلی را تمرین کند.
17-تعریف و ستایش

تعریف و س��تایش بیش از حد از کودك مانع خودیابی 
و کش��ف واقعیت های موجود در خودش می ش��ود. نتایج 
پژوه��ش ها و تجربیات تاریخی نش��ان داده اس��ت که در 
اغلب موارد، افراد موفق و پیش��رو در زندگی کس��انی بوده 
اند که کم تر تعریف ش��نیده اند؛ چرا که س��تایش و تمجید 
افراطی از کودك، احتمااًل نتایج وارونه ای را به دنبال دارد 
و مح��رك های طبیع��ی و انگیزه های درون��ی را در فرد 
تضعی��ف می کند. هر فردی از موفقیت و کش��ف کردن و 
پیش��رفت کردن، لذت می برد، لذا اگر تشویق های بیرونی 
جانشین تش��ویق درونی شود، به طور ناخواسته مانع ظهور 

انگیزه های درونی او شده ایم.
18-نظارت بر رفتار

نظ��ارت مفید و مؤثر بر رفتار ک��ودکان، از اصول مهم 
بهداشت روانی آنان است. به نظر می رسد یکی از نیازهای 
بهداش��ت روانی کودکان این است که احساس کنند پدر و 
مادر بر رفتار آنان نظارت دارند؛ به بیان دیگر، کودکان باید 
احساس کنند که خوب و بِد رفتار و گفتار آنان، برای والدین 
اهمی��ت دارد. برای این کار، پدر و م��ادر هم چون باغبانی 
که مراقب است که آفْت گل ها و گیاهان را آسیب نرساند، 
آفت های تربیتی فرزندان خود را می شناسند و کودکان را 

در برابر این آفت ها محافظت می کنند.
19-معنویت

کودکان، معنویت را در رفتار پدر و مادر خود جس��تجو 
می کنند، و به رفتار والدین بیشتر از گفتار آنان توّجه دارند. 
اگر ارزش های اصیل مذهبی به طور هماهنگ در گفتار و 
رفتار پدر و مادر و در روابط والدین با یکدیگر جلوه گر شود، 
این ارزش ها آسان تر به فرزندان منتقل می شوند؛ زیرا پدر 

و مادر اولین الگوی فرزندان خود هستند.
20-مقاومت در برابر لجبازى

والدین و مربیان باید ت��الش کنند تا در برابر لجبازی 
های کودك تس��لیم نشوند. کافی است یکی دوبار در برابر 
لجب��ازی های کودك مقاوم��ت کنیم تا او در عمل بیاموزد 
که با لجبازی نمی تواند به هدف های خود برس��د. در این 
صورت او ناگزیر خواهد بود راه های مناس��ب تری را برای 
ارتباط ب��ا دیگران بیاموزد. کافی اس��ت ش��ما رفتار خوب 
او را تش��ویق و تقویت کنی��د و در برابر لجب��ازی های او 
تسلیم نش��وید. با صبر و حوصله و پشتکار می توان با این 
قانون ساده، رفتارهای خوب کودك را افزایش داد. افزایش 
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رفتارهای مناس��ب در ک��ودك به تدری��ج موجب کاهش 
لجبازی می شود.

21-کودکی کردن
کودك اگ��ر در کودکی کاماًل کودکی نکند، در دوران 
بزرگ سالی به گونه ای کودکی خواهد کرد و اگر در دوره 
خردس��الی بچگی نکند، در بزرگ س��الی با روحی کوچک 
باق��ی خواهد ماند. اگر بچه ای بر اس��اس فش��ار والدین و 
به طور تصنعی، مؤدب، س��اکت، س��ربه زیر و منظم باشد، 
فردا که بزرگ ش��ود، به ش��دت حیله گر و متظاهر خواهد 
بود، زیرا در درون بسیار ناآرام و در ارتباط اجتماعی وابسته 

و نابالغ است.
22-بزرگی کردن

یکی از عواملی که موجب می ش��ود بچه های امروز، 
ارزش ه��ای پدر و م��ادر را نفی و رفتار بزرگ س��االن را 
رد کنن��د، این اس��ت که از راه نصیحت ش��نوی مجبور به 
بزرگی کردن ش��ده اند، ولی همیش��ه از ای��ن گونه بزرگ 
بودن و بزرگ شدن بیزار بوده اند و از آن خاطره های بدی 
دارند. بنابراین، اگ��ر در پاره ای از موارد هیچ کاری نکنیم 
و نگذاری��م که هیچ اقدامی صورت گیرد، به تربیت فطری 

کودکان نزدیک تر شده ایم.
23-انگيزه و نياز به پيشرفت

مهم ترین عامل در پیش��رفت و موفقیت، نه هوش و 
نه استعداد، بلکه انگیزه و نیاز به پیشرفت و موفقیت است. 
ولی اغلب والدین به جای تقویت انگیزه و بیدار کردن نیاز 
فرزند خود به موفقیت، او را به کس��ب موفقیت و پیشرفت 
مجبور می کنند و او را به س��بب شکست هایش سرزنش 
می کنند؛ حال آن که این برخوردها جز از بین بردن انگیزه 
پیشرفت حاصلی در بر ندارد. در واقع والدین به نام تقویت 
رفتار مطلوب فرزند خود، ناخواس��ته رفتار نامطلوب را در او 
پ��رورش می دهند. به همین دلیل اس��ت که فرزنداِن این 
گونه والدین، روز به روز، ناامیدتر شده، احساس شکست و 

دل سردی بیشتری نسبت به آینده خود می کنند.
24-خودشناسی

آم��وزش این ک��ه فرزندان م��ا هر روز با محاس��به و 
مراقبت، رفتار خ��ود را ارزیابی کنند، بیش از آموزش های 
درس��ی و مدرس��ه ای اهمیت دارد؛ زیرا ای��ن آموزش، به 
خودشناس��ی و خودیابی آنها کمک می کند. بنابراین خوب 
اس��ت که هرشب هنگام خواب به آنها یادآوری کنیم که از 
خود بپرس��ند آن روز را چگونه گذراندند. همین بازنگری و 
بازاندیشی منجر به آفرینش موقعیت های برتر خواهد شد 
و ک��ودك یاد می گی��رد که چگونه فراتر از آنچه هس��ت، 

حرکت کند.
25-خالقيّت

خالقّی��ت و ابت��کار یا دنبال��ه روی و ع��دم خالقیت 
کودکان، تا حد زیادی تحت تأثیر روابط خانوادگی آنهاست. 
روش تربی��ت آزادمنش��انه و همراه با انضب��اط، خالقیت و 
ابتکار بیش��تری را در کودکان باعث می شود. در حالی که 
روش تربیتی سلطه طلبانه، بیشتر هماهنگی و دنباله روی 

را در کودکان رشد می دهد.

                  ادامه دارد
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12فروردین یکی از روزهای تاریخی و مهم ایران اسالمی 
است، در این روز با رای اکثریت قاطع مردم، نظام سیاسی کشور 
پس از 2500 س��ال از نظام سلطنتی به نظام جمهوری اسالمی 

وحکومت مردمی تغییر یافت. 
در 12فروردین 1358 ثمره مبارزات ضد سلطنتی و طاغوتی 
و شعار اس��تقالل، آزادی و جمهوری اسالمی ملت ایران به بار 

نشست و نظام جمهوری اسالمی ایران استقرار یافت.
در این روز ملت ایران با رای 98/2 درصدی خود س��اختار 

سیاسی ، اجتماعی ایران را تغییر داد و جمهوری اسالمی مستقر 
ش��د. به همین سبب این روز مبارك از آن پس روز »جمهوری 

اسالمی« نام گرفت. 
پس از آنکه قرنها تئوری جدایی دین از سیاست و نظامهای 
حکومتی الئیک بردنیا س��یطره داش��ت و قوانین شرعی و الهی 
ام��ری خصوصی در زندگی مردم تعبیر می ش��د، در 12فرودین 
س��ال 58 نظامی متولد ش��د که این نظریه ها را در قرن بیستم 
باطل کرد و حکومت اس��المی را براس��اس موازین وآموزه های 

12فروردین، روز
 »جمهوری اسالمی«      
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دینی به منصه ظهور و عمل رساند. 
جمهوری اس��المی شکل نوینی از نظامهای حکومتی 
اس��ت که تالش می کند با الهام از قوانین و تعالیم نجات 
بخش اس��الم الگوی زندگی جدیدی درعرصه اجتماعی و 
سیاس��ی بش��ر امروزی ارائه دهد تا بر اساس آن نیازهای 

مادی و معنوی انسان توئمان فراهم شود. 
از نظام جمه��وری به »حکومت مردم بر مردم« تعبیر 
می ش��ود و »جمهوریت« در نظام حکومتی نش��ان دهنده 
نقش مردم در تش��کیل و اس��تمرار آن است به طوری که 
م��ردم با حضوردر صحنه های مختلف عالوه بر مش��ارکت 
در تعیین سرنوشت خویش خواسته های خود را از حکومت 

مطالبه می کنند. 
معن��ی لغوی »جمهوریت« یعنی حکومت برخواس��ته 
از م��ردم و یا همان دموکراس��ی گرچه م��ورد اتفاق اغلب 
تحلیلگران، سیاس��تمداران و حاکمان سیاس��ی اس��ت، اما 
نظام ه��ای حکومت��ی در معنی اصطالحی ای��ن واژه دچار 

اختالف نظرهستند و از آن برداشتهای متفاوتی دارند. 
در زمان تعیین نظام سیاس��ی کشور پس از سرنگونی 
نظ��ام طاغ��وت شاهنش��اهی »جمه��وری دمکراتیک«، 
»جمهوری«، »حکومت اس��المی« و ... از جمله نظامهای 
بود که مطرح ش��د، ول��ی امام راحل از هم��ان ابتدا تاکید 
فراوان��ی بر اس��تقرار نظ��ام حکومتی جمهوری اس��المی 
داش��تند، به طوری که برجمهوری اس��المی نه یک کلمه 

کمتر و نه یک کلمه بیشتر تاکید کردند. 
ای��ن تاکید نیز بر اس��اس خواس��ت م��ردم در دوران 
مبارزات ضد س��تم ش��اهی بود که در ش��عار آنها موج می 
زد و مردم در همه تظاهرات ها یکپارچه اس��تقالل آزادی و 

جمهوری اسالمی را فریاد می کشیدند. 
بر این اس��اس اصل جمهوریت و اسالمیت اصل جدا 
ناپذیردر نظام حکومتی ایران است که برای تثبیت، استمرار 

و تداوم آن شهیدان زیادی تقدیم شده است. 
»آزادی« از دیگرش��عارها و خواس��ته های ملت ایران 
در ایام انقالب بود که با اس��تقرار جمهوری اسالمی شکل 
عملی به خود گرفت و قش��رهای مختلف با حضور در تمام 
صحنه ها آزادانه به خواسته های خود جامه عمل پوشانده و 

در تعیین سرنوشت خود مشارکت می کنند. 
گرچ��ه لغ��ت آزادی نیزهمانند دیگر واژه ه��ا، امروزه 
مظلوم واقع ش��ده و در نظام س��لطه مصادره می ش��ود و با 
ن��ام آزادی حقوق خیلی ها تضییع می گ��ردد، ولی این واژه 
در اس��الم معن��ای متعالی دارد. بر این اس��اس مردم طبق 

قان��ون برای تعال��ی و کمال خود از حق انتخ��اب و آزادی بیان 
برخوردار اس��ت وکسی نمی تواند این حق را از مردم سلب کند. 
در این مکتب س��لب آزادی و حق انتخاب از خود نیز نوعی ظلم 

به خویش است. 
»اس��تقالل« بعد دیگری از نظام جمهوری اس��المی ایران 
است که با اس��تقرار آن ملت ایران از وابستگی به شرق و غرب 
رهای��ی یاف��ت و در عرصه بین الملل با حف��ظ اصول به دفاع از 

حقوق خویش پرداخت. 
اس��تقرار نظام جمهوری اسالمی در ایران و سرنگونی نظام 
سلطنتی پهلوی عالوه بر اینکه تحوالت داخلی به دنبال داشت، 
تغییرات��ی در نظام بین الملل، به وی��ژه در خاورمیانه ایجاد کرد 
تغییرات��ی که با اهداف اس��تعمارگران همس��و و س��ازگار نبود و 

دشمنی آنان را علیه ملت ایران برانگیخت. 
از این رو حفظ اس��تقالل هزینه هایی در برداشته و دشمنان 
ای��ن مرزوبوم ب��ا طراحی توطئه ه��ای مختل��ف از جمله جنگ 
تحمیلی، ترور ش��خیصت های سیاس��ی، تحریم قتصادی و... و 
درنهایت ایجاد موانع و دش��منی در دست یابی به فناوری صلح 
آمیزهس��ته ای سعی در خدش��ه دار کردن استقالل ملت هوشیار 

ایران عزیز دارد. 
ملت ایران در آغاز دهه چهارم استقرار »استقالل ، آزادی و 
جمهوری اسالمی« با تجدید پیمان با آرمانهای امام خمینی )ره( 
معمارکبیر انقالب اسالمی و شهیدان به خون خفته خود بار دیگر 
بر حفظ این آرزش��ها پای می فشارد و روز »جمهوری اسالمی« 
را به عنوان یکی از ماندنی ترین روزهای تاریخی این س��رزمین 

گرامی می دارد.
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نخوردن صبحانه ضریب هوشي کودکان را کاهش 
مي دهد 

عضو هیات علمي دانش��گاه علوم پزشکي اصفهان 
گفت: نخ��وردن صبحانه ضریب هوش��ي و قدرت 
یادگیري کودکان و دانش آموزان را کاهش داده و 

به خستگي زودهنگام آنان منجر مي شود. 
دکتر"مهدي س��الک" فوق تخص��ص غدد افزود: 
خ��وردن صبحانه نق��ش مهم واساس��ي درافزایش 
ق��درت یادگیري،خالقی��ت وابتکار ک��ودکان دارد 
، بنابرای��ن والدین باید نس��بت به ص��رف صبحانه 

فرزندان ، بیش از دیگر وعده غذائي دقت کنند. 
وي اظهار داش��ت: کودکان هفت تا هشت ساعت 
بعد از خوردن ش��ام، در ناش��تایي بس��ر مي برندو با 
ص��رف صبحانه مغز از قند کافي ب��ه عنوان غذا و 

منبع انرژي استفاده مي کند. 
س��الک اف��زود: براي اینک��ه ک��ودك و دانش آموز 

اش��تهاي کافي ب��راي خوردن 

نه  صبحا
داش��ته باش��ند ، 

باید شام را در ساعات ابتدایي 
ش��ب صرف کنند و شبها در ساعت معیني 

بخوابند تا صبح زود بیدار ش��وند و وقت کافي براي 
خوردن صبحانه داشته باشند. 

وي بااش��اره ب��ه این که برخي از آن��ان عالقه مند 
به خوردن صبحانه نیستند گفت: 

در این موض��وع والدین مي توانند ب��ادادن تنقالت 
س��نتي مانند گردو، ب��ادام و نیز ی��ک عدد کیک، 
صبحان��ه مقطعي فرزند خود را تامین و براي بردن 
لقمه نان و پنیر به عنوان صبحانه کامل به مدرسه 

ترغیب شوند. 
وي اف��زود : اگ��ر مدت زم��ان نخ��وردن صبحانه 
طوالني تر باش��د، نگهداري قندخون در س��طحي 
که مغز قادر به فعالیت طبیعي خودباش��د، دشوارتر 
و یادگیري، تمرکز حواس و تعادل 

مدارس سالم، 
دانش آموزان سالم تر 

ضریب هوشیرابطه صبحانه با 
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